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ΔΙΟΔΟΩΟΡΟΥ 
ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ. 

ΡΙΟΟΠΙ δι 1! 
ΡΙΡΙΙΟΤΗΝΟΤ. ΠΙΡΤΟΠΜΙΟ οὗ 0 ΡΟΡΕΒΡΟΝΊ. 

ΕΧ ΝΟΥΑ ΒΒΟΕΝΡΙΟΝΕ 

ΙΠΙΡΟΝΙΟΙ ΡΙΝΡΟΛΕΙΙ. 
αΒβ Ἐ6ξΒ ΕΤ ΤΑΤΙΝΕ. 

ΡΕΝΡΙΤΟΝΟΝΜ ΜΙΒΒΟΒΟΜ ΕΧΟΕΒΡΤΑ ΕΤ ΓΒΛΟΜΕΝΤΑ ΑΡ ΙΝΤΕΟΒΙ ΟΡΕΒΙ5 ΘΕΒΙΩΜ ΑΟΟΟΜΜΟΡΑΝΕ ΟΡΟΙ, 

ΡΕΕΑΛΟΜ ΙΝΡΙΟΕΜ ΤΟΟὈΡΙΕΤΙΡΘΡΙΜΟΜ ΑΡΙΕΟΙΤ 

οακποι 5 πια επ. 

ΥΟΙ ΜΕΝ ΡΠΙΜΟΜ. 

ΡΑΠΙΡΙΙ5, 
ΕΡΙΤΟΒΗΕ ΑΔΜΡΜΝΟΣΙΟ ΡΙΑΜΙΝ ΡΙΡΟΤ., 

ΙΝΡΤΙΤΙΤΙ Ἀρατι ΕΒΑΝΟΙΑ ΤΥΡΟαΒΑΡΗΟ. 
. 

ΝΜ ροος Χῃ. 





ο ο - μας πω ο ο τα. 

ΡΑΈΕΚΑΤΙΟ. 

Τη οἀσπάϊ5 αιιοίοΓ Πα (ΓΦΟΟΓΙΙΠΙ ορεγίρι5 αιιας δἱρί Εἰγπίπιις Ῥιάοι, 
νν οεἱεεγήπηις, φογὶρδογί Ίερες, ΠΕΠΙΟ Ποςῖε Ποδοῖῖ. Τίασιιο αιια ἆο 
γαήοπο πονα Άη]ας Ὠιοάονϊ εδ[οπίς Ῥγωπιοπεπάα Ἠαβοπχις, ραιιοῖ 
Ροβδαπί αὐ5ο]ν. 

Ρατ ογαῖ αἱ αια Μεραἱορο[μίαπιι5 Ἠδίογίοιις ἀοΐο Ιηδίγιοίιις Π1ρει 1η 
άοσια ρτοάΠξ, εοάσπα παπο θΙο]15 άποσιιε ογπαί(α Ιπάασγδίατ : οἰ]οσί 

μἱ ναγρογαπι ϱγῶσογαπα οοπίεχία ἀοπατγείαν επιθπζαἰδδίπιο, Ιαίῑπα 

αιιἴοπι «ἐωϊογργείαἴϊοπο αἆ ρτασα ααπι Ργοχίπιο αοοθἀθηία, ἀοίηάς ια! 

[γασπασηία εἶιιδ ρτορο ἀἱδροπεγεπίαγ, ἱπάέχ ἀθπίαιε αἀ[οεγοίινγ Ἰοσιι- 
ΡΙεἰιδδίτηιας. 

Θιιοἆ ρνπηαπα ροδιί άιιοάσαθ Πακ αΠ οδί, ργαςίί ααῖ Ργαφίατο 

Ίου Ροϊοταῖ οΠΙΠΙΠΠΙ ορΏπιο Ώύρονιαῦς5 Ώινροβειύς, νΙγ οἰαγὶδοίτηιις. [5 

οι ροςρῖ Τοἱ ἰαπίασαιια Ῥοποβοία ἵπ ΠΓΙοάογΙΙΠῃ 141 οοἡαία πονῖς οι Γὶς 

ἰοχίτπα γοοορπον!{ οἱ οιπεπάαν{!» Πα απἰάσπα Ίος ἴπ ποροίίο νογραίιις, αἱ, 
πΡί απεορς νιάεγοίαγ οογγθοίῖο, αἴαιια οΓΓοΥ πἴγάπη Πργαγϊο αἲ δοΓΙρίοτί 

οδφοί (πρασπάα5 Παιιά ροβ8εί ἀῑ]αά]σανί, ἵπ ογαοἱς να]ραία τοπσγαίιΙ”, 

οµιοπ(αίΠα νθγο τιποῖς Ιπο]ιαδα 1τι Ιαη]ς ΙπάΙοαγοδίις. Τάθπαι ιιΠπῖιις «ἶνο 

Ραιι6ογαΠ1 νοσαΡΙΙΟΓΙΙΙΗ ΟΠΙΙΦΦΙΟΠΕΙΗ Ἀδίθιίδοο, Ιπα]ογος Ἰαοιας αφίοι]- 
οεἷ 4ποῦι!», 4ς οοπ]θοίιγα Π]αΐας νοςες ραγομί]οδεος οίσιο (}, ἀαίσπαα 

νοσαβι]α αποῖς [ ] ]οοίοτί διρηϊΠσανιῖ; ἀθηίαιιο νιῆοδα ΠΟΠΗ] ποϊαν]ι 
ἵνα, αἲ ἆποβιι οα Ιπίεγροπογοί αδίογ]ςοῖς. 

Ὀπαπα Ὀϊπάογβς [γαρπιεηία, αι ἴαπα ργασ]αγο οπιαοι]ανίε Πο. 
γοαιιε αιιχῖῖ, εἰἴαπι ογάίπαταο ἀθηιιο νο]ιίδεαι! Να] ἁιρίίο απ ϱο 
Πο(ο αἆ ργ]δ παπα ορθγῖ5 4ἱδροδΙΙΟΏΘΠΙ οπηηΙα Ι41η γανοσαία Παβογοπηι]ς, 
γσδγιπα αἀνοετραπῖο ἵπ Ἠας το Ὠϊοάοτο {ογίιπα, Πηθος ΙΏ ἨΙΙΠΙθΘΓοΟς ΟΠΙ15 
οιι5οορί, αιιοά Φαπε(Ιαπα ϱγανο Ῥεπο πηθ αΙδάιθάΙαα1ιθ διἰπιιίρςο αι] 

οοπϊθπάο. (”) Νοε οπηπίπο [αοῖ]ο ος, ορίπου, σα πί ἴη ἰαηία ογγαΠάὶ Ργο- 

ονταϊθ τα Ὀ]νίς ναΓΙΙΠΙ 96 αβθθοιι ΙΙΙ αιιδ1ῖ ρ]ογίαγί. (οοίθ 1 Πῃ {γασιποπία 

πα αἀῑδιτιοια, ταἳ 86ΓΊΘΠὰ εχοεγρίογΠα ἴππι νοίεγΙη ἴππα ΓοσθηΙΟΓΙΙΠΙ 

η ΠηΦ παπα ἀθρεγαενίπα. Πας εΠΙπα Ίορο πεσ]αοία, απαπηηαχίπηο νογΟΠΟΙΠη 

(3) Πο Μη βαοχ{ῖ Ρροδίία απάαπῃ Ρος αΓΓΟΙΘΠΙ 6556 Ὕιἱ αἲ θορίίπιπ ρου ηθαί, Ἰοοίο [ασ απῖ- 

πηβάγογίαί οἱ Ιρποςέθί. 

ΡΙΟΡΟΠΟΣ. 1, π 

3 



ΠΠ ΡΒΑΕΑΤΙΟ. 

ογαῖ, πο Πἱοάογοῖς αἰίοια ιδ ιορεηίας. Ας Ργοίοοίο πο 5οη1ο] αιπάθιη 

ον αἲ Ἰη5ΗΜαίο παθο γουράθγοπα Ἰάοπθαια γαροΓί 6411554Π. 

Βμοάοιπαπηϊ νδυδίο, «παπα Ἱπίαοίαπι {ουο Ὑηοβδε]ποῖτις γεια, πεο 

ηοΠ. Ψαἰϊοαπογιπα [γαρπιοπίογαη Ἰπζενργείαιο α Μαϊο ΓΙ λαπ οοπάἶτα, 

ηἲ αἆ ργαφδεηίοπι ἴοχίας οοπάΠοποπι αοσοπιπιοζαγοίας, Ῥρτο νίήριις 

ΙΙ αΠΙΧΙΙ5. 

Γηπάϊσος ἀθηίαιιο τ6γάΠὰ. πολης σα 1 ῥηοπίρας ἐζά11οπίριις 

ἴοηιιες οί αἀπποάΙΠα, Ἱάαιο ο Ὠποἱοδύις. {ογαίι”, απο πιασίδ ϱγαπάο 

Ὠϊοάονί ορι15 ΠΟΠ ἴαπα οϱ νἰγπίος,Ηἰςίοτ]οί ρεγ]ορί 5ο]θαῖ, απαπα ργορίςεν 

ΓΘΓΙΙΠΙ πανγαϊαγαπα παπά ποπη απανί5 οσσαδίοηθ Ἱηδριοϊοπάπα οί; 

ΠΟΝΑΙΗΑ Ρ]απο οαπια πο αβρογγίππαα εοπότά! αραίαπα, ασ αζπαπα ζαηίαπη 

Ιοσίονί ργαροαῖ τι αίοπα, απαπίαπα σοιπροθποη!ῖ ογθανῖ πιο]θβίίαπη. 

Ῥατδῖς, ΠΊεηδο Οείοριί ΜΡΟΟΟΧΙΗΠ. 

ὀλποιμος ΜύΠμΕΕΙ1ς. 
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ΔΙΟΔΟΡΟΥ 
ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ 

ΡΙΡΛΙΟΘΗΚΗΣ 1ΣΤΟΡΙΚΗΣ 

ΡΙΡΛΟΣ ΠΡΩΤΗ. 

/Δ ᾷ ο / / 

Τάδε περιέχει ἡ πρώτη τῶν Διοδώρου βίόλων, 

α’. Προοίμιον τῆς ὅλης πραγµατείας. 
β’. Περὶ τῶν παρ Αἰγυπτίοις λεγομένων περὶ τῆς τοῦ κόσμου 

γενέσεως. 

ὕ Υ’. Περὶ τῶν θεῶν ὅσοι πόλεις ἔχτισαν κατ’ Αἴγυπτον. 
δ’. Περὶ τῶν πρώτων γενοµένων ἀνθρώπων καὶ τοῦ παλαιοτά- 

του βίον. 
ε’. Περὶ τῆς τῶν ἀθανάτωντιμῆς καὶ τῆς τῶν ναῶν κατασκενῆς. 

ς’. Περὶ τῆς τοποθεσίας τῆς κατ᾽ Αἴγυπτον χώρας καὶ τῶν 

10 περὶ τὸν Νεῖλον ποταμὸν παραδοξολογουµένων, τῆς τε τού- 
του πληρώσεως τὰς αἰτίας καὶ τῶν ἱστορικῶν καὶ φιλοσό- 

φων ἀποφάσεις. 

ζ’. Περὶ τῶν πρώτων γενοµένων κατ᾽ Αἴγυπτον βασιλέων καὶ 
τῶν κατὰ µέρος αὐτῶν πράξεων. 

15 η’. Περὶ κατασκενῶν τῶν πυραμίδων τῶν ἀναγραφομένων ἐν 
τοῖς ἑπτὰ θαυμιαζοµένοις ἔργοις. 

θ’. Περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν δικαστηρίων. 
ε. Περὶ τῶν ἀφιερωμένων ζῴων παρ Αἰγυπτίοις. 
τα’. Περὶ τῶν νοµίµων τῶν περὶ τοὺς τετελευτηκότας παρ’ Αἰ- 

20  γυπτίοις γενομένων. 
ι6’. Περὶ τῶν Ἑλλήνων ὅσοι τῶν ἐπὶ παιδείᾳ θαυμαζοµένων 

παραθαλόντες εἰς Αἴγυπτον καὶ πολλὰ τῶν χρησίµων µαθόν- 
τες µετήνεγκαν εἰς τὴν Ἑλλάδα. 

ϱ6 1. Τοῖς τὰς χοινὰς ἱστορίας πραγµατευσαμεένοις µε- 

γάλας γάριτας ἀπονέμειν δίκαιον πάντας ἀνθρώπους, ὅτι 

τοῖς ἰδίοις πόνοις ὠφελῆσαι τὸν κοινὸν βίον ἐφιλυτιμή- 

θησαν. (9) Ἀκίνδυνον γὰρ διδασκαλίαν τοῦ συμφέροντος 
εἰςηγησάμενοι, καλλίστην ἐμπειρίαν διὰ τῆς πραγµα-- 

00 τείας ταύτης περιποιοῦσι τοῖς ἀναγινώσχουσιν. Ἡ μὲν 

γὰρ ἐκ τῆς πείρας ἑκάστου µάθησις μετὰ πολλῶν πόνων 

καὶ κινδύνων ποιεῖ τῶν γρησίµων ἕκαστα διαγινώσχειν" 

καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἡρώων ὁ πολυπειρότατος μετὰ µε- 

γάλων ἄτυγημάτων 

3δ πολλῶν ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα χαὶ νόον ἔγνω" 

ἡ δὲ διὰ τῆς ἱστορίας περιγινοµένη σύνεσις τῶν ἄλλο- 
τρίων ἀποτευγμάτων τε καὶ κατορθωμ.άτων ἀπείρατον 
καχῶν ἔγει τὴν διδασκαλίαν. (5) Ἔπειτα πάντας ἂν- 
θρώπους, μετέχοντας μὲν τῆς πρὸς ἀλλήλους συγγε- 

4ὺ νείας, τόποις δὲ καὶ γρόνοις διεστηκότας, ἐφιλοτιμήθη- 

σαν ὑπὸ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν σύνταξιν ἀγαγεῖν, ὥςπερ 

ΡΙΟΡΟΠΟΕ. 1. 

ΡΙΟΡΟΒΙ 
5Ι6ΌΤ.] 

ΡΙΡΙΙΠΟΤΗΕ(Ο: ΗΙΡΤΟΒΙΩΛ: 

Η1ΡΕΒ ΡΒΙΜΟΣ. 

Πωο πι ΡγίΠΟ Π)ἰο(ογί {{0γο σοι {πο {ι). 

ἵ. ΡΡΑ/α(ίο πι {οίηηι ορι5. 

3. ο πειμιαἱ οπί φιίά τφιηρίζέ (γαζαπ. 

ὃν, 1ο αἶἶδ, α φιζὐιις 11005 πι Ρίο ου [ιο. 
4. Ρο τηε Ποπιζηιτῦιι οἱ υἶία «πι ἐφικείηια. 

6. 1ο ἄοογιαι ο 11 οἱ {οπιρίογιίηι αζογπαίίογο, 
6. Ρε {εγώ Ἠφηριίασώ σἰίι, εἰ 4ο δὲ (ιιώ ο ΝΙΠο Πευίο ηιί- 
γαθία πιαγγαλιέιγ. 1ο ἱπογοηιο{ΟΥΙ(ΤΗ σατιδίδ, οἱ )ιςίογ/ζο- 
ΤΠ ϱἱ{[05δοΡΛιΟγΙ(ηι ιο ο ]ιῖς δοι{οι{11ς. 

7. ο Ργύπιί η Ρίἱ τοφἰθιις δἱπΙογιίπιφιιο γοῦιις {οδ{18. 

8. 0ο επδίγιείίογιε η γαπιίάιπα, φιιῶ ὑπίον υμίοπι ογὺῖε πιζνα- 
ομ[α ΥδοσΙΣΟ{11.. 

9. ο Ιεφίθιι οί Γιά ἱοἰἶς. 

10. ο οοιδοεγαἰἰς Τηριίογιπι νε ε11ς. 

11. Λε γἶδις, φιιο Τφηρέἱ οἶγοα ποιος οὐβοτυι{. 

19. Ωο 6γαοἱδ, φιῖ ἀοείγίπα οε(οῦγος ἵπ φηρίιπι ῥγοΓοοέ 
οοπιραγαίαπι ἐθἱ πεζά γιέηι γογιι (1 «οι ἱ{ζοπιοηι {]ι 
σγώσῖαπι {παπιδίιζεγιεί. 

Ι. Αποζομις, αἱ απίνογδα]ος Πϊδίοτῖας οθγίο οοηβ!]ο δοι]- 

Ρδ6γαΠ{, ΠΙαρηαΠα οΗΠΟΠΗ πηοτία]ος τί ρυα[ίαπη το[οταΠ{, ρα 

οδί; αιοά εμἱς Ἰαρουίρα5 οοπιηαπἰς γἱία φοοδίαίοπη Ίπνατο 

Ἰιοπες/ἱβείηια οοΠ{θΠ{ΙοΠ6 δίπἀμσταο. (0) Εἰοπίπι γασαπι α 

ρεπσι]!5 αιῖά οχροεάἶαί ἀοσθπᾶί 6οηι15 ἱπίτοδπεθηίος ρι]- 

ΟΠΕΓΙΙΠΊ4ΠΑ οχρονίοπΗί) εορίαπα Ἠαο (τασία(ἰοπίς 5 οροΓα 

Ιοσίοη ας οοµοϊαπί. απ η απίαδοπ]ήδααο οχρογίθοηζ 

ΥΘΙΡΔΗ5 ἀῑδοσμαϊ τα[ίο 14 απ]άστη ο[Τοῖξ αἱ ππ{1ς ο Ἰα0ο- 

τρις οἱ ρογοι]{ς αασ σοπάπσαπί ἱησι]α ἀϊσηοβοας : Ι460- 

σα Πε οχρογἱομ{Ιβδίπιας πιασηϊς ου η ἰπ[ογαΠ[ΐς 

πλ {οταπῃ Πποηίος ΠοπΙΙΠπΙπα οοσπον Τί οἱ αιῃος : 

αἱ οοπιραναία ἨΗδίοιία Ὀοπεβοῖο ρυπάσηίία , αΠογΙΠα ροτρο- 

απ Τουίθ(ιιο [ασία Ἱπ{ο]ίσαμς, αχροτίοπι ΠΙαΙΟΡΙΠΙ Παῦθί 

ἀοοιγίπαϊι. (9) Ρνα1οτοα ΠοπηΙη6ς ΠΠΙΝΟΓΡΟ5, πιπίαα (ἱάσπι 

ἐοβηα[ἴοηο Ιπίου 56 ἀθγίποίο5, δεά Ἰοοτιπα οἱ ἴΘΙΙΡΟΓΙΠΙ 

Ἱπίογγαίς ἀῑδίαπίος, αἲ απίαδ οοπιπιη(αίοπα οτά(μῖς αἱ 

γούσογοπ{, οηίκο οροαπῃ ἀσάστυηπίς ας 5ἱ ἀῑνίπαν ῥονΙάθη- 

Ι 
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τινὲς ὑπουργοὶ τῆς θείας προνοίας γενηθέντες. Ἐκείνητε 

γὰρ τὴν τῶν ὀρωμένων ἄστρων διαχόσµησιν καὶ τὰς 

τῶν ἀνθρώπων φύσεις εἲς χοινην ἀναλογίαν συνθεῖσα 

χυχλεῖ συνεχῶς ἅπαντα τὸν αἰῶνα, τὸ ἐπιθάλλον ἕχά- 

στοις ἐχ. τῆς πεπρωµένης µερίζουσα, οἵ τε τὰς χοινὰς 

τῆς οἰκουμένης πράξεις καθάπερ μιδίς πόλεως ἄναγ ρά-- 

Ψαντες ἕνα λόγον καὶ χοινὸν ατα τῶν συν- 

τετελεσµένων ἀπέδειξαν τὰς ἑαυτῶν πραγµατείας. (4) 

Καλὸν γὰρ τὺ δύνασθαι τοῖς τῶν ἄλλων ἆ γνοήµασι πρὸς 

διόρθωσιν χρῆσθαι παραδείγµ.ασι, καὶ πρὸς τὰ συγχυ- 

ροῦντα ποιχίλως κατὰ τὸν βίον ἔχειν μὴ ζήτησιν τῶν 

πραττοµέ ένων, ἀλλὰ µίµησιν τῶν ἐπιτετευγμένων. Καὶ 

Ἱὰρ τοὺς πρεσθυτάτους ταῖς ἡλιχίαις ὁ ἅπαντες τῶν νεω- 

τέρων προχρίνουσιν ἐν ταῖς συµθουλίαις ὃ διὰ τὴν ἐ ἐχ τοῦ 

9 χρόνου περιγεγενηµέν πμ αὐτοῖς ἐμπειρίαν' Ἶς τοσοὺτον 

ὑπερέχειν συμθεθηκε τὴν ἐκ τῆς ἱστορίας µάθησιν, ὅσον 

καὶ τῷ πλήθει τῶν πραγμάτων πρατε βοῦσαν αὐτὴν 

ἐπεγνώχαμ. εν. Διὸ καὶ πρὸς ἁπάσας τὰς τοῦ) βίου περι- 

στάσεις χρησιμωτάτην ἄν τις εἶναι νοµέίσειε τὴν ταύ- 

της ἄνάλην Ψιν. (6) Τοῖς μὲ ν γὰρ νεωτέροις τὴν τῶν γε- 

γηρακότων περιποιεῖ σύνεσιν, τοῖς δὲ πρεσθυτέροις 

πολλ απλασιάζει τὴν ὑπάρχουσαν ἐμπειρίαν, καὶ τοὺς 

μὲν ἰδιώτας ἀξίους ἡγεμονίας χατασχευάζει. τοὺς ὃ᾽ 

ἠγεμόνας τῷ διὰ τῆς δόξης ἀθανατισμῷ προτρέπεται 

τοῖς καλλίστοις τῶν ἔργων ἐπιγειρεῖν, χωρὶς δὲ τούτων 

τοὺς μὲν στρατιώτας τοῖς μετὰ τὴν τελευτὴν ἐπαίνοις 

ἑτοιμοτέρους κατασχευάζει πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῆς πατρίδος 

κινδύνους, τοὺς δὲ πονηροὺς τῶν ἀνθρώπων ταις αἰω-- 

γίοις βλασφημίαις ἀποτρέπει τῆς ἐπὶ τὴν καχίαν 

) ὁρμῆς. 

ΤΠ. Καθόλου δὲ διὰ τὴν ἐκ ταύτης ἐπ᾽ ἀγαθῷ μνή- 

μην οἳ μὲν χτίσται πόλεων Ὑενέσθαι προεκλήθησαν. : οἱ 

δὲ νόμους εἰςηγήσασθαι περιέχοντας τῷ κοινῷ βίῳ τὴν 

ἀσφάλειαν, πολλοὶ ὃ᾽ ἐπιστήμας χαὶ τέχνας ἐξευρεῖν 

ἐφιλοτιμήθησαν πρὸς εὐεργεσίαν τοῦ Ὑένους τῶν ἀνθρώ- 

πων. Εξ ἁπάντων δὲ συμπληρουµένης΄ τῆς εὐδαιμονίας, 

ος, τῶν ἐπαίνων τὸ ποστῖα τῇ τούτων μάλιστ᾽ 

αἴτία Ἱστορία. (9) Ἡγητέον τρ εἶναι οι φύλακα 

μὲν τῆς τῶν ἀξιολόγων ἀρετῆ :» μάρτυρα δὲ τῆς τῶν 

φαύλων χαχίας, εὐεργέτιν δὲ τοῦ χοινοῦ Ὑένους τῶν 

ἀνθρώπων. Εἰ γὰρ ἡ τῶν ἐν ΄Αδου μυθολογία τὴν ὑπό- 

(εσιν πεπλασμένην ἔχουσα πολλὰ συµθάλλεται τοῖς 

ἀνθρώποις πρὸς εὐσέθειαν καὶ δικαιοσύνην, πόσῳ ὕπο- 

ληπτέον τὴν ο. τῆς ς ἀληθείας ἵ ἱστορίαν τῆς ὅλης 

φιλοσοφίας οἵονεὶ μητρόπολιν οὖσαν ἐπισχευάσαι δύνα- 
σθαι τὰ Ίθη δι λον πρὸς καλοκἀγαθίαν; (3) Πάντες γὰρ 

ἄνθρωποι ὃ διὰ τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν βιοῦσι | μὲν ἆχα- 

ριαϊόν τι μέρος τοῦ παντὸς αἰῶνος, τετελευτήχασι δὲ 

πάντα τὸν ὕότε ερον ον καὶ τοῖς μὲν ἐν τῷ ζην μηδὲν 
ἀξιόλογον πράξασιν ἅμα ταῖς τῶν σωμάτων τελευταῖς 

συναποθνήσχει καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ κατὰ τὸν βίον, τοῖς 
/“ ια ά ο 

δὲ δι ἀρετὴν περιποιησαµένοις δόξαν αἱ πράξεις ἅπαντα 

τὸν αἰῶνα μνημονεύονται διαθοώμεναι τῷ θειοτάτῳ 
σω 

τῆς ἴστο τορίας στόµατι. (4) Καλὺν ὃ οἶμαι τοῖς εὖ φρο- 

(4,56 οὰ. Ν 05561.) 

εσρ αἁπηπ]ςίπὶ οχθΠ(ογ]πί. ΝαΠῃ Π]]α ροδί(παα διάθταπα, ααα; 

οοπερἰοαπίαν, ἀἱδροβίίοποπι ἨοπηίπΙπη(αθ παίυταᾶς 1η ορπῃ- 

ΠΠΠΠΘΠΙ ΡγορογίΙοησα αἀογηαγίί, ὨἨ9ο οΠ1Πο οοπποηίαν 

ΥΕΠΙ γα]αί ἵπ οΓΏα6πα οἰνοιπηαρίί 5ἰησι]ῖς οοπιρείεηίθιη α 

{αίο δογίεπα ΙπιραγίΙεης : Πἱ {οῦίας τος οτρῖς {οιγαγΗπῃ, {απῃ- 

σσαπα ππίας οἴγἰία{5, ΠίθγαγΙ Πα πΙοπΙΠἹεη {15 [γαάρπάο ΠΠΕΠΑ 

ΥΑ[ΙΟΠΘΠΙ αἱ 6ΟΠΊΠΊΗΠΘ Το Ρογασίαγαπα {πεδαμγαγίατη 

ορεγᾶ 8ι1α 6556 ἀοπποηδίτανιη{. (4) Εδί οηίπη Ρεγοοπιπιοάπι 

Ρο0β56 ΟΤΙ ογγα[ἶς αἆ γοσίαπα γἱίο ἱπδηα[οπθιη Ῥτο 

αχεπιρ]5 αἱ]. εί αἆ νατίο8 1η γἱία ογεηία5, ποπ αποᾶ 66Γ6Ι- 

ἀππι δίέ ααῶγαις, 564 αιιοᾷ γαοίο (αοίαπα οδί Ιπηίατὶ, Ἐπίπι- 

γοιο ἵπ οοηδ]]ς αίαίο ΡΓογδοΙβΡΙΠΙΟ5 ΠππίοΙΡΗ5 ΟΠΊΙΠ6Β 

απίοροπαπ{ί ο) οοπιραΓα{απ1 Ίοησο ΤΕΤΙΠΙ πδα ργπάθη δη : 

οαῖ γογο ἰαηίορονο Ῥ/ῶοσενα οοπ{ϊρῖί οκ Πϊςίογία ΡατίαΠΙ 

ΡεπΙαπι, φπαπίορεγε γε] ἴρδα ΤΟΓΙΠΑ πι ἠἑαάἶηθ ργορδίαγθ 

ρδαπῃ ΠΟΥΙΠΙΠΕ. Ιάσοσαθ αἆ ο/ηπας γα οαδίς τ{1ΙβδΙπιαΠὰ 

(5) ΑάοΙθ- 

βοθη/ίρι5 οπίΠα 5οΠΙΠΙ ῥγπάσηβαπι οῄοτίς φοπίρας οχρο- 

6656 Ηἱςίον] Ἰεοίίοπαπα πιθγίο απὶς ἰαἰαογ{. 

τ1θΏ{ΙάΠῃ ]άΠ1 ραΥαίαΠη πα ]Πρ]ίσαί; ρτ]ναίος Ρτ]ποῖραίμ ἀἱδηοβ 

ο[ῇοέ5 Ῥϊποίρθς ρ]οτία πππποτίαμίαίο αἆ τος ρα]οπεγγίπιᾶς 

κιιδοἱρίοηάας οχοῖϊαί; Ῥγαίθνοα πηϊίος Ιαμάαἰἴοπίρις Ῥοςί 

ΥΠΟΤΙΘΠΙ Παρα αἆ ορειπάα ϱτο ραΐία ροτίομ]α αΙάογΙΟΓΕΒ 

[αοἳ{ : ΙΠΙΡΤΟΡΟΡ ααίθιη Ἱη{απιία» Ρογρεἰι]ίαίθ ἃ 5ΟΘΙΕΓΙΠΩ 00: 

παΐα ανθγΗ{. 

Π. Ομ] απο. ρτορίοι γγα6 ΠΙδηΙΟΓΙΑΙ4, Ρ6Γ Ηϊδίο- 

τας Ργορασαπ(αΠη , Ἰποιίαα 5αη{ αἲἰ αἱ αγρας οοπάθτδηί; αἰϊ 

πἱ Ίορος νυν] οοπηπιυηί δοοι(αίεπι Ῥγοορθηί6ς ΡΤΟΠΙΙ]Ρ8- 

τοηί; πη]1 αποάπε αἱ θοἱθοηίίας εἰ αγίας αἆ Ῥεπο πεγεπά πι 

46 66Π6Γθ πιογία [αμα Ιπγοηίγοη{, ΒΙΠΙΙΠΟ βίμάἶο οἱαβογᾶ- 

τυπί. ΘΗΠηα16 οχ οπληίριι5 ῬοαΙ(αᾶο οοπαρ]εαίατ, Ἠἱδίοτίαν 

οστίο, τί Ιαπά σπα ἸαγάΠι ργα» εοίοιὶς αιοίοτί, Ῥαϊηια νἱπά]- 

εαπάα οδί. (0) Ρίο οπίπι εἰαἰαοπάπα, γἱπίδ Ἰαμά6 ἀἱρηῖς 

Ἠαπο υ{για(ϊς ο55ο ὀμβίοάσπα, ποσαᾶπα Ἠοπαπίρας Ἱπιρτορί- 

{αΐῖς ἰσηαγίσαπο (οδίθηῃ, ἵῃ {οσα ἀθηίαιθ πηογία παπι επ 8 

ΙΠΊΠΊΗ οοη/{θγϱ Ώοποθβοία. Φἱ ΕΠΙ [αΌι]α 46 Ἱη[θυίς, ατριι- 

πιοηίο Εαίο οοΗΞίΠ8., ΠΠ α Ρἱεία{επι εἶ Ια5ΗίαΠῃ Ἰο- 

πηηίριι5 οοπ{ογ{; αααπίο πηαρίς Ηἱςίογίαπῃ, γδρ(α{1ς απἰςΗΙίαπι 

αίαπα ναίσιη οί (οῦΐας απαςὶ ΡΙ]οδορμία πιεἰγορο]ίΠα , η10- 

(8) σιποίῇ 

οπίπα πιονία]ος οὗ παίαγα Πρες Παίεηα ρε αχίρυσπ) αἰί- 

τος αἆ Ποποδίαίθηι ΙΠ{ΟΓΠΊ4Γ6 ρο556 |α4ἱοΈηπας 

αιοᾷ πιοπισηίΠ {οία5 αἰογηϊία({5 γ]γαΠέ, Ρ6Γ ΟΠΠ ἀοϊηᾶς 

(οπηρι5 οχε(ἰποίἰ. Ε{ 5 ας. απἱρας ΠΙΗΙ {η {ία ργορο]ανὶ 

αοἴµΠ, οππα ἀθ[απείῖς οοτροπίρι5 οπιηία γα αάαποία οἱ- 

πω] ἰπίεγουηί : αἱ απ υἰίαία δἱρὶ ρ]οίαπα οοπιραγαγαηί, 

Ἱογα1η {68 σοφοϱ ἀνΙπ]βδίπιο Πἱδίον]ώ 916 ΡΕ ΟΠΠΘ ΥΠ] 

οθ]ορισηίαν. (4) µη πιογία μας 6/σο ]αρονίθις ΠΠΗΛΟΓΙΔ- 
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(ο ο) 
νοῦσι θνητῶν πόνων ἀντικαταλλάξασθαι τὴν ἀθάνατον 
εὐφημίαν. Ἡρακλῆς μὲν γὰρ ὁμολογεῖται πάντα τὸν 
γενόµενον αὐτῷ κατ) ἀνθρώπους χβόνον ὑπομεῖναι με- 
γάλους χαὶ συνεχεῖς πόνους καὶ κινδύνους ἐκουσίως, 
ἵνα τὸ Ὑένος τῶν ἀνθρώπων «περγετήσας, τύχη τῆς ἆθα- 
νασίας"' τῶν δὲ ἄλλων ἀγαθῶν ἀνδρῶν οἵ μὲν ἠρωικῶν, 

οἱ δὲ ἰσοθέων ο» ἔτυχον, πάντες δὲ με εγάλων ἐπαί-- 

νων ἠξιώθησαν, τὰς ἂρετὰς αὐτῶν τῆς ἱστορίας ἆπα-- 
θανατιζούσης. (6) Τὰ μὲν Ὑὰρ ἄλλα μγημεῖα διαμένει 
χρόνον ὀλίγον, ὑπὸ πολλῶν ἆ ους περιστάσεων, 
ἡ δὲ τῆς ἱστορίας δύναµιις ἐπὶ πᾶσαν τὴν οἰχουμένην διή- 
χουσα τὸν πάντα τἆλλα λυμαινόμενον χρόνον ἔχει φύλαχα 
τῆς αἰωνίου παραδόσεως τοις ἐπιγινομένοις" συμθάλλε- 

ται ὃ) αὕτη χαὶ πρὸς λόγου δύναμιν, οὗ κάλλιον ἅ ἕτερον 
/ Νὶ λ ο εν 

6 οὐχ ἄν τις ῥᾳδίως εὕροι. (6) Τούτῳ γὰρ οἳ μὲν Ἕλλη- 
νες τῶν βαρθάρων, οἳ δὲ πεπαιδευµένοι τῶν ἀπαιδεύ-- 
των προέχουσι, πρὸς δὲ τούτοις διὰ μόνου τούτου 
δυνατόν ἐστιν ἕνα τῶν πολλῶν περιγενέσθαι" καθόλου 
δὲ φαίνεται πᾶν τὸ προτεθὲν τοιοῦτον ὁποῖον ἂν ἡ τοῦ 
λέγοντος δύναμιις παραστήση" χαὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας 

ἀξίους λόγου προςαγορεύοµεν, ὡς τούτους τὸ πρωτεῖον 

τῆς ἀρετῆς περιπεποιηµένους. (2) Εἰς πλείω δὲ µέρη 
τούτου διπρηµένου, συμθαίνει τὴν μὲν ποιητικὴν τέρπειν 
μᾶλλον περ ὠφελεῖν, τὴν δὲ νοµοθεσίαν χολάζειν, οὐ 

διδάσχειν, παραπλησίως δὲ καὶ τἄλλα µέρη, τὰ μὲν 
μηδὲν συμθάλλεσθαι πρὸς εὐδαιμονίαν, τὰ δὲ μεμιγμέ- 
νην ἔχειν τῷ συμφέροντι τὴν βλάθην, ἔνια δὲ κατειεῦ-- 
σθαι τῆς ἀληθείας, µόνην δὲ τὴν ἱστορίαν, συμφωνούν- 

των ἐν αὐτῃ τῶν λόγων τοῖς ἔργοις, ἅπαντα τἆλλα 
χρήσιμα τῇ. γραφῇ περιειληφέναι, (8) Ὀρασθαι γὰρ 

αὐτὴν προτρεποµένην ἐπὶ δικαιοσύνην, πατηγοροῦσαν 
τῶν φαύλων, ἐγχωμιάζουσαν τοὺς ἀγαβούς 2 τὸ σύγολον 
ἐμπειρίαν μεγίστην περιποιοῦσαν τοῖς ἐντυγχάνουσι, 

ΠΠ. Διὸ καὶ θεωροῦντες ἡμεῖς δικαίας ἀποδοχῆς 

τυγχάνοντας τοὺς ταύτην πραγµατευσαµένους, προή- 

χθημεν ἐπὶ τὸν ὅμοιον τῆς ὑποθέσεως ζῆλον' πιοησνς 

τες δὲ τὸν νοῦν τοῖς πρὸ ἡμῶν συγγραφεθσων ἀπελείά.. 
µεθα μὲν ὡς ἔνι μάλιστα τὴν προαίρεσιν αὐτῶν, οὗ μὴν 
ἐξειργάσθαι πρὸς τὸ συμφέρον χαὶ τὸ δυνατὸν τα πρα- 

γµατείας αὐτῶν ὑπελάθομεν. ϱ) Κειµενης Ίδρ τοῖς 

ἀναγινώσχουσι τῆς ὀφελείας ἐν τῷ πλείστας χαὶ ποι- 

χιλωτάτας περιστάσεις λαμθάνευν, οἱ πλεϊστοι μὲν 

ἔθνους ἢ μιᾶς πόλεως αὐτοτελεῖς πολέμους ἆ ἀνέ γραψαν» 

ὀλίγοι δ᾽ ἀπὸ τῶν ἀρχαίων χρόνων ἀρξάμενοι τὰς κοινὰς 
πράξεις ἐπεχείρησαν ἀνα γράφειν μέχρι τῶν χαθ -αὖ- 
τοὺς καιρῶν, καὶ τούτων οἳ μὲν τοὺς οἰκείους Χβόνους 

ἑκάστοις οὐ παρέζευξαν, οἵ δὲ τὰς τῶν βαρθάρων πρά- 

ξεις ὑπερέθησαν, ἔτι ὃ) οἳ μὲν τὰς παλαιᾶς μυθολογίας 

διὰ τὴν δυςχέρειαν τῆς πραγµατείας ἀπεδοχίμασαν, οἵ 
δὲ τὴν ὑπόστασιν τῆς ἐπιθολΏς οὐ συνετέλεσαν, μεσο- 
λαθηθέντες τὸν βίον ὑπὸ τῆς πεπρωµένης. (8) Τὸν δὲ 
τὴν ἐπιθολὴν ταύτης τῆς πραγµατείας πεποινηµένων 
οὐδεὶς πρυεθίθασε τὴν ἱστορίαν κατωτέρω τῶν Μακε- 
δονικῶν καιρῶν' οἳ μὲν γὰρ εἰς τὰς Φιλίππου πράξεις, 

ΡΙΟΡΟΠΙ δΙΟΌΙΙ ΙΒ. 1. ως : 
Ίομι {απηα) ορ]οΏη(αίθιι ἑοπλαίᾶτε, Ἠοποβίηπη ργάθη ίδια 
6556 66Η58Ο. 516 Ηοτοι]ος αὖ ουηηίρς οχ φησί Ἰηρομίος οί 
Ἀδδίάμος ]αβογος ασ Ρουίοι]α, σα ἆ ΙΠίθυ Ποιηίηος γΠαπι ορῖέ, 
δροπία διδ[μίςδα, αἱ Ῥοηίσης ΠΟΠΙΙΠΙΠΗ δεπετί [αοἴοησο 
ΠπηπιοΓ(αΠ{αἰῖς γα ΗΙΗΠῃ το[ογγοΕ. Πηίου το] ος γίτος Ῥοπος, 
ΧΠΙ Μογοίσο», αλ ἀἰγίπος Ρ]απο οπογος ἀ4θ6ρίϊ 5υΠ{, οΠΊηος 
Υ6ΤΟ πιαρη!5 Ἰαιά δις ογπαΙ! δαη{, Πἰκίονῖα γἱγ{ηίος Ἰρβογυίη 
ἃ ΙπππουίαΠαίθιη (ταηςπη{οηίο, (6) ΑΙία ομΊ πα ΠΠΟΠΙΙ - 
πηρηία εχίρα πα ἀπταηί {σπηρας, οἱ οαδῖριας αμο]οπίμς ναϊς; 
ἃἱ Μοίονί γἱς οἱ ο[βοασίίας, Ρου Τοπ ροπείγαης ογΏθη, 
ἱοηρις Ιρευπῃ ορίοτα οπ]ηῖα ΕΟΥΤΙΠΊΡΕΗΡ ΦΙ6ΥΠΩ αἆ ροβίθγος 
(παδ[ἡομῖς ομίοάθιι Ἠαβαί, Οἱ42 ααθα οἴἵαπα αἲ βογηιοηῖς 
(αθα]ίαίσια α.ο οοπάοἵ!, 4510 ποή αι απἰἀρίαπη ρυ]ομτίης 
απ] Ἱηγοπογί. (6) Ηου οπἵηι ανα Ρατβρανί5, ἀοοίῖ Ἰπάο- 
οί ριῶκίαπί, Δάά6, αοᾶ Ίος 8ο1ο Που ροίοδί, αἱ απ 
ππ]Η5 φαρογῖογ οχαἰδίαἰ. Ου]άσπἱά ἀεπίααο αά ἀἱσοπάιῃῃ 
Γαοηΐ ροροβίαπα, (απίαπι αρραναί, Ὑπαπίαπα 14 ἀἰσοηίίς 
{αου]ία5 οχΗ]μοί. ΟΗἵΠ οµίαιῃ ντος ΏΟΠΟΡ ἀξίους λόγον, Ίος 
ἐ5ί, ΝΕΓΠΊΟΠΟ ἀἴσηος αρροῄαπις, τί απ! Ίου 1ρ5ο γ]γα(ἶς 
Ρτπλαίπα οἶπί αἀορί, (7) Ου πάθ ἵΠ ρ]ήγος ΐο µατίος 
ἀῑνίάαίαι, δα γοπίέ, αἱ Ροεεῖς πιασίς ἀο]οοίεί 41αιι Ῥγορίέ, 
ΙΕβΙΙΠ αΠΟΙΙΟ οοθτζθη{, πΟη ἀοσσα! 5 δΙπηϊΗ {εν σείεγα; (ποσο 
Ρανίες αέ ΠΙΠΙ] αἆ ος ΙΠσηι ἑοηίη ρήση, απί παϊχέαηι 
η] ποχίαπη Ἠαβθαπές ποπ] οίαπα γογῖ(αίσπι ΠΕΠ 86115 
ορρυρηεηί. Βοῖα νογο Ηδίοτία, ἵη απα γθιρα τθῦα5 6οΠςο- 

(8) Ναπι 
νιάσπ]5 θαπη α[ιοτίανί αἆ Πα5απα, αεόαδαγο ἵππρτοβος, 
Ργαάἴσατε ἨοἨο5, ΠΙΧΙΠΙΘΠΙ ἀπίαπε Ἱεραπίίρας αἆάοτο ρουῖ- 
Μαπη. 

Παπ, οΡΙΠΕΠΩ αΕΠΙζαίθίη 5ογἰρίίοπο οοπηρ]οσ Πας. 

1. Οπαρτορίεγ 4πΠπῃ πος 5οπἱρίογος 6]15 πιογ](ο {η ργοίο 
6586 γΙάσγοπη5, αἆ απλα]απάϊ θ]α5άθπα αγραπιεη(1 5 ΠαΠα 
εχο(α(ἶ ΘΗΠΤΗ5. ΏιΠα γθτο αΠΙΠήαπη αἆ 8οΠρίοΓ65, φὐἱ πο 
ίαία ργαορςδεγηΠ{, αἀγογίῖηιας, οοΗΦΙΠΠι ποτατα, αποαὰ 
Ἠσθί, Πιαχίπιο ΑΡΡΤΟΡΔΠΙΗ5 : ΠΟΠ 5οπῖρία {αιποπ αἆ ηβίσίη 
υΠΠα(ἰς οἱ Γαου]ία({5 πιοᾶυπη εἰαθοταία αἩ Ἠΐ5 [αἶαςο απλή. 

ὑαπλας. () απ] θηἱπι Ἰεείογπη (ας ἵη. 6ο ροδίΐα 8, 
Π{ παχΙπαΠὰ ΤΘΓΗΠΙ ΙΕ ΜΠά (ποια οί γαγ]είαίθπη σοπηρ]οσία- 
(στ; Ρ]οῖαπα απ]ας {αβίαπι βοηἶ5 απ οἴγ[ίαι[ῖς ἱπίερτα μο]]α 

οοηδογίρεεγιηί,, ραιιοί νεο ἃ ργ]κοῖς {οπιρογίβις οχοτς!, ηπ]- 

γευδα]επα οπημΙαπα βεηίίαπα μἰκίογίαπα Πο ππαηάατο, αἆ 

δυᾶΠη Ἡδαπο αἰαίοπα, ου] δυπί: οἱ Ἱπογαπα αλ ἴθιηρογα 

5ἱηρι]ίς οοηγοπἰση[ία ποῦ αἀ]απηχογαηίς αῖ το αν Ώατογα 

(απδϊμσγαπή. θυπ{ αἱ [αρα]αΡά Πα παγνα(ίοπος Ρτορίοι (τασία- 

Ποπίς ἀῑ[ομ]ίαίθπα εχροποτθ πο]ασιπί. ΝοππΙ δςδοορίαπα 

ἃ 56 οροΓῖς {γασίαΙοπεια, [αἱο ἵρδογαπα ίαση Ιπ{οναρ]οηία, 

ποη ρεγ[εσστιΠί. (9) Νεπιοσιε 4ο ποροίἴπηι ου ασστοβρίς 

πίτα Μασσάοπιη {εππρογα Πἰσίοπίαπι ἀσάαχὴ. ΑΠ οπίπα αἆ 

ΡΙΗρρί, αῖ αἆ Αἰοχαιιάτί τος ρερίας, ποπ! αἆ 56ςΕΔΡΟ: 
ια 



σι 

Τί {ο 

901 

9ῦ 

ἄ( ο.) 
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ϱ 3) 3 οἵ ὃ) εἰς τὰς Άλεξ εξάνδρου, τινὲς ὃ) εἲς τοὺς διαδό/ους ᾿ 
3 

τοὺς ἐπιγόνους κατέστρεψαν τὰς συντάξεις" πολλῶν δὲ 

καὶ μεγάλων τῶν μετὰ ταῦτα πράξεων ἀπολελειμμέ- 

νων µέχρι τοῦ καθ’ ἡμᾶς βίου τῶν ἱστοριογράφων οὐ- 

δεὶς ἐπεθάλετο αὐτὰς μιᾶς συντάξεως περιγραφῃ πρα- 

ϐ ) Διὸ 

καὶ Εβῥιμμένων τῶν τε χρόνων χαὶ τῶν πράξεων ἐν 

είαις χαὶ διαφόροις συγγραφεῦσι δυς-- 

Ἰπατεύσασθαι διὰ τὸ μ. έγεθος τῆς ὑποθέσεως. 

πλείοσι πραγµατε 

περίληπτος Ἡ τούτων ἀνάλ ηψις ἴνεται χαὶ δυομνημό- 

νευτος. (6 ) Ἐξετάσαντες 

έσεις, ἐκρίναμεν ὑπόθεσιν ἱστορικὴν, πραγμ.ατεύσασθαι 

πλεῖστα μὲν ὠφελῆσαι δυναµένην, 
(6) Εἰ γάρτις τὰς 

μνήμην παραδεδοµέγας τοῦ σύμπαντος κόσμου 

οὖν τὰς ἑχάστου τούτων δια- 

οσο 
ον / Φλ 
ελαγιστα ος «} 

ὃν 

τοὺς ἄνα Ὑινώσκοντας ἐνοχλήσουσαν. 

εἷς 

πράξεις, ὥςπερ τινὸς μιᾶς πόλεως, ἀρξάµενος ἀπὸ τῶν 

άργαιοτ τάτων χρόνων ἄνα Ἰράψαι χατὰ τὸ δυνατὸν µέ- 

χρι τῶν καθ᾽ αὐτὸν καιρῶν, πόνον μὲν ἂν πολὺν ὑπο- 

µείναι ὃηλον ὅτι, πρα γµατείαν δὲ πασῶν εὖγρηστητᾶ- 

ο συντάζαιτο τοῖς ο ως (τὴ ξέσται 
πα 

γὰρ ἐκ ταύτης ἕκαστον πρὸς τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν ἑτοί-- 

µως λαμθάνειν τὸ χβήσιμον ὥςπερ ἐχ μεγάλης ἀρυό- 

µενον πη Ἱῆς. (8) Τοῖς μὲν Υὰρ ἐπιθαλλομένοις ὃ διεξιέναι 

τὰς τῶν τοσούτων συγγραφέων ἱστορίας πρῶτον μὲν οὐ 

ῥάδιον εὐπορήδαι τῶν εἰς τὴν 7βείαν πιπτουσῶν βί- 

έλων, ἔπειτα διὰ τὴν ἀνωμαλίαν καὶ τὸ πλῆθος τῶν 

συνταγµ.άτων δυοκατάληπτος γίνεται τελείως Ἡ τῶν 

πεπραγμένων ἀνάληψις' ἡ δ᾽ ἐν υιᾶς συντάξεως περι- 

Ἰραφῃ πρα ἵματεία τὸ τῶν πράξεων εἰ βόμενον ἔχουσα 

τὴν μὲν ἀνάγνωσιν ἑτοίμην παρέχεται, τὴν δ) ἀνάλη- 

ψΨιν ἔχει παντ ελῶς εὐπαρακολούθητον' χαθόλου δὲ τῶν 

ἄλλων τοσοῦτον ὑπερέγειν ταύτην ἡγητέον, ὅσῳ χρησι- 

μώτερόν ἐ ἐστι τὸ πᾶν τοῦ μέρους» χαὶ τὸ συνεχὲς τοῦ 

δὲ τούτοις τὸ διηκριθωµένον τοῖς διηρηµένου, πρὸς 
γινωσχοµένου τίσιν ἐπράχθη χαι- χβόνοις τοῦ μηδὲ 

ροῖς. 

ν Διόπερ ἡμεῖς ὁρῶντες ταύτην τὴν ὑπόθεσιν χρη: 

σιμωτάτην μὲν οὖσαν, πολλοῦ δὲ πόνου καὶ Ἰρόνου 

προςδεοµένην, ορ μὲν ἔτη περὶ αὐτὴν ἔπραγμα- 

τεύθηµεν, μετὰ δὲ πολλῆς χακοπαθείας καὶ κινδύνων 

ἐπήλθομεν / πολλὴν τῆς τε Ἀσίας χαὶ τῆς Εδρώπης, 

ἵνα τῶν ἄνα Υκαιοτάτων χαὶ πλείστων με ρῶν αὐτόπται 

γενηθῶμεν: / πολλὰ Ἱὰρ παρὰ τὰς ἀγνοίας τῶν τόπων 

διήμαρτον οὐ]. οἱ τυχόντες | µόνον τῶν συγγραφέων, ἀλλά 

τινες καὶ τῶν τῇ δόξῃ πεπρωτευκότων. (5) Ἀφορμῆ 

δὲ π πρὸς τ τὴν ἐπιθολὴν ταύτην ἐχρησάμεθα | μάλιστα μὲν 

τηπ πρὸς την σοι γματείαν ἐπιθυμίᾳ, δι ἣν πᾶσιν αἂν- 

θρώποις τὸ δοκοῦν ἄπορον εἶναι τυγχάνει συντελεί εἴας; 

ἔπειτα καὶ διὰ τὴν ἐν Ῥόμῃ χορηγίαν τῶν πρὸς τὴν 

ὑποχειμένην ὑπόθεσιν ἀνηχόντων. 8 8) Ἡ γὰρ ταύτης 

τῆς πόλεως ὑπερομ], διατείνουσα τη δυνάμει πρὸς τὰ 

πέρατα τῆς οἰκουμένης, ἑτοιμοτάτας καὶ πλείστας ἡμῖν 

ἀφορμὰς παρέσγετο, παρεπιδηµήσασιν ἐν αὐτῇ πλείω 

/βόνον. (4) Ἡμεῖς Ὑὰρ ἐξ Ἀγυρίου τὸ ενος τῆς Σιχε- 

λίας ὄντες, καὶ διὰ τὴν ἐπιμιξίον τοῖς ἐν τῃ νήσῳ τ πολ- 

ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 

- ντ -υὔῄὔὐ--ὐὑὐ-υἅὃ---Ψἥὕ“-ύὅ--υ---θι--θθθθφβθφθφθθθθφφθφθφθ---- 

Ἀ. (6----6.) 

τος αιί ροδίετος Πυ]α5 ἀεάμοίαπι Ηἰδίονία; {οίατι αυγαρογαπ{. 

Ἰμεσί νογο πηπ]ία οἱ ππασηῶ το αἆ Ποξδίναίη Ἰηάε οίαίθηι 

51η, 4ου δ]Ιοί.2 ΠΟΠΙΟ {απιοπ ΗἰδίονΙοογΗΠΑ Πο. 5ογ{ροπῖς 

απηρίία, Ρνορίατ αἲσιηθη πιο]θα, Ίας οοπιρτε]θιά σι 

ἱηςμ{. (4) Ἱίααυα ααπα {ειπροτα αἱ τες σαδία. ἵπ ρ]άτα 

γολημηίπα α ἀϊνοτείς 5οηρίοτῖριις οοη]εοία Ἰαβοαπίαν, Πἱ αέ 

οοσπ]1ο Π]αγάπι πθς αΠ{Π1Ο. 6οΙΡΥΘΠΟΠάΙ, ηθο ΠιρΠιογ]ᾶ 16- 

Γον] (ασἴ]ο αιισαί. (9) ΝοςδΙσίίν βΠησαἱο πι {γασίαΠοπίριας 

αᾱ αχαπηθιι γοσα(ἰς, Ηἰξίονία!ὰ. ορμίοχόογαο ἀθοναγίπιας, αααο 

Ἰοσίοτίριις οἱ ρα η οοπάπσαῖ, αἱ πιο]οδίίο εχμ]ροαί 

ηΠΠΠΙΠΗ. (0) 5ἱ απῖδ οπἵπα {οίζας ππαπα!, αἱ ππίας οἰν]ία- 

15, αοία ηθηονία. ἱταδίία, ἀπσίο αὐ απιφαἰδθίπης {εΠΠρο- 

γρα5 οχογάῖο αδφιιο αἲ 5 Φία(ἰ5 πηομιονίαΠη ἵη Ηίογας ΡΤΟ 

γ τοίοινα οοπαίιις [ιοηί, Ιαυοιυῖδ οριία ϱΙπΙπΙαΠΙ 5α5{]- 

πποέ, 5οἆ οΡρι15 Ππίθνίη 5ίπάίοδο. Ιασίου αΙβδίπχαΏα 60Η- 

απηανέ. (7) Εν Ἰιου ειήπι ομ1γίς αὐ αδπα Ρηϊταίαπι πα, 

ΏΟΠ 86615 αό 8 οχ 1ηᾶσΠο {οπία Παιγ]αί, ἀθριοπιοτο Ιἱοσβί. 

(8) Ναι αἱ {οἱ λἰςίοτίοογαΠα οροιίρα5 ρογ]οσεμᾶῖς απΙΠΙΙΠα 

αρρησαηί, 15 ῬΠΊΙΠ ΠΟΠ. (αεἰο οορία 5αβραέ ΙΡΓΟΓΙΙΠΙ 

α4 πο δα πθεσδδαΙοΥΠ}, {πα ναι]οίαίο.αἳ πια] Παπά Ίππο 

Ποπ. προ! ἀῑΠοΙηλο ταγατη. 11/6 5ΘηΜΙάΠ1 3566- 

αποηίαν. Αἲ Πδίονία πο {τασία[οπίς οἰγομηηςοτρία Υ6ΥΙΠ 

σαδ![αγΙΠη. 5αοιΊθπι εοπ]ρ]εχα οἱ Ἰαοίοπεπι εχρεαἰίαπα θα ηηῖ- 

πἰδίναι,, αἱ Ἰπ{αἱ]οσίαΠῃ ρ]απθο 5ο(ΠασθΙΙ Παβαίς ΙππΙο Ἠαπο 

αλῑς ἰοπίο ῥριέο]]ογα, απαηίο αὐ ας οί {οίαπα ρατίς, 60Π- 

(πα α ὀ1γίδο,, 6εἱ οχασίαπα {οπηροτί5 ποίαοηθιη ᾖαβεης ἴ]ο 

αιιοά απαπάο σοδίαπῃ δἷί Ισηοταίας, οχϊςππαπά Πα οςί. 

Τν. Φιαρτορίοτ αππα αὐσαπιεηίαπη Ἠου αΙςδίηλΙΠη {ονο, 

«ο {ειπροιο οἱ Ἰαῦοίς Ῥγο]ίχο Ιπάίσειο γΙάεγεπις, ἐΠἱρβίπία 

ΑΠΠΟΡΙΠ ορογαπη. ἵπ. 14 οοπΗΙπηα5» ΠΙαδΗΔΠΙ(ΗΘ Αδίῳ εξ 

Έιτορο» ραγίοια, ποῦ ἄρδαπο Ρετῖου]5 εἰ γαηηϊ5, Ῥεπ]ι- 

αἰνανίπιας : αἱ ῥ]εγασαε οἱ πακίπιθ ΙηδΗ{{0 Ἠαἱς πασθβδαγία 

Ίσσα ἱπδρίόσίσπαας 1ρδί. Μα]απα ομ/πι Ἰο6οτπῃ Ἰπδοἷᾶ ρες- 

οαίαπα οδί, πο {απίππα ἃ δοηΙρίοτπη γα]ρο., 566 α ποπηι]]5 

(2) Δά]απιεμίο 

πογο ποηῖ αἆ ἱποορίαπῃ Ίου Γμἱς ῬοδδίηνΙη αγσαπιθη(ἰ 

οσα απά ρήπχαση. βἱοηίς ἆθοις ορπεπί. 

Ρονιγασἰσηᾶἰ επρ]άἰίας (ρευ απαπα ααοά [ιοί αοσαῖ παἰηΊη]α 

γἰάσίαν Ῥο55ο, οπιπίρας Ποπηήπίρις ε[εσίππι γεια); 

ἀαϊμᾶς τη οωπίαπη, σπσ. αγθιπηπσηίο Ἠαΐο Ιπδεγν]τοηί, 

οι ηϊμεέναία Ποπιῶ εορία. (9) Ὀτοίς επῖηι Ἠα]α5 πλα]εδίας, 

Ροίοπίία δια αἆ βηε5 ομ0ίς ἴευγα Πα ΡΕΓΠΠΕΕΗΡ, ἀσπι ραί 

Ιοησο (6ηιροτο εἶας παπί θαη5, Ῥ]αΠπλῖς πἱίγοφαθ ο)- 

νῖὶς πο αὐππίοι]ϊς ἱηςίτακίτ. (4) Νο απίΏ εχ ΑΡΥΤΙΟ 

αἰο]ίω ορρἰάο ομππάϊ αἱ ργορίευ εοπαηιεγοῖα ἨοπΙαΠΟΤΗΠΑ 



10 

16 

20 

50 

40 

οί 

(6. 9.) 

λὴν ἐμπειρίαν τῆς Ῥωμαίων διαλέκτου περιπεποιη- 
σα η η Ξ 

µένοι, πάσας τὰς τῆς ἡγεμονίας ταύτης πράξεις ἀχρι- 

ῥῶς ἀνελάβομεν ἐκ τῶν παρ᾽ ἐκείνοις ὑπομνημάτων ἐκ 

πολλῶν χρόνων τετηρηµένων. (5) Πεποιήμεθα δὲ τὴν 

ἀρχην τῆς ἱστορίας ἀπὸ τῶν μυθολογουμένων 

“Ἑλλησί τε καὶ βαρθάροις, ἐξετάσαντες τὰ παρ᾽ ἑκά- 

στοις ἱστορούμενα κατὰ τοὺς ἀργαίους γρόνους, ἐφ᾽ ὅσον 

ἡμῖν δύναµις. (6) Ἐπεὶ δ᾽ ἡ μὲν ὑπόθεσις ἔγει τέλος, 

αἳ βίέλοι δὲ µέχοι τοῦ νῦν ἀνέκδοτοι τυγ/άνουσιν οὓ- 
ν . ύ γής 8 / ἥ 5 λ νή, 

/ ον οω 

σαι, βούλομαι βραχέα προθιορίσαι περι ὅλης τῆς πρα- 
/ ο» Δ (όλ Λος ζ λ ς ο 

Ἱματείας. Τῶν γὰρ βίόλων ἡμιν ἓς μὲν αἱ πρῶται 

περιέχουσι τὰς πρὸ τῶν Ἐ ρωικῶν πράξεις καὶ µυθολο- 
/ λ / ς λ κ / ο. Ἡ 

γίας, καὶ τούτων αἱ μὲν προηγούµεναι τρεῖς τὰς βαρ- 

] 

παρ 

θαρικάς, αἱ δ᾽ ἑξῆς σχεδὸν τὰς τῶν Ἑλλήνων ἀρχαιο- 

λογίας' ἐν δὲ ταῖς μετὰ ταύτας ἔνδεκα τὰς ἀπὸ τῶν 

Τρωικῶν χοινὰς πράξεις ἀναγεγράφαμ.εν ἕως τῆς Άλε- 
/ ο » ον - εστο ”/ ι 

ξάνδρου τελευτῆς (2) ἐν δὲ ταῖς ἑξης εἶχοσι και 
Ν / Ν Δ ς / /. / 

τρισὶ βίόλοις τὰς λοιπὰς ἁπάσας κατετάζαµεν μεχρι 

τῆς ἀρχῆς τοῦ συστάντος πολέμου Ῥωμαίοις πρὺς 

Κελτούς, καθ᾽ ὃν ἡγούμενος ]άϊος ἸΤούλιος Καΐσαρ, ὃ 
λ ὴ “Υ λ / / λ 

διὰ τὰς πράξεις προςαγορευθεὶς θεός, κατεπολέμ.ησε μὲν 

τὰ πλεῖστα καὶ μαχιμώτατα τῶν ΓΚελτῶν ἔθνη, προεθί- 

6ασε δὲ τὴν ἡγεμονίαν τῆς Ῥώμης μέχρι τῶν Βρετ- 
-ω 

-” / 

τανικῶν νήσων: τούτου ὃ αἱ πρῶται πράξεις ἐπετελέ- 

σθησαν ᾿Ολυμπιάδος τῆς ἑκατοστῆς καὶ ὀγδοηκοστῆς 
λ λ ο. . αν Ν 3 / ς /9 

κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος ἐπ᾽ ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἡρωδου. 

Υ. Τῶν δὲ χρόνων τούτων περιειληµμένων ἐν ταύτῃ 

τῇ πραγματεία τοὺς μὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν οὐ διοριζό- 
3 ᾖ εκ λιν αλ / / 

µεθα βεαίως διὰ τὸ μ.ηδεν παραπηγμα παρειληφέναι 

περὶ τούτων πιστευόµενον, ἀπὸ δὲ τῶν Τρωικῶν ἆγο- 
ο. ή } 

λούθως Ἀπολλοδώρῳ τῷ Ἰλθηναίῳ τίθεµεν ὀγδοῆκοντ 
-” ο λ λ / 

ἔτη πρὸς τὴν κάθοδον τῶν Ἡρακλειδῶν, ἀπὸ δὲ ταύτης 

ἐπὶ τὴν πρώτην ὈὈλυμπιάδα δυσὶ λείπονταβτῶν τρια- 
/ ΔΝ / 

χοσίων καὶ τριάκοντα; συλλογιζόµενοι τοὺς γρόνους 

Ἰπὸ τῶν ἐν Λακεδαί λευσάι ἀπὸ δὲ τη ἀπὺ τῶν ἐν Λακεδαίμονι βασιλευσάντων, ἄπο ὁ5 της 

πρὠτης ἸὈλυμπιᾶδος εἰς τὴν ἀργὴν τοῦ Κελτικοῦ πο- 

5 
ο» / [α 

λέμου, Ἂν τελευτὴν πεποιήµεθα τῆς ἱστορίας, ἕπτα-- 
/ ο 

κόσια καὶ τριάκοντα" ὥστε τὴν ὅλην πραγµατείαν ἡμῶν 
ση ψ η 

τετταράχοντα βίόλων οὔσαν περιέχειν. ἔτη δυσ) λεί- 
-” 

/ ο Δ ο” 

ποντα τῶν γιλίων ἑκατὺν τετταράχοντα χωρις των 
ο ς ο ο» /“” 

χρόνων τῶν περιεχόντων τὰς πρὸ τῶν Τ ρωικῦν πράξεις. 
Δ ο οι ασ ϱω / / 

(5) Ταῦτα μὲν οὖν ἀκριθῶς προδιωρισάµεθα, βουλό- 
Μ .] ” σω 

μενοι τοὺς μὲν ἀνα γινώσχοντας εἰς ἔννοιαν ἀγαγεῖν τῆς 
9 / λ 

ὅλης προθέσεως, τοὺς δὲ διασκευάζειν εἰωθότας τᾶς 
σω λ ο / 

βίόλους ἀποτρέψαι τοῦ λυμαίνεαθαι τᾶς ἀλλοτρίας 
.» ε / λ 

Ἡμῖν δὲ παρ ὅλην τὴν Ἱστορίαν τὰ / 

πραγµατειας. 
5 γι : - 

ἄν ο 

τὰ ὃε αγνοη- 
μὲν γραφέντα καλῶς μὴ μετεχέτω φθόνου, 

θέντα τυγγανέτω διορθώσεως ὑπὸ τῶν δυνατωτέρων. 

(8) Διεληλυθότες δὲ ὑπὲρ ὧν προηρούµεθα τὴν ἐπαγγε- 

λίαν τῆς γραφΏς βεβαιοῦν ἐγχειρήσομεν. 

ΥΙ. Περὶ μὲν οὖν θεῶν τίνας ἐννοίας ἔσχον οἳ πρῶ- 

τοι χαταδείξαντες τιμᾶν τὸ θεῖον, χαὶ περὶ τῶν µυθο- 

λογουμένων ἑκάστου τῶν ἀθανάτων, τὰ μὲν πολλὰ 

: τὸ τὴν ὑπό- /“Υ ’ 9»Α/ αν ἲ 

συντάξασθκι πειρασόµεθα κατ ἴοιαν 01 

ΡΙΟΡΟΗΒΙ ΡΙ0Ο5ΙΙ 118. 1. ς 
τ) 

ἵῃ ἱηδα]ὰ Πιαρπα μα Πήρα” οοσΙήοΠοὴ αἀσρίά, οκ οοπηπΙθη{Δ- 

τ116 1Ρ6ΟΡΙΗ1, α Ιοηςο Ἰπάθ {οππρογθ αββοινα{ἶς, οιηηθς ἴπι- 

ρε ΠΗ]15 το σαδίᾶ5δ αοοπταίο ἀαδαπαβίπας. (5) ΠπΙάΠι 

γοιγο ἀαχίπιις α {αρα]οδίς απ ἄτῶσογαπα {πα Βαν ΏαΓογαπῃ 

παγγαβοηίρας, απῶουπαε αρ βἱησι]ος ο ρτῖςοὶ {οπρογῖς 

πιθηηογία ταρθίαη {ή ρτο {[αοσ]ία[Ις ποξίτα πιοάο ροηςΙίαπίος. 

(6) Αισαπιεπίο 141 αβδο]αίο, ἆππα Πυγί ποπάαπα οο 1 δυη{, 

46 {οίο Ρνίας οροείο απΦράαιη Ῥγονίίου ἀαβηίτο Ἠῃοί, Ῥνπη 

οηΙἵπα 5οχ ο Πρηῖς πορίτῖς τος εἱ (αρα]α5 Τγο]απο Ῥ6]]ο 51ρο- 

τίογος οοπηρ]εοίαηίας : Ποπ] ῬΠΙ0γ66 {π68, Ῥατβατο- 

ΤΗΠΑ, Ῥγοχίη]θ 5οᾳπθηίας ἀγαοσογαπι απ(υ]ίαίες οοπἡποπῇ. 

Τη 5οαιιοη{1θ5 απάθοῖπα 1ος αρίααθ ΙοσογΙπῃ σοδία5, α Ῥε]ίο 

(0) 

Τη {ΐρυς {αράσπη οἱ νἰσίπ{ απϊ ἀεΐποερς 5οηαπίανς Ηρηῖς, 

Τνο]απο αδαπο αἆ ΑΙοχαπάνί Ιπίσγίαπα, ἀδβογιραίμας, 

γο] σπα» Ιπάς οὐηοίας ἀἱσοβδίπια5δ πδαια αἲ ΠΠ παπα Ρο 

Βοηλαπί5 αἄνοιδας (α]]ος οχοαΙ, απο Ἱπιρεγαίοτ Ο. δα 

Οωραι, ουῖ 168 ποδίῶ Ὠϊνϊ ποΠπεΠ αἀφοίγοια, ΡαΙΠΙἶ5 εί 

ῥασηαθἰβαίπεῖς αΠογ σοπΗΐρς ἀερείιαίίς, ΙπιροπαΠα Το- 

ΠΙάΠΙΠΑ αά ΕΒνίαπηίσαδ πδαια Ἱηδι]α5 ργοἰαίανίί τ υ]υς 

νοιο Ρηίπι τον ρερία; Ιποϊά απί τπ Ῥηΐπαπα Ο]γπηρίας1ς 66Η’ 

ἰοδίηο οἱ οοἱοσαβίπησ» αΠΠΙΠΩ, ἄτολοηίθ {παπι Αἱοηί5 Ἠε" 

τος, 

γ. Ῥουο ἆο (διπροιίΏις Ίου οΡρεἵθ οοπιρΓεμεηςί5, ἐα 

απ ο απα Τνο]αππα απέεσοθά Πέ, οετίο Αραί1ο που 4θβηί” 

Πη6, απῖα φοεἱθ 6ογαπι οσο απά η. {θππρογαπα ογά[ηθηα 4ἱ- 

ροδία πι]ία, οἱ Πάπας, αἆ πος ροιγεηίί. Α Ρε]ο απίθηι 

Ένο]αιο, Αροϊιοάογαα Αἰιοπίεηδεπη 5οουΗ{, οὐ{ορίη{α ἄΠΛΟ5 

αἆ τοδίέαπι Ηεταςἰἰάαγαπα φίαζαίπλας. ΑΌ Ίου αἆ Ο]Υπηρία- 

ἆοπι ρηπηστη, ἱτοσρηίος δέ Υαϊη{ί οείο, ἃ Γερίρις Γιαυρς- 

πΙοΠίοχαπὰ ἔειηροτα οοιηριίαμᾶο. Α Ῥίπης απίοα ΟΙΥΠΗ- 

Ρίαᾷο αἆ πένα Ῥ6μ{ σα1οῖ, αἱ ποΡῖς μἰρίον]ῶ πίς οδί, 

ερρἰησοπίος οἱ (Πρίηία. Πα αἱ ορια» υπίγοιδυπα, απαάτᾶ- 

αἰπία Πθνῖς αὐβο]αίαπη , 4ΠΠΟ5 Πε ορηίαπι ἀποάσφπαἀτα- 

αἰπία οοπηρτομομάαέ, {δπ]ροΠρη», απρ Ῥο11πὰ. Τ{ο]αη Πα 

απίουογίηί, οχεθρέῖς. (2) Ηωο Πασπε ΙπΙΠΙο ασσοπταίε ἀαίῖ- 

πἰνίπιης, ἁπιη Ἰοοίοτοηι ἵπ {οία5 ἸηςΕ1Μ11 ποίοποπι ἀσάμ- 

σγ6, 608416, α Ηῃγος ἱπίγροίατο βο]εΏί, ης 41ἱ6ΠΟΒ 18- 

Ῥους5 οοιγαπαραπέ, ἀσιονίαι οπρίηης. 7απα απἰἀαῖά 

πολί5 ϱος ἰοίαπα Ἠϊσίοιίαπι Ῥεηθ οπἱρίαπα οδέ, ἱπνίάῖα βἳϊ 

αχροις : 5ἱ αἱ Ἰηβοῖία Ροσσδίαπῃι, ἃ ρου ουίρς οονραἴα. 

(9) Εχροφίἵς ερο αι Ρισ/αμόα. ἀαχεταπηα», οηρ(ἰοπ[5 

Ποδίτο» Ργοπ]δδΙΙΠ1 Γαοίο οοηρτοβατο επ /επηηῦ. 

ΥΙ. Ώο ἀῑῑς ἱρίέαν αᾶς ΠΟΠΟΠΕΡ μαβιοηπί αἱ Ρε 

ημπηπίς οπ]έαπι ἀοσποεναπί, εἳ απαρ 46 απούποστ1θ ΙΠΙΠΙΟΙ: 

ιαϊναπι (αμ]οςο παγγΘΠές, ος ΗΠΗ ρ]οΓάσ6 ροΥδΗσι (απο 

αγσΠΙΘΗ {ΟΠΗ Ίου. ΔΕΥΙΟΠΕΠΗ ἰοησίογοια ρο5α]αἲ) οοηΣέΓ’- 
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θεσιν ταύτην πολλοῦ λόγου προςδεῖσθαι, ὅσα δ᾽ ἂν 
ταῖς προχειµέναις ἱστορίαις ἐοικότα δόξωµεν ὑπάρχειν, 

παραθήσοµεν. ἐν αφαλαίοις . ἴναι μηδὲν τῶν ἀχοῆς 
ἀξίων ἐπιζητῆται. (5) Περὶ δὲ τοῦ γένους τῶν ἁπάν-- 

των ἀνθρώπων καὶ τῶν πραχθέντων ἐν τοῖς γνωριζοµέ- 
νοις µέρεσι τῆς οἰχουμένης, ὡς ἂν ἐνδέχηται περὶ τῶν 

οὕτω παλαιῶν, ἀχριθῶς ἀναγράψομεν ἀπὸ τῶν ἄρχαιο- 

τάτων χρόνων ἀρξάμενοι. (8) Περὶ τῆς πρώτης τοίνυν 
γενέσεως τῶν ἀνθρώπων διτταὶ γεγόνασιν ἀποφάᾶσεις 

παρὰ τοῖς νομιμωτάτοις τῶν τε φυσιολόγων καὶ τῶν 

ἱστορικῶν" οἳ μὲν γὰρ αὐτῶν ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον 
ὑποστησάμενοι τὸν κόσμον, οσα καὶ τὸ Ὑένος 
τῶν ἀνθρώπων 

τῶν τεκνώσεως ἀργὴν ἐσχηκυίας: οἳ δὲ Ἱενητὸν χαὶ 
φθαρτὸν εἶναι νοµίσαντες ἔφησαν ὁμοίως ἐχείνοις τοὺς 

ἀνθοώπους τυχεῖν τῆς πρώτης γενέσεως ὡρισμένοις 

χρόνοις. 

ἐξ ο. ὑπάρχειν, δσοςς έποτε τῆς αὖ- 

ο. Δ / 

5 ταυτα διαστάντων 

ΥΠ. Κατὰ γὰρ τὴν ἐξ ἀρχῆς τῶν ὅλων σύστασιν 
Ν ο / 

μίαν ἔχειν ἰδέαν οὖραν νόν τε καὶ γην, μεμιγµένης αὖ- 
. ττ αν 

ὃ τῶν τῆς φύσεως" μετὰ τῶν σω- 

µάτων ἀπ᾿ ἀλλήλων, τὸν μὲν κόσμον περιλαβεῖν ἅπασαν 
» ο / γ Ν ο 3 

τὴν ὀρωμένην ἐν ο ο ο, τῷ ὃ περα μον 

τυχεῖν ες ο πυρος αυτου προ τος 

µατεωροτάτους τόπους ουνδραβεῦν, ἀνωφεροῦς οὔσης 

ης τοιαύτης φύσεως διὰ τὴν κουφότητα" ἂφ' ὃς αἰτίας 

τὸν μὲν ἥλιον καὶ τὸ λοιπὸν πλΊθος τῶν ἄστρων ἐνα- 

ποληφθῆναι τῃ πάση δίνη: τὸ δὲ ἱλυῶδες καὶ θολερὸν 
μετὰ τῆς τῶν ὑγρῶν συγχρίσεως 

διὰ τὸ βάρος᾽ (9) ελούμ.ενον δ 

Φόμενον συνεχῶς, ἐκ μὲν τῶν . τὴν θάλατταν, ἐκ 
πηλώδη καὶ 

ἐπὶ ταὐτὸ χαταστΏναι 
-” Δ 

ἐν ἑαυτῷ χαὶ πι τρετ 

δὲ τῶν στερεμνιωτέρων ποιῆσαι τὴν γῆν 

παντελῶς ἁπαλήν. (8) Ταύτην δὲ τὸ μὲν πώ τοῦ 

περὶ τὸν ἵλιον πυρὸς καταλάμψαντ τος πΏξιν λαθεῖν, 
ρμ.ασίαν ἂναζυμουμένης τῆς έπιφα- 

ὰ πολλοὺς τόπους, 

µμέαι λεπτοῖς πε- 

ἔπειτα διὰ τὴν θε 

γείας συνοιδησαί τινα τῶν μηρῶν κατ 

καὶ γενέσθαι περὶ αὐτὰ σηπεδόνας α 
ριεχομένας: ὅπερ ἐν τοις ἕλεσι καὶ τοῖς λιμνάζουσι τῶν 

τόπων ἔτι καὶ νῦν ὀρᾶσθαι Ὑινόμενον, ἐπειδὰν τῆς χώ- 
ρας κατεψυγµένης ἄφνω διάπυρος ὅ ἂἲρ γένηται, μὴ 

λαθὼν τὴν μεταθολὴν ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον. (4) Ζωογα- 

νουµένων δὲ τῶν ὑγρῶν διὰ τῆς θερµ. ασίας τὸν εἴρημέ έ- 

νον τρόπον, τὰς μὲν νύχτας λαμθάνειν αὐτίχα τὴν τρο- 

φὰν ἐκ τῆς πιπτούσης ἀπὸ τοῦ περιέγοντος ο. 

τὰς ὃ᾽ ἡμέρας ὑπὸ τοῦ καύματος στερεοῦσθαι’ τὸ δ᾽ 
ρα / λ / Ὕζ, 

α ἔσγατον των κυορορουμ.ενων την τελείαν αυςησιν λα- 
ο / Δ ῶς 

όντων καὶ τῶν ὑμένων διακαυθέντων τε χαὶ περιῤῥα- 
γέντων ὀναρηῆνα παντοδαποὺς τύπους ζῴων. 8 
Τούτων ὃ δὲ τὰ μὲν πλείστης θερµασίας χεχοινωνηκότα 
πρὺς τοὺς µετεώρους τόπους ἀπελθεῖν γενόµενα πτηνά, 

3 / . / 3 ον ω σ -- 

τὰ δὲ γεώδους ἀντεχόμενα συγκρίσεως ἐν τῇ τῶν ἔρπε 
ρα 3 ο» / /” κ ορ 

τῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπιγείων τάξει καταριθμ.ηθῇ- 
/ σ ω / αι - ον αν 

ναι, τὰ δὲ φύσεως ὑγρᾶς µάλιστα μετειληφότα πρὸς 

τὸν ο τοα τόπον συνδραμεῖν ὀνομασθέντα πλωτά. 
ς / φαν ας 

() Τὴν δὲ γῆν ἀεὶ μᾶλλον στερεουμ. ιένην ὑπότε τοῦ περὶ 

[τος 1) 

Ρεηάα Φιιδοἱρίεπας, οἱ απ ῥγβοπ{ί Ιοτία οοηγοπ]τα 

οχἰςπιαβίηχι5, ορι]ς ἀἰσοδία οαρίίθις, ης απἰά εοση] Ποια 

ἀἱδηιπα τοφαΙγαίαγ, οΧΡΟΠΘΙΗΙ5. (9) Εἰ παπο 4 απίγοιςο 

Μοιηίριιπι σοποΓο θἱ τοι5 Ρογ οορηίίας τίς Ρατίο» ο[ῇ[εσας, 

αοαᾶ ρου ΠΠ]αγαπα γαίαφίαίθτη Πσεί, αοουγαίαπα παγΓαΠΙΟΠΘΠΙ 

οοη{εχοειηΙς, αὖ τα Μ1πηῖς Ἱπᾶς (επιρογίρας οχογς], (8) Ῥορι]- 

πηΟ βία ΠΟΠΗΠΊΠΙ ονία. ἀπ αριά ρτοῦα[Ιβοίππος ΡΙΥΡΙΟΙΟ- 

Σο5 αἱ Ηἱδἰοτίσος 5οπ{οπίῖα Πα ροπίατ. ΑΙ οπή Πο γη  ααϊ 

εἰ ογίη5 οἱ Πηίερῖέας οχρογίθμα 6556 πιά] 5ἰίαέααπέ, Ποπυί- 

η1π] 4ποαμθ Βεη5 αἲ ορίσγηο ἶπθ μ1]ο σεηογα[ἱοπίς ρείποῖ- 

ΡΙΟ εκδί[εςρο αβήγηιαπί : αλ οοπίτα, απὶ οἱ σοπ](ίππι Ἠπης 

πηπηά μα εί οογ)αρ(]οπί ορηοχίαπα 9956 Ο6Π8ΟΠΕ, Ρογίηᾶα 

αἰσσο Π{απι Ἰοπιίη6δ 4πο(ιο οετίο {θπηροίο ογίΙΠΙ ορηςθοιΙ- 

{05 αδεεγοεγαπ{. 

ΥΠ. ΟΠΠ ΘΗΙΠ1 ΙΠΙΠ10 ΓΘΓΙΠΑ απ]γοιβίίας οραρπεηίατθ- 

ασ, οσ]άπ1 οἱ ἴθγγα}, η γ]5 Ἀογπη οοπηπηϊκ{ή5, ΠΑΠΑ Ἰ1- 

Ρι]ςςο [ΟΡΠΙΑΠΙ5 ἀθίπάς Ὑετο Ροδέ πηπίαΠα. ΟΟΥΡΟΤΙΠΙ 56- 

ορβίοποπα ππππά τη οΟΠΗΡΊΘΧΙΠΙ ε566 {οίπηι Ἀπὸ ογάίπαπη, 

4 π6Π} {Πα ἵπ 60 βρθοίαΠΦ: ΘΓΘΠ απίοηι Ρεγροίπαπι οΜἷ- 

πηι]ςςθ αρἰίαιίοπεπα; αἴᾳιθ Ίρπεαπα απἶάέπι οἷας Ρατίοπι α 

δη ρ]Ιηη]κοίη]α. οοποιιγη]ςςθ, 4πΠΙ παίαγα ο[αθπιοάί Ρτορίος 

ἸογΠαίθπι δΗΓ5ΗΠῃ {ρπάσγαί; 68η 08 «8 18άΠ1 θἱ 50Ι6Γ Ο1Π1 

οείενα. βίαΙαγπα (υοααεπίία νετιρίηπα Ιδία οοπιργοΏαΠδπι 

6556 : ΟΦΠΟΦΩΠΙ απίοπα οἱ ἑαγριάαπα πιαίστίοτη ο ἡαηιίας 

οοηρτδίαπ Ῥτορίαυ σταγἰίαίδιη 1Π απο εἴπιι] Ίοσο 5αΏθθᾷϊςςα. 

(9) Ὀιπιαπο οοπ{ηηᾶ ἵπ 5ο γο]πίαίοπο εοητοτίογείατ, 6χ 

Ἠαηι]ά[ς Πλάτα, οχ 5οΠΚἱοπίρις ἴειταπα Παίοδαπη δἱ Ρρ6γᾳ ατα 

πηοΙΙθίη πα μιο ο[[εοίᾶιη 9556. (3) Ηαπο ΡΙΠΠΙΠΑ ἶσηθ δο]ΐς 

Ἰγγαδϊαπίς εοα]αίςςο, ἀείπάς γενο ροδέ Ἱηβαίαπα αί αιαςί {ογ- 

πηρηίαίαπι α- ο.]οτο δαρεγβοίοπα, Πιπηίάογαπ} ποηπιυ]]α 

οοπαρ]ατίρας {Π Ἰουίς Ιπίηχαίδδα οἵ νο]αί Ρηρία]ας οχς{ἰμςδε 

εαρΠρας ῬοΠιοϊ5 οἰγουπιάαίας; ααοά οίαπιΠ η 1η ία-- 

σηῖ5 οἱ ραΙαςτίθιις ]οοῖς αροἰἆετε 5ο]θγεί, «παπάο ρορί 5ο]! 

το [γ]σθναἱἰοποπΙ 86Υ οαβΙίο Ιφηρδοθτεί, π6ο ρα μ]α[ἶπι πιαία- 

Ποπεία 5οη/ἰγεί. (4) Θπιάαθ Ἠαπηϊᾶα οκ οαἱογα, 68 ϱθ- 

πα 5ομηΐπα, Ἱία [αήβποατοηέ, ποσία φαἱάσπι (ὠΐ15 α ϱᾶ- 

ἀθηίθ οχ ασγθ παβι]α ΙΠ6ΓΘΙΠΕΠΙΙΠΙ αθθερίδ»θ, {π{εγάία γοτο 

αὐ ὥδία 5ος οοηξοΠάαίος 6556: {απάεπι γετο, ααάπα Ἰηπο]αςὶ 

{ωΐ15 ππαίαταπι αοοθρὶςςδπ{ ΙΠογεπΙΘη(ΙΠα, Ρετις!ῖς εί ἆἱς- 

τηρίΐς πποιηυγαπα]]5, θµαίας αρρανηίδο οπηπίς ϱοπεγί5 αηῖ- 

πα Παπ {οτπηᾶς. (6) Ε ααίρ5 ρ]ᾳς εαἱοτίς πασία {π δαβ]ίηιο 

ογοα»βο; ἰογγοδίγί απίοπα πιαχίπιο εοποτείίοπε [ουπιαία ἵη 

τρια οἱ αἰίογαπη πα νογδαπίζππα ογάΙπθ {αἱ58ε Γ6σθῃ- 

βία; ασ) ἀοπίσαα ιά. Ῥγῶ ορίοτίς παίαγορ ΡαγΠοίρθβ 

οβδομί Ῥορία, παίαίἶ]ες ἀῑεία, αἲ οορηαίαπα 51ϱῖ ἸοςίΗα 

εοπουτγίδο. (6) Θ1Π1 Υοτο {αγία δΗΡ/Ιηά6 πηδρίς αὐ ἴρηε 



[αν 15) 
ἀΔ «| λ ω / λ - 

τὸν ἥλιον πυρὸς καὶ τῶν πνευμάτων, τὸ τελευταῖον µη- 

χέτι δύνασθαι μηδὲν τῶν µειζόνων ζωογονεῖν, ἀλλ᾽ ἐκ 
-ω λ /’ / ς/ οω ο» 3 / 

τῆς πρὸς ἄλληλα µίξεως ἕκαστα γεννᾶσθαι τῶν ἐμψύ- 

ων. (2) Ἔοικε δὲ περὶ τῆς τῶν ὅλων φύσεως οὐδ) Εὺ- 

ὄ ῥιπίδης διαφωνεῖν τοῖς προειρηµένοις, μαθητὴς ὢν 

Ἀναξαγόρου τοῦ φυσικοῦ. ἐν γὰρ τῇ Μελανίππη τί- 

θησιν οὕτως, 

Ὡς οὐρανός τε γαῖϊά τ’ ἣν μορφὴ µία᾽ 

ἐπεὶ δ) ἐχωρίσθησαν ἀλλήλων δίχα, 

τίκτουσ: πάντα κἀνέδωκαν εἰς φάος » 

δένδρη, πετεινά, θῆρας, οὕς θ) ἄλμη τρέφει, 

γένος τε θνητῶν. 

ΥΠΙ. Καὶ περὶ μὲν τῆς πρώτης τῶν ὅλων γενέσεως 

τοιαῦτα παρειλήφαμεν᾽ τοὺς δὲ ἐξ ἀρχῆς γεννηθέντας 

τῶν ἀνθρώπων φασὶν ἐν ἀτάκτῳ καὶ θηριώδει βίῳ κα- 

θεστῶτας σποράδην ἐπὶ τὰς νομὰς ἐξιέναι, χαὶ προς- 

φέρεσθαι τῆς τε βοτάνης τὴν προςηνεστάτην καὶ τοὺς 

αὐτομάτους ἀπὸ τῶν δένδρων καρπούς' (5) καὶ πολε- 

µουµένους μὲν ὑπὸ τῶν θηρίων ἀλλήλοις βοηθεῖν ὑπὸ 

τοῦ συμφέροντος διδασχοµένους, ἀθροιζομένους δὲ διὰ 

τὸν φόβον ἐπιγυνώσχειν ἐκ τοῦ κατὰ μικρὸν τοὺς ἀλλή- 

λων τύπους. (9) Τῆς φωνῆς δ) ἀσήμου καὶ συγχεχυ- 

4 ὔ 3 Ὀ ) ὁλί διαρθροῦν τὰς λέξ µένης οὔσης ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον διαρθροῦν τᾶς λέσεις» 
/ / / ο 

καὶ πρὸς ἀλλήλους τιθέντας σύμέολα περὶ ἑκάστου τῶν 

ὑποχειμένων, γνώριμον σφίσιν αὐτοῖς ποιῆσαι τὴν περὶ 

πάντων ἑρμηνείαν. (4) Τοιούτων δὲ συστηµάτων γι- 
/ 

νοµένων καθ) ἅπασαν τὴν οἰκουμένην, οὐχ ὁμόφωνον 

πάντας ἔχειν τὴν διάλεκτον, ἑχάστων ὡς ἔτυχε συν - 
/ ον 1 αλ λ / ο) π. 

ταξάντων τὰς λέξεις" διὸ καὶ παντοίους τε ὑπαρξαι χα- 

80 ραχτῆρας διαλέκτων, καὶ τὰ πρῶτα γενόμενα συστήµατα 
εώς -ρ ο 3 / / Δ 5 

τῶν ἁπάντων ἐθνῶν αρχέγονα γενέσθαι. (6) Τοὺς οὖν 

πρώτους τῶν ἀνθρώπων μ.ηδενὸς τῶν πρὸς βίον χρησί- 
λ λ ο» 

μων εὑρημένου ἐπιπόνως διάγειν, γυμνοὺς μὲν ἐσθῆτος 
λ / οω ) / 

ὄντας, οἰκήσεως δὲ καὶ πυρὸς ἀήθεις, τροφΏς δ) ἡμέρου 
-ω λ λ λ 

παντελῶς ἀνεννοήτους. (6) ζαὶ γὰρ την συγκοµιδὴν 

τῆς ἀγρίας τροφῆς ἀγνοοῦντας, μηδεµίαν τῶν καρπῶν 

εἰς τὰς ἐνδείας ποιεῖσθαι παράθεσιν’ δι χαὶ πολλοὺς 

1ο 

15 

2ὔ 

95 

ο 
ο» / λ οσο 

αὐτῶν ἀπόλλυσθαι κατὰ τοὺς χειμῶνας διά τε τὸ ψῦχος | 
ο πω μ ο 3 

καὶ τὴν σπάνιν τῆς τροφῆς. (7) Ἐκ. δὲ τοῦ κατ’ ὀλίγον 

ὑπὸ τῆς πείρας διδασκοµένους εἴς τε τὰ σπήλαια χα- 

καρπῶν τοὺς φυλάτ-- 
Ν / λ οσο 

(8) γνωσθέντος δὲ τοῦ 

40 

ταφεύγειν ἐν τῷ γειμῶνι, χαὶ τῶν 
/ ια / ν 

τεσθαι δυναµένους Αποτίθεσθαι 
ο» ο» Ν λ Ν 

πυρὸς χαὶ τῶν ἄλλων τῶν γρησίµων, κατὰ µιχρον καὶ 
οω . Ν ς / 

τὰς τέχνας εὑρεθῆναι καὶ τἆλλα τὰ δυνάµενα τὸν χοι- 
ος 5 κ» / λ /͵ να) 

νὸν βίον ὠφελῆσαι. {8 Καθόλου γὰρ πάντων τῆν χρείαν 
ο / / 

αὐτὴν διδάσκαλον γενέσθαι τοῖς ἀνθρώποις, ὑφηγουμένην 
45 

” / λ 

οἰκείως τὴν ἑκάστου µάθησιν εὐφυεῖ ζφῳ καὶ συνεργοὺς | 

Μ νι κ. χο μα ἁθηί 

ἔχοντι πρὸς ἅπαντα χεῖρας χαὶ λόγον κα ψυχῆς ἀγχί- 

νοιαν. (10) Καὶ περὶ μὲν τῆς πρώτης γενέσεως τῶν ἂν- 

θρώπων χαὶ τοῦ παλαιοτάτου βίου τοῖς ῥηθεῖσιν ἄρχε- 
ο / 

σθησόµεθα στοΓαζόμενοι τῆς συμμετρίας. 
: -ω -ω 

Δ 

ΙΧ. Περὶ δὲ τῶν πράξεων τῶν παραδεδοµένων μὲν 
.» / 

ἐν τοις γνωριζομένοις τόποις 
Ν λ 

(ϱ) Τοὺς µεν 

50 

/ / λ 

εἰς μνήικην, γενομένων δε 
ων-ᾱ 3 / ων ξ η Α κ / 0 

της οἵχκουμ.ΕΥΝΠἘ; οιεζιεναι πειρασοµ.Ε α. 
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βο]ἱ5 οἱ δρἰρ]ῖθ5 οοηδΗραναίἩ, αἆ οχίτοηαπι ΠΠ] απορῆιις 

ΠΙΒΙΟΓΙΠΙ απἰηλΑΠΙΠΙ θαΠὰ ϱΥοάασσΓο ἴπ. γΙίαπα ροΐηίςσα, 5ο 

οχ πηπία οοπηπηκ{ίοπο ἱησα]α, απἱρης νἶνα Ἰποδί αβίπια, 

οαρί55ο σοπονγα. (7) Νἱάσίαν Επρίάς5 «ποια ἆο πῖ- 

ΥΘΙΡΟΓΗΠΑ ϱοπθνα{ἶοπθ ἃ Π]οάο ἀῑε[ῖ5 ποπ ἀἴδεγθρατα, Απαχα- 

ποτ Ργδίοὶ ἀῑδοίρα]ας : ἵηπ Μαπαμρρο οπίπ Ίος γοιδας 

ροηίΐ : 

δίο ππα οῶ10 Γοτπιᾶ οαπη ἵοττα 1. 

5ο ΓοοσταΏί{ ἃ 8656 ιδ ἀῑνοτήαπα, 

πιοκ οπποία αἱρηιπί, ἱπαιο Ἱάοσπῃ ἀαηί, {ευας, 

ἄνος, 5οΊούιο απο νἰναηί, οἱ 4ΤΡΟΤΟΒ, 

πιογίαΜΙαππ(αο Ροη15. 

ΥΠΠ. Αίάαα 4ο ῥγίπο ΥΕΓΙΠΙ οπηπίαπα οτί {α[ία αοθορί- 

ΙΙ. Οοαίσγαπι Ἰοπιίπο5 Ρηηλίμα5 παίος γἰίαΠι πόση Πα τη 

οἱ Ῥοιαίπαπα οσίθδο πιοπογαπ{, αἱ αἱ 8ΡΔΙ5ΙΠΙ α ρᾶδουα 

οχἰθγ]ηί οἱ δαρίάἱβδΙπαπα (παπιαιο Ἠ6ιΡαῦι ασ δροπίο παίος 

αγΏοτΏα (αοίιις οοπιαάθιϊηίς (9) 4παπιάαα ἃ [δῖς Τη[οδία- 

τοηίΗἩ, πιο οἱρί ορί(αἱανί πδα οὐ οοι{, οἱ πεί αἆ 5οοἱθία- 

θα αἀασί, Ῥαι]α πα οοβηαία» Πίου 56 {0/Π145 ασπογοταῖ. 

(3) Ὑους απίοπῃ αἆμιο εοη[αδα εί η] φἰπηϊβοαπία, Ρεάε- 

(πίτα γοιθα ατ(ἰοσ]αίο Ριοπη[ἰαπάο., οἱ βἰσηί5 απαππ(παπ]- 

ας τοπ. βαμ]οσίαπα ποίαμάο. οἸοσιιίοπθπα {απάθνα ΤΕΓΙΠΟ 

οπηπίαπα ἱρὶ ποίαπα (δοργμηί. (4) δοᾶ ααππη ρου {οίαπα οἨ- 

Ῥθπα Ἠ]αςπιοάἱ οαέ8 οοϊτουί, οἱ απἱαια, αἱ {ου ἀαραί, 

γοινα οοπποσἰογομί, ΠΟΠ θαάσί ΟΠΊΠΕΡ Ἰοηιο]α α{οραπίας, 

1ά4δοαιθ γαι οπιηίδᾳιο βοηθι]5 Πησιιατπα {ογπιῶ αχςί]- 

(οναπέ. Εέ ρήπιώ λα οοηρτθραοπθς ηἱγεγςίς οπἱβίπεηη 

πα[ἰοπίριας ῥγαραθγο. (6) Ρηηιὶ φᾶπθ ΠοπλίΠ6β, ά11ΠΗ ΠΗ 

πι αἲ τἰίαια α]ο ἱπΥοπίπη ο55οί, Ιαροπίοδθ γἰίαπι 51βί6η- 

ἑαγυπέ, πέροίο νοδείβια5 ποπάαπῃ απιίο(Ι, ἀοπι]σ ίδιο οἱ 10] 

ΏΟΠ 4β5αΗῖ, οἱ πηαηςιθβοτῖς γἱοία5 οπηηίπο γαάθ». (6) Νίαπι 

σπα αλπηοηία Γ16 ἀΟΠΊΙΠ1 ΟΟΠΙΡΟΓΙΑΓΕ πομά Πα βοθηί, 

(ποίις αἆ πουθβραίο5 αδα5 ΠΟΠ Τεροπθβαπ{. 1άδοσπε πλ] 

ῥήσοτο οἱ ρουπία γἱοία5 Ρ6 6ΠλΘΠΙ Ἰπίογϊραη{. (7) ΝοΓΙΠΗ 

Ἱπάς δομφίπι οχροπίοηίία οἀοσίί Ἰίοπηα ἵπ βρο]αποᾶς τείαροτε, 

(8). πιοχ 

οορηίΜίοπθ. 15ης αΠογαπ](π6 οοπηπποάοτα. ἱπιραά, πιν]ίας 

ατίος, οἱ αἰία υἱρ αία ἱηνοπίτο οὔροτιπί. (9). Οσίά 

αἱ (ποίας αςςοιγα{ἰοπί 140ΠΘΟΒ γουρηπ(ιάθῃο; 

πηνία 2 τ1δας οιηπία(η πηαοϊφίου Ποπηἱηίρα 5 41 απϊπησιϊ ἱησο- 

Πἱ08Ο, Πιαηίρι5, ο’αἱἴομο αίαιιο απίπηϊ δοµοτίία, {αυαυαοι 

αἀπηπίς(νῖς, αά οηηία. Ιηδίγασίο, οπ/ιθή οί το. Ρο αΠῃ 

ια νέου εαρροιίαγίτ. (10) Πας 4ο είπα ομηίππα ΡεΏθ: 

γα[ίοπο οἱ γαίῖοπο γἱίο απααἰδθίπιᾶ που», σα πα] Ηαἴεῦ 1η 

παγγαπάο σπτοπ/ίρις, /απ1 ἀῑοία Πο] απί. 

ΙΧ. Νιαπο τεβρας ρες ποία {ευΓΑΤΙΠΗ Ίσσα σε5:ΐ5, ασ; απ]: 

σπα Ππθιιονία ΠΕ ῥγοδ(ίῶ, γοσθηδομά15 πηΒΠ ΕΠΙ 4ΡΡΟΝΟ7 

πης. (9) Ουἱ ἰσίιτ ρήση ῥιονῖπί τοςϱ5, ΠΟΠ εδί αποᾶ νοὶ 



ή 

6 

ϱ 

σπ 

ὧι 

[ου] 

δ 

οὖν πρώτους ὑπάρξαντας βασιλεῖς οὔτ᾽ αὐτοὶ λέγειν 

ἔχομεν οὔτε τῶν ἱσπορυκῶν τοῖς ἐπαγγελλομένοις εἰδέναι 

συγκατατιθέμεθα ἀδύνατον γὰρτ τὴν εὕρεσιν τῶν γραµ- 

µάτων οὕτως εἶναι παλαιὰν, ὥςτε τοῖς πρώτοις [ βασι-- 

λεῦσιν ἠλικιώτιδα Ὑενέσθαι: εἰ δέ τις καὶ τοῦτο συγχω- 

βῆσαι, τό χε τῶν 'Ἱστοριογράφων Ὑένος παντελῶς« φαΐνεται 

νεωστὶ τῷ κοινῷ βίῳ συνε σταµένον. (8) Περὶ δὲ τῆς 

τοῦ γένους ἀρχαιότητος οὐ µόνον ἀμφιοθητοῦσιν Ἕλ- 

ληνες, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ τῶν βαρθάρων, ἑαυτοὺς αὐτό- 

Χθονας λέγοντες καὶ πρώτους τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων 

εὑρετὰς Ὑενέσθαι τῶν ἐν τῷ βίφ χρησίµων, χαὶ τὰς 

Ὑενομένας παρ) αὐτοῖς πράξεις ἐκ στο χρόνων ἀνα- 

γραφῆς ἠξιῶσθαι. (4) Ἡμεῖς δὲ περὶ μεν σης ἑκάστων 

παλαιότητος τάκριθὲς χαὶ τίνων προτερεῖ τὰ ἔθνη τῶν 

ἄλλων τοις Ἰβόνοις χαὶ πόσοις ἔτεσιν οὐκ ἂν διορισαί- 

µεθα, τὰ δὲ λεγόμενα παρ᾽ ἑκάστοις περὶ τῆς ἀρχαιό- 

τητος καὶ τῶν παλαιῶν πράξεων ἐν χεφαλαίοις ἀναγρά- 

Ψομεν στοχαζόμενοι τῆς συμμετρίας. (6) Περὶ πρώτων 

δὲ τῶν βαρθάρων διέξιµεν, οὐκ ἀρχαιοτέρους αὐτοὺς 

ἡγούμενοι τῶν Ἑλλήνων, ο ναπερ Ἔφορος εἴρηκεν, 

ἀλλὰ ο Ῥουλόμενοι τὰ πλειστα τῶν περ αὐ- 

τούς, ὅπως ἂρξάµενοι τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἵ ἵατο- 

ρουµένων μ] δειίαν ἐν ταῖς ἀρχαιολογίαις ἕτερογεν 

πρᾶξιν παρε εμόάλωμον. () Ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν Ἀἴγυπτον 

θεῶν τε Ἠνέσεις ὑπάρξαι μωθολογοῦνται, αἵ τε τῶν 

ἀρχαιόταται παρατηρήσεις εὑρῆσθαι λέγονται, ἄστρων 
43 λ αλ /3 

ις αξιόλογοι χαι πολλαι μ.εγαλων πρὸς δὲ τούτοις πρᾶξε 

ἀνδρῶν ἱστοροῦνται, ποιησόµεθα τῆς ἱστορίας τὴν ἆρ- 

χὴν διὰ τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον πραγθέντων. 

Χ. Φασὶ τοίνυν Αἰγύπτιοι κατὰ τὴν ἐξ ἀργῆς τῶν 

ὅλων γένεσιν πρώτους ἀνθρώπους γενέσθαι κατὰ τὴν 

Αἴγυπτον διά τε τὴν εὐκρασίαν τῆς χώρας καὶ διὰ τὴν 

Τοῦτον γὰρ πολύγονον ὄντα χαὶ 

.. 
εζ 
-- 

φύσιν τοῦ Νείλου. 

τς τροφὰς αὐτοφυεῖς παρεχόµενον ῥᾳδίως μον τὰ 

ζωογονηθέντα" τήν τε γὰρ τοῦ κχαλάμου ῥες ζαν καὶ τὸν 

λωτόν, ἔτι δὲ τὸν Αἰγύπτιον κύαμον καὶ τὸ χαλούμενον 

κορσαῖον καὶ πολλὰ τοιαῦθ’ ἕτερα τροφΏν ἑτοίμην πα- 

ρέ ὀβενη τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων. (9) Της ὃ΄ ἐς ἄρχ Ἶς 

παρ αὐτοῖς ζωογονίας τεχμήριον πειρῶνται φέρειν τὸ 

καὶ νῦν ἔτι τὴν ἐν τῇ Θηβαΐδι χώραν χατά τινας χαὶ- 

ροὺς τοσούτους καὶ τηλικούτους μῶς γεννᾶν, ὥστε τοὺς 

ἰδόντας τὸ Ὑινόμενον ἐκπλήττεσθαι: ἐνίους γὰρ αὐτῶν 

ἕως μὲν τοῦ στήθους χαὶ τῶν ἐμπροσθίων ποδῶν δια- 

τετυπῶσθαι καὶ χίνησιν λο αμθάνειν, τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ 

σώματος ἔχειν ἀθιατύπωτον, μενούσης ἕ τι χατὰ φύσιν 
τῆς βώλου. {3) Ἐκ τούτου ὃ᾽ εἶναι φανερὸν ὅτι κατὰ 
τὴν ἐξ ἀρχῆς τοῦ κόσμου σύστασιν τῆς γῆς εὐκράτου 

καθεστώσης., μάλιστ᾽ ἂν ἔσχε τὴν γένεσιν τῶν ἀνθρώ- 
πων Ἡ κατ᾽ Αἴγυπτον χώρα" καὶ γὰρ νῦν, οὐδαμοῦ τῆς 
ἄλλης γῆς Φυούσης. οὐδὲν τῶν τοιούτων» ἐν μόνη ταύτη 

θεωρεῖσθαί τινα τῶν ἐν. ψόχων παραδόξως Ἐωογονο» 

μενα. (4) Καθόλου δὲ λέγουσιν, εἴτε κατὰ τὸν ἐπὶ 

Δευχαλίωνος γενόµενον κατακλυσμὸν ἐφθάρη τὰ πλεῖστα 

τῶν ζῴων, εἰκὸς μάλιστα διασεσῶσθαι τοὺς κατὰ τὴν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Α. ((ο-14.) 

Γ {ρδί αβδοίαΠηΣ5,, Υε] αἡί5 5οἶγο 56 ΡΓΟΠίΘΩΗΝ5 αβθοη(ἴαπη).. 

α]]ο εΠΙΠΙ π]οᾶο Π{εγαγΗΠα ηΥοπ[ῖο {αΠ1 απίῖαπα ο55ο ροίθ»ί, 

υἱ τη εαπάεΠα ΟΠΗ ργ]ηι]ς τερῖνιις οοίαΐοπα Ἱποἰάστίί. Ωαοά 

οἰθῖ αιῖς ορπεθβεονΙ{, ΠςίογίόογΙΠ1 {αΠΠΘΠ 6θΠ5 Γεςθη/{ΘΓ 

(3) Οείε- 

ΤΙ ἆθ ΡεποεΠ5 απ]αα]ίαίο ΠΟΠ πιοᾶο Ογαοὶ Ἱπίαι 56 60Η- 

ἁἀπποδ πα Υ{ί οοπηπηηῖ οχογίαπῃ 6956 αρρατοῖ. 

(επάπηί, 5οᾷ εί Βαγραγογαπα ρ]οιίααα, ἱωᾷΐσεηας 56 6556 οί 

Γ ουηη{απα Ποπηίη ια ρείπηος γἱέῶ οοππιος(έαίας ἱηγοηίςρο,, οἱ 

165 αριά 5ο ασίας α Ῥ]ηῖς Ιπάθ φεοι]ῖ5 Πέσγαγαπα ΠιΟΠΙΙ- 

πηοηία Ργοιηθγη]α ἀἰσβιαπίας. (4) Νο αμἱάσπα ἆᾳ απίί- 

αΠίαία 5ΙησυΙοαη, (πε παίἶοπος αἰῑῖς {οππρογο οί αααπίο 

ΔἨΠΟΝΗΠΑ ΠΠΤΠΕΓΟ 8ΙΠ{ Ρ/ἱ0Υ65, οδγίῖ αλαῖᾶ πον ἀθβηίθιηις. 

Οἱ) γενο αραιά ἱηρι]ος ἀθ γαιηδίαίο εί τορας οἰίπι ρρβίἱς 

πανταπίαν, Ἰσρο ἵπ οαρίία ἀ4ἰδονεπ5, Ππούσπα εροσίαµ{θς 

παν γα Ιοηῖδ, 4η Ποβί5 ῥγοροδαηις. (5) Ώο Ῥατρανίς 

δυ{6Πα ΡηΙΠάΠΗ 4ἱόΘΩΗ5, ΠΟΠ ἆποᾶ απΗσπῖογες ατῶσίς αιΏί- 

(αηλ α{ Ερ]ιογ8 αβδογη]ί; 5οά ρ]εταδαιθ τος 6ΟΓΙΠΙ ῥγῶ)- 

πηιίενο νοΙαπλΙς, υ{ Ροδίθα ἄγαοογαΠΙ Πςίογίαπα {ησιθεδὶ 

(6) 
Οι]ᾶ γετο ἀθος ἵπ Ἐργρίο παίος [αρα]απίατ, οἴδαια Ῥιηια 

η] 1π Ποτά απ αΠίαΗδιας. αΠθηιπα ΙΠΙΠΙΙΞΟΘΑΠΙΙ5. 

5ἱάε) πα οΏδεγγα ο πρι μας, αίσαε ργαίθγθα πηυ]ία οἱ ρτῶ- 

ανα γΙτογαα Ῥγωβίαη[ίαπα [αοία αριᾶ 605 60ΠΙΠΙΘΠΙΟ- 

γοηΏίαἳ ΠΠΙΕΠΠΙ παιναἰἰοηί5 α τερας Ευρ 5ΙΠΙΘΠΙΠΡ. 

Χ. Βιβ ΡΙΙΠΙΟ5 6150 γ6ΓΙΠΙ ΟΠΙΠΙΙΠΙ οτµας5 ΡΓΙΠΙΟΡ ἶῃ 

ςγρίο Ποπηίηθς ργογοπίβ5ο ργρίϊ παπιοταπέ, Ἰάψαο {απα 

οϐ. Ῥοπίσηαπα τορἰοπί5 ἴ6ΠΙΡΟΙΙ6ΠΙ, Γαπα παίπταπι ΝΙΗ. Ηίε 

οπίΠ ἆπαπ1 αρριίπηο {ῶοπά 5 οδξεί οἱ απιοπία δροπίθ παία 

Ρτορδίατεί, ἴπ ΥΠΑ Ρεηίία [αό1ς πα. Νάπα ταβίθεπι 

οπ]απαί οἱ Ἰοίάπα (αραπιααα ἀἰσγρίαπι εί ααοά ΟουδΠὰ 

| γοσαία ασ πλυ]ία 1ά 6οη15 αἰία Ῥεοπηίαπα ργαῬ6γο ἨΗΠΠάΠΟ 

σοποιτί γιοίαπῃ. (2) Απίπιαπία Ύετο Ιπ]ΙΠο αριᾶ 5ε οτία, 

μου. απσιηιεηίο Ῥγοματο ηἰαπίαν, ααοά παπο ᾳποσιθ ἵπ 

Τ]οραϊᾶο ααἱραςδάαπα {επηροηίβα5 Πάγος σοπεΓαπίαγ {η 

πί πλασηα 14 νὶάοπίες αἀπι]γαίίοπο Ροτοεµαπίαῦ. ΟΠΟΓΙΠΙ 

ααπ{ αἆ Ροσία5 πδαπο οἱ απἰεγίογες Ροᾷ65 α[{οιπια(ὰ ΙΠ6ίρο- 

γοηί πιογθηί; τοσα Ὑθχο 6ΟΤΡΗ5, αοά ποπάαπη ϱ]ερο» 

πα(γαπα οχαἶξ, ἱπίουπηο αἆπιο γοπογοπέ. (5) Ὁπάε πηαπὶ- 

{οδίαπα ο55αί, ΠηΙπάο. ]απαρΓΙΠΙΙΠΙ οοασηηθηίαίο, ΡΓΙΙΙΟΡ 1η 

{ΠΡΒΥΡίΟ Ποπήπθς, Ῥτορίατ {αγία 5ο (επιρεταπχεΠίαΠη 56: 

πθγαίος α.δθ. ΟΠ οι πδα παπα {αγταγαπῃ αΠΡί αάρίαΠα 

Ἠογπα Ργούπσαία1, Τη 8οἷα Ἐργρίο Ῥγαί6υ ΠΠΟΓΘΙΗ ΒΟΗΒΠΙ 

σρηοταίας Ἱία εεί]ο]α οομερίοΙ. (4) ἴπ απΙγεΓδΏι γεο 

Ὁ ἀϊοσηί, οἶνο ἵπ ἀΠανίο, (οιωρονο Ῥοιισα]ἰσπίς [ασίο, ππαχ]πιᾶ 

μραῖς απἰιαΠ Πα. εχδιπεία ο5δεί, εοηδεπίαπθιπη γἱάει 
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(τά, 15.) ΡΙΟΡΟΗΙ ΡΙΟὈΙΙ 118. Ι. 9 

Αἴγυπτον ὑπὸ τὴν μεσημέρίαν χατοικοῦντας, ὡς ἂν | {ΕΒΥΡΙΙ ἴποο]ᾶς 508 πιογϊάἰθ Ρροίΐος ἱπρεϊηιίς κογναίος 6556, 

τῆς χώρας αὐτῶν οὕσης ἀνόμβρου κατὰ τὸ πλεῖστον: 

εἴτε, χαθάπερ τινές φασι, παντελοῦς γενομένης τῶν 

ἐμψύχων φθορᾶς, ᾗ γῆ πάλιν ἐς ἀρχῆς χαινὰς ἤνεγχε 

τῶν ζώων φύσεις, ὅμως καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον πρέ- 

πειν τὴν ἀρχηγὸν τῶν ἐμψύχων γένεσιν προςάπτειν 

ταύτῃ τῇ χώρα. (5) Τῆς γὰρ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἔπομ- 

θρίας τῷ παρ᾽ αὐτοῖς γινοµένῳ καύματι µιγείσης, εἰκὸς 

εὐκρατότατον γενέαθαι τὸν ἀέρα πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς 

τῶν πάντων ζωογονίαν. (6) Καὶ γὰρ ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς 

ἔτι χρόνοις χατὰ τὴν ἐπίκλυστον Αἴγυπτον ἐν τοῖς ὀψί- 

μοις τῶν ὑδάτων φανερῶς ὀρᾶσθαι γεννωµένας φύσεις 

ἐμψύχων. (0) ὍὍταν γὰρ τοῦ ποταμοῦ τὴν ἀναχώρησιν 

ποιουµένου τὴν πρώτην τῆς ἱλύος ὁ ἥλιος διαξηράνη, 

ασὶ συνίστασθαι ζῷα, τινὰ μὲν εἰς τέλος ἀπηρτισμένα, 

τινὰ δὲ ἡμιτελῆ καὶ πρὸς αὐτῃ συμφνῆ τῇ ΥΏ. 

ΧΙ. Τοὺς δ οὖν κατ Αἴγυπτον ἀνθρώπους τὸ πα- 

λαιὸν γενομένους, ἀναθλέψαντας εἰς τὸν κόσμον καὶ 

τὴν τῶν ὅλων φύσιν, καταπλαγέντας καὶ θαυμάσαντας 

ὑπολαθεῖν εἶναι δύο θεοὺς ἀῑδίους τε καὶ πρώτους, τόν 
α΄ λ / τα λ ο τν ον 

τε ἥλιον χαὶ τὴν σελήνην, ὧν τον μὲν Οσιριν, τὴν δὲ 

Ἶσιν ὀνομάσαι, ἀπό τινος ἐτύμου τεθείσης ἕκατέρας 

τῆς προςηγορίας ταύτης. (2) Μεθερμηνευοµένων γὰρ 

τούτων εἰς τὸν “Ελληνικὸν τῆς διαλέκτου τρόπον εἶναι 

τὸν μὲν Ὅσιριν πολυόφθαλμον  εἰκότως' πανταχῇ γὰρ 

ἐπιθάλλοντα τὰς ἀχτῖνας ὥςπερ ὀφθαλμοις πολλοῖς βλέ- 

πειν ἅπασαν γῶν καὶ θάλατταν. Ἰαὶ τὸν ποιητὴν δὲ 

λέγειν σύμφωνα τούτοις 

ἠέλιός ϐ’, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷ καὶ πάντ᾽ ἐπακούει. 

(5) Τῶν δὲ παρ) Ἕλλησι παλαιῶν μυθολόγων τινὲς τὸν 

Ἔσιριν Διόνυσον προςονοµαάζουσι χαὶ Σείριον παρω- 

νύµως' ὧν Εὔμολπος μὲν ἐν τοῖς Βαχχικοῖς ἔπεσί φη- 

σιν 

ἀστροφαῇ Διόνυσον ἐν ἀκτίνεσσι πνρωπόν, 

Ὀρφεὺς δὲ 

τούνεκά µιν χαλέονσι Φάνητά τε καὶ Διόνυσον. 

) Φασὶ δέ τινες καὶ τὸ ἔναμμα αὐτῷ τὸ τῆς νεβρίδος 

ἀπὸ τῆς τῶν ἄστρων ποικιλίας περιῆφθαι. Τὴὸν δὲ 

Ἴσιν μεθερμηνευομένην εἶναι παλαιάν, τεθειµένης τῆς 

προςηγορίας ἀπὸ τῆς ἀῑδίου καὶ παλαιᾶς Ἱενέσεως. Κκέ- 

ρατα δ αὐτῃ ἐπιτιθέασιν ἀπότε τῆς ὄψεως ἣν ἔχουσα 

φαίνεται καθ) ὃν ἂν χρόνον ὑπάρχη μ.ηνοειδής, καὶ ἀπὸ 

τῆς καθιερωµένης αὐτῖῃ βοὺς παρ) Αἰγυπτίοις, (6) Τού- 

τους δὲ τοὺς θεοὺς ὑφίστανται τὸν σύμπαντα χόσμον 

διοικεῖν τρέφοντάς τε καὶ αὔξοντας πάντα τριµερέσιν 

ὥραις ἀοράτῳ κινήσει τὴν περίοδον ἀπαρτιζούσαις, τῇ 

τε ἐαριν καὶ θερινῃ καὶ γειμερινῇ; ταύτας ὃ) ἐναντιω- 

τάτην ἀλλήλαις τὴν φύσιν ἐχούσας ἀπαρτίζειν τὸν 

ἐνιαυτὸν ἀρίστη συμφωνία φύσιν συμβάλλεσθαι 

πλείστην εἰς τὴν τῶν ἁπάντων ζωογονίαν τῶν θεῶν 

τούτων τὸν μὲν πυρώδους καὶ πνεύματος, τὴν δὲ ὑγροῦ 

χαὶ ξηροῦ, κοινῃ δ᾽ ἀμφοτέρους ἀέρος' καὶ διὰ τούτων 

(6) Διὸ καὶ τὸ μὲν 

ο) 
ὀε 

/{ -ω } ο. ( 

πάντα γεννᾶσθαι καὶ τρεφεσθαι. 

αποναπι γἰάσ]οσί ἵθντα ρα γία ΠπάΧΙΠΙΑΠΙ Ρατίοπα οχρογς 

οδδοί : δῖνα, αἱ αΏϊ αβδογαπί, απἰπηαηἶθιας ΟΠΙΠΊΠΟ 68Η] - 

4.115, ἵευτα ἆο Ιπίορτο πονας γἰνεπίταπι παίανας ρτο(μ]ϊδεοί : 

πλ ]οπηίπας οίίαπα Ίιας ταίῖομθ ρηποῖροπη απἰπηα (πα ΟΓΙΙΠΗ 

ἸδΗῖ τορῖοπ{ γἰπάἰεαπάμπη 6556. (6) Ναπι αππη ἵπιρηίσαιη αΠ)ῖ 

5656 ο[[απάσπ πα Ἰππιου αγἀοτῖ, αἱ αρ ἴρδος οχδίρ, 

ἁάπηϊχίας. δἳέ, (οηρογα[ἰβδΙΠΙΠΙ πάς αθτα αἲ Ρπ ναι 

(6) 
Εἰαηίπι ποδίτα 4ποσιο αἰαίο ρογ Ἱπίριος Αἰγρίϊ «Ἀπιρος 

ἵπ ασηἱς 5ογο(Ιμῖς Ὀρρίίας5 οπαίας οργη. 

οπΏίΟΓΙΠΑ απἰηχαΠ Παπ ΡγοςγδαΠΙοποΠα Ποιί απίαππαΠ{. 

(7) ΒΠασαεάσπία οΠΊΠα 

Πανίο, αδί ΡΓΙΠΙΠΗ 80] Πηπάπα οχθἰοσατῖέ, απἰπια]α αα ἵη- 

ί6σνα, σα 5οπροτίοοία οἱ (ο]]ς βίος. εΠαπιάαπα α- 

ιῶγρη/1α, 6οΠΟΥΘ56ΘΤΘ αἴπηί, 

ΧΙ. ΟσίεγΙη ΥΘΙΙΞΙΙΡΡΙΠΙΟΡ ἵπ σγρίο ππογία]θς ΠΠ Πα 

5μργᾶ 5ο ὀοπίαπηρΙαίος οἱ ΠΟΠ 5ἶπθ 5ίαροτε ἀθηϊναίος απῖ- 

γοιδὶ πα{ΠΤαΠ1, ἆμος 6556 4605 οχἰςπ]α»5ο ΦίοΥΠος οἱ ρτ]- 

Π105, ΦΟΊ6ΠΙ ααἱρρε αἱ Τωιπαπα, 4ΠοΓάΠΗ ἱδέππα ΟΡἱΓΙπα, Παπο 

15ἱάθπι, 4Ώ οίγπιο αποάαιη (1. 6. ορτία ποπηΙπ]5 ταβ]οπθ) αρρε]- 

Ιατίηίς. (9) Ναπι δί αναοθ Ιηίετρτείονίς, ΟΦΙΤΙΠΙ ΊιΙ{οσιεζιι 

6556 : οἱ πιοπίο; απ1Π1 γαάῖος αρίαπθ Ιπίοπάθης αΠΙΥΘΙΡΔΠΙ 

{6ΥΓΑΠΙ δί πατε, (παςὶ πα]ῖς οσμ15, οοµαςίτεί. ΟΠ. 5 

6Μἱ4Π1 ροδία ΟΟΠΒΟΠΤΟ ΥΘΙΒΙΙΤΗ : 

5οΙ, απαὶ ουποία νἱάεί, ααπίααο οπιπία οσ(α5 απαΙί. 

(5) οἱάαπα ο ρηϊδοῖς ἀτῶσοοτάπη [αρυ]αίοπίθις Ο8ΙΙΠΙ Ῥο- 

ηγδπι οἱ βΙΙΠΠΙ ἀθποππίπαίοπε απαόαπα γοσαηέ, ΩΠοΓΙΠΙ 

Ἐιπιοῖρας ἵπ οαυηϊπίρας Βαοσμοῖς αἲί : 

Φᾷοτοο ΡίοηΥδΠη Ἰσηί ταδἱαηία οοτάδοαπα; 

οί ΟτρΏες : 

Έτρο νοσαηπί {ρειια Πἱοηγδατη αἰπππάαε Ῥπαπείεπι. 

(4) Νοππιί εἰίαπι Ρ6]]ο Πήμην]οὰ (απ πουγῖς ἀῑοίατ) 1460 

Ῥασσ μπα απηἰοίαπα 6556 ἀἰσομπί, αἱ αδίτογαπη γατ]είας 5ἱρηῖ- 

βεοσίατ. ΙΦίάσπι νοτο Ἱπίοιρτοίαπίαγ απ /ἰφπατη, αποᾷ ΠΟΠΙΕΙ 

αἩ οοίογηα οἱ απ{απα σοπογα{ἶοπθ εἱ ἱεπαροδίμ1, σογππασαε 

οἳ αάθυπέ, απία ἐπ]ίς Ἰάπῶ αἀδρεείις ο5ί, απαπάο {α]6ἱς 1Π14- 

ρῖπο ογοδΘέ οἱ ἀοοτοδοῖί, οἱ απία Ώουθῃα αραιά βγρίίον 

οοηςοσιαίαπα Παφαί. (6) Πος Ιίασιο ἀθο5 παπά σπα ΠΠΙΥΕΓ- 

δια σαῬογπανο νίαἰαηί, πα ωἹεηίες ε{ ααροπίος οπηπία {σ]- 

ραγή5 αππί {σπιροπίρης ἱπαβροοίαΡΗῖ οἰγουίἔηηα, πποία αὐ- 

«οἸνοπίίρας, ἨΠΟΠΙΡΟ Ύστα, ἁδίαίο, ἄΜΙΠΠΙΠΟ. Ου, Ιοεί 

π(Ηγα!η Ἰηί6 56 ΠΙαχίπια οοπίτατίαῦα Παβσαη!, ἄΠΠΗΠΤ {8ΠΠΕΠ 

6οΏβοµθα ορίίπιο ο[βοσνο; Πογυπηφπο Πα(αΓαΠ1 4ΕΟΓΗΗ ρία- 

γΙΠΙΙΠΙ οοπ{ογιο αά σοπογα(ἴοποπα οπιπίαπα, 4ποΓΗΠη αίοτ 

ἱρηῖς οί ορίη(ης,, αἰίετα Παπηία1 οἱ 5ἱοοί, αἴοίαπε αοτῖς δέ εχ 

ὤσιο Ριῶςος; Ρος ος οπηπία βὶρηῖ εἰ αἨ. (6) Ιάεο(αα 
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ἅπαν σῦμα τῆς τῶν ὅλων φύσεως ἐξ ἡλίου καὶ σελήνης 
λ μ / / / Δ 

ἀπαρτίζεσθαν, τὰ δὲ τούτων µέρη πέντε τὰ προειρη- 
-ω .] Δ οω Δ λ τν / 3]. ον Ἰ αν 

μένα, τότε πνεῦμα καὶ τὸ πῦρ καὶ τὸ ξηρό», ἔτι 9ὲ το 
π .ϱ» Ν ”Ό. [ο4 / 

ὑγρὸν καὶ τὸ τελευταῖον τό ἀερῶδες, ὥςπερ ἐπ᾽ ἀνθρώ- 
ο / Δ 3) / 

που κεφαλὴν καὶ χεῖρας καὶ πόδας καὶ τἆἄλλα µέρη 
ο εν ο / Δ ο ο» / 

καταριθμοῦμεν, τὸν αὐτὸν τρόπον τὸ σῶμα τοῦ κόσμου 

συγκεῖσθαι πᾶν ἐκ τῶν προειρηµένων. 
- κ / λ 

ΧΙ. Τούτων δ᾽ ἕκαστον θεὸν νομίσαι καὶ προςη- 
- λ Δ ο ΔΝ / 

γορίαν ἰδίαν ἑκάστῳ θεῖναι κατὰ τὸ οἴκεῖον τοὺς πρὠ- 
/ ον / ο” ο] 

τους διαλέκτῳ Ἰβρησαμενους διηρθρωµένη τῶν κατ 
/ πλ Δ κα ... / 

Αἴγυπτον ἀνθρώπων. (9) Ἔο μεν οὖν πνευμα Δία προς- 
- / .ω /” Α ” 

αγορεῦσαι μεθερμηνευομένης τῆς λέξεως, ὃν αἴτιον 
ο οω ο) / αι η - ο φν’ / 

ὄντα τοῦ ψυγικοῦ τοῖς ζῴοις ἐνόμισαν ὑπάρχειν, πάν- 
- λ / λ 

των οἵονεί τινα πατέρα" συμφωνεῖν δὲ τούτοις φασὶ 
α-ᾱ /! ον 3 ολ 

καὶ τὸν ἐπιφανέστατον τῶν παρ Ἓλλησι ποιητῶν ἐπὶ 
ο -ω ΄ / 

τοῦ θεοὺ τούτου λέγοντα 

πατὶρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 
ρω / ” 3 / 

(9) Τὸ δὲ πὸρ μεθερμηνευόμενον Ηφαιστον ὀνομάσαι, 
Δ Ν λ / 

νοµίσαντας μέγαν εἶναι θεὸν καὶ πολλὰ συµθάλλεσθαι 
... 3 / / λ λ / ΣΣ, Τὸ δὲ 

πᾶσιν εἰς γἐνεσίν τε καὶ τελείαν αὖὐςησιν. (4) Την δὲ 
οω κω/ ο / ς / 

γην ὥςπερ ἀγγεῖόν τι τῶν φυοµένων ὑπολαμβανοντας | 
΄ οω . ." λ “Ῥλλ, ον ϱ / νά ν 

μητέρα προςαγορεῦσαι’ καὶ τοὺς Ἠλληνας 9 ταυτη 
κ» ο ρλὶ πι γρς 

παραπλησίως Δήμητραν καλεῖν, βραχὺ µετατεθείσης 
-ω /“” Δ Δ 3 

Σιὰ τὸν χρόνον τῆς λέξεως" τὸ γὰρ παλαιὸν ὀνομάζεσθαι 
οω Δ λ 3 / «5 - 

γῆν μητέρα, καθάπερ χαὶ τὸν ᾿Ὀρφέα προσμαρτυρεῖν 

λέγοντα 

Γῆ µήτηρ πάντων, Δημήτηρ πλουτοδότειρα. 
Α 

(6) Τὸ ὃ' ὑγρὸν ὀνομάσαι λέγουσι τοὺς παλαιοὺς Ὠχεά- 
/ λ Σ ανν / 

νην, ὃ μεθερμηνευόμενον μὲν εἶναι τροφΏν μητέρα, 
- .ω ἄδ ο ο ς 

παρ᾽ ἐγίοις δὲ τῶν Ἑλλήνων Ὠχεανὸν ὑπάρχειν ὗπει- 
- Ἡ στὸν 

λῆφθαι, περὶ οὗ καὶ τὸν ποιητὴν λέγειν 

Ὠκεπνόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηβύν. 
κ λ 

(6 Οἱ γὰρ Αἰγύπτιοι νομίζουσιν Ὠχκεανὸν εἶναι τὸν 
- ο κ αι Νεα ο 

παρ᾽ αὐτοῖς ποταμὸν Νεῖλον, πρὸς ᾧ χαὶ τὰς τῶν θεῶν 
εν ο» Ν (ον 5 4, ό Δ 

ἴ γενέσεις ὑπαρξαι' τῆς γὰρ πάσης οἴκουμενης Χατὰ 

μόγην τὴν Αἴγυπτον ειναι πόλεις πολλὰς ὑπὸ τῶν 

ἁργαίων θεῶν ἐκτισμένας, οἵον Διός, Ἡλίου, Ἱρμοῦ, 

Ἀπόλλωνος, Πανός, Εἰλειθυίας., ἄλλων πλειόνων. (7) 

Τὸν δ᾽ ἀέρα προςαγορεῦσαί φασιν ᾽λθηνᾶν µεθερμηνευο- 

µένης τῆς λέξεως, καὶ Διὸς θυγατέρα νοµίσαι ταύτην, 

καὶ παρθένον ὑποστήσασθαι διά τε τὸ ἄφθορον εἶναι 

φύσει τὸν ἀέρα καὶ τὸν ἀκρότατον ἐπέχειν τόπον τοῦ 

σύμπαντος χόσµου: διόπερ ἐκ τῆς κορυφΏς τοῦ Διὸς 

μυθολογηθῆναι ταύτην γενέσθαι" (8) ὀνομάσθαι δὲ 

αὐτὴν Τριτογένειαν ἀπὸ τοῦ τρὶς μεταθάλλειν αὐτῆς τὴν 

φύσιν χατ᾽ ἐνιαυτόν, ἔαρος καὶ θέρους χαὶ χειμῶνος' λά- 

γεσθαι δ) αὐτὴν καὶ Γλαυκῶπιν, οὐχ, ὥσπερ ἔνιοι τῶν 

Ἑλλήνων ὑπέλαβον, ἀπὸ τοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχειν 

γλαυκούς' τοῦτο μὲν γὰρ εὔηθες ὑπάρχειν' ἀλλ ἀπὸ 

τοῦ τὸν ἀέρα τὴν πρόεοψιν ἔχειν ἔγγλαυκον. (9) Φασὶ 

δὲ τοὺς πέντε θεοὺς τοὺς προειρηµένους πᾶσαν τὸν 

οἰκουμένην ἐπιπορεύεσθαι φανταζοµένους τοις ἀνθρώ- 
Α 

- αω”- 

-ω . Ὑ Ἰ 3 3 / 

ποις ἐν ἱερῶν ζόων μορφαῖς, ἔστι ὃ) ὅτε εἰς ἀνθρώπων | 
͵ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΒΙΡΛ. ΑΔ. (15, το.) 

{οίαπη παίατῶ ππίγθιςα οοΓρΗ5 5οἱο εἰ ἱπρα οοη5ΕΠΗΠΙΟΗΙ: 

ου]α5 Ῥατίας Ίαπη Ἱπά]σαία, αρίπέας, {ρηῖς, βϊέοίίας, ἨΙΙΠΟΙ 

εί αγία {απάσια παίπτα, Εκ 15, αἱ ἵπ µοπιπο οδρια{, ΠΙάΠΗ, 

Ῥ6ὰε5 εἰ α[αδ ρατίος ΠΙΠΙΘΓΘΠΙΙ5, οοάθίῃ πιοίο οοτρί5 

ΠΠΙΠάΙ εοηβἰδίογο. 

ΧΠ. Ηοτιπῃ πηπποάσαιθ το ἆ6ο Παβίέαπα ργορτίαπι 

5ἰρίάπα οοηρτΙαΠΙ αρρειαοπεπι αἲ 15, ααῖ ρα ατί- 

(2) Πασιε 

βρίγΙίαπη «ογεπῃ ποπιίπατί, 5ἱ οσα ἱπίγργείϊοτϊῖς; αοᾶ νίς 

ου]αία νους ἵπ πγρίο αδὶ ῥιείμέ, αοθορίβ»ο. 

δηησ]ς Ιπ γἰγεηίρις αὖ εο {απαμαπα αιοίογθ ριοβοίςοθ- 

ταίατ, Ιἀεοάαθ οΠΙΠΙΠΙΠ αααδὶ ραΓ6Π5 οχἰςπιαγθίηγ; οἶᾶ- 

ΤΙΡΡΙΠΙΟ 4ποσπε Ιπίεγ ὤγῶ6ρ5 ροείαταπῃ α/(τασοπίθ, αδί 4ο 

Ἰος ἆθο Ιοᾳπ6Πς ἀῑσΙί : 

Ῥαχθῃ5 ΠοπιΙπαπι(αθ ἀειππαπο, 

(8) ΊΡπεΠΙ Ροτγο Ὑπ]οαηῃ Ῥει Ἱπίογρτείαίίοποεπι ἀῑαι, εἰ 

ἸρδΗπῃ πιασπ{ ἀαῖ Ίοσο γοπαγαπάππα; απἲ ππα]έαπα αἆ οη- 

οἴοταπα. σεπεγαοπεπι αἱ Ῥει[εσοίαπι Ιπογεπιοπίαπι οοπῖ- 

Ῥπθγεί. (4) ΤαιΤαΠ Υ6Γο, Ῥτο παδερπΒαπα απαςί οοπεερίᾶ- 

οπ]ο αὓ 1ρείς Μαβίίαπι, παίΓεΠη ποπηϊπαγϊ; θἰπη Πίου νῶσοβ 

σποαπθ Γ6ΙΠείΤάΠΙ 64ΠΙ Ὑοσαἵθ, ΥειΏο 5µοέθδεΙ [δηγροσί5 

ραπ]απα Ἱπηπμίαίο, απππι απΠααίας ἄσπ πιοίεγα (14 οδί, 

(ογγαίη ππαί{6πι) παποαραδδεηί, αἰ{εδίαπίο ΟΥΡΗεΟ 5 γετ- 

Ρίς : 

Τουτα 0665, οαηο(ῖξ πιαίεν, ἆαπςδ οπιπῖα 141609. 

(5) ἨΗυπιοτθη ργὶςοῖ5 Ο66αΠ5Ρ αρρεΠαίίοπε μοίατῖ, αποᾶ εκ 

ἱπ{ογργοίαίῖοπο ε556ἱ αἰἴπιοπία παίεν, εἰ α ποηπυ]ή5 ατῶ- 

6ΟΤΙΠΙ ϱτο Οσραπο αοοῖρῖ; ἆθ 4ο εἰ ροεία 6απετεί, 

Οο6απιπι(θ ογµαπι ἀῑνάπι, Τείμγπ(αοα ραγεηίθπι. - 

(6) ἀἰσγριϊϊ οπίπα Νάπα δΗΗΠΗ Ργο Ο68άΠΟ ορηδεΠέ, ἂἆ 4πθη 

οίῖαπι 4 655οηέ ου. Ἐκ οπηπίρας επίπι οτοίς τοσίοπῖρς 

ἵπ βοἰα Αισγρίο πηπ]ία5 9556 165 αρ απ/ααῖς 45, αί 

Ίογα. 5916, Ηθιπηθ, ΑΡΟΙΗΠΘ, Ῥαπθ, ΗΙηιγία αἱήσαπα ρ]ατί- 

Ρι5, οοπά/{ας. (7) Ααιῖ Ρο:ΤΟ ΜΙΠΕΓΥΦ ἨΟΠΙΕΗ απαάαπῃ γοςῖ5 

ἱπίογρτείαίίοπα αἰίτ]ριιίδδαο ἀῑοπηίη, 1ογίδαιιε (]απ1 απο οί 

νἱγοίποιη Ριίατα, 6ο αποᾶ αεε παµιζα οοτγαρ{{οηί Ώοη ΟΡΠΟ- 

χίμ5 6556 δἱ 5ΙΠΙΠΙΠΠΙ ππίγθιςί ΠΙΠΠά{ Ιοσμπη οσοαρᾶατεί. 

ἴἶπᾶς οίαπα (αρα]α, 6 Φον τειίῖοο ἴ]απι ομαίαπη. (8) Υο- 

εατὶ απίοπι ΤγΠοσθηίαπα, αιοι] {6 ἵπ 4ΠΠΟ πατάτα πλα{θί, 

γογς, Φδίαία’, µσπιθ. Ε{ αΙαιιοορία ἀῑσί, πο φποᾶ ρ]αιοο», 

14 ον, επρδίος Ἠαβογεί οἑ105, Ἱπδα]δαπη ΕΠΊΠΗ Ίου 6558: 5οἆ 

απία αγ σίαπεο δἷί αἀδροσία. (9) Ἐταδσπί Ρυδίσγθα, απἶπαπθ 

Π]ος ἆθος {οίαπῃ (6’ΓαΓΙΠΙ ΟΓΏ6Π1 Ρ6ΓΑσΓαΤΘ, οί ΠΠΠΟ 586ΓΟΓΙΠΙ 

απἰπια Παπ [ουπιῖς Ιπά{ο8., ΏΠΟ ΤΠ. ἨοπήίΠΠΙ βΡεεἶεπα Υα] [ηΠ 

αἰία «πα σπα 6ΟΠΥΘΓΘΟ5, ΠιοτΙΣΙΗΠῃ 5ε5ο ουμ]ΐ5 εχμρετε, 
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ἰδέας ἤ τινων ἄλλων μεταβάλλοντας: καὶ τοῦτο μὴ µυ- 
θῶδες ὗ ὑπάρ χὲιν, ἀλλὰ δυνατόν, εἴπερ οὗτοι πρὸς ἁλή- 

θειάν εἶσιν οἳ πάντα γεννῶντες. (1ο) Καὶ τὸν πονητὴν 
δὲ εἲς Αἴγυπτον παραβαλόντα καὶ µετασχόντα παρὰ 
τῶν ἱερέων τῶν τοιούτων λόγων θεἶναί που κατὰ τὴν 
ποίησιν τὸ προειρηµένον ὡς γινόμενον, 

χζαί τε θεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι 

παντοῖοι τελέθοντες ἐπιστρωφῶσι πόληας, 
ἀνθρώπων ὕόριν τε καὶ εὐνομίην ἐςορῶντες. 

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἐν οὐρανῷ θεῶν καὶ γένεσιν ἀῑδιον 
ἐσχηκότων τοσαῦτα λέ έγουσιν Αἰγύπτιοι. 

ΧΠΠ. Ἄλλους ὃ ἐχ τούτων ἐπιγείους γενέσθαι φα- 

σίν, ὑπάρξαντας μὲν θνητούς; διὰ δὲ σύνεσιν καὶ χοι- 

νὴν ἀνθρώπων εὐεργεσίαν υκάτας τῆς ἀθανασίας, 
ὧν ἐνίους καὶ βασιλεῖς Ὑεγονέναι κατὰ τὴν Αἴγυπτον. 

(2) Μεθερμηνευομένων δ᾽ αὐτῶν τινὰς μὲν ὅμωνύμους 
ὑπάρχειν τοῖς οὐρανίοις, τινὰς δ᾽ ἴδίαν ἐσχηκέναι 

/ [ή / λ / λς / “ Αλ / 

προςηγορίαν, ΠΗλιόν τε χαι Κρόνον καὶ Ῥέαν, ἔτι δὲ Δία 

τὸν ὑπό τινων Ἄμμωνα πο κενο πρὸς δὲ 

τούτοις ραν καὶ Ἡφαιστον, ἔτι δ) Ἑστίαν καὶ τελευ- 

ταῖον Ἑρμην. ἸΚαὶ πρῶτον μὲν Ἠλιον βασιλεῦσαι 
τῶν κατ᾿ Αἴγυπτον ὁμώνυμον ὄντα τῷ κατ οὐρανὸν 
ἄστρῳ. (8) Ἔνιοι δὲ τῶν Ἱερέων φασὶ πρῶτον Ηφαι- 
στον βασιλεῦσαι , πυρὸς εὑρετὴν γενόμενον καὶ διὰ τὴν 

εὐχρηστίαν ταύτην τυχόντα τῆς ἡγεμονίας, Τενομένου 
γὰρ ἐν τοῖς ὄρεσι κεραυνοβόλου δένδρου καὶ τῆς πλη- 
σίον ὕλης καιοµένης, προςελθόντα τὸν φαιστον χατὰ 

τὴν χειμέριον ὥραν Ἰσθῆναι διαφερόντως ἐπὶ τῇ θερ- 
μασία » λήγοντος δὲ τοῦ πυρὸς ἀεὶ τῆς ὕλης ἐπιβάλλειν, 

καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ διατηροῦντα τὸ πῦρ προκαλεῖσθαι 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους πρὸς τὴν ἐξ αὐτοῦ γινοµένην 

εὐχρηστίαν. (4) Μετὰ δὲ ταῦτα τὸν Κρόνον ἄρξαι, χαὶ 
Ὑήμαντα τὴν ἀδελφὴν Ῥέαν γεννῆσαι χατὰ μέν τινας 

τῶν µυθολόγων Ὄσιριν χα) Ἴσιν, χατὰ δὲ τοὺς πλεί- 

στους Δία τε χαὶ Ἴραν, οὓς δ ἀρετὴν βασιλεῦσαι τοῦ 

σύμπαντος κόσμου. Ἐκ δὲ τούτων Ἰενέ έσθαι πέντε θεούς, 

καθ᾽ ἑκάστην τῶν ἐπαγομένων παρ) Αἰγυπτίοις πένθ᾽ 

ἡμερῶν ἑνὸς γεννηθέντος' ὀνόματα δὲ ὑπάρξαι τοῖς τε- 
ανωβεῖσιν Ὅσιρινκαὶ Ἴσιν, ἔτιδὲ Τυφῶνα καὶ Ἀπόλλωνα 

καὶ Ἀφροδίτην ") καλτὸν καν Ἔσιριν μεθερμηνευόµενον 
εἶναι Διόνυσον, τὴν δὲ Ἶσιν ἔγγιστά ως Δήμητραν. 
Ταύτην δὲ γήµαντα τὸν Ὄσιριν καὶ τὴν βασιλείαν 

διαδεξά µεγον πολλὰ πρᾶζαι πρὸς εὐεργεσίαν τοῦ χοι- 

νοῦ βίου. ᾿ 
ΧΙΥ. Πρῶτον μὲν γὰρ παῦσαν τῆς ἀλληλοφαγίας 

τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, εὑρούσης μὲν ἜἼσιδος τόν τε 

τοῦ πυροῦ καὶ τῆς κριθῆς καρπό», ο μον μὲν ὡς 

έτυχε χατὰ τὴν Ἱώραν μετὰ τῆς ἄλλης βοτάνης, ὃ ἄγνο- 
ούμενον δὲ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, του δε Ὀσίριδος 

ἐπινοησαμένου καὶ τὴν τούτων Χατ εργασίαν τῶν κα ρ- 
πῶν, ἡδέως µεταθέσθαι πάντας τὴν τροφὴν διά τε τὴν 

ἡδονὴν τῆς φύσεως τῶν εΌρεθέντων καὶ διὰ τὸ φαίνε- 

σθαι συμφέρον ὑπάρχειν ἀπέ/εσθαι τῆς κατ᾽ ἀλλήλων 
ἳ - 

ὠμότητος. (5) Μαρτύριον δὲ 
-- ΄ -- 

φέρουσι τῆς εὑρέσεως τῶν 
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Ἰάᾳπα Πηἰπῖππο [ΑΡΗΙΟΦΗΠΗ, θοἳ (ποι]ίαιί ΙΡΒΟΓΗΠΙ ϱ0ΠΥ6- 
ηΙεης 6556 : ἰᾳμίάσια τουρθγα Πὶ 65δοηί, (αἱ οΠΙΠΙΜΙΗ σοῃο- 
ταίοηεπα ε[ῄοσγοπί. (10) Αίήιο ΗΟΙΠΗΘΓΙΙΠΙ αποφια, απὶ ἵῃ 
“Υρίαπα ρτο[ασία5 μ]Ηςπιοάί πατγαίίοῃος 4 5ασθτάοΙδις. 

ἁἀοζορίςδεί, ἵη οαγιηηίρ5 5ιαἱς αἰομΏί Ίος ΡΟΠ6ΓΘ π{ τογεγα 
Ἰαβθης ΙοοΠ : 

Ἠορρ]έρας αῑνί αἰπη]]ος α μπας Ῥγοίθο(1ς 
Ἱπίποριη{ α1Ώο5 ναί 5αῦ Ἱπιαρ]πο [οτπης; 
αἱ ν]άσαπ{έ, σπα ρτανα νἱτῖς, απ ]ηδία ροταπ{Ης, 

Ῥο ἀῑῑς ἱβίίαγ οα]ορίῖρης οί ΒΕΙΠΡΙΙΘΓΠΙΠΩ 6θηΗ5 5ογ1εἶς ας 
αϱ Τσγρί5 παντα. 

ΧΠΠ. Αί Ργαίοτ Ίος αἶίος 6556 {ογγοςίτος Ρογ]ήρθηί, πα- 
ἴπτα φπ]ά6ια πιογία]ες; ο πιεηέῖς φο]]θγίία οἱ Ἠοπο[ίορη (ία 
ουσα Ποπηίπος πΠίνθιςος αἆ Ιπππιογα {αίμα εΥθοίο5, αο- 
τΙΠΗ ασ εἰἶαπα τοσος /Ἐσγρίϊ Πιἱςκοη/. (2) Ηοταπι αἰίος 
(5ἱ Ππιετργοία[ίο βα{). οοπηηηπία 6Η Οῖς οα]οςίμης ηο- 
πηῖπα, αἰίοςρτοργῖα οΏΗπηῖςσα,, η{ Ρο]επῃ, Θ4ίπτησπα, Βμραπη, 
ΡΟΥΤΟ «ῇογθπῃ 4Π6ΠΙ ΑΠΙΠΙΟΠΟΙΗ ΠΟΠΠΙΠΙΙ οοσποπηΙπατοη{, 
ΦΠ0µθΙΗ, ὙΠΙΕΚΠΙΠΙ, Ὑοδίαηι ἀειίαπα, δί Ροβίτοπιο λογ- 
οπππῃ. Ῥο]εππαπα ἵπ /Ἐργρίο τοσηᾶςκο ΡΙΙΠΙΗΠΙ οοἆ θα 

ἁδίτί οσ]ες[ῖς ποπηίηο ἱηείσησπι. (3) δΗΠί ἵαπιοῃ Ἱπίοι «α- 

οετάοίε», απ Ὑπ]οαπαπη ΡηἱΠχΙΠΗ Γορθῃ] ἀϊομίεῃί, Ισηϊῖς Ἱῃ- 
γοηίοῦεπα, εἰ Ῥοπεβοίο Ίος σαΏογπασπ]α ταση οοηβεο{πῃ. 
Ου] οΡἴπῃ αΓΡΟΥ ἵπ πιοπβης οα]ο ἰασία, ]νασιι ἵῃ ϱτο- 
ΡΙη6ι1ο ἄθσθηξα 6956ἱ; αοορδςῖς5ο Ὑπ]οπΏΙΠΙ (6ης {Ηπῃ [ογία 
εγαί) πιασηαπι(µα ερρίο ϱ οπ]ογο νο]αρίαίοπι οἱ φῤςί- 
ἀεηία Παπιηιᾶ, εαρίηᾶε αΠη]ά ππαίογῖα: αἀ]οεῖςςρ »Δίαιιε ἴσηα 
5ἱ6 εοηβογναίο αἀγοςαδδο Ποπιίῃος α[ίος, πί τούρμηίο οχ ο 

οοπηπηοΚΠίαία [υπεγεπίαγ. (4) Ροςί Ίος ππρογαςςο Ρά{ΙΤΠΗΤΗ, 
εί, ἀποία Τη Πια(ΓΙΠΙΟΠΙΗΤΗ Ἠ]μοα 60Γ0Υ6, σοηη]κδα, πέ ΏΡι- 

Ἰαηίαγ απἱάαπα, ΟΡἱείπι οἱ ΤΦίάσπα, αἱ γογο ρ]ηγ]πιί πΦβδγΠί, 
ΟΥΕΠΗ εἰ ΦάΠΟΠΕΠΙ, απίρης γ]πίας (οίίας πηαπάϊ ΓοΡΠΙΙΠΗ 
Ῥτοπηογιετ{. Εχ Μἱ5 απἶπαπε ἆθος Ππαίο, ία πε, ἵπ ΠΠΑΠΗ- 

άυαπιασε Ππίεγοαἰαίαπα αριᾶ Ἐσγρίϊον ἀῑθταπι φπίπηπο, 

απίας πα(α]ῖς Ἱποίάργαί. Νοπηῖπα ΠΙογήπη 9556 Οδ]ηίπι, [.ἷ- 

ἀοπι, ΤΥΡΙΟΠΟΠΗ, ΑΡοΙΙποΠι, θἱ Ὑδποσθπῃ. (5) Ο5ἱγίπι Ῥαο- 

οπή εἱρηίβσατα, Ιβίάσιη «παπά Ῥγοχίπιο ΟδΥδΓΟΠΙ. ἨΠαπο 

ἵη. πια ΠχοβίαΠα. ἀμχίςκο ΟΡἱγίπη αοοθρίοσπε τερπο πημ]15 

τ]ίαπα ΟΟΙΩΙΠΙΠΘΠΙ Πιρτ]ἶς α[[οσίςςο, 

ΧΙΥ. Ῥτίπιππι 6ΠΙΠΙ, Πο Ποπηίηος 5ο ΠΙΟ ἀθγοτατεῃί, 

Ἰημ]ρηίσδα» Πάπα αππῃ 185 (ποὶ αἱ Ποτάεῖ (σης (απ 

απίοα πορ]οοίἴπῃ {η ασιῖς, αἱ αἰία μογρα», παδοε ραπ απἰάσπα, 

«ο Ιιοπηηῖρα5 ογαπ{ ἴσηοιι) Ἰηνοηίδδοί, Ο5ἱΕἱ5 αὐίθοπι οίαπι 

ου]Πγαπα 6ογΗη δο]θγίοτ εχοοφ[ίαβςεί; Πωοπίος οΊηθς ΠηιΙ- 

{αβ56 γ]οία5 ΤΑΠΟΠΟΕΙΗ, {πα απο παίυτα ΙΠΥΘΠΙΟΓΙΙΗ Υο- 

Ἱαρίαίεπα 56ο ΙΠῃ α[ἴογγεί, {απα αοά μα νἱάρτείηγ (οπιρο- 

το 51ρί α οριᾶο]ίαίο ἴδία, απα Πιπίπο 5ο πδεηπεραπίαγ, 

(2) Ῥτο (οβπιοπίο πνεηίαταπα Γεαρυτη α[εταπί Πάπα, 0] 
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εἰρημένων χαρπῶν τὸ “τηρούµενον ον αὐτοῖς ἐξ ἆρ- 

χδίων νόμιμο" ἔτι γὰρ χαὶ νῦν χατὰ τὸν θεοισμὸν 

τοὺς πρώτους ἁμηθέντας στάχυς θέντας τοὺς ἀνθρώ- 

πους χόπτεσθαι πλησίον τοῦ δρά ο χαὶ τὸν σιν 

ἄναχαλεῖσθαι: καὶ τοῦτο πράττειν Ἀπονέμοντας τιμὴν 

ξ ἀρχῆς τῆς εὑρέ- 
κ» 

τη θεῷ τῶν εὑρημένων κατὰ νε 

σεως καιρόν.. (5) Παρ) ἐνίαις δὲ τῶν πόλεων χαὶ τοῖς 
Δ 

Ἰσείοις ἐν τῇ πομπἩ μετὰ τῶν ἄλλων δε έρεσθαι καὶ 
.» 

πυθμένας πυρῶν χαὶ χριθὸν,, ἀπομνημόνευμα τῶν ἐξ 

ἀρχῆς τη θεῷ φιλοτέχνως εὑρεθέντων. ειναι δέ φασι 

χαὶ γόµους τὸν Ἴσιν, χαθ᾽ οὓς ἀλλήλοις διδόναι τοὺς 

ἀνθρώπους τὸ δίκαιον καὶ τῆς ἀθέσμου βίαξ χαὶ 
/ / 

ὕόρεως παύσασθαι διὰ τὸν ἀπὸ τῆς τιμωρίας φόθον. 
/ 

(4) Διὸ καὶ τοὺς] παλαιοὺς “Ελλ ηνας τὴν Δήμητραν 

θεσμοφόρον ὀνομάζειν, ὡς τῶν νόμων πρῶτον ὑπ) αὖ- 

τῆς τεθειµένων. 

ΧΥ. Κτίσαι δέ φασι τοὺς περὶ 

ἐν τῇ Θηθαΐδι τῇ κατ Αἴγυπτον 

τὸν "Όσιριν πόλιν 
ς / Αα ων ἑκατόμπυλον, Ών 

3 / λ 3 ιά ου κ» 8 ο) λ λα 

ἐκείνους μὲν ἐπώνυμον ποιῆσαι τῆς μητρός, τοὺς δὲ 

µεταγενεστέρους αὐτὴν ὀνομάζειν Διὸς πόλιν, ἐνίους δὲ 

Θήέας. (2 6 ) Ἀμφιδητεῖται ὃ᾽ ᾗ χτίσις τῆς πόλεως τού- 

της οὗ µόνον παρὰ τοῖς συγγραφεῦσιν, ἀλλὰ καὶ παρ) 
.ο - ο Δ Δ 

αὐτοῖς τοῖς κατ᾽ Αἴγυπτον ἵερεῦσι" πολλοὶ γὰρ ἵστο- 
ζω κο λ Μ σι λ 

ροῦσιν οὐχ ὑπὸ τῶν περὶ τὸν ᾿Οσιριν χτισθῆναι τὰς 
- [ο / 

Θήθας, ἀλλὰ πολλοῖς ὕστερον ἔτεσιν ὑπό τινος βασι- 
τ κ.» / 

λέως, περὶ οὗ τὰ χατὰ µέρος ἐν τοῖς οἰχείοις γρόνοις 
3 / ετα λα ο λ ο / 

ἀναγράψομεν. (9) Ἱδρύσασθαι δὲ καὶ Ἱερὸν τῶν γονέων 

Διός τε χαὶ Ηρας ἀξιόλογον τῷ τε μεγέθε, καὶ τῇ 
Δ 

λοιπῆ πολυτελεία, χαὶ ναοὺς νεος δύο Διός, τὸν 

μὲν μείζονα τοῦ οὐρανίου, τὸν δὲ ἐλάττονα τοῦ βεθα-- 

χαὶ εἰ σιλευχότος 

λοῦσι. 9, Κατασχευάσαι δὲ καὶ οσα λλων θεῶν τῶν 

πατρὸς αὐτῶν, ὃν ς Ἄμμωνα κα- 

προειρηµένων ναοὺς ο : ὧν ἑκάστῳ τιμὰς ἀπονεῖ- 

μαι καὶ χατ ἄστῆσαι τοὺς ἐπιμελουμένους ἱερεῖς. οσο 

μᾶσθαι δὲ παρὰ τῷ "Οσίριοι καὶ τῇ ᾿Ἴσιδι τοὺς τὰς 
0 / νὰ Β 3 /{ 

τέχνας ἀνευρίσκοντας Ἡ μµεθοδεύοντάς τι τῶν γρησί- 

μων. (6 ) Λιόπερ ἐν τῇ Θηέαΐδι γαλκουργείων εὑρεθε ν- 

των χαὶ χρυσείων ὅπλα τε χατασχευάσασθαι, δι ὧν 
Ἆ / 

τὰ θηρία κτείνοντας καὶ τὴν γῆν ἐργαζομένους φιλοτί-- 
λ 

μως ἐξημερῶσαι την χώραν, ἀγάλματά τε χαὶ χρυ- 

σοῦς ναοὺς χατασκευάσασθαι τῶν θεῶν διαπρεπεις. 

(ο ) Γενέσθαι δὲ καὶ φιλ ο. τὸν 
: 

φΏναι μὲν της εὐδαίικονο ἱ 
Ἀϊγύπτου Δις ὄντα παῖδα, καὶ τὴν 1 

παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀπό τε τοῦ πατρὸς καὶ τ 

Διόνυσον µετονομασθέντα. 

καὶ τὸν ποιητὴν ἐν τοῖς ὕ 
πτον γέγονεν, ἐν οἷς λέγει 

Ν ι θα Ἔσιριν, καὶ τρα 
ο/ τ/ Ἆ 

6 Ἀραδίας ἐν Νύση πλησίον 
{ Ε) 

προςηγορίαν ἔχειν 
.. { 

οὗ τόπου 
ολ οω ο, 

σ ) Μεμνησθαι δὲ τῆς Νύσης 
ς/ λ λ 3/ 

ὄμνοις» ὅτι περὶ τὴν Αἴγυ- 

ἔστι δέτις Χύση, ὕπατον ὄρος ἀνθέον ὕλῃ, 
τηλοῦ Φοινίκης, σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων. 

λ 

(ϱ) Ἑδρετὴν δ᾽ αὐτὸν γενέσθαι Φφασὶ τῆς ἀμπέλου περὶ 
ο λ 

τὴν Νῦσαν, καὶ τὴν κατ 
ο Μ { 

προςεπινοήσαντα πρῶτον οἵνῳ γρήσασθαι, κ 

ο 

εργασίαν τοῦ ταύτης καρπου 

καὶ διδάξ αι 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΙΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 

-----------------------------' 

----- ο - θ-----Ἅ--ὸ 

ίσα, τρ.) 

8 απΗατο αραιά ϱο0ς 5ο’γαἰΙΓ : ΠΔΙΗ 6ἱ]απι ΠΙΠΟ πηθβςῖς {6ῃ]- 

Ῥουις, ο[[εγεηπίες 5ρίσατΙπη Ρηπηίας Ιαχία πιδμίρα]ος Ρ]αΠ- 

βαηε Ιδιάσπιααε Ἱπγοσατα; ἱάᾳαε «05 [αοθγθ ἨΟΠΟΤεΠι ϱτο 

Ἰηγοπ(ῖς ἆθιο Ίπᾷς6 α ργΙπα πνοπ{ϊοπῖ5 {επαροτε το ραρηίθς. 

(3) Αραά ποπη]]α5 αποαο 11965, πι Τδθα ({οδίΗπη Τ8ἱ4ἱ5) 

οε]ορταπ{τ, ἵηπ ροπηρα ἱτ]οί οἱ Πονὰσὶ γαςοπ]α οἰγοιπη(εγὶ 

αὖ ρηηλίίας ἆθα Ἱπάαβίγία ταρετίοΓΙΠ1 πηθπιογίαπη. Οπἵη οἳ 

Ίορος 5ἰαΐϊαίςςα {εγαπί Τδίάεπα, δεοΙπάαπη ἆπας 115 Ιπίετ 56 

Ἠοπηίηςς εοπηπιηπἰσατεη{, οἱ αΏ εχ]εσο γἱ αίΠπο Ἱπ]πα, 

Ρ6ηα) πιοία , ἀεβῖςίογοηί. (4) Ιάεοσαιε ατανεῖδ αποαπθ Υθ- 

(οπίθης 6εΤΘΤΕΠΙ Ιορί[εγαπη , αἱ σπα Ῥτίποερς Ι6ρος 54Π6ἴνο- 

Πί, αρρε[]αΓί. 

ΧΥ. Οοπάϊίαπι Ῥοττο οϱ Οδ8Ιτιάο α1Ῥεπι ἵπ Τμεραϊάα 

συρίϊ εοπίππη Ρογίαγαπα , (πάπα ἴρ5ο αμἱάεπα οη1 Τ5ἱά6 Π]ᾶ- 

{πῖς οοσποπιθηίο Ἰης]σηϊνὶςδεί, Ρρορίοτῖ Ὑοτο ΡΙοβΡοΙΠ (1 

ο5ί, {ογἱ5 αΓβεη1), ποππα]Η Έμερας ποπη(παγοπ{. (2) Ώο ου]α5 

εοηαϊίοια ΠΟΠ 5οΙαπ1 ἨἰδίογίαΓΗΗ αοίογθ5, ΥΘΤΙΙΠΗ 1ρ8ῖ 1η 

Ἐδυρίο »αεετὰοίες ἀἱδορρίαπί. Μιη{1 οπ]πι {γαάπηί, ΠΟΠ 4 

ΟΡἱπίάε , δε πηη]έῖ απηἰς Ρο5ί εοπἀ(ίαπα 6556 4 Γ6ρο σποάαπι, 

(3) Ουπἵῃ 

οἴίαπι Ρραγεπρας5, δουτἱ εἱ ζαποπί, ἔεπηρ]απα πιασπΙ(αάϊπο οἱ 

ου]αςδ τες ραγΠου]αἰίπι 51ο Ίοεο ἀεδεηίβεπηας. 

5Ηππῖα ποβ]]α, {απασιε ἵπβαραγ πο φογί αγθᾶ, πια]α5 ο6- 

Ἰοδί1, παῖπας αἱ γοσηαν{έ Πίο ραίτῖ 5πο, άΙθπι ΑΠΙΠΙΟΠΘΙΗ 

τοσαπ{, ἀεάίσαςςε ἵρδιπα (ευαπί. (4) Ρίαίπίςςο εἴῖαπι οοίοτῖς 

48 βαζθ]]α εχ 4πΠτο, 5αῖ5 απϊοσίααθ Ποποτίρα5 απ ρα{15, οί 

ςαοθγάοΗ Ρας 6ο 5α6ΥογάΠΗ ρτο{εςΓς. Τη Ργεί1ο αί6πη θἵησιι- 

Ἰατί αριιά Ο5ἱΓίΠα οἱ Τβίάσπα Παρίίος Ιπγεηίογες ατΗΠ1, οί αι 

π{]6 αι ρίανα οτολ(εείατοπίατ. (5) Τά6ο ὤγῖς αἱ απγὶ [ο1Π]5 Τη 

Τμοραϊᾶο τερογ15, {αβτίσαδ5θ 605 Ιηδίταπιθηία, ααἴθας ἔετας 

Ιπίογβοσγοη{, {ο]]ατοίῃ ορετετεπ{αΓ, τεβίοπεΠι αἆ Παηιαπι{ᾶ- 

{5 ου έαπα θἱπάῖοδε γοάΙσεγοηί, αίᾳααο εἴπιπ]αστα 4ποαιθ οἱ 

(6) Επϊῖςςε 

αἱ ἵπ [ας Αγαρία" 

ίαπα ἀθοταῃ α1γεα οχ]ητῖα ΟΠΗ αγίθ εἰαβογᾶ»»θ. 

οίίαπι ΟΡΙπΙη} αστϊοσανα) 5(αάἱοξαα), 

ορρίάο Άγκα Ιαχία Ἐργρίαπη εἀπσαίαπα ἀογῖς ΠΠππα, ηο- 

ποπ τοἰι]ῖσσα αραιά Ογῶσο α ραίΐτο 5ἵπη] αἱ Ίοσο, Ρο: 

ΏΥΣΙΠΙ πηπίαίο ποπιίπο ἀῑσίαπι. (7) Ἀγδα πηεπηη]ί ε[απη 

Ροεία ἵπ Ηγπιηίς, απ οἆ οοπίατπιίηα ΞβΥΡίο Γαενέ, ια)! Πη- 

απῖς 

Ῥμαπῖσε τοσα] Ἐβγρίϊ Ῥτορε Πηπι]πα, Χγδα εδ, 

ατὴς 8ασγα, π1οης αἴίας, 5Ηνῖ5 ααί Πονεί ΔΠΙΦΠΙ8. 

(8) Ἠϊς Ρτορε Νγσαπα, αἰππί, ΥΠ{θῃι Ἰηγοπί{, αἳ απαπῃ Ἠ]α5 

ΑΓ ποΐας αίἴαπι οπαταπα απἰτηαἁ νοταςρεί , Ρτίπηας Υίπο αφας 

εδ, οἱ ρἰαπίαοπαπι γἱες παδαπ]απς υἰπί οἱ οοΙεσομείΏ 



(ιο, ---- οἵ.) 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τήν τε φυτείαν τῆς ἀμπέλου 

καὶ τὴν γρῆσιν τοῦ οἴνου καὶ τὴν συγχομιδὲν αὐτοῦ 

καὶ τήρησιν. (9) Τιμᾶσθαι δ ὑπ αὐτοῦ μάλιστα 

πάντων τὸν Ἑρμᾶν, διαφόρῳ φύσει κεχορηγημένον 
6 πρὸς ἐπίνοιαν τῶν δυναµένων ὠφελῆσαι τὸν χοινὸν βίον. 

ΧΙ. Ὑπὸ γὰρ τούτου πρῶτον μὲν τήν τε χοινην 

διάλεχτον διαρθρωθῆναι χαὶ πολλὰ τῶν ανωνύμων τυ- 

γεῖν προςηγορίας» τήν τε εὕρεσιν τῶν γραμμάτων γε- 
νέσθαι καὶ τὰ περὶ τὰς τῶν θεῶν τιμὰς χαὶ θυσίας 

10 διαταχθῆναι: περί. τε τῆς τῶν ἄσ ον τάξεως χαὶ περὶ 

τῆς τῶν φθόγγων ἆ ἁρμονίας καὶ φύσεως τοῦτον πρῶτον 
γενέσθαι παρατηρητή», καὶ παλαίστρας εὑρετὴν ὑπάρ- 
ξαι, χαὶ τῆς εὐρυύμίας καὶ τῆς περὶ τὸ σῦμα πρεπού- 

σης πλάσεως ἐπιμεληθῃ νι άρον τε αν ποιῆσαι 
16 τρίχορδον, μιμησάμενον τὰς χατ᾽ ἐνιαυτὸν ὄὥρας: τρεῖς 
γὰρ αὐτὸν ὑποστήσασθαι φθόγγους νὁξὶ ὺν καὶ ,βαρὺν χαὶ 

μέσον, ὀξὺν μὲν ἀπὸ τοῦ θέρους, βαρὺν δὲ ἀπὸ τοῦ 
χειμῶνος, μέσον δὲ ἀπὸ τοῦ ἔαρος. (5) Καὶ τοὺς Ἕλλη- 
νας διδάξαι τοῦτον τὰ περὶ τὴν ἑρμηνείαν, ὑπὲρ ὧν ἛἙρ- 

50 μῆν αὐτὸν ὠνομάσθαι. Καθόλου δὲ τοὺς περὶ τὸν "Όσι- 
ριν τοῦτον ἔχοντας Ἱερογραμματέα ἅπαντ αὐτῷ 
προανακοινοῦσθαι χαὶ μάλιστα γρῆσθαι τῇ τούτου 
συμβουλία. Καὶ τῆς ἐλαίας δὲ τὸ φυτὸν αὐτὸν εὑρεῖν, 
ἀλλ᾽ οὐκ Ἀθηνᾶν, ὥσπερ "Ἑλληνές φασι. 

ο ΧΥΙΙ. Τὸν δὲ Ὄσιριν λέγουσιν, ὁ ὥσπερ εὐεργετιχὸν 
ὄντα καὶ φιλόδοξον, περκτυπεὺον μέ γα συστήσασθαι, 
διανοούµενον ἐπελθειν ἅπασαν τὴν οἰκουμένην καὶ δι- 
δάξαι τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων τήν τε τῆς ἀμπέλου φυ-- 

τείαν καὶ τὸν σπόρον τοῦ τε πυρίνου καὶ κριθίνου καρ- 

50 ποὺ. (9) Ὑπολαμέάνειν γὰρ αὐτὸν ὅτι παύσας τῆς 
ἀγριότητος τοὺς ἀνθρώπους καὶ διαίτης ἡμέρου µεταλα- 
θεῖν ποιήσας, τιμῶν ἀθανάτων τεύξεται διὰ τὸ μέγεθος 
τῆς εὐεργεσίας. Ὅπερ δ) καὶ γενέσθαι" οὗ µόνον γὰρ τοὺς 

χατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους τυχόντας τῆς δωρεᾶς ταύτης, 

Ε6 ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς μετὰ ταῦτα ἐπιγενομένους διὰ 

τὴν ἐν ταῖς εὑρεθείσαις τροφαῖς γάριτα τοὺς εἴσηγησα- 
µένους ὣς ἐπιφανεστάτους θεοὺς τετιμ.ηχένα!. (5) Τον 

δ) οὖν "Οσιρίν φασι τὰ κατὰ τὴν Αἴγυπτον καταστή- 

σαντα, καὶ τὴν τῶν ὅλων ἡγεμονίαν Ἴσιδι τῇ γυναικὶ 
40 παραδόντα, ταύτῃ μὲν παραχαταστῆσαι σύμβουλον τὸν 

Ἑρμῆν διὰ τὸ φρονήσει τοῦτον διαφέρειν τῶν ἄλλων 
φίλων, καὶ στρατηγὸν μὲν ἀπολιπεῖν ἁπάσης τῆς ὑφ᾽ 

σὐτὸν χώρας Ἡραχκλέα γένει τε προσήχκοντα καὶ θαυμα- 

ζόμενον ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ τε καὶ σώματος ῥώμῃ, ἐπιμ.ελητὰς 

-4ὁ δὲ τάξαι τῶν μὲν πρὸς Φοινίχκην χεχλιμένων μερῶν καὶ 

τῶν ἐπὶ θαλάττῃ τόπων Βούσιριν, τῶν δὲ κατὰ τὴν Αἰἴθιο- 

πίαν καὶ Λιθύην Ἀνταϊον, αὐτὸν δ᾽ ἐξ Αἰγύπτου μετὰ τῆς 

δυνάµεως ἀναζεῦξαι πρὸς τὴν στρατείαν ἔχοντα μεθ) ἔαυ- 

τοῦ καὶ τὸν ἀδελφόν, ὃν οἱ “Ἕλλληνες Ἀπόλλωνα καλοῦσιν. 

60 (4) Ἑὐρετὴν δὲ καὶ τοῦτόν φασι γενέσθαι τοῦ φυτοῦ τῆς 
δάφνης, ἣν καὶ περιτιθέασι τούτῳ τῷ θεῷ μάλιστα πάν- 
τες ἄνθρωποι. Τοῦ δὲ κιττοῦ τὴν εὕρεσιν ἀνατιθέασιν 

Οσίριδι, καὶ καθιεροῦσιν αὐτὸν τούτῳ τῷ θεῷ, καθάπερ 

οἳ Ἕλληνες Διονύσῳ' καὶ κατὰ τὴν Αἰγυπτίων διάλε- 
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ε]ας α οοπΦΜπαπη αἲῑος Ποηηίηος οὐθομ]{, «Φ) Αριά οι 
ἵῃ ΠλαΧΙΠΙΟ απο ΟΠΊΠΟς Ἠοπογο ροβίές ῥ]έ Ἠσνηπες (Ἠογοιι- 
11) εχἰηῖα Ἱηροπίϊ ρογβρίσαοϊίαία ἵη εχοορϊ(απαῖς να 
Ἠαππαηα: οοπηπιοςἷς Ἱηςίασίις. 

ΧγΥΙ. ΗΙο οηἶπῃ ΡΡΙΠΙΗ5, αἱ (ΟΠΕ, οἱ 6ΟΠΙΠΊΗΠΟΠΗ Ἰοᾳ1θ- 
1801 αγου]α (η ἀἰκηχίε, οἱ πηυ]ῖς τορς ποπηίῃο ἀθρμία- 
[15 ΠΟΠΊ6Η. ΙπάΙά1{. Τίοτας ἱπγοπί{, ἀδογαπα ο] οἱ φαογῖ. 
βοῖα ονάϊπανίες ἀῑδίηραίαπα αδίτογΠι βοΡἴΘῃ1 Υοσπ](αο 
Ιατπηοηίας οἱ παίαγας ρτίποσρς ομφοιναγ]Ιέ; ραορίνῶ ἵπδαρου 
Ιηγεηίος, ΠΙΠΠΘΓΟΡΟΡ οοποϊηηί(αἰἰς οἱ οονροτί5 ἀασογό ο//Ίη- 
Βεηάϊ 5ἰπάίοσι» απῄβοχ. Τωταπι φποφιιθ Ἰηνοηίέ, οπῖ ϱχ 

πηεινΙς ος οἰοιάας πάυκΙέ, απηϊ ἴοπηρογα Ἱπηαίας; {τος 

αοὐίαπα, :ΔομίπΠι αὐ οπΙΏ ἴοπος {εο(, ΒιάΥ6ΠΗ αἱ πια Ἱατα 

Ὡδίαίε, ᾷΤάΥ6ΙΑ αὐ Ηαιπς, ΠΠΘΟΙΠΠΙ α γογο ἠδδιηςϊ{, (2) 

ατωςῖς οἰοσιίϊοηί5 πιαρίφίου βΗέ: ππᾶο Ηογπιες (ιά ε5ί, 
επιπ{ἱαίογ. οἱ γιίοΥργεδ) νοσαίατ.. Αίαιο ἵπ ΠΠΙΥΘΓΘΙΙΠΙ 

Ο5Ιπ5, οπῖ φοίμα ογαί ΓΟΓΙΠΙ ΦΟΓΔΡΙΠΗ, ΟΠΠΙ8 ΟΠΠ 60 
οοπηππαπἰσαραί, ο]αδαπα οοἩδΗίο (παπι ππαχῖπιο πἰομαίαγ. 
Μενοινῖας ἀοπίφπα, πο Μίπεινα, αἱ Ονωοί οοπίρπάμη!, 

ο1θῶ ρἱαηίαπη ἰηγοηίέ, 

ΥΠ. Ο5Ιπ5 ροῦτο παγγαίατ, ααοά Ῥεποβεεπίί αἱ σἱοτίο 

βἰιάἰοβίβδίπ]α5 οβδοί, ΠΠΑΡΠΙΙΠΙ οοπαχί6βα οχεγοϊίαπα, πο 

(οίαπα οροπα ιοηϊρίρτς (Ιοφποπίαίαπα Ῥεγαρτατα, αἱ ρ]αή- 

{αίοποπα γ]ῖς ας (γΠΙοί Πονάεῖααα δεππθπίοπη σοηι15 Ποηῖ- 

ΏΗΠΙ οἆοσσταο οοης 1. (9) 5ἱ οπίπ αἲ ασγοςίϊῖ οἱ {ογα γ]- 

γοπᾶϊ οοηβιείαάἶπο αἆ πιΠοτοπα νὶοίιας Τα(ΙοΠΘΠΙ Ποπῖηος 

ἂγοσᾶβδεί, {ου6 δρεναβραί, αἱ Ἠαο Ώεπο[οίοταπα ππαρηΠ(αάΐποα 

αᾱ Ἱπιπιογία]ες 5ἱρί Ἠοπογος γίαπι ργοηπητοί. ἸΙάᾳιο, ᾱἷ- 

οσηί, αγεηίΙς ταίαπι [ορ]έ. Νοη οΠΊπῃ Π]]α αηίηι ορία5 ΠΠΠΙ- 

η6Γ6 Ἰο00 {ΓΙΘ6Π5, 564 ἰοία Ροβίθτίία5, τεροΓί1 αἰἰποπή σγαί(ῖα 

(3) Ηῖο 

ἱσήαν, τερας συρι οοηδ(α(ῖς αἱ {ος τορηί αἀπη]ηϊςίτα- 

ταρογ{ογθς αἱ ἀαος οπιπΙἁΠΙ οἰαγίςδίηιος Ποποταν]{, 

(ἴοπο Τδά1 αχουῇ ἵπ π]απ5 ἱτασίία, οοηδΙΠαγίαπη οἳ ΝΤογοαΓΙΙΠΙ 

αα]αηχίέ, ααοᾶ Ργπάσηίία οαίετος απηῖςος απίαδἰατεί ΟΠΊΠΘΡ; 

ΙπιροΓαίοταίη Υ6γο {οίϊ 5 ἀῑῃοπί τοσα Ποτομ]επα, 6θ- 

ΏΘΤΘ Ῥτορίπα πα ομποίίδᾳπθ οϱ. [ογπάίπεπα οἱ εοτροτῖς 

γοῦιν φαβρίοϊοπάαπα. Αί ἱασβρας, ααἱ αἆ ῬΠαπίοίαπα Ἱη- 

οπαηί, οἱ Ιοουίδ πια ἰπαῖς Ῥιδίτίπα, 5 Υοτο, απ ΤπΙθ- 

Ρίαια οἱ 11μγαπι Ύδρας δίία ομηΐ, ΑΠΙΦΙΠΙ ομΓαίογες 

ἀεα!ξ. Ταπῃ ἵρδο, ϱγοπηο(ἶ5 εκ αησγρίο εαδίτίς, ΟΠΠ οχεγοῖία 

πηϊΗ[ίαπα 5ιι5οορίέ, [Ταίτο οοπηῖίθ, απεπι αγῶοῖ ΑροΙΙΠεΠΙ 

γοσαπί. (4) Τάσπι Ἰαμγί νορειίου ροτλρείας, (παπα Ἠῖς ἆθο 

οπηῃος. [εγο Ἰοπιπος ἀοάϊσσηι. Ἠοάεγῶ απ ΙΠΥΕΠΠΟΠΟΤΗ 

Οριάϊ (θαπί, εὔπιαιο Ἰπίο ἀθο, ἆποπιοάο οτωσί Ρα0- 

ιο, οοΠβδοταπ{; Ἰάδουπε ’σγρίίοτυα πηρα μεάεαπι Ο51- 



10 

15 

20 

50 

ν.] 

49 

4ὅ 

τ0 

14 

χτον ὀνομάζεσθαί φασι τὸν χιττὸν φυτὸν ορ (6) | 

Προκεκρίσθαι δὲ τῆς ἀμπέλου τοῦτον πρὸς τὴν ἀφιέρω- 

σιν διὰ τὸ τὴν μὲν φυλλοῤῥοεϊν, τὸν δὲ πάντα τὸν χρόνον 

ἀειθαλῖή διαµένειν ὅπερ τοὺς παλαιοὺς καὶ ἐφ᾽ ἑτέρων 

ον ἄεὶ θαλλόντων πεποιηκέναι, τη μὲν Ἂφ φροδίτῃ 

τὴν µυρσίνην, τῷ δ᾽ Ἀπόλλωνι τὴν δάφνην προσάψαν- 

τας, τῇ δ᾽ Ἀθηνᾶ τὴν ἐλαίαν. 

ΧΥΙΠ. Τῷ ὃ' οὖν Ὀσίριδι συνεστρατεῦσθαι δύο λέ- 

ἔνσν υἷοὺς, οτοο τε καὶ Μακεδόνα, διαφέροντας 

ἀνδρείᾳ" ᾽ἀμφοτέρους δὲ χρήσασθαι τοῖς ἐπισημοτᾶτοις 

ὅπλοις ἀπό τινων ζφων οὐκ. ἀνοικείων τῇ περὶ αὐτοὺς 

εὐτολμία: τὸν μὲν γὰρ Ἄνουθιν περιθέσθαι χυνην, τὸν 

δὲ Μακεδόνα λύχου προτομήν ἀφ᾿ ἃς αἰτίας χαὶ τὰ 

(5) Πα- 
ῥαλαθεῖν ὃ δ) ἐπὶ τὴν στρατείαν χαὶ τὸν Πᾶνα, μα, 
ζῷα ταῦτα υπο παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις. 

βόντως ὑπὸ τῶν Ἀθγυπτίων τιμµώμενον" τούτῳ Ύὰρ τοὺς 

ἐγγωρίους οὐ μόνον ἀγάλματα πεποιηκέναι χατὰ πᾶν 

ἱερόν, ἀλλὰ καὶ ΑυΝΝ ἐπώνυμον κατὰ τὴν Θηβαΐδα, 

καλουμένην ο ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων Χεμμώ, μι 

Πανὸς πόλιν. 

τῆς γεωργίας ἐμπειρίαν ἔχοντας, τῆς μὲν περὶ τὴν ἅμ- 
νευομένην δὲ Συνέπεσθαι δὲ καὶ τοὺς 

πελον φυτείας Μάρωνα, τοῦ δὲ κατὰ τὸν σῖτον σρεάρου 

(3) Πάντων ὃ᾽ 

εὐτρεπὸν Ὑενομένων,, τὸν "σιριν εὐζξάμενον τοῖς θεοῖς 
χαὶ τῶς ὅλης συγκομιδῆς Τριπτόλεμον. 

θρέψειν τὴν χόµην µέ χρι ἂν εἲς ίγυπτον ἀνακάμψῃ» 

τὴν πορείαν ποιεῖσθαι δι Αἰθιοπίας: δι’ ἣν αἰτίαν μέχρι 

8 ν νεωτ έρων χρόνων ἐνισκῦσαι τὸ περὶ τῆς κόμης γό- 

μιμ. ον παρ Αἰγυπτίοις» 3 καὶ τοὺς ποιουµένους τὰς ἆπο- 

δηµίας μέχρι τῆς 58 οἴκον ἀναχκομιδὭς Χομοτρ 

(4 { Ὄντι δ᾽ αὐτῷ περὶ τὴν Αἰθιοπίαν ἀκθήνσε μι 

πρὸς αὐτὸν τὸ τῶν Σατύρων Ὑένος, οὓς φασιν ἐπὶ τῆς 

φεῖν. 

.] 
ὀσφύος ἔχεν χόμας. Εἶναι Ὑὰρ τὸν Ἔσιριν Φιλογε έλωτά 

τε καὶ γαίροντα μουσικἩ χαὶ χοροῖς" διὸ καὶ περιάγε- 

σθαι πλήθος μουσουργῶν, ἐν οἷς παρθένους ἐ ἐννέα δυνα- 

μένας ἄδειν καὶ χατὰ τὰ ἄλλα πεπαιδευµένας, τὰς παρὰ 

τοῖς Ἕλλησιν ὀνομαζομᾶνας Μούσας" τούτων ὃ᾽ Ἠπεῖσθαι 

τὸν Απόλλωνα λέγουσιν, ἀφ᾽ οὗ καὶ Μουσηγέτην αὐτὸν 

ὠνομάσθαι. (5) Τούς τε Σατύρους πρὸς ὄρχησιν χαὶ 

μελῳδίαν χαὶ πᾶσαν ἄνεσιν καὶ παιδιὰν ὄντας εὖθέ-- 

τους ει οπως. πρὸς τὴν στρατείαν" οὗ γὰρ πολε-- 

μικὸν εἶναι τὸν "Όσιριν οὐδὲ παρατάξ ξεις συνίστασθαι 

γαὶ κινδύνους, ἅτε παντὸς ἔθνουε ὥς θεὸν ἀποῦ εγομένου 

αὐτὸν διὰ τὰς εὖε ργεσίας. ( Κατὰ δὲ τὴν Αἰθιοπίαν 

διδάξαντα τοὺς ἀνθρώπους τὰ περὶ τὴν ς εωργίαν χαι 

πόλεις ἀξιολόγους χτίσαντα χαταλιπεῖν τοὺς ἐπιμελη- 

σοµένους τῆς χώρας χαὶ τοὺς φόρους εἰεπραξομένους. 

ΧΙΧ. Τούτων δ) ὄντων περὶ ταῦτα, τὸν Νεϊλόν ππσι 

κατὰ τὴν τοῦ σειρίου ἄστρου ἐπιτολήν ν, ἐν ὦ καιρῷ | μα- 

λιστα εἴωθε πληροῦσθαι, ῥα γέντα κατακλύσαι πολ λὴν 

τῆς Αἰγύπ στου, χαὶ μάλιστα τοῦτο τὸ μέρος ἐπελ θεῦν οὗ 

5 τρ άστί 

δὺν ἁπάντων τῶν χατὰ ταύτην τὴν χώραν, τὸν Ἡρομ. η” 

Προμηθεὺς εἴχε τὴν ἐπιμέλειαν΄ διαφ Ῥθαρέντων δὲ 

Ι 

θέα ὃ διὰ τὴν λύπην χινδυνεύειν ἐχλιπεῖν τὸν βίον ἕκ ουσίως, | 

0) Διὰ δὲ τὴν ὀξύτητα καὶ τὴν βίαν τοῦ κατενεχθέντος 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΊΤΟΥ ΡΙΡΑ. ΔΑ. (σι, 95.) 

τ1ά15 ρΙαπίαπα ἀῑοί ρονμήροη{. (5) Ἐαπι γετο γα μι βαο)ἵ5 

Ρια{εγ], αος Π]] (ο]ία ἀεβῄααπέ, πῶς ρεγροίααπη γ]τογῖς ἆ6- 

οἱ5 οοηςειγαἰ. ΊΙάᾳμ6 νείετος ἵη ας αποααο ἄίεγηα» υτ- 

ἀῑταίἰς ρ]αη/15 οΏδειγαδδε, Ὑεπειί πηγτίαπα, Αρο]ΗΠΙ ἸαγάΠη, 

Ῥα]]αάἱ οἶεαπα γΙηάϊσαηίθς. 

ν 

ΧΥΠΙ. Οὐπι ΟΡ]τίᾶε αἱμηί ἆπος πη(αίαπα ργοίθσίος 6556 

ΠΙἱ05, Απιρίπι αἱ Μασθάοποτα, Γογβμᾶῖπεα ργαβίαπίθς; αιὶ 

εχ Ρε]αῖς, αΏ αιάασῖα ἵρδογαπῃ ποη. αρ]αάσπαρας, αγππαί- 

Υ85 ΠΙαΧΙΠΙΘ ΙΠβίδηθς σοδία»κοη{. ΊΝαπι ΑπΡΙΠΙ 56 {οχῖςςα 

6α]εα εκ Ῥε]]ε οπηίπα, Μασθάσπεπι Υετο Παρί εογίο σαριί οί 

ποίαπι οεχῃ]ρεηίο. 

αἲ 

Οµὐαἱη οϐ 6μδαπι Πας Ῥεδί]ας το]σίορδα 

σΥρἰς οο[ῖ. (2) ΑβδοσΙᾶδςθ θί]ᾶπι Ῥαπα 5060 οχροαάἰ- 

Ποπ], ἵπ ργαοῖριο Παβίίαπα αραιά Ἐπγρίίο Ποποτθ. Ἠπῖο 

επἰπι 9ΡΥΡΙΙΟ5 ποη Πιοάο ΒΙΠΊΙ]ᾶΟΓ Ίπ οπιηϊ Ρ8βΦΙΠΙ Γ4ΠΟ 

εχδίταχ]56, δεά αὔίαπι π1Ώοπι οοσηοπηῖηθηι ἵπ Τμεραϊάα, 

αιαπα Ομεηηπῖη αβρε]]απί {ποοίο, ατῶσοί Ῥαπῖς {ῇβθηι ἵη- 

{αιρτείαπίαγ. Ῥδου(1 δαη{, α{ πατταίαν, οίίαπῃ ασηϊου]έαγα" Ρ6- 

πΗ, Ματο ρ]απίαπάε» γ]ς, αἱ Τηρίοϊεπιας δοτοηάαΓΙΠα {ΓΙ - 

6ΗΠ1 αἱ {οίἴα5 πιοβεῖς γαΙοηαπι ἀοσίας. (8) Ῥατα[ίδαιε ]απι 

οπηηίρας, ΟΣΕΙΗ5, Ῥο5δί νοίππι ς παπομραίαπῃ αἱθηάί ο)- 

ςαγἴ6ΠΙ Ἡδαιε ἀπ1 1η σγρίαπι ΤΘΥΕΙΕΗ5 ϱο58εί, Ῥετ ΑίΙο- 

Ρίαπη Ἱΐον {ροῖί. Έαπι οἨ εαδαΠι αἲ γουθηοτα Ἱδαιο {δπῃ- 

Ῥοτα γοµρβίοδας αριά σγρίϊο5 πλο Ἰηγα]αϊ{, αἱ αἱ Ρογορτῖ- 

ηβΗΙΟΠ65 5Η5οίρεγεή{, αά υεάΙίαπα ΞΙΠΠ πδαπα οοπ]ας πι- 

αἰτοπί. (4) Ώιαπι ἵπ Ηλορῖα νοιςαξαγ, 56Η5 ΡαίΥΤΟΓΗΠΙ 6ἱ 

αἀἁποία οδί, απο Ρος Ἱπ Ἰαπιβίς Ἠαβοετα {βγαπί. Βίδις 

οπίπι απιαίογ ογαί Ο5ἱΠἱ5, εἰ πιαθῖσα ομογεῖδαιο σαιάεβαί. 

1460 ππδίσοΓΙΠΙ ἄΡΠΙΕΠ οἰγομπιάμορβαί, ἵπ απο ποΥεΠι εἴαπέ 

γΊγσῖπος οαποαηά{ 5οἱοηί]α ργαδίαη{ες εἰ οείετα εγαά ορ; αγαοἱ 

Μιςας γοσαπΐέ,. Οµατυπι ργαδος ΑΡοΙΟ Ιπάα Μιδαρείος 

(6) Βαΐγτῖ ἰριίηιη, 

απία αἆ ἱπρια]α εί ἀοζαπίαίοποπα. οανπηῖπαπι οἵηΠΕΠΊ(Ιθ 

(1 οσέ, ἨΜιιδατιπι ἄπιοίογ) ποπιπαίαβ. 

μήαγΙαίεπα οί Ἱαδαπι αρίί εταηέ, ἵπ ραγίθπα ΠΠ 1ορ νεπεγυηί. 

Νοπ οπίπι ῥήσπαχ ογαἰ Οδίπίδ, πες αἆ αοῖες εἰ ἀῑδογιπαϊπᾶ 

ο]! ἀρεοσπάσῦαί; απ σεῃς οπηπἰ5 αἱ ἀειπῃ Ρτορίαι Ώεῃθ- 

βοῖα ἵρδαπα γασϊρθτεί. (6) Τα Ἐθλιορία το Ποπιπίριις αρτῖ- 

οπ]ίπταπα οἀοσεῖς οἱ ορρίἀϊ5 πορίίριας οχκίγασς, τορίοπη΄ 

Ργαο[οσίος αἱ νουβῖρααπι οχασίογες γεφζ. 

ΧΙΧ. Ώαπι ηῶο ασυπίης, Νας, αἰσηέ, 518 οπηῖς ΒΙΓΗ οἵ- 

έαπι, απαπάο ἱπιρ]ενί δο]θί πιαχίπηο, γαρίῖ5 αρροτίΡις Πῃᾶ- 

σηαπι Ασγρί ρατίθηι Ἱπαπόαοπε 5ΏπιθΓςί{, ΕΒΠΊ41Ε Π]ᾶ- 

χίχηο Ἰηγαφίέ, οπῖ Ῥτοπηδίμθιας ουπα Ιππρετίο Ῥτορεταί, αἆεο 

{ παξ οπηηθς Ὄτορο {π Ίας τοσίομο Ἰοππίηος 4Παγο ΔΡΏΞΙΠΊΘΓΕΗ- 

{η 5 ΡΑΤΗΠΠΠΙ6 αρ[αΙέ, απίη δΡοηίθ ἀο]ογῖς Ἱπιρα[εη[]α γΤαηυ 

Ῥνομιρί]οις αμάϊσαδδαί. (5) Εί (μπι α 5υβίίο Ἰγπρβοπίς 



(55 ----θά.) 

ῥεύματος τὸν μὲν ποταμὸν Αετὸν ὀνομασθῆναι, τὸν 

δ) Ἡρακλέα, μεγαλεπίδολον ὅ ὄντα καὶ τὴν ἀνδρείαν έζη- 

λωκότα, τότε .Ὑενόμενον ἔκρηγμα ταχέως ἐμφράξαι πολ 

τὸν ποταμὸν ἐπὶ τὴν προὐπάρξασαν ῥύσιν ἀποστρέψαι. 

ὄ β } Διὸ καὶ τῶν παρ Ἓλλησι ποιητῶν τινας εἰς μῦθον 

ἀγαγεῖν τὸ πραχθέν, ὡς Ἡραχλέους τὸν ἄετὸν ἄνηρη- 

χότος τὸν τὸ τοῦ Προμηθέως ἧπαρ ἐσθίοντα. (4 ) Τον 

δὲ ποταμὸν ἀργαιότατον μὲν ὄνομα σγεῖν Ὠκεάνην, ὅς 
ἐστιν ἑλληνιστὶ Ὠκεανός" ἔπειτα διὰ τὸ γενόμενον ἔκρη- 

10 Ὑμά φασιν Ἀετὸν ἠνομασθῆναι, ὕστερον δ) Αἴγυπτον 
ἀπὸ τοῦ βασιλεύσαντος τῆς χώρας προςαγορευθῆναι" 

μαρτυρεῖν δὲ καὶ τὸν ποιητὴν λέγοντο 

στῆσα ὃ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας. 

1 Κατὰ Ύὰρ. τὴν καλουμένην Θῶνιν ἐμβάλλοντος εἰς { θά-- 

λατταν τοῦ ποταμοῦ, τοῦτον τὸν τόπον ἐμπόριον εἶναι 
τὸ παλαιὸν τῆς Αἰγόπτου: τελευταίας δὲ τυχεῖν αὐτὸν 

ἧς νῦν ἔχει προςηγορίας ἀπὸ τοῦ βασιλεύσαντος Νειλέως. 
(6) Τὸν δ᾽ οὖν Ὄσιριν παραγενόµενον ἐπὶ τοὺς τῆς 

οϱ Αἰθιοπίας ὅρους τὸν ποταμὸν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν 
χώμασιν ἀναλαθεῖν, ὥστε κατὰ τὴν πλήρωσιν αὐτοῦ 
τὴν γώραν μὴ λιμνάζειν παρὰ τὸ συμφέρον, ἀλλὰ διά 

τινων κατεσχευασµένων θυρῶν εἰαφίεσθαι τὸ ῥεῦμα 

πράως καθ’ ὅσον ἂν ἤ χρεία. (9) Ἔπειτα ποιήσασθαι 
τὴν πορείαν δι) Ἀραδίας παρὰ τὴν Βρυθρὰν θάλατταν 
ἕως Ἰνδῶν καὶ τοῦ πέρατος τῆς οἰχουμένης. (τ) Κτίσαι 

δὲ καὶ πόλεις οὔκ ὀλίγας ἐν Ἴνδοις, ἐν αἷς καὶ Νῦσαν 

ὀνομάσαι, βουλόμενον μνημεῖον ἀπολιπεῖν ἐκείνης καθ 
ἣν ἐτράφη κατ᾽ Αἴγυπτον. Φυτεῦσαι δὲ χαὶ κιττὸν ἐν τῇ 
παρ) Ἰνδοῖς Νύση, καὶ διαµένειν τοῦτο τὸ φυτὸν ἐν 

ἐκείνῳ µόνῳ τῷ τόπῳ τῶν τε κατὰ τὴν Ἰνδικὴν καὶ 
τὴν ὅμορον χώραν. (8) Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα σημεῖα τῆς 
ἑαυτοῦ παρουσίας ἀπολελοιπέναι κατ᾽ ἐκείνην τὴν γώ- 

ραν, δι ὧν προα γθέντας τοὺς µεταγενεστέρους τῶν Ἰν- 
δῶν ἀμφιςθητῆσαι τοῦ θεοῦ, λέγοντας Ἰνδὸν εἶναι τὸ 
γένος. 

ΧΧ. Γενέσθαι δὲ 
ραν, καὶ στήλας χαταλιπεῖν πανταγοῦ τῆς ἰδίας στρα- 

τείας' ἐπελθεῖν δὲ καὶ τἆλλα τὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν ἔθνη, 
καὶ περαιωθῆναι κατὰ τὸν “λλήσποντον εἰς τὴν Ἱὐρώ- 

πην. (9) Καὶ κατὰ μὲν τὴν Θράκην Λυκοῦργον τὸν βα- 
σιλέα τῶν βαρθάρων ἐναντιούμενον τοῖς ὑπ αὐτοῦ 
πραττοµένοις ἀποχτεῖναι, Μάρωνα δὲ γηραιὸν ἤδη κα- 
θεστῶτα καταλιπεῖν ἐπιμελητὴν τῶν ἐν ταύτη τῇ χώρα 

{5 Φυτευομένων, καὶ κτίστην αὐτὸν ποιῆσαι τῆς ἐπωνύμου 
«πόλεως, ἣν ὁ ὀνομάσαι Μαρώνεια». ϐ 9) Καὶ Μακεδόνα 

' μὲν τὸν υἱὸν ἀπολιπεῖν βασιλέα τῆς ἀπ᾿ ἐκείνου ών οα 

γορευθείσης Μακεδονίας, Τριπτολέμῳ ὃ ἐ πιτρόψαι τὰς 

κατὰ τὴν Ἀττικὴν γεωργίας. Τέλος δὲ τὸν "Οσιριν 

πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐπελθόντα τὸν κοινὸν βίον τοῖς 

ἡμερωτάτοις καρποῖς εὐεργετῆσαι. (4) Εἰ δέτις γώρα 

τὸ φυτὸν τῆς ἀμπέλου μὴ προςδέγοιτο, διδάξαι τὸ ἐκ 

τῆς κριθῆς κατασχευαζόµενον πόµα, λειπόμενον οὗ πολὺ 

τῆς περὶ τὸν οἶνον εὐωδίας τε καὶ δυνάμεως. (56) Ἐπα- 

90 

καὶ περὶ τὴν τῶν ἐλεφάντων θή-- 
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Ἱπιρεία οἱ πΠάαΥΗΠΙ γἱο]οη{ῖα ΠΟΠΠΕΠ, Ααυις ΠΗγίης : ποοθρί:. 
Ἠενοπ]ας απίοπα, αγάπα 56ΠΊροτ πιο]ίοῃς οἱ {ογαδΠῖ οέα- 
ἀοπ5, ταρίαγα γογασίπος πποκ οβίγαν Πέ, οἱ Πανίατη Ίπίτα 
Ρυϊδίίηας αἱνοί τῖρας οοθτοϊέαπα ανογΗ{. (3) 1460 ροσίαγήπι 
πΟΜΠΗΠΙ ΓΟΡΟΟΓΙΠΗ ΓαΟΓΠΠΙ Ἠος ἀθίογςοτο αἲ [υ]αΠα » αααθὶ 
πα Πάπα Ῥτοπιθί]ιοῖ Ίοσι ἀεραδορηίοια Ηθτομ]ος οοηβχοεῖ:, 
(4) Ἐλαγίο απ ἱββΙΠΊΗΙΗ ΠΟΠΊΘΗ ογα{ Ο661Π6 , απο ἄτασα 
5δοπαί Ο66άΠΗ5: Ῥοδέ οὐ ογαρίίοπεπα Αηπῑία ἀἰσίας; ἴπας /- 
Ρυρίι5 ἃ Ιο00ΓΙΠΗ ἰδίογΙπα τοᾳο αρρο]αίας. Οποᾶ οἱ Ροεία 
ἰοδίαίαν, αΡΙ που]! : 

ἘΡγΡίο ίαἰαὶ ταρῖᾶας ἵη Παπιῖηρ πάγο», 

Χαπα Ῥτορο Τοπία, αἱ γοσαίας, νεαδίαπα Πσυρίϊ 6ἱΠρο- 

ΠΙΗΠΩ, ἵη Πιαγθ 56 Πηγίας οχοηογαί. ΒΡΟΦΙΤΟΠΙΗΙΩ ΠΟΠΙΘΗ, 

(5) ΟΕ- 

τὶς απίθιη αἆ ἰλορί βῃος ῬγοργθεδιΙς Πα γἵαπι αἰτίπηαο 

απυά α Νεο γερο θα δογΗ{α5, οΗαπηΠΙΠΙ ΤοΙΙΠοί. 

ἁβροιῖριας εχοθρίέ, ο οχιπάαΙοπῖς {ΘΠπρΟΓΕ Ρ]α5 4ΠαΠα οχ- 

Ρεάϊαί φίασηαγεί; 5δ4 Ρον οχδίτασίας (ιαδάαπῃ {ογο5 Ἰομ]ίος, 

απαπίαπα ορις Γογεί αα.σ», Ἱπηη]ίίογοί. (6) Ἠΐπε Ρο Αγα- 

ΡΙαΠ1, 566ς5 ΒΗΡΤΙΠΗ 1ηατθ, αἆ Ιπάο5 πδααο οἱ οτοῖς Παδίία- 

Ρ15 βηες ρογοχΙ{. (7) Νας ραπσᾶς Τπάϊ5 ατῃος οοπάΙά1Ε, ο 

αυἴρις ππᾶπῃ νοσαγίέ Ἀγσαπα, Ἐδυρίία Πας, ταϱῖ πα (γης 

{ηοΓαί, ΠΠΟΠΙΠΙΘΠίΗΠΙ Υθ]παπετε Υοἱθης. ΤΠ ας ΤΠάΟΓΙΠΗ 

Άγσδα Ἠεάσταπι ρ]απίανγΙέ, σπα ρα οπιπίρας Τπάῖα οἱ ἠπῖ- 

(8) Μα]ια 
ἵηδαρεγ αἰία δυ1 Τη ἵευτας Ί]ας αἀγοπίας εἶσπα τοἰἰφ]έ; α]- 

πια) (αγγ) Ἰουῖς {απίππη Τρί ογαξοΙ! οἱ Ρεγπιαποί. 

Ρα5 Ἰπάί ροδίείοτες Ἱπάποί, οοπίτονογδίαπι ΠΙΟΥΕΠΙ 5ιι- 

ὖ6τ Ἠου ἆ4θο οἱ παίῖοπθ ΤπάπΠα ο55ο οοπίοπάΠ{. 

ΧΧ. Ἐ]εριαπίογαπι 4ποσπιιο γοπα[1οπί ορθά ἀθαιί; οἱ 

υῬίαπε Ιπάΐορν οχρεάοπῖς ει’ φἱαΐηας το σι ξ. Ῥγοργοβδια5 

πάς αἆ οείενας 4ποσιθ Αδὶ ΠαΙΙΟΠ65, Ῥοι ἨΗο]]αβροπίαπη 

1π ἘΤΟΡαΠΗ {γαηβ[γδίαν. (9) ἵπ Τητασία Τα γουγδαπα, Ρατῦα- 

ΥΟΡΗΠ1 ΤΡΘΠ1, οαρ[15 {ρείς ομβίκίεηίοπα, ἱπίεγεπί , Ἰρίααο 

Ι4ΥΟΠΕΠΗ, 641111. 141 5εηοχ 6556{, τε]αί ρ]αηίαίογΙπα 1η 

ο. ἵοιτα ρτα/[οσίαπα, 6 /πάαα πτρεπι εοπάετο καὶ ποπηηϊς 

ΜαΤΟΠΘΑΠΙ ᾖη551. (3) Μαεθάοπεπη Υθγο ΠΠαΠΙ ΓοροΠι Μαέθ- 

ἀοπῖα ἀαάΙί αἲ 1ρεο ἀοποπηιπαία; ΤπἱρίοΙεπιο ασι]ο]έήτα πα 

Ίπ Αῑσα ἀεμπαπάαν. Τοίσπα ἀεπίαπο οτβεπα Ο51Γῖ5 6ΠΊΕΗ- 

55 ΠΙΙ1βδΙΠΙΟΓΗΠΙ ΓΓΠΟΓΙΠΗΠΙ οοπηππΙΠΙσα[οπο ἆᾳ γῖία Ίπῃ- 

πηυηῖ Ῥδμϱ πες οδί, (4) Οποἆ»ί σπα {οἷς Ρ]απίαπι 

τῇ ποη αἁηλίίογεί, εοπβοἱοπά ππῃ οχ ογᾷσο ροίαα ἀοοηί, 

() νιπὶ [αρταπίία οἱ ο[Πεαοϊίαίο Παπά πππ]ίο ΠΠΓΕΠΟΤΕΠΙ. 
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νελθόντα ὃ᾽ εἰς τὴν Αἴγυπτον συναποχοµίσαι Σῶρά τε 

πανταχόθεν τὰ κράτιστα καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῶν εὖερ- 

γεσιῶν συμπεφωνημένην λαθεῖν παρὰ πδσι τὴν ἆθα-- 

νασίαν καὶ τὴν ἴσην τοῖς οὐρανίοις τιμήν. (6) Μετὰ δὲ 

ταῦτα ἐξ ἀνθρώπων εἰς θεοὺς µεταστάντα τυχεῖν ὑπὸ 

"σιδος καὶ Ἑρμοῦ ! θυσιῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπιφα- 

γεστάτων θεῶν τιμῶν. Τούτους δὲ καὶ τελετὰς κατα- 

δεῖξαι καὶ πολλὰ μυστικῶς εἰςηγήσασθαι, μεγαλύνοντας 

τοῦ θεοῦ τὴν δύναμιν. 

ΧΧΙ. Τῶν δ Ἱερέων περὶ τῆς Ὀσίριδος τελευτῆς ἐ ἐξ 

ἀρχαίων. ἐν ἀποῤῥήτοις, παρειληφότων, τῷ ρόνῳ ποτὲ 

συνέδη ὃ διά τινων εἰς τοὺς πολλοὺς ἐξενεχθθναι τὸ σιω- 

πώμενον. (5) ᾧασὶ Ὑὰρ νομίμως βασιλεύοντα τῆς Αἰ- 

γύπτου τὸν "Όσιρι ὑπὸ Τυοῶνος ἀναιρεθῆναι τοῦ ἀδελ- 

φοῦ, βιαίου χαὶ ἀσεθοῦς ὄντος" ὃν διελόντα τὸ σῶμα τοῦ 

φονευθέντος εἲς ἐξ καὶ εἴκοσι µέρη δοῦναι τῶν συνεπι- 

θεμένων ἑ ἑκάστῳ μερίδα; βουλόμενον πάντας μετασχεῖν 

τοῦ μύσους, καὶ διὰ τοῦτο νοµίζοντα συνα γωνιστὰς ἓ ἒξειν 

χαὶ φύλακας τῆς βασιλεί ας βε εθαίους. (8) Ῥὴν ὃ δὲ Ἴσιν 

ἀδελφὴν οὖσαν Ὀσίριδος χαὶ τννρικα ῇ μεπελθεῖν τὸν 

φόνον, συγαγωνιζομένου τοῦ παιδὺς αὐτῆς Ώρου: ἄνε- 

λοῦσαν δὲ τὸν ᾿Γυφῶνα χαὶ τοὺς αυμπράξαντας; ος 

λεῦνσαι τῆς Αἰγόπτου. [ 8) Γενέσθαι δὲ τὴν μάι ην παρὰ 

τὸν ποταμὸν πλησίον τῆς νῦν Ἀνταίου χώμης χαλου-- 

μένης», ἣν κεῖσθαι μὲν λέγουσιν, ἐν τῷ χατὰ τὴν Ἆρα- 

έίαν μέρει, τὴν προςη γορίαν δ᾽ ἔχειν ἀπὸ τοῦ κολασθέν- 

τος ὑφ᾽ Ἡραχλέους Ἀνταίου, τοῦ κατὰ την Ὀσίριδος 

ἡλικίαν Ὑενομένον. 6) Γὴν δ᾽ οὖν Ἴσιν πάντα τὰ 

μέρη τοῦ σώματος πλὴν τῶν αἲὸ δοίων ανν βουλο- 

ταφὴν ἄδηλον ποιῆσαι καὶ τιµω- - ὃ 
τάνδρ μένην δὲ τὴν 

μένην παρὰ πᾶσι τοῖς τὴν Αἴγυπτον χατοικοῦσι, συν- 

τελέσαι τὸ δόξαν τοιῷόξ τινι τρόπῳ" ἑκάστῳ τῶν μερῶν 

περιπλάσαι λέ έγουσιν αὐτὴν τύπον ὠθρωποειδῆ παρα-- 

πλήσιον. Ὀσίριδι τὸ μέγεθος ἐξ ἄρωμάτων χαὶ κηροῦ" 

(6 9) εἰεκαλεσαμένην δὲ κατὰ γένη τῶν ἱερέων ἐξορχίσαι 

πάντας μηδενὶ δηλώσειν την δοβησομένην αὐτοις πίστιν, 

ἰδίαν δὲ ἑκάστοις εἰπεῖν ὅτι μόνοις ἐκείνοις παρα- 

ι τὴν τοῦ σώματος ταφήν, χα) τῶν ο. 

χατ᾽ 

τίθετ 

ὑπομνήσασαν παραχαλεσ σαι; θάψαντας ἐν τοῖς ἰδίοις τό- 

ποις τὸ σομα, τιμᾶν ὡς θεὸν τὸν Ὄσιριν, καθιερῶσαι 

δὲ καὶ τῶν Ὑωνομένων παρ᾽ αὐτοῖς ζφων ἑ ἓν ὁποῖον ἂν 

βουληθῶσι; καὶ τοῦτ ἐν μὲν τῷ ζην τιμᾶν, καθάπερ 

χαὶ ον τὸν "Οσιριν, μετ τὰ ὃ 

() Βουλομένην δὲ τὴν 

λ λ Ν ο 

ἑ τὴν τελευτὴν τῆς 

δµοίας ἐκείνῳ κηδε ίας ἀξιοῦν. 
«σα λ 

Ἰσιν καὶ τῷ λυσιτελεῖ προτρόψασθαι τοὺς ἴε τς ἐπὶ τὰς 

προειρημένας. τιµάς, τὸ τρίτον μέ έρος τῆς ώρας αὐτοῖς 
λ 

δοῦναι πρὸς τὰς τῶν θεῶν θε βαπείας τε χαι λειτουρ γίας. 

(8 Τοὺς δὲ ἱερεῖς λέγεται μνημονεύοντας τῶν σοι. 

δος εὐεργεσιῶν καὶ τῃ παραχαλούσῃ βουλομένους γαρί- 

ζρσθαι, πρὸς δὲ τούτοις τῷ λυσιτελεῖ προχληθέντας» 

πάντα πρᾶξ αι χατὰ τὴν σος ὑποθήκην. (ϱ) Διὸ καὶ 

μέχρι, τοῦ νὺν ἑκάστους τῶν ἱερέων ὑπολαμθάνειν παρ 

ἑαυτοῖς τεθάφθαι τὸν Ὄσιρυ, καὶ τά τε ἐξ ἀρχῆς άφιε- 

ρωθέντα ζδα τιμᾶν, καὶ τελευτησάντων αὐτῶν ἐν ταῖς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Α. [α, 55.) 

Ῥσγοτριις ἵπ πσγρίππα ἆοπα απἀεεμπιάαε ΙοοοΓΙΠά ργδίαη- 

Εἰκοίηια 5ο πι τοέ, οἱ οὐ ῬοπεβοΙογΙπα πιασηϊαάἴπδιη 

οοπηπηΠΠΙ ΟΠΩΠΙΗΠΗ 6οΠδδηδα. ΙπιπιογίαΠ[αίί5δ ΡιπΙΙ ΠΠ Ῥα- 

Τ6ΙηΠΙ6 ἀῑῑδ οα]αςίῖθις Ποποτεπι αἀθρίας εδἰ. (6) Ώεϊπᾶε 

οκ Ἠοπιπ]ρας αἆ 4αος {γαηδ]αίαπα Τςί5 οί Μειουτίας 5αοτίβ- 

ος αῄδᾳαα Ιπί6ν ἆθος Ῥγορο]ανἰβεϊηηῖς Ἰοπονίρας ἀϊσηα[ά 

{ας6το.. Ου οἱ ΙηΙΠαίΙοηΙΠ ε]ας οανηηοηίας Πιοηβίγαταπ{ 

αἱασαθ πηγςίἶοο τὶία ρεταρεπᾶα αά πιαρπὶβοαπάαπα Ἠ]ας ἀθῖ 

Ροϊοβίαίεπα ἹηςΗίαεγαηί, 

ΧΧΙ. Τηίαίαπη Ο5ἱΠάϊ5 εκ απΠσια (γαάϊοπα ἵπ ατεαηῖς 

«αζοτάοία5 Παβασταπ{.  Ύδγαπῃ {θπιροτί5 5160885 {απάθΘΠΙ 

ασσἰαῖξ, αἱ αααῖ 5Πεπίῖο οσομΠαίαπα ἵπ γυ]σας ε[[ατεηί. 

(9) ΟΕΙτῖπι οπΊπῃ Ἰηδία τοσηαηί6Πη ἵη σγρίο α ΤΥΡΜοΠο {- 

{16 Ἰοπίπθ γἰο]απίο αἱ Ἱππρῖο, {τασιάαίαπη 6556 πηεπιοταη{. 

15, ἀἰγεπιίο Ιπίαι[οςΙῖ οοΥΡογο ἵπ γἱσίπΗ 5εχ (τηδία, ομίαε [8- 

οἴπονῖς 5οσ1ο παπα η ρηΙ{, αἱ οπΊηο5 Ἱία ρίασμ]ο Ιπηθοίετεί, 

φἱρίᾳτθ {Π τασηϊ ἀαίδηςίοπο δἱ οιιδίοᾶἷα Πνγπλος Παβετεί αα]α- 

έογας. (3) Αί 15ί5, 5οτου εί οοη]ακ ΟΡΙπ]άϊ5, ααχΠΙαηίε Πο 

Ἠοτο, νἰπαϊσίαπα ορρᾷ]ς ΡοΓ5εαισΏς, 5αρρ]οῖο ἀάᾳ ΈΥΡΠΟΠΘ 

οοπαρ]οίθαδατε εαπη{ο., ΤοΡΠΊΠΙ ργρίϊ εαρεδδῖ{. (4) Ῥήρπα 

αἆ Παγία πι σοπηπηΐσςα οδί Ῥτορο νίσυπα ΠπΠΟ Απο ἀἴσμαπα . 

απαπα ἵπ /Ἠσνρίϊ ρατία 1η Αγαβίαπη γαιροηίθ 5Ι{αΠη {εταπ{, ΠΟ- 

πΊΘησΠθ Παβογο αὐ Π]ο Απίςο, απεπι Ηδνου]ες Ο5ΙΤΙάϊ5 οίαίο 

5αβρΠοΙο α[[ασίί. (6) Αίάπε τερογίέ 15ἱ5, π{ [αὈι]απ{αΓ, 9Π1Π68 

οοτροξεῖ» Ῥατίες Ρταίει ριᾶρηάα :. γΥο]εῃς απίαπι δερΙ6ΙΠῃ. 

πιαγε] Ισηοίιπα αάθπα, 5ο4 οππο(ῖς ίαπιεη α1βΥρ{1ἱ5 τε]ὶσίο- 

ΒΗΠΙ ο[ῄσογα, ἀδογβίΙπη 5Η11Π1 Ίου πποᾶο οχδεα (αι: ο[Ηβίεπα 

Ἠοπη]ϊηϊς εχ ατοππαῖρας οί εογα οοη{ογπιαίοπη αἆ Ο5ΙΓΙ45 πῃᾶ- 

ση]αάπαπῃ απ]οιίααο ρατίΙ οἰγοαπηᾶαί. (6) Αἀνοσαίος ἀθιπάθ 

μπρα{{σ 5ασενάοίες Ἱατο]αταπάο ουμποίος ορ]σαί, πα, ααοᾶ 

Π46ἵ ἵρδογαπι ογεάἵαγα δέ, 11 Ποπαϊπατη γεγε]θηί. Ταπα 

Ρυναπα εἰηρα]ίς εοπβγηλα{, ΡεΠθεΒ 80105 ἴρ5ος εχανίας γοσῖς 

εορο]ἰοπάα5 ἀεροπί, οἱ Ῥοποβοίοτιπι πηθη/ἴοπθ Γαοία, α4Ποί- 

(αΐασ οο5 π{ςιο αἀϊΐδαπε Ίοεο 6ογρας ἑαππα]επί, εἰ Ο5ἱΓΙΠ ἀἷ- 

γίπο Ἠοποτς ἀθοστεπί, ΠΠΙΠΗ ΡΓῶΙοΓθᾶ οχ απΙπιαΙ μας αριιᾷ 50 

ΠΧ{ΙΠΙ, 4ποάσπαπθ γοα]ίπί, οἱ ἀοάϊοθηί, ἵάαπε, ἄοποο 1π γ]ία 

φα/οι8ίέ, πο αλίου 4Η ΟΕίτίπα ααοπάαπ) 1ρ5ΗΠΗ ΥΘΠΘΓΕΗ- 

ἴαχ, ΠΙοΓίΠοσθ ομηάθπα, 4πεπα 111, οπ]έαπι ἱπιρονίῖαηί, (7) 

σθᾷ «πα πΗΠ{αίο ο απ «αθογάοίας Ἱηγ]ίατε αἆ ου]έις Ιδίος 

νο]]οί, ἰογίατη αἷς ἴθυγοῦ ΡαγίεΠ1 ἂἆ 4εογπα πηϊπ]κίοιΊα θ{ἱ 5αογα 

πηυηῖα (Γποπάαπα ἀοπανίέ. (8) Ηἰ 1βῖίαν Ῥεπεβοίοταπα ΟΡΙπά(ς 

πησπηογῖα, δὲ Ρορέα]αβοπο ταρίησ», εοπιπιοᾷοτΙπη(αε Ιπο]- 

βοηίία ρτογοσα{{, οπηπία, αέ Τ8ΐς 5ιρροδδεγαί» οχδεαιυηία. 

(9) Ωιιοσίνεα οίαπαπαπα 4 οο]ίραί βαοργοίππα {πρι5 αρπά 8ο 

ῥιπογαίσπα ΟΡτίπα ορίπα ατ, οἱ, οοηβθογδία8 ο]ίπῃ Ρερίῖα5 1η 

Ίοπογα Ἰαμθέ, οἱ οἴτοα οχδἠποίαναπα 5ερι]ίαγαᾶς Πασίαῦ 5- 



90 

9ο 

άυ 

40 

50 

(55. 56.) 

ταφαῖς ἀνανεοῦσθαι τὸ τοῦ ᾿Οσίριδος πένθος. -10) Τοὺς 
δὲ ταύρους τοὺς ἱεροὺς τόν τε ὀνομαζόμενον Ἆπιν καὶ 

τὸν Μνεῦιν Ὁσίριδι καθιερωθῆναι, χαὶ τούτους σέθε- 

σθαι χαθάπερ 0εοὺς χοινἩ χαταδειγθΊναι πᾶσιν Αἰγυ- 

πτίοις {Ι1) ταῦτα γὰρ τὰ ζῷα τοῖς εὑροῦσι τὸν τοῦ 
σίτου χαρπὸν συνεργῆσαι μάλιστα πρός τε τὸν σπόρον 
καὶ τὰς χοινὰς ἁπάντων ἐκ τῆς γεωργίας ὠφελείας. 

ΧΧΠ. Τὴν δὲ Ἴσίν φασι μετὰ τὴν ᾿Οσίριδος τελευ- 

τὴν ὀμόσαι μηδενὸς ἀνδρὸς ἔτι συνουσίαν προςδέξασθαι, 

διατελέσαι δὲ τὸν λοιπὸν τοῦ βίου χρόνον βασιλεύουσαν 
νομιμώτατα χαὶ ταῖς εἲς τοὺς ἀρχομένους εὐεργεσίαις 

ἅπαντας ὑπερβαλλομένην. (9) Ὁμοίως δὲ 
μεταστᾶσαν ἐξ ἀνθρώπων τυχεῖν ἀθανάτων τιμῶν, καὶ 
ταφῆναι κατὰ τὴν Μέμφιν, ὅπου δείχνυται µέχρι τοῦ 

νῦν αὐτῆς ὃ σηχός, ὑπάρχων ἐν τῷ τεµένει τοῦ Ἡφαί- 

στου. (9) Ἔνιοι δέ φασιν οὐκ ἐν Μέμφει χεῖσθαι τὰ 
σώματα τούτων τῶν θεῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ὅρων τῆς Αἰ- 
θιοπίας καὶ τῆς Αἰγύπτου κατὰ τὴν ἐν τῷ Νείλῳ νῆσον, 

χειμένην μὲν πρὸς ταῖς καλουμέναις Φίλαις, ἔχουσαν 

δὲ προςηγορίαν ἀπὸ τοῦ συμθεέηκότος εροῦ πεδίου: (4) 
σηµεῖα δὲ τούτου δεικνύουσιν ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ διαµέ- 
νοντα τόν τε τάφον τὸν κατεσχευασμένον Ὁσίριδι, κοινῃ 
τιµώμενον ὑπὸ τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον ἱερέων, καὶ τὰς περὶ 
τοῦτον χειµένας ἑξήκοντα καὶ τριαχοσίας χοάς' (6) 

ταύτας γὰρ καθ ἑκάστην ἡμέραν γάλακτος πληροῦν 

τοὺς πρὸς τούτοις ταγχθέντας ἱερεῖς, χαὶ θρηνεῖν ἄνακα- 

λουμένους τὰ τῶν θεῶν ὀνόματα. (6) Διὰ ταύτην δὲ 
τὴν αἰτίαν καὶ τὴν νῆσον ταύτην ἄθατον εἶναι πλὴν 

χαὶ ταύτην 

τοῖς ἱερεῦσι, χαὶ πάντας τοὺς τὴν Θηόαΐδα κατοικοῦν- 
τας, ἥπερ ἐστὶν ἀρχαιοτάτη τῆς Αἰγύπτου, µέγιστον 

ὅρχον χρίνειν, ὅταν τις τὸν "Οσιριν τὸν ἐν Φίλαις χεί- 
µενον ὁμόσῃη. ἜΤὰ μὲν οὖν ἀνευρεθέντα τοῦ ᾿Όσίριδος 
µέρη ταφῆς ἀξιωθῆναί φασι τὸν εἰρημένον τρόπον, τὸ 

δὲ αἰδοῖον ὑπὸ μὲν Τυφῶνος εἰς τὸν ποταμὸν ῥιφΏναι 

λέγουσι διὰ τὸ µηδένα τῶν συνεργησάντων αὐτὸ λαύεῖν 

βουληθῆναι, ὑπὸ δὲ τῆς Ἴσιδος οὐδὲν ττον τῶν ἄλλων 

ἀξιωθῆναι τιμῶν ἰσοθέων' ἔν τε γὰρ τοῖς ἱεροῖς εἴδωλον 
αὐτοῦ κατασχευάσασαν τιμᾶν καταδεῖξαι καὶ κατὰ τὰς 
τελετὰς καὶ τὰς θυσίας τὰς τῷ θεῷ τούτῳ Ὑινομένας 

ἐντιμότατον ποιῆσαι καὶ πλείστου σεθασμοῦ τυγχάνειν. 
(7) Διὸ καὶ τοὺς Ἓλληνας ἐξ Αἰγύπτου παρειληφότας 

τὰ περὶ τοὺς ὀργιασμοὺς χαὶ τὰς Διονυσιαχκὰς ἑορτὰς 

τιμᾶν τοῦτο τὸ μόριον ἔν τε τοῖς µυστηρίοις καὶ ταῖς 

τοῦ θεοῦ τούτου τελεταῖς τε καὶ θωσίαις, ὀνομάζοντας 

αὐτὸ φαλλόν. 

ΧΧΠΙ. Εἶναι δὲ ἔτη φασὶν ἀπὸ Ὀσίριδος καὶ Ἴσι- 
δος ἕως τῆς Ἀλεξάνδρου βασιλείας τοῦ κτίσαντος ἐν Αἰ- 

γύπτῳ τὴν ἐπώνυμον αὐτοῦ πόλιν πλείω τῶν µυρίων, 
ὥς δ᾽ ἔνιοι γράφουσι, βραχὺ λείπόντα τῶν διςµυρίων 

ι ; ην ο πε μμν 
χαὶ τριςχιλίων. (5) Τοὺς δὲ λέγοντας ἐν Θήδαις τῆς 

Ῥοιωτίας χεγονέναι τὸν θεὸν ἐκ Σεμέλης καὶ Διός φασι 

σγεδιάζειν. Ορφέα γὰρ εἷς Αἴγυπτον παραθαλόντα 

και μετασχόντα τῆς τελετῆς καὶ τῶν Διονυσιακῶν µυ- 

στηρίων µεταλαθόντα, τοῖς τε Καδμείοις φίλον ὄντα 
ΡΙΟΡΟΗΙ5., Ἱ. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΗ 115. 1. 1 
ρου ΟµΗ]46 γοηοναί. (10). Οείδγαια έαυν] δαοἳ, ἰ1μὶ αμί 
ΑΡΙ5, ἴππα απἱ Μπογίς γοζαίας, αἱ ΟβἱΡίάἱ ἀἰσμίί ἷηι οἱ νο 
45 οοἸαπίέαν, αριιᾷ πἱνογδος ργοηιίδοιιο 4ΡΡΥΡΙΙΟΒ βαΠοἴΓ]πι 
οδί. (11) Που οί απἰπιαπ απη 6ος η ΧΊη]ο ου η ΙάΠ} {γ- 
πποηίϊ ἱηγοπίοτίρις αᾱ ΦοΠΠΘΠίΟΠΙ Γαοἱοπάσπι οἱ υ(αίος 
ἁριοπ Παν οπηπίρ5 απο 6ΟΠΙΠΊΠΟ5 ορε!αη 5ΠαΠ1 ϱ0Πῃ- 
πιο αταί. 

ΧΧΙ. Ῥοςίοπιο Ι5ἱ5 Ροδί ΟΡίηάΐ5 οῬίέπι πη]ῖας ο γίμ 
οιηρ]εχτη ἀαἀπαίδςα απ Παταν]έ, οἱ η οᾳἱδδ]πια τορη] α- 
πηϊμΙκίπαοπθ, απο τοίσπαπα οτα γἱίαο οχορῖέ, Ῥοπο[ίο» 

ειρα τορη! 6ἱνθΒ οΙηΠΘΝ 5αροιρίσβδα. (9) 1460 Ίιαο σποσις 

Ρο5ἱ ἀῑδοθδδιπη αὖ Ιοπαϊπίρας ςἰπη Πίου ας Οφἱεῖς ἀἰνίῃος πάσα 

οπογε5, αίααθ δορη]ία οί α Μεπαρ[ίτα, οΏί οιίατα ΠΙΠΟ 

546ΡΗΗΠΙ ο]ιις ἵπ Ίπεο Υπ]σαπί ο5ίοη(α{ ας. (3) Θα ή(άα) 

αΙΠ πον. ἵπ ΜοΙηρΗΙ γοφαίας ΠογΙΠΙ 46Ο] τοροδῖίας 6556 

ἀευπί, φοἆ αἆ Ατιορία ῄηπας οί Εβγρῖϊ, ἵπ Ἱηδμ]α ΝΗΙ, 

απ Ίοσο, πει Ῥμί]ας νοζαηέ, αἀ]ασοῃς, αΌ ογοπίΗ «αΠι- 

ΡΗ5 ραοεγ αρρο]Ιαίαν. (4) Βὶρηῖ Ίου ργοβαπέ ἵῃ Ἱηδα]α ἴσία 

το]φ ας, δερα]όγο γἱάσ]ίοεί Ο5ΠΔ1 οχδίγασ[ο, απἰψθγςίς Ρος 

Ἐσγρίυπι 5αοσγάοίρας το]ρῖοςο, αἱ {τουρη[]ς δοκαρίηία ρᾶ- 

(ετῖς οἴνοιπι Π]ιά ἀϊδροςίεῖς : (6) αιας φιο(ἰᾶϊο ἆοςίίηα 

αἆ Ίου 5αεεγᾶοίο» Ἰασία τερ]οπί, οἱ ἱπγοσαπίερ ἆθογαπῃ Πο- 

πηῖηα Ἰαπηεπίαπίαν. (6) Ἐθπι οἨ οαδαΠ1 ἱηθα]ᾶ Πο αάῑπιιγ 

ηἰ5Ι ἃ α6ογάοΗρα5, οπππορ( πο Ίποο]α: Τμοβαϊάἶς (αυα Ρραι5 

βγρίϊ απηαυἱβδίπηα). πιαχἰπι! {αγοπιθηί! γίπα παβετο [1 ό]- 

οσηί, 5ἱ απ ρου παροβῖέαπι αρι «μ]ας Οβἰτίπι ἀο]ενοί, 

Μεπιρτα Πίέατ ΟἰΠάϊῑ5 τεροτία Ίππο αά πια δορη]έατα 

οομοηεκίαία ἀῑουηί. ία απίοπα α ΤγρΙοΠε ἵπ Πα γίπη 

ἀρ]εοία 6556, αποά 5ορἴογαπῃ Ώεπιο Ίος τοοίροτο γεῖ]οί : αυο 

{4ΠΊΕΠ αἲ Ιδίά6 ηἰ]Ι]οιηίπις ἁῑγ]ηϊς Ποποτίβις οβεεηί α[[οσία, 

Ναπα ἴπ {ειηρίίς ε[ῖσίεπι οτι αἀογηαίανη οο]ῖ ρταοορί!, 

αἱ ἱπΙοταη ορηϊηιοηίϊ5 φασγίβοῖδαᾳα ἆθο 154 ρετασομά!», 

Ἰοπογα(ἱβδίπια αἱ οδ8εί, Ρ]απίπαφαθ γοπογα{ίοπο ἀῑσπα, ο{- 

(ες. (7) Ιἀοιτεο ἄταςί 4ποαπα, Ροβίαπα εατογάΠι Ῥαο- 

ὀμΙοοναῦα τας εί ουσίογαπα 5ο]επηπ]ίαίος αὖ Εσγριϊ α6σθ- 

ῥ6γ6, ΠΊΘΠΡΓΗΠΙ 14 ἵη πηγδίοτῖϊ5, πα Ποπίθας οί δαοτ]Πο[ῖς 

4οἱ πα] 15, ΡΙιαΗ{ ποπηπο ΠοπογαΠ!. 

ΧΚΙΠ. ΑΠΠΟΡ αὐ ΟδΙπίάο εἰ Ιδιάο αἆ Αἰοχαπάνί, αμ! πο- 

ΠΙΙΠΙ5 δἱ αγΏοια ἵπ δγρίο οοπαἰαΙέ, τορησΠα παπιογαη{ 

ΡΙα5 ἀοοίος πη]]α, γα], αἱ ποπ! ο ραέ, ρα1ο Πήπα5 

(ου οί γἱοῖο» πη]]]θ, (2) Ἐο5 Υοτο, ααὶ ἆααπα απο ΤΠευί5 

Ῥωοίίῷ οκ Φοπιο]ο οί Ζογο παίαπα ροτ]ροπί, παρατί αἰοη, 

Ναι Ο1ρθα, αθῖία Ἐρυρίο ἱπάαίαν Βασοομίοοτάπιαμα 

ΠηγΦίοπίογά ΤΗ ραγ{οἱρθιη [ασίαπη, φπία Οπάπιοῖς ασας ο5δεῖν 

2 
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καὶ τιμώμενον ὑπ᾽ αὐτῶν, π-- τοῦ θεοὺ τὴν τ. 

νεσιν ἐχκείνοις χαριζσμενον” τοὺς δ᾽ ὄγλους τὰ μὲν διὰ 

τὴν ἄγνοιαν,, τὰ δὲ διὰ τὸ ῥούλεσθαι τὸν θεὸν Ἕλληνα 

νομίζεσθαι 9 προςδέξασθαι προςηνῶς τὰς τελετὰς χαὶ τὰ 

μον () Ἀφορμὰς δ) ἔχειν τὸν Ὀρφέα πρὸς τὴν 

ετάθεσιν τῆς τοῦ θεοῦ Ὑενέσεώς τε χαὶ τελετῆς 

τοιαύτας. (4) Κάδµον ἐκ Θηβῶν ὅ ὄντα τῶν Αἰγυπτίων 

σὺν ἄλλοις τ τέχνοις καὶ Σεμέλην " ταύτην δὲ 

ὑφ᾽ ὅτου δήποτε φθαρεῖσαν ἔγκυον γενέσθαι, χαὶ τεχεῖν 

ἑπτὰ μηνῶν διελθόντων βρέφος τὴν ὄψιν οἴόνπερ οἵ χατ᾽ 

Αἴγυπτον τὸν ᾿"Οσιριν Ὑεγονέναι νομίζουσι ι ζωογονεῖ- 

σθαι ὃδ) οὖκ εἰωθέναι τὸ ο. εἴτε τῶν θεῦν μὴ 

γεννησαι 

βουλομένων, εἴτε τῆς φύσεως μῇ συγχωρούσης. (5) 

ἸΚάδμον δὲ αἰσθόμενον τὸ Ὑεγονός 2 καὶ Ἰθησμὸν. ἔχοντα 

διατηρεϊν τὰ τῶν πατε έρων νόμιμα, χρυσῶσαί τε τὸ 

βρέφος χαὶ τὰς καθηκούσας αὐτῷ ποιήσασθαι θυσίας, 

ἀνθρώπους Ὀσίριδος γεγενη- 

καὶ τὴν γένεσιν εἷς Δία. σε- 
ὡς ἐπιφανείας τινὸς κατ᾽ 

µένης. (6) Ἀνάψαι δὲ 
μγύνοντα τὸν Ὄσιριν καὶ τῆς φθαρείσης τὴν διαθολὴν 

ασια διὸ καὶ παρὰ τοῖς Ἓλλησιν ἐκδοθῆναι 

ὀγον ὡς Κάδµου Σ μέλη τέτοχεν ἐκ Διὸς “Όσιρυ, 

«ν δε τοῖς ὕστερον Ὑρόνοις Ὄρφέο 

δόξαν παρὰ τοῖς κ ον ἐπὶ μελωδία χαὶ τελεταῖς 

: μεγάλην ἔχοντα 

καὶ θεολογίαις» ἕ ἐπιξενωθτνχι τοις Καδ μείοις χαὶ δια-- 

(σ) µετεσγη- 
ὧν ο Αἰ γυπτίοις θεολογουμένων μ.ετενε Γκεῖν 

ον ἐν ταῖς Θήδαις τιμηθΏναι’ 

ς τοῦ παλαιοῦ γένεσιν ἐπὶ τοὺς νεωτέρους 
/ νά αλ -. ο / α / 0 

πα Ἱαράόμονν δὲ τοις ἹΚαδμείοις ενατήσᾶσ αι 

άν τελε τήν, χαθ ἣν παραδοῦναι τοῖς µυουμ. ένοις ἐχ 
ον λ 

µέλης καὶ Διός πρ αι τὸν Διόνυσον: τοὺς δὲ 
λ 

ι - τὰ μὲν διὰ την ἄγνοιαν ἑξαπατωμένους, τὰ 

ὲ διὰ τὴν Ὀρφέως ἀζιοπιστίαν καὶ δόξαν ἐν τοῖς 

τοιούτοις προς έχοντας, τὸ δὲ μέγιστον ἡδέως δε. 

ἝἛλληνα νομιζόµενον; χαθάπερ 
3 

(8) Επειτα 

παρ ραλαθόντων τῶν µυθο Ὑράφων χαὶ 7 ποιητῶν τὸ Ὑένος, 

ἐμ. πσπλησθοι τὰ θέατ τρα, χαὶ τοις ἐπιγινομένοις ἰσχυρὰν 
: 

/' κ” 

πίστιν καὶ ἀμετάθετον Ἰενέσθαι. Καθόλου δε φασι 

τοὺς Ἕλληνας ἐξιδιάζεσθαι τοὺς ἐπιφανεστάτους ἤρωάς 

χομένους τὸν θεὸν 
{ προείρηται;, Ἰρήσασθαι ταῖς τελεταῖς. 

 ἀποιχίας τὰς παρ ἑαυτῶν. 

ΧΧΙΥ. Καὶ γὰρ Ἡραχλέα τὸ Ύένος Ἀγύπτιον 

τα δὲ ως ἐπελθεῖν πολλὴν τῆς οἰκουμένης, χαὶ 
γ 

ης Λιθύης θέσθαι στήλην " ὑπὲρ οὗ πειρῶνται 

(9) 
ῤ -ω ς/ ν΄ 3 

Ὁμολογουμένου γὰρ ὄντος παρὰ πᾶσιν ὅτι τοῖς Ὅλυμ- 

τὰς ἆπο μα ξεις παρὰ τῶν Ἑλλήνων λαμβάνειν. 

/ με ας ρω / Δ λ λ / 

πίοις θεοῖς Ἡρακλῆς συνηγωνίσατο τὸν πρὸς τοὺς γι- 

γαντας πόλεµον, φασὶ τῇ ΥΠ μηδαμῶς ἁρμόττειν Ύεγεν- 
λ λ / Δ Τι 

νηκέναι τοὺς γίγαντας κατὰ τὴν ἡλικίαν ἣν οἵ “Ελλη- 

νές Φασιν Ἡραχλέα Ὑενέσθαι; το. πρότερον τῶν 
Τρωικῶν, ἀλλὰ μᾶλλον, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, κατὰ τὴν 
ο ρρςς / ο 3 ο Σ) ο ο πα Ἀ - 
ἐξ ἀρχῆς γένεσιντῶν ἀνθρώπων: ἀπ ἐκείνης μὲν γὰρ παρ 

ο. / 3 λ 

γυπ τίοις ἔτη χαταριθµεῖσθαι πλείω τῶν μ. ο 

δὲ τῶν Ῥρωικῶν ἐ ἐλάττω τῶν χιλίων καὶ διακοσίων. (2) 
ω 

Ομοίως δὲ τό τε ῥόπαλον καὶ τὴν λεοντην τῷ παλαιῷ 

' πηγςίθγῖα οσΠα ΠπΙογαη τ1 ρης οχοθρίςρο. 

(27 28.) 

40 Πδαο ἵπ ΠΟΠογο Παβογδί, ]ῖς συαβοαπά1 σα. δα ΟΥ{ΗΠΙ 

Ῥασομῖ γαηδίμ]ςεο, Ὑπ]σας απίοπα, πάπα αποᾶ Ἰρποταγοπί, 

ίππι αποά Ἠσπο ἀθιπι ρτο ἀπῶσο οεηβετῖ γε]επέ, ομρ]ιάα 

(2) ΑηΡαΠΙ Υ6γο 

μα αηβογῖροπαϊ αταωοῖς σοηογαΓίοπεπῃ ἀαῖ αἱ 5αστα αὖ ΟτρΊθο 

αρριθΙιθησαπι 6556 Π]αςπιοᾶί. (4) πάπας ΤΗορίς ῑδγ- 

Ρ{Π8 οπἴππάα5, 6ππα αΠ5 Ηρογῖς εἰίαπα Φ6ΠΠεΙ6Π σοι. Πσο 

α απορίαπι γ]αία οἱ ργα"σηαης [ασία, Ρο5δί δερίθΠα ΠΊρηβο5 

Ιη[αηίθΠ1 Ροροι{, ο 5ρθοἴθ , απαπι Ἠισυρί ΟΡΙτιάΙ ρα. 

14 5οηι5 γ]ίαἰα 6556 ΠΟΠ δ01εί, 5ἶνε 4 πο[η{, εἶνο πα ιγα 

ποη. Ρρενπηίαί. (5) Οαάπιας Ἱίασια το οοπιρετία, αποά 

οιαο]ο Ῥγοπηοηῖ(α5 οδςεί, αί Ῥαΐνυπι βαποῖία {πετείαγ, ἵη- 

(απίϊ απτάπ] ομάανίέ, οἱ ἀἱρηα οἱ 5αστα Ἰπςἱξ, αααςῖ ας 

εροοῖο ΟΡΙΓῖς ἆαπαο 56 πιοτία]ριας εχμΙρ]δδεί. (6) Ῥτουγθα- 

Ποποπη γοτο αἆ ὀογαπι το, αἱ πχ] οἱ ΟΡΙΓΙΠΙ ἨθΠθ- 

5ίατεί, οἱ οοιταρίαιη αΏ Ἱη{αμηῖα οχ]πηεταί. 9 µατε αριᾶ ατα - 

ο05 οιἵαπι ἀῑνια]σαίαπα οδί, Φ6ΠΙΦΙΘΗ, Οαάπαα, ΟΡΙΓΙΠ 6 ᾗογο 

«αςερρῖ5»ο. Ιη5οσι/ἶ5 Υογο {επροτίρας Οτρµα6ς5, απί οπγηη]- 

ΠΕΠ] πιοάπ]αΠοηθ 5α6ΓοΓΙΠΠάΠΘ τή παπα ἹπςΠαἶς οἱ ἁῑνίπα- 

ΤΙΠΗ ΤΘΓΗΤΩ Ἱπίογρτοίαίίοπα Ππαρηαπι αραᾶ 6Γως05 σ]ογίαηι 

αἀερίας εγαί, α Οαάπιεῖς Ποςρ](ῖο αοοσρΒ15, οχκίπιῖοσπο Τ]ι- 

Ρἱ5 Ποπογο α[[εσίιις ο5ί. (7) ου] {αο]ορία αΏ σγρίϊς ἵπῃ- 

Ῥηΐα5 ρηδοῖ ΟΡΙΠάϊ5 σεπογαοπεπα ἵη τεορηίῖοτα {απηρονα 

ἑαπείαΠί, οἳ σαἀπιεῖς σταΠἰβοαία5 πογος ἹπήΙοταπη τίς Ἱη- 

5Η: αθί αἆ πιγδίθτία αἀπηϊδαίς, 6 ἆ0Υθ οἱ βοπηθ]ο παίΠῃ 

6656 Ῥἱοηγδιπῃ ἱταάστείατ. Ἠοηιίηθς Ἰσίίαν ραγτα Ἰηβο]α 

ἀαοορά , Ρανάπι ΟτρΠοαῖ Τη τ6ρις 5αοτῖς {απια εί αιιο(ογῖίαίο 

αἀάποιί , Ἱπρτίπιϊ5 ΥεΓο ααοά σταίαπι εἰς ο55εί., ἆθιΠα Ι6ἱ1ΠΙ 

Ῥτο 6γῶςσο Ἰαβροτί, τΠρας 115, αἱ ἀῑείαπα εδί, α{ῖ οῴρο- 

τυπί. (8) Οπ απάπι ἀαίπᾶς {αρι]αίογος οἱ ροεία αοοερίδ- 

5οη{, πας ἆθ ἀαῖ σοηθτο ηα’Γαίἶοηε Ιπιρ]θία θυΠί (μεαίτα, {11- 

πια(ιθ Ροβίθπῖ5 Πάθος εἴ Ἱππιοία Ἠπ]ας τοὶ [αεία ο5ί. Αίάαε 

οπιπίπο, αἰππε, αταοί ποβΙΠΙβΒῖπηος Ίθγοεθς εί ἆθος, ίσοι 

οίῖαπι οο]οπίας Ἐσγρίίογατη 51Ρί γιπάΙοατετυη{. 

ΧΧΙΝ. Ναπι Ηοτοι]αο5, απ, υὶν {ογΙβδίπηΙς, Ρ]εγᾶδαθ 

ος {ογγαγηπα γορίοπος αΠέ, οἱ εο)άΠΙΠΑΠΗ 1η Α{γίσα ροβιΐ, 

ραΐτία ϱΗἱ Ἐσυρίίας. Οπ]ᾳ5 τοί αγσιπηθηία αἲ 1ρ8ἱ5 ΗΠΙΕΓΕ 

πίέπηίατ ταοῖ. (2) ΟΠ. αηἴπι {ῃ 60Π{εβ6Ο αἱ αριά 

ΟΙΗΗ65, 5 εα]ορίίθας Ἡοιοπ]επι ἵη Ρε[ο αἱραπίαπη 5αρ- 

Ροµία5 {π]ΐςσε, πο(παααη, ἀῑοπΏί, (ειν οοπγεπῖέ, ἴππα 

ἰσαπίες Ργοςγθ8ς»6, (παπη Ἠοτοι]εῃι ἄἰαίεπι ερίς»ο στα:οἳ 

Ροή ροπί, απα γἰἀσµοαί σεπετα[ἴοπο απία Ρε[απι Έγοιαπη], 

564 Ροίΐμ5, αἱ Ἐσγραϊ αδετιπέ, 5.8 Ῥήίηλαπι οτέαπῃ Ρεηοτῖς 

Παηαπὶ: ἃ απο σοπιραίαπί Τργρίϊ ρ]5 σπαπῃ 4εσοεπῃ 8η- 

ΠΟΡΙΠά πη]]ία, α- Ἐτοῖσί5 νθγο πηῖηα5 παπα Π]Ε ἀποεηίος. 

(3) Δά αππάθπα ΙποᾶσΠα οἶανα οἱ Ἰεοπί5 εχανία: Ἠεγον]ῖ 8Ἡ- 



(58, 9ο.) 

περέπειν Ἡρακλεῖ διὰ τὸ κατ ἐκείνους τοὺς χρόνους 

µήπω τῶν ὅπλων εὑρημένων, τοὺς ἀνθρώπους τοῖς μὲν 

ξύλοις ἀμύνεσθαι τοὺς ἀντιταττομένους, ταῖς δὲ δοραῖς 
τῶν θηρίων σχεπαστηρίοις Εὅπλοις] 7βῆσθαι. Καὶ 

ὦ Αιὸς με ἐν υἱὸν αὐτὸν αναγσρεύουσι, μητρὸς δὲ ὃἾς ἐ εστιν 

οῦ φασι γινώσχειν. (4) Τὸν δὲ ἐξ Αλκμήνης γενό- 

µενον ὕστερον πλείοσιν ἔτεσιν ἢ µυρίοις, Ἀλκαϊον ἐκ 

᾿Ὑενετῆς χαλούμενον, ὕστερον Ἡρακλέα μετονομασθῇ - 
ναι, οὐχ ὅτι δι’ ἥραν ἕἔ ἔσγε χλέος, ὥς φησιν ὃ ὁ Μᾶτρις, 

0 ἀλλ᾽ ὅτι τὴν αὐτὴν ἐζηλωκὼς προαίρεσιν Ἡρακλεῖ τῷ 

παλαιῷ τὴν ἐκείνου δόξαν ἅμα καὶ προςηγορίαν ἐκληρο- 

γόµησε. (56) Σ ὐμμονειν δὲ τοῖς ὑφ' ἑαυτῶν λεγομέ-- 

νοις χαὶ τὴν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐκ πολλῶν γρόνων 

παραδεδομένην φήμην, ὅτι καθαρὰν τὴν τὴν τῶν θη-- 
15 ρίων ἐποίησεν Ἡρακλῆς" ὅπερ μηδαμῶς ἁρμόττειν τῷ 

γεγονότι σχεδὸν χατὰ τοὺς Ἐρωικοὺς Ἀρόνους, ὅτε τι 

πλεῖστα µέρη τῆς οἰκουμένης ἐξημέρωτο Ὑεωργίαις χαὶ 
πύλεσι καὶ πλήθει ο. χατοικούντων τὴν χώραν παντα- 

18. (ο) Μᾶλλον οὖν πρέ έπειν τῷ γε Ἰογότι χατὰ τοὺς 

30 ἆ σον Ἰβόνους τὴν πσσιαεο, τῆς χώρας, κατισγυο- 

ένων ἔτι τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ τοῦ οκ τῶν θηρίων, 

καὶ μάλιστα κατὰ τὴν Αἴγυπτον, ὃς τὴν ὑπερχειμένην 
γώραν μέχρι τοῦ νὺν ἔρημον οὖσαν χαὶ θηριώδη. (2) 

Εἰκὸς γὰρ ταύτης ὡς πατρίδος προνοηθέντα τὸν Ἡρα- 

36 χλέα, καὶ χαθαρὰν τὴν γῆν τῶν θηρίων ποιῄσαντα, 
παραδοῦναι τοῖς γεωργοῖς τὴν χώραν, καὶ διὰ τὴν εὖ- 
εργεσίαν τυγεῖν ἰσοθέου τιμῆς. (8) Φασὶ δὲ καὶ τὸν 
Περσέα γεγονέναι κατ Αἴγυπτον, καὶ τῆς Ἴσιδος τὴν 

[ὸ Δ -ω εΕσι ύ. 3 ή / 

γένεσιν ὑπὸ τῶν "Ἑλλήνων εἰς Ἄργος µεταφέρεσθαι, 

30 μυθολογούντων τὴν Ιὼ τὴν εἲς βοὺς τύπον µεταποιη- 
εῖσαν. 

ΧΧΥ. Καθόλου δὲ πολλή τίς 

τούτων τῶν θεῶν. Τὴν αὐτὴν Ύὰρ οἳ μὲν 
Δήμητραν, οἳ δὲ Θεσμοφόρον, οἱ ὃ 
ραν, οἳ δὲ πάσαις ταῖς μον Ἱορίαις 

τὸν δὲ "σιριν οἳ μὲν Σ Σάραπιν, οἳ δὲ Διόνυσον, οἱ 
Πλούτωνα, οἱ δὲ Ἄμμωνα, τινὲς δἐὲΔία., πολλοὶ 

[να νενομίκασι" λέγουσι ὃ δὲ τινες Σάραπιν εἶναι τὸν 

παρὰ τοῖς Ἕλλησι Πλούτωνα ὀνομαζόμενον. Φασὶ ὃ) 
0 Αἰγύπτιοι τὴν Ἶσιν Φαρμάκων τε πολλῶν πρὸς ὑγίειαν 

εὑρέτιν γεγονέναι καὶ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης μεγάλην 

ἔχειν ἐμπειρίαν. (3) Διὸ καὶ τυγοῦσαν τῆς ἀθανασίας ἐπὶ 

ταῖς θεραπείαις τῶν ἀνθρώπων μάλιστα γαίρειν, καὶ 
κατὰ τοὺς ὕπνους τοῖς ἀξιοῦσι διδόναι βοηθήματα, φα- 

νερῶς ἐπιδεικνυμένην τήν τε ἰδίαν ἐπιφάνειαν καὶ τὸ 

τῶν ἀνθρώπων εὐεργετικόν. (4) 

τοὺς οὐ µ. υῇολ ϱ- 

ω 
-- ο] -- 4 » [ο «5 

ον 

2 Ο2”-ῶὉ 

--- 

ὤω- ὢ- 

δ- 
ὀνομαζουσι: {0 

2 Ο2 
ω- ω- 

ανν 

πρὸς τοὺς δεοµένους 

Ἄποδείξεις δὲ τούτων φασὶ ς 

γίας ὁμοίως τοῖς Ἕλλησῳ, ἀλλὰ πράξε 

σαν γὰρ σγεδὸν τὴν οἰκουμένην μιας ον ας, 

) τὰς ταύτης τιμὰς φιλοτιμουμένην διὰ τὴν ἐν ταῖς /ε- 
βαπείαις ἐπιφάνειαν. (5) Κατὰ γὰρ τοὺς ὕπνους ἐ έφι- 

σταµένην διδόναι τοῖς κάµνουσι βοηθήματα πρὸς τὰς 

νόσους, καὶ τοὺς ὑπακούσαντας αὐτῃ παραδόξως ὑγιά- 

ζεσθαι: καὶ πολλοὺς μὲν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν διὰ τὴν δυς- 

ς 

ειν εαυτ φέ 

ΡΙΟΡΟΠΙ δΙΟῦΤΙ ΙΡ. 1. 
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[πιο οοπσγπ{ » Ύπ]α ποπ Πα Ἱηγοηπ τς Πιο ίο Πηροι ο ως 
ο ΓηΙΠ65 ΟΙΤΗ 6ρΠβγϱβΡΟ5 Πσηῖς τορθ]]οραπέ, οἱ Ὦς ΕΤ ΥΗΤΗή 
οον]ῖς Ρνο αγπαίτα » αμα οοΓρις {οσοτομέ, πἱοραΠί. ογ]ς 
απἱάθπα Παπ αρρε]]αηί : 5ος, οκ σπα δἳέ ππαίτα, Ποςςἴγο «α 
ἀϊσπμί, (4) Ναπι ρ]α5 ἀοοῖος πηΙ]Ιδ Ρο08ί 4ΏΠΟΡ οχ ΑΙΟΠΟΙΗ 
Ραΐο, 411Π 4) 1ρρῖς παίαΗβις ΑΙοροῖ ΠΟΙΊΘΗ αβθγοί, Ροδίοῃ 
ΗΠονου]ῖς οοσΠΟΠΙΘΗ{ΗΠΙ οσεδδῖαςθ; Πποη φοά Ρ6ῦ ΣΗΠΟΠΟΠΙ 

πίοι- 
Ρυείαίπγ), 5εά ααοᾶ Ηονοιη]ῖς γοίις{ῖ «μία ορημ]αίας, . 

(5) Οοι- 
βομί1το εΗπῃ ἘσγρίΙογΠα απθογ[ίο [ΠΠΙΑΠΗ ἃ Ιοπαῖπα ας ἴπηα 

τἱο ΦΙΠΙΠ] οἱ ποπηπἰς Πογο(Π{α{οα Π]ης αἀἰστ{, 

{επαρονῖριις ἱπίου ατα σος Ρυοραραίαπα, σποᾷ α ος ΐς {ογγαῃ 
Ἠετοπ]ες περαησαΠ{ς απο πηπίπης απαάναί ἵπ οππα, φαί 
Τγο]αμα Ῥτορο οπηρογα αθΗηοῖς, αί ΡΙατίπια: οτί ρατίος 
Ρου ἁρτϊοπ]ηγαηα ΓΏόδ(ιο οἱ αβΙ{α{οΡαΠα αρίᾳις [ο(σι- 
Παπ ρασαία; ογαπί. ( ϐ) Βαᾷ αυτα αἲ ΠΠΠΟΓΟΙΗ ου ]Π1 το- 
ΥΟΦΑΠΟΠΕΠΗ πιαρῖς Ἠενομ]! οοπηροίογο Ρη]ςοἶς Η]1ς (οπιροτίνης 
γ{νοηῖ, 4111 Ποηηῖηος α πάπα (ογαγαπα αά μις ορρτῖ- 
πηογεηίαή, οἱ πηαχίπχο η Ἠσγρίο, ου] ας οΙαΠΊΠΙΙΠΙ 5αροιίου 
γορίο ἀθδοτία αἴέ οἱ {οΡΑΡΙΠΗ ρ]ομα. (7) ΟοπβδΠίαΠσΙΙΠι 
επίπι, Ἐσγρίο, υἲ ραίρία., Ἡσγεπ]οπῃ Ργοδροχίς5ο, οχρι!- 

Εαΐαπιαπο α Ῥεμαίς {ατα οο]οηῖς (παδϊάϊδεα, οἱ ο) Ίος 

Ῥεπε[οῖαη. οΟΠΙΠΙΗΠΕ5 ΟΠ ἀἱἱ Ἰοήογος 6596 ΟΟΠΦΟΕΠ{ΠΠΙ. 

(8) ΡενδοΙπι 4ποππο ἵπ Τβγρίο [1ἱ9ο ΠποΠΙΟγΑΠΙ. Τπαο 

18Ι141Ε ποπογα{ἴοπεπα αγαροῖ Αγαῖς (γαηςογίρεογῖηέ, ἄ11Πῃ ΤΟΠΟΙ 

Ἰη Ῥονίἱς {ΟΓΠΙΔΠΗ 6ΟΠΥΘΓΦΑΠΙ ο.5α Γρ]απέγ. 

ΧΧΥ. Εί οπηῖπο ππασηα ο5ί 4 ἀῑῖ5 Ἰήςορ ἀῑδετοραπήα 
Ἐαπάεπα πίτα αΠῖ Γ5άσιη, αΠῖ ΟδτοΓοπα, α]ῆ ΤΠΕΒΠΙΟΡΙΙΟ- 

τοὮ (1 οδί, {οφ//εγαπι), απἱάαπη Ἰμαπαπα, αἰἰφί ΦΗΠΟΠΘΠΗ,, 

(9). ΟΡΙΓίπη 

ΔΠ{6ΠΙ πιοάο αΤαΡΙΠ, ΠΙΟΔΟ ΏΙοΠγδΙΠα, ἱπίογάμπῃ Ῥ]αίο- 

ποπ ΗΙ οπληΐρης Ἠΐδεο ποπηπίρας αρρο]]αΠ{. 

πθιη, Ιπίενάαπα ΑΠΙΠΙΟΠΘΙΙ, (παπάο(αα ἆογεπα, ΠΟΠ ΤΟ 

Ραπα 6556 ραίαηί. Βυη{ αίαπ απίθας Βαταρίς ἀῑσπίαν αἱ 

οτωσῖ Ῥ]πίο νοσαίαν. ἘσυρίΠ γοτο ἐναάμη{ Τδίη ππ]{α 5α- 

πα Γἳ ΠοπηΙπΙπα. Ῥ]ναγή]ασα Ἱηγοπίςςα, πέροία αμα. δεἰεμ[ία» 

πιούίοα» Γποηί ρογδδίπα. (3) Οµαπά οὗ οπδα!α α ἵπι- 

πποτ[αΠ(αίοπα οἸαίαπα 6αΠ4ΠΟΠΟ ΠοπηπΗΠα πιαχίπιο ραμάντο, 

οἱ ἵῃ οΠΙΠΙ5, ἱ ας ορεπῃ οχρεί[οηέ, ππαπ][οδία ῥγδοη ο) 

5η6 Ιπάῖσία ρτοηίαπηαιο ΙπάΙσοπ[ῦς Ώσπο παογοπό{ [αοιι]- 

ἰαίοπι οχἱήρετθ. (4) Δά ἀοπιοηπςίταπάμπα Ίο αοιτα κο, 

αἴσηί, ΠΟΠ ταΟΟΓΙΠΗ ΠΟΤΟ [αρη]αγαη γαπιαίσοπα, 5ο {π- 

οίογαπα ογἰάεπαπα. Ναπι {ος Ῥτορο οτυῖς (ος Ηπποπίο τό 

η, απΙ ο[[αδῖς ἆσαπα Ποποτίρης, οἨ Ργῶδοης {π πιοδσαπήυ 

ΏΠΠΙΡΗ, τοπηηστοίαῦ, (50) ἵπ δοπηΠῖ οΠΙΠΠ ΑΡδΙδίοΠΙΟΠΙ 

οορτο5 τοηιοᾷῖα σοµίτα ποτ νος 5 ρ]ίσθγο, οἴφιὸ ΠΙΟΠΙΡΟΓΑΗ 

(65 ποοορ]παίο ουν πἱορέστο, Μη]ίος οἵαπα, ᾱ- ΠΠΘΟΙΟΙ5 Ρτύ” 
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7 ο” / ο ον / ον / / 
κολίαν τοῦ νοσήµατος ἀπελπισθέντας ὑπὸ ταύτης σώ- 
ο αν σα μνμ αν ζεσθαι;, συχνοὺς δὲ παντελῶς πηρωθέντας τὰς δράσεις 
3/ ο π κω -ω 5 

Ἡ τινα τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ σώματος, ὅταν πρὸς ταύ- 
. Ν .. 

την τὴν 0εὐν χαταφύγωσιν, εἰς τὴν προὐπάρξασαν 
3 θί ( /“Υ } τος - ὃ- ο... Δ λ οω 
ἀποχαθιστασθαιτάξιν.. {6} Βὐρεῖν δ' αὐτὴν καὶ τὸ τῆς 
9 / / ὃ 5 Ἆ ει. Ώ οι Ἂ πως ἀθανασίας φάρμακον, δι᾽ οὗ τὸν υἱὸν Ὥρον, ὑπὸ τῶν 

/ 2 / λ Δ 

Τιτάνων ἐπιθουλευθέντα καὶ νεκρὸν εὑρεθέντα καθ 
η” λ / 3 ου νο . / 933 ὴ 

ὕδατος, μ µόνον ἀναστῆσαι δοῦσαν τὴν Ψυχγήν, ἀλλὰ 

(7) Δοχεῖ δὲ 
ὕστατος τῶν θεῶν οὗτος βασιλεῦσαι | μετὰ τὴν τοῦ πα- 

ὶ τῆς ἀθανασίας ποῖῖ λαθεῖ και της σὐανασιας πονησαι µεταλαθειν. 

τρὸς Ὀσίριδος ἐ ἐξ ἀνθρώπων µετάστασιν. Τὸν δὲ Ὥρον 

μεθερμ.ηνευόμενόν φασιν πο λῶυμ ὑπάρχειν, καὶ τήν 

τε ἰατρικὴν καὶ τὴν μαντικὴν ὑπὸ τῆς μητρὸς Ἴσιδος 

διδαχθέντα διὰ τῶν χρησμῶν καὶ τῶν θεραπειῶν εὖ- 

εργετεῖν τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος. 

ΧΧΥΙ. Οἱ δ) Ἱερεῖς τῶν Αἰγυπτίων τὸν χρόνον ἀπὸ 

τῆς Ἡλίου βασιλείας συλλογιζόµενοι μέγριτῆς Αλεξάν- 

δρου διαθάσεως εἲς τὴν Ἀσίαν φασὶν ὑπάρχειν ἐτῶν 

πως διςμυρίων καὶ τριςχιλίων. ({2) Μυθολο- 

γοῦσι δὲ καὶ τῶν θεῶν τοὺς μὲν ἀρχαιοτάτους βασι- 

λεῦσαι πλείω τῶν χιλίων χαὶ διακοσίων ἐτῶν, τοὺς δὲ 

μάλιστά 

/ 3 3’ / ο / 3 / 

µεταγενεστέρους οὐχ ἑλάττω τῶν τριακοσίων. (3) Ἀπί- 
υ - -ω οω .ω / 

στου δ᾽ ὄντος τοῦ πλήβους τῶν ἐτῶν, ἐπιχειροῦσί τινες 
δΣ/ / 
ΛΕΥΕΙΥ οτ ι τὸ παλαιὸν, οὕπω τῆς περι τὸν ἥλιον χινή- 

αν 8  ονεδαῶς χατὰ την τῆς σελήνης 
ν ἄγεσθαι τὸν ἐνιαυτόν' (4) ὃ διόπερ τῶν ἐτῶν 

τρια αιονῥημέρων ὁ ὄντων , οὐκ ἀδύνατον εἶναι βἐθιωκέναι 

τινὰς ἔτη χίλια καὶ διακόσια" καὶ γὰρ νῦν δυοχαίδεκα 
μηνῶν ὄντων τῶν ἐνιαυτῶν, οὐκ ὀλίγους ὑπὲρ ἕκατὸν 

(6) Παραπλήσια δὲ λέγουσι καὶ περὶ τῶν 
τριαχόσικ ἔτη δοχούντων ο χατ᾽ ἐκείνους γὰρ τοὺς 

εσθαι τέτταρσι πι τοῖς 

τη ζην. 

7βόνους τὸν ἐνιαυτὸν ἀπαορτίς 

Ὑωνομένοις χατὰ τὰς ἑχάστων τῶν χρόνων ρα) σἷον 

ἔαρος, θέρους, γειμῶνος: ἀφ᾿ ὃς αἰτίας καὶ παρ ἐνίοις 
.ω έποὓ νὰ λ ») Δ ο λεῖ θ ς Ν Δ 

τῶν Ἰλλήνων τοὺς ἐνιαυτοὺς ὥρους χκαλεῖσθαι καὶ τὰς 
ϱ) 3 3 ὰ ς -ν τα κατ ἔτος ἀναγραφὰς ὑρογραφίας προεκγορεύσσόει, 

-”- -ω . ὃς 

(ο) Οἱ δ᾽ οὖν Αἰγύπτιοι μυθολογοῦσι χατὰ την Ίσιδος 
μες / Ν λ Ν 
ἠλικίαν γεγονέναι τινὰς πολυσωμάτους τοὺς ὑπὸ μὲν 
ο. ιά . ν ” σα ’ / -- Γαενὰ ῃ οω ΛΙ 

τῶν Ἑλλήνων ὀνομαζομένους γίγαντας», ὑφ᾽ ἑαυτῶν δὲ 
ω εως ο κει Ν 

διαχοσμουµένους τερατωδῶς ἐπὶ τῶν Ἱερῶν καὶ τυπτο- 
/ το ο Γλου ο) 3 τ. Ν η 5 

µένους ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ὥσιριν. (7) Ένιοι μὲν οὖν αὖ- 
- / ο ο / 

τοὺς Υηγεγεῖς φασιν ὑπάρξαι, προσφάτου τῆς τῶν ζῴων 

Ὑενέσεως ἐκ τῆς γῆς ὑπαργχούσης» ἔνιοι δὲ λέ ο... σώ- 

µατος ῥώμῃ διενεγχόντας χαὶ πολλὰς πράξεις ἔπιτε- 

λεσαμένους ἀπὸ τοῦ συμ.θεθηκύτος μυθολογηθΏναι πο- 
« κ» Λ Δ ϱν / 

λυσωμάτους. (8) Συμφωνεῖται δε παρὰ τοῖς πλεί- 
: 4) - Δ Δ ή, Δ λ 3 εν "η 

στοις ὅτι τοῖς περὶ τὸν Δία χαὶ τὸν ΄Όσιριν θεοῖς πό- 

Ἴεμον ἐνστησάμενοι πάντες ἄνηρέθησαν. 
3 / 

ΧΧΥΠ. Νομοθετῆσαι δέ Φφασι τοὺς Αἰγυπτίους 
ἀ λ Ν 3/, ο” 3 / .ν 3 λ ὃν 

παρὰ τὸ κοινὸν ἔθος τῶν ἀνθρώπων γαμεῖν ἀδελφᾶς διὰ 
-υ κα / / 

τὸ γεγονὸς ἐν τούτοις τῆς Ίσιδος ἐπίτευγμα' ταυτην 
μας Β 

γὰρ συνοικήσασαν ᾿Οσίριδι τῷ ἀδελφῷ, καὶ ἀποθανόν- 
2 Δ 3 / 5 Ὁ Δ ο /Ζ 

τος ὀμόσασαν οὐδενὸς ἔτι συνουσίαν ἂνδρὺς προςδέξα- 
/ 

ύνον τάνδρὸς καὶ διατελέσαι βα - 
ος -- / 

Ἰσι, μετελθεῖν τὸν τε φόν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟ} ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΟ ΡΙΡΛ. Α. (50, 10) 
Ρίου πιοτΡί ἀῑ[[ιομ]ίαίεπι ἀοερογαίο», αἲ Ίιας δα] {Θ/η ἀοοίρειε, 

ΡΙγπ]οσα οσμ]ῖ5 Ῥγουθης οαρίο5, αι! αἰἷα σοιροχίς ρατίο 

πηα]αίος, ϱἳ αἆ ἆ4α5) Ἰα]ας ορεπα οοπβισοιίηέ, ἵπ ρηϊδετιί 

γ{ρονῖς ἱπίορνϊίαίεπι γος(((αῖ. (6) Ἰηγομίς5θ Π]απα οσα ἵπη- 

πιοτια]Π{α{15 ριαγπιασαπα, ἆπο απ Ἠογαπα, ΤΙΑΠΙΠΙ ηφ]- 

415 ΟΡΡΤΘΒΡΙΙΠ1 , οἱ ππογίπη 51Ώ ἆθπα Ἰπνδπίππα, ΠΟΠ {8η- 

{σπα τοά ία απῖπια {Π γίαπι γεδιχοη{ , δοᾷ. αίίαπῃ ΙΠΙΠΙΟΓ{8- 

Μίαιῖ5 ραγ{ἱῖρεπα {οορηί. (7) Πίο υΠπιας ἄδοραπι, ροδέ 

Ρατοπίής ΟΡΙπάϊς αἲ Ποπηπίριας (ΓαΠΦΊαΠΟΠΘΠΗ, Τθρηας56 γῖ- 

ἀσίαν. Ἡοταπι Ιπίογρτείαπίαγ ΑΡροϊποπα, απ πιοάεπάϊ οί 

ναοιπαπᾶ1ἶ ατίεΠι αἩ Τδίάο ππαίτο οἀοσίαβ, οτασι]5 οἱ 58- 

ΠαΗοπΙΡΙΒ Ώσπο ἆᾳ πιογίαΠαπι σοπογθ πηρτϊέας δἱ{. 
. 

ΧΧΥΠ. Λίάπο ἑαεετάοίος ἨβγρίίοτΙπα, {ασία 5ρριίαΠοπο 

{απροτάπῃ ἃ ΤοΡΠο 805 αἆ Αἰεχαπάσί {ταηβῖίαπα ἵη Αδίαπι, 

ΔΏΠΟΓΥΙΠΙ γἱβίη{ {ία πα οἰτοιίον οοἱσηηί. (92) Ἐαρι- 

Ἰαπίαν ργῶίετοα, ἀεογάπῃ απϊαἱδδίπιος Ρ]ά5 πι]]]α ἀπορηϊς, 

ΡοβίαγΙογθ5 που Πηῖηι5 {τεσεπῖς απΠῖς γοσαβςο. (5) Ου πι 

ααίοπι. Πάθπι οχοεζαί Ἱδία αΠΠΟΤΙΠΙ πημ]ή{πάο, ποπ 

ΔΠΊΥΠΙ8ΤΓΕ ηΟΗ Ὑθτθηίη, οἱἱΠ1, 5οἱ5 πιοία ποπάµΠῃ οορπ]{ο, 

(4) Παφιθ 

αασπι απηϊ ο65αοη{ {πΙοβποτΗπα ἀἴεγαπῃ, ΠΟΠ Ροΐαίς5θ ΟΙΩΠΙΠΟ 

απΩΙΠΙ αἆ Ίάπορ οἰτουηίίαπι ἀαθοτίρίαπη {1596. 

πο βαιὶ, αἱ αἰἰᾳαὶ πλῖ]]ο ἀπσεπίος 4ΠΠΟΡ γ]γαγεηί : απδηάο- 

απἱάεπῃ παπο αἰῖαπι, ααάπι απη{ ἀποᾶεπίς πιεηβίῖρης ο0η- 

(5) 6οη- 

βΙπη]]ία οἰῖαπῃ ἆθ 115 ἀῑσππί, απὶ {ΓασθΠΟΞ 8ΠΠΟΒ γάεπίγ 

βίαηί, ποπ ραμοῖς α]ίγα ορηίαπη ία ρτοαμα({Π). 

τοφηᾶς»ο. Τ]ογΙΠ1 ϱΠἴπα αρίαίε ΔΠΠΙΠΙ απαΐαου πιοηδίρς δἩ- 

«ο]αίτπι ἀἰουπί , φποί 5ἴησιι]ο απ] «ο]αγῖ5 Ῥατίες οοππθηί, 

γαι φο]]σθί, ὥδίας εί Πἱ6πα5. Θ 1 οα1δα οίίαπι οί, π{ απ- 

ἆαπι ἀΥΟΟΤΙΠΏ αΠΠΟ5 ΏοΥο5, οἱ 4ΏΠαΙε5 Πογοφγαρ/ίας νο- 

εοηί. (6) ρυρΗϊ Ροττο 6 [αρι]ῖς θα τοραίυηί, Ιδίά(5 

τοίαΐα, ααὶ αναοἳς ἱραπίες ἀῑσηίαι, πλΙΠΟΡΙΠ ΟΟΡΡΟΓΗΠΙ 

οχείϊήςδο, απὶ Ππιοηςίτοδα δρθαίο ἵπ {επιρ]ς ργροταπι 

τοργῶςοπίαπίατ 4 Οἰτίάο γοιῬενα. (7) Τεττα Ρυορηα{οΨ 

αῑφιαή βησιηί, 4παπη γασθηίαπη εχ 56 οἱδίπεπα ἀατεί απΙηΙΣΗ- 

άρι8. 

(αοίογαπι ογοπία [αβι]απι 4ς πα] ρ]οἰίαίο οοΓΡοΓΙΠΙ παίαΠΙ 

συηί αἱ αὐ οχἰηηϊ τοῦοτίς εί πηπίοταπι θρτερίε 

6656 Ρογμίρθαπ{. (8) Τη λος γειο Ρ]αγπηϊ οοπδεηΗπέ, Ρε’ 

Π]αίιπι Ζουί αἱ Ο5ΙγΙάἱ Ὀε[απα οπΊηθς {5ο ἀθ]είος. 

ΧΧΝΠ. Ίμ6σε οίαπι Ἐρυρίῖς κἰααίαπη οδί, αἰατί, αἱ, 

Ρναίθυ οοπΙΠΙΠΘΠΙ αἱἰογαΠ ἨοΠΗΠΡΑ ἨΠΟΓΕΠΣΣ ΟΗΠῃ ΒΟΓΟΙΊ- 

Ῥη5 ππαπιοπίαπα ἱποαίατ; {ποά Ι5ἱ4ἱ αριιά {ρ5ος {αμοΙίετ 

Ίμου διιοεθεδίςδθοί. Πως οπίπα ΟΡίΠάί 6εγπαπο παρείέ, εί, 

ΡιῶβΗίο α Πλοτίθ εἶΙ5 ]ιΓαηεηίο, πορηλϊη] Ροβί]ιαο 1η οοΠ]- 

Ῥίαχυτη 56 νεηίαταπῃ, 46 ορ4ἱ6 ααοίοπίθα5 Ρρῶπαᾶς οχορῖέ, εί 



(5ἱ----δ5.) 

σιλεύουσαν νομιµώτατα, καὶ τὸ σύνολον πλείστων καὶ 
µεγίστων ἀγαθῶν αἰτίαν γενέσθαι πᾶσιν ἀνθρώποις. 
(9) Διὰ δὴ ταύτας τὰς αἰτίας καταδειχθΏναι μείζονος 

ἐξουσίας καὶ τιμῆς τυγχάνειν τὴν βασίλισσαν τοῦ βα-- 

σιλέως, χαὶ παρὰ τοῖς ἰδιώταις χυριεύειν τὴν γυναϊχα 

τάνδρός, ἐν τῇ τῆς προικὸς συγγραφῇ προςομολογούν- 

των τῶν γαμούντων ἅπαντα πειθαρ; 7ῶσειν τῇ Ύαμου- 

μένῃ. (5) Οὐκ ἆ ροῦ δὲ διότι τινὲς τῶν συγγραφέων 
ἀποφαίνονται τοὺς κρρια, τῶν θεῶν τούτων ὑπάρ χειν 
ἓν λύση τῆς Ἀραδίας, αφ Ἶς χαὶ Νυσαῖον τὸν Διόνυ- 

σον ὠνομάσθαι' εἶναι δὲ καὶ στήλην ἑχατέρου τῶν 

θεῶν ἐπιγεγραμμένην τοῖς Ἱεροῖς Ὑράμμασιν. (4) Ἐπὶ 
μὲν οὖν τῆς ἜἼσιδος ἐπιγεγράφθαι « Ἐγὼ Ἴσίς εἰμι ἡ 

βασίλισσα πάσης χώρας, ἡ παιδευθεῖσα ὑπὸ Ἑρμοῦ, 

χαὶ ὅσα ἐγὼ ἐνομοθέτησα, οὖδεὶς αὐτὰ δύναται λῦσαι" 
ἐγώ εἶμι ἡ τοῦ νεωτάτου ἸΚρόνου θεοῦ θυγάτηρ πρε- 

σθυτάτη’ ἐγώ εἶμι γυνὴ καὶ ἀδελφὴ ᾿Οσίριδος βασιλέως" 

ἐγώ εἰἶμι ἡ πρώτη χαρπὸν ἀνθρώποις εὑροῦσα" ἐγώ 

εἰμι µήτηρ Ὥρου τοῦ βασιλέως' ἐγώ εἶμι ἡ ἐν τῷ 
ἄστρῳ τῷ χυνὶ ἐπιτέλλουσα" ἐμοὶ Ῥούόαστος ἡ πόλις 

ᾠχκοδομήθη. Χαῖρε γαῖρε Αἴγυπτε ἡ θρέψασά µε. » (6) 

᾿Επὶ δὲ τοῦ Ὀσίριδος ἐπιγεγράφθαι λέγεται « Πατὴρ μέν 

ἐστί µοι Κρόνος νεώτατος θεῶν ἁπάντων, εἰμὶ δὲ "Όσι- 

ρις ὁ βασιλεύς, ὅ στρατεύσας ἐπὶ πᾶσαν χώραν ἕως εἰς 

τοὺς ἀοικήτους τόπους τῶν Ἰνδῶν καὶ τοὺς πρὸς ἄρ- 

χτον χεχλιμένους, µέχρι τῶν τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ πη- 
γῶν, καὶ πᾶλιν ἐπὶ τἄλλα µέρη ἕως Ὠκεανοῦ: εἰμὶ δὲ 
υἱὸς Κρόνου πρεσθύτατος, καὶ βλαστὸς ἐκ καλοῦ τε 

καὶ εὐγενοῦς ᾠοῦ, σπέρµα συγγενὲς ἐγεννήθην ἡμέρας: 

9 καὶ οὐκ ἔστι τόπος τῆς οἰχουμένης εἰς ὃν ἐγὼ οὐκ ἀφι-- 

γµαι, διαδοὺς πᾶσιν ὧν ἐγὼ εὑρετὴς ἐγενόμην. » (8) 
Τοσαῦτα τῶν γεγραμµένων ἐν ταῖς στήλαις φασὶ δύ-- 

νασθαι ἀναγνῶναι » τὰ ὃ) ἄλλα. ὄντα πλείω κατεφθάρ- 

θαι διὰ τὸν χρόνον, Τὰ μὲν οὖν περὶ τῆς ταφῆς τῶν 

ὁ θεῶν τούτων διαφωνεῖται παρὰ τοῖς πλείστοις διὰ τὸ 

τοὺς ἱερεῖς ἐν ἀποῤῥήτοις παρειληφότας τὴν περὶ τού- 

των ἀχρίδειαν, μὴ βούλεσθαι τἀληθὲς ἐκφέρειν εἰς τοὺς 

πολλούς, ὡς ἂν καὶ κινδύνων ἐπικειμένων τοῖς τἀπόῤ- 

ῥητα περὶ τῶν θεῶν τούτων μηνύσασιν εἰς τοὺς ὄχλους. 

, ΧΧΝΠΙ. Οἱ δ᾽ οὖν Αἰγύπτιοί φασι χαὶ μετὰ ταῦτα 

ἀποιχίας πλείστας ἐξ Αἰγύπτου κατὰ πᾶσαν διασπα-- 

βῆναι τὴν οἰκουμένην. Εἰς Βαθυλῶνα μὲν γὰρ ἀγαγεῖν 

ἀποίκους Ῥῆλον τὸν νομιζόμενον Ποσειδῶνος εἶναι καὶ 

᾿Λιθύης: ὃν παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν καθιδρυθέντα 
' τούς τε ἱερεῖς χαταστήσασθαι παραπλησίως τοῖς κατ᾽ 

Αἴγυπτον ἀτελεῖς καὶ πάσης λειτουργίας ἀπολελυμέ- 

νους, οὓς Βαόυλώνιοι καλοῦσι Χαλδαίους, τάς τε πα-- 

ῥρατηρήσεις τῶν ἄστρων τούτους ποιεῖσθαι, μιμουμένους 

τοὺς παρ) Αἰγυπτίοις ἱερεῖς καὶ φυσικούς, ἔτι δὲάστρο- 

) λόγους. (9) Λέγουσι δὲ καὶ τοὺς περὶ τὸν Δαναὸν ὅρμη- 
θέντας ὅμοίως ἐκεῖθεν συνοικίσαι τὴν ἁργαιοτάτην σγε- 

δὸν τῶν παρ᾽ Ἕλλλησι πόλεων Ἄργος, τό τε τῶν Κόλ- 
χων ἔθνος ἐν τῷ ἨἩόντῳ καὶ τὸ τῶν Ἰουδαίων ἀνὰ 

μέσον Ἀραθίας καὶ Συρίας οἰκίσαι τινὰς ὅρμηθέντας 
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τοσηο αἆ ΠΠοΠΙ 5αποββοίπιο ρτορβα]ς; ῬλαΠπηίθᾳιο ἁἲοο οἱ 
πηαχ]ηῖς Ποπηίπος απίγογςος Ὀοποβοϊϊς οππη]ανίε, (9) οὐ 
ας {βίταγ εΒαδας ἱη5Ηέπέαπη δέ, τί Ρ]α5 ροίοςία(ἲς οἱ ἹποηΏο- 
τὶ5 βἱέ ροηες τορίπαπη «απ τορθιη, οἱ ἵπ (αὐ]ῖς ἀοίαδῖς 
Ιηίος ρηϊναίος ἱπιρογίαπι Γορηίησο ἵῃ νίγαΠα αδείσηοίαγ, 1, 

πχονῖρις Ρ6ς οπηπία 5ο ορίεπιρογαίπτος., πιαη(ἶ Ρτοβίοηίων. 
(3) Νες πιο [Ηβ1{, θοπἱρίογο5 αποκάαπι βερυ]οτα µογαπα ἆ1θο- 

ΤΙΠ αἆ ΧγδᾶΠα Αταβία {Γαηδίθγγο; ημάς οί Ἀγδιρας αρρε!)ο- 

ἴπτ Πίοηγφδις; αἱ οοΙαπΙΠαΠα αἰτίαπο ἆθεο 6ΙΠΙ 5α6ΓΑΤΗΠΗ. Ἱ- 

{θυαΥΙΠΙ Ἰηφοπῖρίίοπο ογδοίαπῃ. (4) ἵαπ αααταπΙ ππα, Τ5ἱ415 

γιάδ[ἱοθί, παρο ποίαηἔαγ τα Ἠρο 5ΙΠΙ γορίηπα {οῦῖας (ο, α 

ΜεΓΟιΝΊΟ επιι]{ά. Ο 1100 Ίερε ρου πηθ φαπο](α διµέ, ΠθΠηο βο]- 

γετε Ροίε»{. Έρο βαιατη] πογ]βἰιπί ἀθὶ β]ία Πα παία πηαχ]- 

"μα. Ἐβο 8υΠι ΟΡἰμαΐς γεβί αχου οἱ 8ογος. Ἐπο 51Η Πα, 

απ τι (ασος πιοτία]ρας γορε{. Ἐρο τοσῖς Ηοτί πιαίος 

δΗΠΙ. ΕΡο 5ΗΠ1 Π]α αια. ἵπ ΟαΠίς φἰᾷστο οχοτῖίατ. ΜΙ Ῥι- 

Ῥαδίας αγὴς αἀϊβοαία. Ὑαϊα, παπάς, Ἐαγρία, Πιοα πη[τῖκ. 

(5) ἴπ αἰίοτα, «απο ΟΡΙπΙ:5 οδί, Ίος ἱηδοτίρία Ἱοραπία: : 

« Ραΐεν ΠπηΠϊ Ραΐπτηις, ἀθογαπῃ οπιπίαπα παία πηπίπηας. 

Ῥιπῃ γενο ΟΡἱΓί6, γεχ Πα, αι οκεγοσκη ἀαχίε ἵῃ ΟΠΙΠΟΙΙ 

ΤΕΡΙΟΠΕΠΙ, δια αἆ Ἱπμαλ]ίαρί]ος Τπάογαπι ἔοτγας οἱ αἱ 

ἀΤοίΙΠΙ γειβεηίες Ῥ]αΡᾶΡ, ππδαια αἆ Ιιτί απγηῖς [οηίος, οί 

Ρουτο αἆ ορίετας ἴεγγα ρατίας, ΟοβαπαΠΙ πβπις. 5ΠΠ1 απέσΠυ 

Μαζατηϊ βΗης ααία Ργίπηας οξ ΡοΡΠΊεΏ ο ΡΗ]6Ίτο ΡΘΠΘΓΟΡΟ- 

απθ ογο οΓ{ΠΠ1, 8ΕΠΙΕΠ οορηαίαπῃ ἀῑεῖ, Ίου οδί Ίοει5 {η οτβο, 

44 4πεπῃ 65ο Ποπ Ῥογγοποτίπι, αὐἱ Πιθο Ἱηγεπία Ἠοηοβςῖο 

οπηηῖρι» ἀῑδίπραί. (6) Ταπίππι 4ο ἱηδοηρβοπα ορ]αριηο" 

Ιερῖ Ρο556 ἀῑουπέ : Ῥ]ατα, απα φυμεοπιθιοπίατ, Υομαδίαίο 

οοιταρία 6556. ὮῬε βερι]ίπτα 6150 ἀθογαπῃ ἱείοσαπῃ ἀἴδεοη- 

Επηί Ρ]ετίαπε : ααοά βασογάοίθς, θχασία. ἨΟγΙΤΗ οοση[οῦο 

φοογείο Ιπιρα(1, οϐ ροίου]α, απ αγοπηα ἨοίΗΠΙ 4δογΙΠα 

ἀϊγα]ραπίρας πιρεπάεηί, νογπα οΠηίπατο [οτας πο]αΠί. 

ἈΧΥΠΙ. Ρ]Ητίπ]βς εαη1 Ροείοα οχ /Ἐργρίο εο]οπίας ἵπ 

οΥῬειη {εγΓαγΗτη ἀἰδθοπη]ηαίας 6556 ἀῑσππί. Χαπι ἵπ Ῥαβγ]ο- 

Ώ6π1, αἰπηί, Βο]ας, Νορίαπί εἰ Ἰήῦγα., αά οτοδίέας, Πας, 

οο]οπίαπα ἀπχίΐ : αἱ, ἀειεσία αραιά Ευρηταίοτη φεᾷε, Παπηῖ- 

ηθ5 Ργο Πο /ΡΥΡΙΙΟΡΙΠΗ Ιππρεηδίς εί οποτίρης ρΏ]ἱοῖς 

οχαηίος ἱη5Η (ές άπσς Οµα]άφος ΒαγΙοπῖϊ ποπϊμαπ{. Ηϊ 

ρίο]]ας., 5αοεγάοίπῃ ἵπ Ἐδγρίο ΡΗΥΦίΙσοτάππ(πο οἱ αδίτο]ο- 

6ογΙΠῃ οχθπ]ΡΙο, οΏδογγαπί, (2) Ιπάε ΏαπαΠῃ είαπη ρτο: 

(οσίαπα, ΑΓΡο5, Υας{ἰβδίπ]απα Ρτορο Ογῶο]α. ΡΘΙΗ, οἶν]- 

Ῥα5 (τοφιεμίαςςε : ΟοΙε]οΗῃ είαπι παἴοπεπι αἆ Ῥοπίυπη, 

οἱ Σπάσοναπι Αταρίρις πίοι]οσίοταπι οἱ δυτῖς, αὖ Τργρί5 
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π - Μόνο : 
παρ᾽ ἑαυτῶν. (8) Διὸ καὶ παρὰ τοῖς γένεσι τούτοις 

ο 6 Δ / 

ἐκ παλαιοῦ ,παραδεδόσθαι τὸ περιτέμνειν τοὺς ον” 

μένους δι ἐξ Ἀἰγύπτου μετενηνεγμένου τοῦ νομί- 

ου. Καὶ τοὺς Ἀθηναίους δέ φασιν ἀποίχους εἶναι µ. η 
ον τῶν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ πειρῶνται τῆς οἰχειό-- 

)ά Δ ΄ Δ οω 

τητος ταύτης φέρειν ἀποδείξεις. πχρὰ µόνοις γὰρ τῶν 
- -” / 

Ἑλλήνων τὴν πόλιν ἄστυ καλεῖσθαε, μετενηνεγμενης 
ος λ σω ”. 3 / νὰ 

τῆς προςηγορίας ἀπὸ τοῦ παρ αὐτοῖς Ἄστεος' ἔτι ὃξ 
Δ μ 

τὴν πολιτ έναι τάξιν καὶ διαί- 1 5 
-ω ο ο / 3 / ἀχ. ο ο ρ. θείσ. ὁ 

ρεσιν η παρ γασιος στο τριφ, τς, ο νομος ση 

/ λ να ης 3 
εἰαν την αυτην ἐσχηκ 

(5 ) χαὶ πρώτην. μὲν ὑπα άρξαι μερίδα τοὺς εὐπατρίδας 

παιδεία 
σ καλουµένους, οἵτινες [Ἱεροποιοὶ] ὑπῆρχον, ἐν 

μάλιστα διατετριφότες χαὶ τῆς µεγίστης ἠξιωμένοι 

τιμῆς παραπλησίως τοῖς χατ᾽ Αἴγυπτον ἱερεῦσι' δευ-- 

τέραν δὲ τάξιν γενέσθαι τὴν τῶν γεωμόρων τῶν ὀφει- 
λόντων ὅπλα κεκτῆσθαι καὶ πολεμεῖν ὑπὲρ τῆς πόλεως 

ὁμοίως τοῖς κατ Αἴγυπτον ὀνομαζομένοις γεωργοις 

καὶ τοὺς µαχίµους παρεχοµένοις' τελευταίαν δὲ μερίδα 

καταριθμηθῆναι τὴν τῶν δημιουργῶν τῶν τὰς βαναύ- 

σους τέχνας μεταχειριζοµένων χαὶ λειτουργίας τελούν-- 

των ο. ο ο τὸ παραπλήσιον ποιούσης 

(6). Γεγονέναι 

δὲ χαὶ τῶν ἡγεμόνων τινὰς Αἰγυπτίους παρὰ τοῖς 

Ἀθηναίοις: τὸν γὰρ Πέτην τὸν πατέρα Μενεσθέως τοῦ 

στρατεύσαντος εἷς ροΐίαν φανερῶς Αἰγύπτιον ὑπάρ- 

τῆς τάξεως ταύτης παρ᾽ Αἰγυπτίοις. 

ιά ο ο 3, /. / Δ 

ξαντα τυχειν ὕστερον Ἀθήνησι πολιτείας τε χαὶ βασι- 
λεί χὰχ νω ΔΑ οω μι) 3 οω / λ Ἀ 

είας. (2) Διφυοῦς δ' αὐτοῦ γεγονότος, τοὺς μὲν 
5 ῤ Ν ο Ν λ 3 / ς / 3 

Αθηναίους μἩ δύνασθαι κατα τήν ἴδιαν ὑπόστασιν ἄπο- 
ο» Ν ο / / λ » ϱ) 

δοῦναι περὶ τῆς φύσεως ταύτης τὰς ἀληθεῖς αἰτίας, ἐν 

µέσῳ κειµένου πᾶσιν ὅτι δυοιν πολιτειῶν μετασχών, 
Ν 

Ἑλληνικῆς χαὶ βαρθάρου, διφυής ἐνομίσθη, τὸ μὲν 
ἔχων µέρος θηρίου, τὸ δὲ ἀνθρώπου. 

ΧΧΙΧ. τούτῳ καὶ τὸν Ε ρεχθέα 

τὸ Ύένος Αἰγύπτιον ὄντα βασιλεῦ Ὅσαι τῶν 

[4 

Ομοίως δὲ α λέγουσι 

Ἀθηνῶν, 
/ Δ 

τοιαύτας τινὰς φέροντες ἀποδείξεις: Ύενομ.ενων γαρ 
/ ο /. τν ρτον ον 

ὁμολογουμένως αὐγμῶν μεγάλων κατὰ πᾶσαν σγεδον 
λ 3 / λ ο) ο Ἡ λ 5” / σα 

τὴν οἰχουμένην πλην Αἰγύπτου διὰ τὴν ἰδιότητα τῆς 
, Δ ο 5 / -ο ο ι 

χώρας, χαι φθορᾶς ἐπιγενομένης τῶν τε χαρπῶν χαὶ 
/ 3 ’ - 3 ’ Δ τν) / / 

πλήθους ἀνθρώπων, ἐξ Αἰγύπτου τὸν Ερεχθέα χομµί- 
ος Ἀ. ον ας / γρ 3 μις ϱ/ 

σαι διὰ τὴν συγγένειαν σίτου πληθος εἲς τὰς Ἀθήνας' 
νβ) κ λ ε] η Ω ος ο λ 
ἀνθ ὧν τοὺς εὐ παθόντας βασιλέα χαταστῆσαι τὸν 

2 / χτες ο 2η κος / 
εὐεργέτην. (5) Τοῦτον δὲ παραλαθόντα τὴν ἡγεμονίαν, 

τελετὰς μν Δή ήμητ τρος ἐν ᾿Ελευσῖνι καὶ 

η 
Γι 
υστη Ἴρια ποιησ σι. ἡ νεγχόντα τὸ περὶ τούτων 

. ο / 

νόµιµον ἐξ Αἰγύπτου. Καὶ τῆς θεοῦ δὲ παρουσίαν εἷς 
λ 3 - ΔΝ / 

τὴν Ἀττικὴν γεγονυῖαν κατὰ τούτους τοὺς χρόνους πα- 
ὃ ο / Δ / ε εν κο 5 / , 

ραδεδόσθαι κατὰ λόγον, ὡς ἂν τῶν ἐπωνύμων ταύτης 
Ξ ο» / / 3 κ ο ) αν αλ 
χαρπῶν Χχοµισθέντων τότε εἰς τὰς Αθήνας, καὶ διὰ 

λ [4 / ο 

τὴν εὗρεσιν γεγονεναι τοῦ 

() Ὅμολο- 
Δ Ν / σα 

καὶ τοὺς Ἀθηναίους ὅτι ο... Ἔρε- 

σα. ος {) «ος ο ενα 
τοῦτο δόξαι πάλιν ἐξ ἀρχῆς 

/ ο / ον / 

σπέρματος, δωρησαμένης τῆς Δήμητρος. 
εν Δ 

γεῖν δὲ 

Ἰθέως, καὶ τῶν καρπῶν διὰ τὴν ἀνομόρίαν προηφανι- 

σμένων, ἡ τῆς Δήμ. Ἄτρος νι παρουσία πρὸς αὐτοὺς 
λ Αα 

χαι ὁ δωρθὰ τοῦ σίτου: προς ὃβ ὰ τούτοις αἱ τελεταὶ καὶ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. (53 84.) 

οσιοςςί φπ]άαπα οοπάἰαϊςδο [ουαπίαν. (3) Τά6θαπε ρε απί]- 

απαπα (γαδΙΙοπεπη 1π δα Ἠὶς σεη!ἴριις 6556 αἱ ρι6γος αριιά 

(4) Νεο 

ΠΟΠ Α{ΙοΠί6η565 οο]οπίαΠῃ ΒαΙ{αΓΙΠ 9556 οχ ήογρίο ἀϊοιπί, 

56 ηαίο5., τα αἲ Ἐργρίϊς ἀογϊγαίο , οἴγεαπιοϊάαπί. 

ςΙρίαιπο οοσηαίο5 ΙΠᾷ6 Ῥτοβατε πἰπηίας, Ύαος ΠΙ 5οἱἱ Πηία 

τοσο αρθια αδέή αρρεματοπί, αποά ποπιθῃ 4 11ο, δέ, 

αποά αδί αριᾶ 1ρ805, 65δοί {γαηδίαίαπα , εἳ αποά τορραβ]ίσα 

Π]ογαπ] θοάεπα Πιοᾷο 6β8αί ογαϊπαία εἰ ἀῑδερία, απο 195Υ/- 

Ποναπι, 1π πας πΙπΙΙναπη Ῥατίος ἀῑδίτραία : (5) απαταπη 

Ῥηήπιαπα ο ἠπογεηΐ Επραί(πίάς» (ραγἱ6Ι)) 1ρ5ῖ5 ἀῑοί, ααϊ 5ᾶ- 

ἀπογαπι ομταίοτος οταΠ{, ἵπ ἀἰδοιρηπίς πιαχίπῃε οχοτοΠα, 

οἱ αἆ Ἠοπογςθ5, 4ποπιοο 5αθοτάοίες συρίίογα , ΘΙΙΠΠΙΟΒ 

Ῥτογοθοί; δεοιπάαπι 618856 6556 ταςδίϊεογατα , αι άβιῖ5 αγΏ]ά 

6θπηρατατα εί ρτο ραίτία ΡεμΙσεγαπ ἴποαπιρονεί, ἂά πιοΠα 

Ἡ]οταπα, ααἲ αθτ]οο]ς παποαρα ργρίς Ῥεμαίογες 50) - 

πη]η]ςίτατοη ές {οτίῖο Ίουο ορηςοτὶ ορίβσας, αὶ ππαππατῖας εί 

ῥτοίτ]ιίας οχοεγοστεηί αγία, αἱ πηηἰκίοτία Ῥιβ[ίσα πιαχῖπια 

ηθοθξδαγία ορίγεηί : ααοᾷ οἱ Ίρεαπῃ βυρῄοταπα οτάΙηᾶ- 

Ποπ] τεςροηάετεί. (6) Ἐπῖββο οί ἀπσες ΠΟΠΠΜΙΙΟΡ Α{ΠθηῖθΘΗ - 

«πα εχ πγρίο ογἰαπάοςδ. ἹΝαπι Ῥοΐεπ, αἶπηί, Ρ8ίΓΘΙΠ 

Μεποςίμαί, αἱ αἆ Τγοῖαπι πα]Πίαςδαξ, ργρμσπι οὖθε - 

4616, Ροδίΐοᾶ οΠῃ οἰγ]ίαία εἰἴαπα γερπο ροίίίαπι. “Ἔ (7) 6ε- 

πηίπερ οἶας (Οαστορῖς) παίατα Υθγαη ΑΗΙΟΠΙΘΗΞΕ5 6π18άΠΗ ΟΧ 

50 Ιησεπῖο τοἆσια ΠΟΠ Ρ0856, 41Η {8ΠΠ6ΘΠ οΙΙΠΙΡΙ5 ρᾶ- 

(θαί, Ρτο 5οηηίοιο, ά οδί, ααὶ εκ ππα ρατία ἴενα, αχ α]- 

{ανα Ιπο1ο πονῖ{ς, ἰάεο ΠαΡΙΠΠΑ, ααοά σοµηΊπος ταίρι μες 

πηιπάσθρς {ααογς, ισα. γ]άο[οεί εἰ Ραιρατα». 

ΧΧΙΧ. ΦΙη]ίεν Εγεομίμειή ἆαοααθ ΠαΠοπα ργρμππι 

ΑἰΠποπαγΙ η. Τθβο1. [αοίυπι Ηίς ναἰοπίριις ἀεπποηδίγαΠί. 

Γ{οπῖπα αάάπΏ ρου {οίαπι {εγε οἳΏδπα {ογγαναα, ασγρίο {αι- 

ίαπι οὗ 1ος εηίαπη εχοερία, οπηΠίαΠὶ ὀοη/{6βδΙΟοηθ ἴησθης 

φἰοσῖίας οππα ππαρπα. δἶηη] (ασαπι Ποπηπαησας Ῥογηϊοία 

ονία οβ8δαεί; Ετεσ{νοαπα εχ. σγρίο πιαστιᾶνα (ΓηΘΗ{{ ϱοϱ- 

ΡίαΙά. Αίεµᾶ5. αιιοᾷ οὐσηαΙ οβδο{, αἀνοχίδδο. Ῥνο Ίος 

ηλθΓΙ{0 οἶνες Ώδηε[οῖο α[ἴεσίος ΤΕΡΠΙΙΠΗ ἀθπ]ίβθα Ῥεπο[ασἰ οι]. 

(5) Ωπο αεεερίο, ἵῃ Εἰειδίπο Οογετί5 ο ΠΙ ΠΙΟΗΦΙ35506 ἱπῖ- 

μα, οἱ πηγςίοία, πίρας οχ Αβθγρίο ἰναάααίῖς, Ιη5δί]- 

ἰπῖςρα. Νες α Ταοηθ ἀῑςςεπίίταο αἴππί, ααοᾶ ἀθοπὶ Π]ο {απῃ- 

Ρος ἵπ ΑΠΙσαΙΗ γοηίδςο (ναάετείαν, απἷα (γᾳ5θ5 6/15 ποπιίηο 

ἱηδίσπος ἴππο Α{λλοπὶ5 εδδοπἰ ἱπιροτίαία, παΓΙΠ θθηίῃα 

Οοτοιίς Ῥοποβοίο αιιαδὶ ἆαπιο ταρειία γιἀετεηίατ. (9) Εα- 

(ον οίαπι Α{Ιοπίσηςο5, τορπηαπία Ἐγοσμίῃθο, απαπῃ ἀθίοσίις 

Ριαγίαταπα {πασος αὐδιπηδίςδοί, ΟΕΓΤΟΠΑ 1ο γαμίςδε, εἰ 

ἀοπαίίοιο ΕΠιοΠΗἶ 1ρθο5 5μβίοναδδο. Βίας ἱηδαρο ή” 



(µ, 55.) 

τὰ μυστήρια ταύτης τῆς θεοῦ τότε κατεδείχθησαν ἐν 

Ἐλευσῖνι. (4) Τά τε περὶ τὰς θυσίας καὶ τὰς ἄρχαιό- 

τητας ὡςαύτως ἔχειν Ἀθηναίους καὶ τοὺς Αἰγυπτίους" 

τοὺς μὲν γὰρ Εὐμολπίδας ἀπὸ τῶν χατ᾽ Λίγυπτον 

ὄ ἱερέων μετενηνέχθαι, τοὺς δὲ Κήρυκας ἆ ἀπὸ τῶν πα-- 

στοφόρων’ τήν τε Ἶσιν μόνους τῶν Ἑλλήνων "ὀμνύειν, 
χαὶ ταῖς ἰδέαις καὶ τοῖς Ἴθεσιν ὁμοιοτάτους εἶναι τοῖς 
Αἰγυπτίοις, (6) Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τούτοις παραπλή- 
σια λέγοντες φιλοτιμότερον ἥπερ ἀληθινώτερον, ὥς γέ 

ι0 μοι φαίνεται, τῆς ἀποιχίας ταύτης ἀμφιςθητοῦσι διὰ 

τὴν δόξαν τῆς πόλεως. ἸΚαθόλου δὲ πλείστας ἀποιχίας 

Λἰγύπτιοί φασιν ἐκπέμψαι τοὺς ἑαυτῶν προγόνους ἐπὶ 
πολλὰ µέρη τῆς αεουμένης διά τε τν ὑπερογὴν τῶν 

βασιλευσόντων παρ) αὐτοῖς καὶ διὰ τὴν ὑπερόολὴν τῆς 
16 πολυανθρωπίας' (6) ὑπὲρ ὧν μήτε ἀποδείξεως φερο- 

µένης μηδεμιᾶς ἀκριθοῦς µ.ήτε συγγραφέως ἀξιοπίστου 
μαρτυροῦντος» οὐκ ἐκρίναμεν ὑπαρχειν τὰ λεγόμενα 

γραφΏς ἄξια, Καὶ περὶ μὲ ἐν τῶν θεολογουµένων παρ 

Αἰγυπτίοις τοσαῦτ΄ εἰπεῖν ἔχομεν' περὶ δὲ τῆς χώρας 
ο) καὶ τοῦ Νείλου καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀκοῆς ἀξίων ἐν χε- 

φαλαίοις ἕκαστα διεξιέναι πειρασόµεθα. 

ΧΧΧ. Ἡ γὰρ Αἴγυπτος χεῖται μὲν µάλιστά πως 

κατὰ µεσημθρίαν, ὀγυρότητι δὲ φυσικῇ καὶ κάλλει γώ- 
ρας οὐκ ὀλίγῳ δοχεῖ προέχειν τῶν εἰς βασιλείαν άφω- 

ού ρισµένων τόπων. (5) Ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς δύσεως σα 
ρωχεν αὐτὴν Ἡ ἔρημος καὶ θηριώδης τῆς Λιύης, ἐπὶ 

πολὺ μὲν παρεκτείνουσα, διὰ δὲ τὴν ἀνυδρίαν καὶ τὴν 
σπάνιν τῆς ἁπάσης τροφῆς ἔχουσα τὴν διέζοδον οὐ µό- 
νον ἐπίπονον, ἀλλὰ καὶ παντελΏις ἐπιχκίνδυνον: ἐκ. δὲ τῶν 
πρὸς νότον μερῶν οἵ τε χαταράχται τοῦ Νείλου καὶ τῶν 

ὁρῶν τὰ συνορίζοντα τούτοις. (8) Ἀπὸ γὰρ τῆς Έρω- 
γλοδύτιδος καὶ τῶν ἐσχάτων τῆς Αἰθιοπίας μερῶν ἐντὸς 
σταδίων πενταχιςχιλίων καὶ πεντακοσίων οὔτε πλεῦσαι 
διὰ τοῦ ποταμοῦ ῥάδιον οὔτε πεζη πορευθῆναι, μὴ τυ- 
όντα βασιλικῆς Ἄ παντελῶς μεγάλης τινὸς Ἰορηγίας. 

(0) Τῶν δὲ πρὸς τὴν ἀνατολὴν νευόντων μερῶν τὰ μὲν 
ὅ ποταμὸς ὠχύρωχε, τὰ δ᾽ ἔρημος περιέχει καὶ πεδία 
τελματώδη τὰ προςαγορευόµενα βάραθρα. Ἔστι γὰρ 
ἀνὰ μέσον τῆς τε κοίλης Συρίας καὶ τῆς Αἰγύπτου λίμνη 

«0 τῷ μὲν πλάτει στενὴ παντελῶς, τ τῷ δὲ βάθει ο σμαιος, 

τῷ δὲ µήκει ἐπὶ διακοσίους παρήκουσα σταδίους, ἢ 

προςαγορεύεται μὲν Σερθωνίς, τοῖς δ᾽ ἀπείροις τῶν 

προςπελαζόντων ἀνελπίστους ἐπιφέρει κινδύνους (6) 

στενοῦ γὰρ τοῦ ῥεύματος ὄντος καὶ ταινία παραπλησίου, 
άν θινῶν τε μεγάλων πάντη περικεχυµένων, ἐπειδὰν νότοι 

συνεχεῖς πνεύσωσιν, ἐπισείεται πλήθος ἄμμου. (9) 

αὕτη δὲ τὸ μὲν ὕδωρ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ἄσημον ποιεῖ, 

τὸν δὲ τῆς λίμνης τύπον συμφυῆ τῇ χέρσῳ καὶ κατὰ 
πἂν ἀδιάγνωστον. Διὸ καὶ πολλοὶ τῶν ἀγνοούντων τὴν 

δὺ ἰδιότητα τοῦ τόπου μετὰ στρατευμάτων ὅλων ἠφανί- 
σθησαν τῆς ὑποχειμένης ὁδοῦ διαµμαρτόντες (7) ἡ μὲν 

γὰρ ἄμμος ἐκ τοῦ κατ ὀλίγον πατουµένη τὴν ἔνδοσιν 
λαμθάνει, καὶ τοὺς ἐπιθάλλοντας ὥςπερ προνοία τινὶ 

πονηρᾶ παραχρούεται, µέχρι ἂν ὅτου λαβόντες ὑπόνοιαν 

σο μ. 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟῦΠ 1Η. 1. 
Πού απι οἱ Παγδίονῖα [5 ἆσας (πο Εἱομνίμο εαρία. (4) 
ΕοάςΙΗ Πού Αιοηϊοηείαπι οἱ {1 ΕΥΡΙΙΟΓΗΠΙ κασ]ῇσῖα οἱ 
αποηΠίαίος 5ο µαβοιο : Επιο]ρίάας αμ/η) αν Τγαγρίής κα- 
οριάοίίρα», οἱ «οιγος5 α Ραδίορ]ιογί5 (γαηρ]αϊος; 5οἱοδ4 116 ἆρ 
Οτ.26ἱ5 ΠΟΠΙΘΗ Ιδίάο5 Ίπτατο, οί οείεγοφιἱ {ογιπα οἱ πποίρῃς, 
Ααγριϊδ αι δη] πηος 6556, (0) ΗΒ πι] ἴαιο 1 σο. 
ηι5 αἲῆς απηβ[(]ο5ο πηασῖς, αἱ η ιῖ 4μ1άεπα γἱάδίαν, 4 παπι 
νογα ἀἱ6[ί5 4ᾳ οο]οπία ἰδία ἀἱδοθρίαπί ρτορίον αἰοτίαια. οἳγ]- 
{115 εἱ ηια]εςίαίοπι. ΟΠΙΠΙΠΟ ΡΙηγίπιος α Πια]ογί δις οιιΐς {η 
εο]οπία5 Πη]σδο5 6556 α4 οιηρ]α ες οι υίς ραγίο5, «η {αηία 
β56/ Γεραπα πιασηἰΠορη(ῖα οἱ ΙΟΠΗΙΠΙΠΙ πημ]Ηίυάο, βγρί 
οοηβνγη]αΠί. (6) 1) 4πάπά πσο βγπηῖς ἀθΙΠΟΠΕ{ΓΑΠΙΟΠΗΠΗ 
ΔΡΗΠΩΕΗΙΙ5, που Ι4οπθογΗΠΙ (65 ηοηΐ5 ΙΙΟΓΟΡΙΗΙ δη ]- 
[η{α1, γε]α[ίοηο ἄπιρ]ίογο Ποπ ἀΐσπα Πιδἱοαγίηιις, Αίάπο 
μαο πάει 46 4ΠβγρΙΙογΙΠι {Πεο]ορία. ἀϊσριο Παῦσπηις. 
Ἀιπο 4θ γεβίοηο Ίρεα δέ ΝΠοΟ αἰήκηιθ ας [ίοιο ἀἱρηῖς, 
α{ ρε εαρίία δἱησι]α ΤουθηΦΘαΗ{ΗΗ, ορθγαπη ἀαβίηλς. 

ΧΧΧ. αγργρίις ίοία {ου αἁ ΠηογΙ41δῃῃ τουσ], απ παίι- 

γα] (παπα ηλαπΙ(ίοπα βοἱίαο αππαηἰ{αίο ΠΟΠ ΡάΓΙΠΙ αἰία 

(2) Ναπι αὐ 

οζᾷδι ἀθβοτία ραι5 ΠΙΡγῶ οἱ Ὀοἱ1ηἱς Ἱπ[οσία πιο Ιοηρ]]- 

ἀδίοιπαϊπαία τοσηῖς Ίοσα ριῶεο]ογο γἰάδία. 

αυ) ῬνοσυΤΘης εἄπῃ πημηῖέ; αΏί ργορίετ αθπαΡΙΠΗ ἱπορίαπη 

οἱ ἀε[οοίαπῃ οπηηίς αλπηθηί Πο 5ο] α1 ἀῑβοῖς, «ο οἵαηι 

ῬειΠέα]οδη5 οπιηίπο (γαηρίίας οδί. ΑΡ απςίτο οπίατασία. ΧΙ 

εἰ πΙΟΠΙΤΗΠΙ οοπβηία οππα ἑπίαπίαν. (0) Ναπι ἃ Ττορ]ος γ{ᾳ- 

γαϱ ἴειτα η πίδᾳαο Αηορία ίδιας, ααἰπαπίος πη]]ο 
εί φπἰηβοηίογΠα β{α4ἱοΓΙΗΗ ἱπίογγα]]ο , πθη16 ΠΗΠΠΘΗ Ροτηῃα- 

ναρατῖ, πθΠιθ {εινα ροάϱ»ίτί ποτ ρογπισαγί [αοἴ]ο Ροίΐε»ί, 

η18ί αἱ τορίο απί Ρ]αΠε πιαρη (ου οοπηησα{ια καί {πίτα σίις, 

(4) 910 αἆ οτίπτη γογσιηί, Ρ8ΓΗΙΠΙ αΠΙΠΙ οΡβγππαΠ ΕΣ, ρα{ἶπι 

ἀθδονία εηί οἱ ραιαείτίρις σαπηρί5 (ῬαγαίΊγγα γοσση{) ἱποίι- 

ἀπ, Τη Πιεᾶίο επί «ανα; ὁγτία: οἱ Τσ 6υρΙ1 Ίαοιις οί, 

ΙαΗΜαάἴπα Ρογ(Άπη ἁηριΣία5, 5ο ργο[απά (αἰς απ γαπάα.: 

Ἰοηρίπάο αὐ ἀποθεηία φἐαᾶΐα οκοηγεῖ{ς Ποπποη οἱ Θρηροηίς : 

αυ! ἱπιρεηὰ Ἰουί ρτορία5 αοοράοπβιας ἱπδροταία βίο! 

ρεμοσία. (6) ΒίΠείις επίπα 4παπῃ δἱ αἱνοις [αβοίφσα οἰ- 

πη[]ς, οἱ γαδία εαΡι]οςί Η{ουῖς ογορ]άἶπο ππάἶσιιο οἴγοππιίαδης, 

(απάο ροτροίαί Παπί απςίτῖ, πάση Υἱ5 αγομος Ἱηρογί η 

(6) αασο δαρογβοῖεπι 4 πα) οµδοιταί, ραιάϊκαο πάβροσ {η 

(εγγῶ Πα αβδίπι]οπη {αοέ, Ὁ{ οπιπίπο ἀῑδοργηί πο(οαί. Τάσο 

πηΙ{, παίγα Ἰοοί πο Ῥγαοοσηῖία, οΙΠ1 {οἱ15 Πρῖ οχογο Γης 

αμκοτρίί ροτίθγο, 41111 α Υθγο Πήπειο αμογναβδοηί. (7) Ἀαῃι 

ἄ16Πᾶ δοηςδίπα οπ]οαία 5αρίας τοσθ1έ, οἱ γε] οκ Ἱπάμςίτία 

σπα αηῃ Πηα]ίσηα {ηστοδδος βηρρ]απία!, ἆοπου φιΗ4 ονΥΟΠΠΗΓΗΠΗ 
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τοῦ συμθησομένου βοηθήσωσιν ἑαυτοῖς , οὐκ οὔσης ἔτι 
φυγῆς οὐδὲ σωτηρίας (6) ὁ γὰρ ὑπὸ τοῦ τέλµατος χα- 
ταπινόµενος οὔτε νήχεσθαι δύναται, παραιρουµένης τῆς 

ἰλύος τὴν τοῦ σώματος χίνησιν, οὔτ ἐκθῆναι κατισχύει;, 

μηδὲν ἔχων στερέµνιον εἰς ἐπίθασιν' μεμιγμένης γὰρ 

τῆς ἄμμου τοῖς ὑγροῖς, καὶ διὰ τοῦτο τῆς ἑκατέρων 

φύσεως Ἰλλοιωμένης» συµόαίνει τὸν τόπον μήτε πορευ- 

τὸν εἶναι μήτε πλωτόν. (9) Αιόπερ οἵ τοῖς μέ ὅρεσι τού- 

τοις ο ωρες φερόµενοι πρὸς τὸν βυθὸν οὐδεμίαν ἂν- 

τίλη ο πες χουσι, συγκατολισθαινούσηστῆς ὃ ἄμ.μου 

τῆς παρὰ τὰ χείλη. Τὰ μὲν οὖν προς ιρηµένα πεδία 

τοιαύτην ἔχοντα τὴν φύσιν οἴκείας ἔτυχε προςηγορίας, 

ὀνομασθέντα βάραθρα. 

ΧΧΧΙ. Ἡμεῖς δ) ἐπεὶ τὰ περὶ τῶν ἀπὸ τῆς γέρσου 

τριῶν μερῶν τῶν ὀχυρούγτων τὴν Αἴγυπτον διήλθομεν, 

Ἔρος θήσομεν τοῖς εἴρημε ιένοις τὸ λειπόμενον. (5) Ἡ τε- 

τάρτη τοίνυν πλευρὰ πᾶσα σγεδὸν ἀλιμένῳ θαλάττη 

προσκλυζοµένη προθέθληται τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος, ὃ 

τὸν μὲν παράπλουν ἔ ἔχει μακρότατον, τὴν ὃ δ) ἀπόθασιν 

τὴν ἐπιτὴν χώραν δυςπροσόρµιστον. Ἀπὸ γὰρ αρα 
/ ο- ν / [ὲ/ στ/ ο .] 

τονίου τῆς Λιθύης ἕως ᾿Ἱόπης τῆς ἐν τῇ κοίλη Σ Συρία 

ὄντος τοῦ παράπλου σταδίων σγεδὸν πενταχιςχιλίων, οὐκ 
οσο / αν ου / λ 

ἔστιν εὑρεῖν ἀσφαλη λιμένα πλἢν τοῦ Φάρου. (8) Χωρὶς 

δὲ τούτων ταινία παρ' ὅλην σχεδὸν τὴν Αἴγυπτον πα-- 

ῴ 
Διόπερ οἵ τὸν ἐχ πελάγους χίνδυνον Ἑπορεσήσαι νοµί- 

ρήκει τοις ἀπείροις τ τῶν προσπλεόντων ἀθεώρητος. 

ζοντες καὶ διὰ τὴν ἄγνοιαν ἄσμενοι πρὸς τὴν χῆν χα-- 

ταπλέοντες, ἐξαίφνης ποιός τῶν σκαφῶν, ἀνελ- 

πίστως ναναγοῦσιν' (6) ἔνιοι δὲ διὰ τὴν ταπεινότητα 

τῆς χώρας οὐ δυνάμενοι προϊο δέσθαι τὴν Υῆν, λανθάνουσιν 

ς ἑλώδεις καὶ λιμνάζοντας 

τόπους, (6) Ἡ μὲν οὖν Λήην- 
/ 

πτος παν ταχόθεν φυσικῶς ὤχυρ ο τὸν εἰρημένον τρό- 

ξαυτοὺς ἐκπίπτοντες οἳ μὲν εἰ 

οἳ δ᾽ εἰς χώραν ὲ ἔρημον. 

πον" τῷ δὲ σήμα παραμήχης οὖσα, δι χυλήων μὲν 

σταδίων ἔγειτὴν παρ ραθαλάττιον πλευράν, εἰς μεσόγειον 

ὃ) ἀνύχει σγ5δὸν ἐπὶ σταδίους ἑξακιςγιλίους. Τολυαν- 

ο δὲ τὸ μὲν παλαιὸν πολὺ προέσγε πάντων τῶν Ίνω- 

βιζομένων τόπων κατὰ τὴν οἰκουμένην, καὶ καθ᾽ ἡμᾶς δὲ 

οὐδενὸς τῶν ἄλλων δοχεῖ λείπεσθαι" (7' υἐπὶμὲν Ὑὰρτῶν ἀρ- 

χαίων χρόνων ἔσγε χώμας ἀξιολόγους χαὶ πόλεις πλείους 

τῶν µυρίων καὶ ὀκτακισχιλίων, ὥς ἐν ταῖς ἱεραῖς ἄναγρα- 

Τἴτολε εμ, αίου 

τοῦ Λάγου πλείους τῶν τριεμυρίων Ἱριθμήθησαν, ὧν τὸ 
φαῖς ὁρᾶν ἔστι κατακεχωρισμένον, ἐπὶ δὲ 

πλΏθος διαμεμένηχεν ἕως τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων: (8)τοῶ 
- -ω Δ λ 

δὲ σύμπαντος λαοῦ τὸ μὲν παλαιόν φασι γεγονέναι περὶ 
λ - / / λ ϱ) ς οο Όν .] ανα 

ἕπτακρς ιας υυρικοτς χαι χαῦ ο ας ὁΕξ ουκ ἔλαττους 

[αμ ἶναι [πριακοσίων]. (ϱ) Διὸ χαὶ τοὺς ἀρχαίους βασιλεῖς 

τοροῦσι κατὰ τὴν Αἴγυπτον έργα! μεγάλα καὶ θαυμαστὰ 

ιὰ τῆς πολυχε ειρίας χατασχευάσαντας ἀθάνατα τῆς 

αν ο» σν αὐτῶν δόξης ἀπολιπεῖν ἕ ὑπομνήμ. ατα. Ἀλλὰ περὶ μὲν 

α ούτων τὰ χατὰ μέρος μικρὸν ὕστερον ἄναγράψομεν΄ 

περὶ ὃ δὲ της του ποταμοῦ φύσεως χαὶ τῶν χατὰ τὴν γώ- 

ϱ03ν ἴδιωμ. ἄτων νυν διέξιµ.ε γ. 

ΧΧΧΠ. Ὁ γὰρ Νεῖλος φέρεται | μὲν ἀπὺ µεσημθρίας 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. ΛΑ. (35, 57.) 

86 5αβρίσα!ϊ, πιπίαο 5656 αχ]]ο Εα]οίαηί, [1δα {απηοι οἱ 

φαληία ἱπίεγοιδα. (8) Ναπι µααδίας α ϱαΓβΙ{θ πηοΠΙθ εΠα- 

ίατα, 6ΠοΟ Πποίαπα εοτροτίς ἱπιρεάϊθηία, πεσαθ εστθς1 γα]εί, 

απ πα ηΙμΙ] θἱ{ απο σγαδδΙπα θΗ5{εηίοί. ΩάάΠ1 ΘΠΙΠ1 αγθηᾶ ΟΠΠ 

ἨΠΙΟΥ6 Ρογηϊδοραίτ, ε{ μαο ροτιηϊκβοπο αίγίάδαε παίαγα 

πηπηπίαίαγ, βἱ αἱ Ίοσα5 με ηα(πθ γαάο πθαπο παγίρα5 {ΤαΠς- 

Ιὶ απθαί. (9) Πτο ογσο ἀεἰαίΙ, ποηί Πα ΠΙμΙ] 4ο 56 οχρθ- 

ἀϊσηί αακΗΙΙ αρροΠέ, δαρ{ογ]αρδαηίθ 61ΠΙ ἱρ5ῖδ α τηανσίηθ 

ἄΤθΠᾶ, αἲ ἵπηα Ρ6ΡΞΗΠΑ ουΠ{. ΑίάΠο Τα «αππρις ααθπι ἀῑχῖ α 

ΠαΙΙΓα δια οοηγαπίθης αγαἴΠγογαπα ΠΟΠΊΘΗ αορθρῖί. 

ΧΧΧΙ. Ῥοδίσασπη ἆε (πίριας δυρί Ρ]ασῖς, αμἴρας α 6οἩ- 

Ὠποπίαο πηπῖίατ, ἀἰσίαπα αδί, αἀάθηχαξ πυπο ααοᾷ νορδίαΜ. 

(2) Ωπαγίαπῃ ο/σο Ἠδυγρί Ιαΐ15 παατί Ιπρογίαοβο, απο ἰοίππι 

(οι αἰλαἰέαατ, (απα πα Πηάτο ργαροἱηρΙ αγ, ἰγταπβδίία Ἰοηρίςδίπιο, 

αρρι]δπσιας οἱ οχδοσηδα ἀΙ{ΠοΙΠΙπιο. Α Ῥαγαίοπίο οπίπι Π- 

Ῥγα αἆ ἆορροη Οα]οδγτίῶ απππα ἱταηςίέας θἱέ {εγη]ο απΙη- 

αιῖσς πιῖ]]ο 5ἰαάϊοταπα, πας Ιπ 6ο βραΠο Ργοίοι ῬΠαγαπλ 

{αΐας 5ο ροτίς ο/ετί. (9) Ῥταίστοα 5οοαπάυπα Ἠργρίαπι 

ἴ6γο {οίαπι ἀ0Γ5ΙΠΙ ἀΤΕΠΟΞΙΠΙ οχ{οπά αγ, ἆαοᾶ α πασ{15 ]ο- 

οογπα Ιππροτή15 Παιά γιάσίατ. (4) Τάεο απ ρε]αρί 5ο ρογῖ- 

ο]α Ίάπη ε[[σίσεε γα εί ταί Ιβηαῇ αά {εγΓαϊη οΗΠα ραπ [ο αη- 

πανίσαπί, πανῖρας τοροηίείη Ῥτγονία τοάασ(ίςδ, Ργςί6Υ ΘΡΕΠΑ 

παυ[/ασία ραΜαπίατ. (5) Νοηπα!, απΙθαβδ Ῥγορίαγ ἀερτες- 

ΦΙΠΙ γορἰοπῖς οἰίαπι ἴουγα Ῥτοδρίοϊ ποαι{, ΠΠ] αΠΙΠΙΔάΥοΓ- 

ἰοηίος ἵη ρα]υζο5 οἱ Ίοσα δἰαρπαπ{ία Υαἱ ἵπ γοσίοηες Ἰπου]ίας 

οἰοίαπίαν. (6) Αά Ἠαπο πιοάσια ργρίιις οἰτομπι(πᾶαμο 

παίατα Ῥομαβοίο πημη]ία δεί. ἸἘϊσατα εἶα5 οΡίοπρα εδ; 

παν πηαπισιιο Ἰαΐᾳς Ῥευ Ρί5 πιο φίαάϊία ρνοίοπαϊίατ, 

Ππιούἰίοιγαησα αἲ 5εκ οἰτοίίοι πη]µα. ΟΗΠ} Ίοησθ6 ΟΠΙΠΙΗΠΛ Ῥο- 

Ριοβίκοίπια, {αγγαγιΠα ρου οΏ6ια οοβηΠστητη, εἴ αἆ απο 

εοἱαίοπη Πη]]α ορίθγα απ Ἱπ[ορίου; (7) ππεπηοιαβί]ος αποπάαπη 

νίοος οί αγος Παδυῖί αἰίτα οε{οδθοίπι πα ]]ία., αἱ ἵΏ ϱΟΠΩΙΊΘΗ- 

ἰατῖς φαοπί5 810 ΠοΙαΜΙΠΗ Ἰουο. γίάετε οδί: ΡίοΙεπιῶο Τμαρβί 

τοσηαπίο, Ῥ]ατος ἱπρτηία πι ήρας τουρηςῖίο, δαπί. 510) [16- 

απθηίία αά λαο οοηδία{. (8) τη Ροριηί αποπάαπῃ υη]γθιςδί 66Ώ5 

φορίπασίος ορηίεπα πηϊ[]ία [αἱ5δο παπιεταία ἀἰουηί, πες αάἡιο 

ἱπίία (μη οίος ορηίοηα πηϊ]]ία) ορηςεηῖ. (9) Μιίαᾶῖπο Ιπίίαν 

οπηίπαη ἰαπία αἁ]πίος 9556 τορος ἱταάπηί, αἱ, {τη ατα π{β 

οί πηνίβοἵς ορθιῖρα5 οοπδίγσςς, Ἱπηπιοτία]ία πα]οδίαἶς δι10ϱ 

πποπυπιομία τοπαπογδηί. Θ) κἰησα]αίτηι ΡαΠΊ9 Ῥορί γο[θ- 

της: πάτο Παν παίυταα οἱ Ρτορηείαίεπι τε 6596: 

ααθπι!. 

ΧΧΧΗΠ. Νας α- πιοίάΐο δορίοηΠΙοΠεΠΩ. γεισᾶς εχ Ἰο6ίς 



(27, 58.) 

ἐπὶ τὴν ἄρκχτον, τὰς πηγὰς ἔχων ἐκ τόπων ἀοράτων, οἳ 
χεῖνται ἐπὶ τῆς ἐσχάτης Αἰθιοπίας κατὰ τὴν ἔρημον, 
ἀπροςίτου τῆς χώρας οὔσης διὰ τὴν τοῦ καύµατος ὑπερ- 

θολήν. (5) Μέγιστος δ) ὢν τῶν ἁπάντων ποταμῶν καὶ 
ὃ πλείστην γῆν διεξιὼν καμπὰς ποιεῖται µεγάλας, ποτὲ 

μὲν ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν καὶ τὴν Ἀραθίαν ἐπιστρέφων, 

ποτὲ δ) ἐπὶ τὴν δύσιν καὶ τὴν Λιθύην ἐκχλίνων" φέρεται 

γὰρ ἀπὸ τῶν Αἰθιοπικῶν ὀρῶν ! μέ έχρι τῆς εἰς θάλατταν 

ἐκθολΏς στάδια μάλιστά πως μύρια χαὶ δισχέλια σὺν 

10 αἷς ποιεῖται καμπαῖς. (9) Κατὰ δὲ τοὺς ὑποχάτω τό- 

πους συστέλλεται τοῖς ὄγκοις ἄεὶ ο... ἀποσπωμένου 

τοῦ ο ματς ἐπ᾽ ἄμφοτέρας τὰς ἠπείρους" (4) τῶν 

δ) ἀποσχιζομένων μερῶν τὸ μὲν εἲς τὴν Λιθύην ἐκκλι- 

νον ὑπ ἄμμου χαταπίνεται τὸ βάθος ἐχούσης ἄπιστον, 

16 τὸ ὃ) εἷς τὴν Ἀραθίαν ἐναντίως εἰςγεόμενον εἰς τέλµατα 

παμμεγέθη χαὶ λίμνας ἐκτρέπεται µεγάλας καὶ περιοι- 

χουµένας γένεσι πολλοῖς. (5) Εΐς δὲ τὴν Αἴγυπτον 

ἐμθάλλει τῇ μὲν δέχα σταδίων, τῇ δ᾽ ἔλαττον τούτων, 
οὐκ ἐπ᾽ εὐθείας φερόµενος, ἀλλὰ καμπὰς παντοίας ποι- 

90 ούμενος ποτὲ μὲν γὰρ ἑλίττεται πρὸς τὴν ἕω, ποτὲ δὲ 

πρὸς τὴν ἑσπέραν, ἔστι δ᾽ ὅτε πρὸς τὴν µε σημθρίαν,εῖς 
τοὐπίσω λαμθάνων τὴν παλίῤῥοιαν. (6 ϱ) Ὄρη γὰρ ἐξ 

ἑκατέρου μέ έρους τοῦ ποταμοῦ παρήχει, πολλὴν μὲν 

τῆς παραποταµίας ἐπέχοντα, διειλημ μένα δὲ ιά 

50 καὶ χρημινοῖς στενοπόροις, οἷς ἐμπῖπτον τὸ ῥεῦμα π 

λισσυτεῖ διὰ τῆς πεδιάδος, καὶ πρὸς τὴν ος, 

ἐφ᾽ Ἱκανὸν τόπον ἐνεχθὲν πάλιν ἐπὶ τὴν κατὰ φύσιν 

φορὰν ἀποχαθίσταται. (σ)] Ῥηλικαύτην δ) ἔχων ὕπερο- 

γὴν ἐν πᾶσιν ὃ ποταμὸς οὗτος μόνος τῶν ἄλλων ἄνευ 

10 βίας καὶ χκυματώδους ὁρμἢῆς τὴν ῥύσιν ποιεῖται, πλὴν 

ἐν τοῖς χαλουµένοις καταράχταις. (8) Τόπος γάρ τίς 

ἐστι µήχει μὲν ὡς δέκα σταδίων, κατάντης δὲ καὶ χρη- 

μνοῖς συγχλειόµενος εἰς στενὴν ἐντομήν, ἅπας δὲ τραχὺς 

χαὶ φαραγγώδης, ἔτι δὲ πέτρους ἔχων πυχνοὺς χαὶ µε- 

6 γάλους ἐοικότας σχοπέλοις' τοῦ δὲ ῥεύματος περὶ τούτους 

σγιζοµένου βιαιότερον καὶ πολλάκις διὰ τὰς ἐγχοπὰς 

ἀναχλωμένου πρὸς ἐναντίαν τὴν καταφοράν, συνίστανται 

θἵναι θαυμασταί: (ϱ) πᾶς ὃ᾽ ὁ μεσάζων τόπος ὑπὸ τῆς 

παλιῤῥοίας ἃ ἀφροῦ τε πληροῦται χαὶ πας σα με- 

ιϱ γάλην παρέχεται κατάπληξιν’ καὶ γὰρ ἡ καταφορὰ τοῦ 

ποταμοῦ χατὰ τοῦτο τὸ µέρος οὕτως ἐστὶν ὀξεῖα καὶ 

βίαιος, ὥςτε δοχεῖν μηδὲν βέλους διαφέρειν. (10) Κατὰ 

δὲ τὴν πλήρωσιν τοῦ Νείλου, τῶν σκοπέλων καταχλυ- 

ζομένων καὶ παντὸς τοῦ τραχύνοντος τόπου τῷ πλήθει 

40 τοῦ ο ο χαλυπτοµένου, χαταπλέουσι μὲν τινες 

κατὰ τοῦ καταράκτου λαμ.ῥάνοντες ἐναντίους τοὺς ἀνέ- 

µους, ἀναπλεῦσαι δὲ οὐδεὶς δύναται, νικώσης τῆς τοῦ 

ποταμοῦ βίας πᾶσαν ἐπίνοιαν ἀνθρωπίνην. (η) Κατα- 

ράχται μὲν οὖν εἰσι τοιοῦτοι πλείους, μέγιστος ὃ᾽ ὃ πρὸς 

50 τοῖς μεθορίοις τῆς Αιθιοπίας τε χαὶ τῆς Αἰγύπτου. 

ΧΧΧΠΠ. Περιείληφε δ ὁ ποταμὸς καὶ νήσους ἐν 

αὐτῷ, κατὰ μὲν τὴν Αἰθιοπίαν ἄλλας τε πλείους καὶ 

μίαν εὐμεγέθη; τὴν ὀνομαζομένην Μερόην, ἐν ᾗ καὶ 

πόλις ἐστὶν ἀξιόλογος ὁμώνυμος τῇ Υήσῳ, κτίσαντος 

Ἔ. ΒΙΟΡΟΒΗΙ 51011 ΤΠ. 1. οὗ 
ποπά σπα οχρ]ογα(ἶς ἀθοιτεῖέ; αι φἳῖ Πέ ἵῃ οχίτοιηίς {ἱ- 
ὑμιορία βηῖρς, αΕί Πλοια γαδβίας » εί ἱεγτὰ ρτορίοι ΠΠΠΙΘΙ- 

510 ΓΟΥΥΟΓΘΠΑ αα1γὶ ποφιί. (9) Φύπηα1ο 5ἳ{ οπηπίπα Πιι- 
νΙογαπα ππαχίπιας, οἱ ϱΙαγίηπὰ {ογγα» ρονομτγαί, ΠΠασΠΟΡ 
Ππίθγά πα απίνασίας [αοἱέ, Πππο αἆ ου οἱ ΑγαλθίαΙη 56 

οοηγ6γί6Π5, ηπης αἆ οΟΟΔΒΗΠΗ οἱ Τήγαπι ἀσοοίμαης. Α. ΠΊΟΠ- 
Πρις οπίπ ΙΙοριπα, 41 ἵπ ΠΊάγο {ΠάσΠὰ εχόυτναί, αί 

ΠΙΩΧΙΠΙΘ, ἀποάθοίη φίαθἴογαπα η] ]]ία ο πι Ποχιιοςῖς, απαβ 

{ασἷς, απηρασίρας οπιοέαν. (9) Αέ ίππιου οἷας ἱπ[οπίονίρης 

Ἰοοῖς οοπίταἰίαν, αἱνοο αἲ οοπ{ϊποπίος αἰτίπααα οὐ]οσίας 

ἀϊνι]φο. (4) Οα]ας ραῖς αἰίοα ἵπ Τάῦγαπι ἀοῄοσίοῃς αὐ 

Ἀτεπα Ιπογοάϊυ]]ς ργοβαπδἰ(αιῖς αμδογβοίησ : ρατ5 ο τορίοιθ 

[η Αγαβίαπι 56 ο[[απάσης αἆ Ίαμηας ἀἰνογιίαγ πηθηςας ρᾶ- 

(5) {- 

Ευρίηπι ἀεπίαιο ἵπρτοδδις, σπα ἀθοθπῃ κίαάΐα, σπα πήπας, 

Ἰαάεβδ(ιθ γασίας εί α πηπ]έ15 οἰτουπηδαίας σοη/ἴρις, 

Ἰαμάίποα θα οσεαρᾶΐ, ΠΟΠ τοσίο 56ΠΠΡΟΓ Ίαῤσα, 5ο νατίο 

υπο λαο Ποχα οΏθγταμ5: Ὠιππο οπῖπι αἆ αΙΤΟΓΑΠΙ 86 Ποσ((έ; 

ΏΙΠΟ αἆ νθβρεταπη ; απαπάοφιαο ππογ]άἶοπη γουδ5 γουρτοσαίο 

{οπάϊί οαγδΗ.. (6) Μοηίος οπίπα αἰτίπαπο Πανίαπα απηρ]οχὶ 

Ῥοππα ΠἱραΤΗΠὰ {γασίαπη οεσαραπί :. ααἳ Ύπππα Ἰπίογγαρ(ἰ 

βίπί [αμοίρας οἱ ργοοΙρίΙογ πα αηρηςίἶῖς, ἵπ ας ἆππα Παγίας 

Ἱπηρ]ηρίί, Ῥευ Ἀπαροδίτία τοίο αοίᾳ5 (οπά!{, αἱ φαΐ Ίοησο 

αἆ πιογἰάίεπ δρα{ίο οΥασαία5 αἆ παίατα]οπα {πάσα ἆσοιγ- 

ΞΙΙΗ τούΙί. (7) Ιμοεί νετο ἴία εχοε]]αΐ Ιπίετοιηπες Πο απηη]5 

5ο]α5 {αππθη αΏραιο γἰοιεπίία εἰ Ἱπιρεία ααπαγαπα {σπῃ- 

(8). "νουι8 

οηίη αἆ ἆαοσπι 5ίαάΐα ροιοσίας δῖο γοσαίατ, ἀθοιγίς οί 

Ροδίποβο «ἀθ[ογίαν, ῥυσίοταααπα αἆ Οαπίατασίαρ. 

Ρριαγαρί]ς ραχίς πίτα αηριδίας5 απαδάαπι {ααςς σοπο]ΗδΗ5, 

ἰοίαδαιιο α8Ρ6: εί γοτασίποδας, πΡί (/οΠπεηίο5 πιασηῶ(θ 

Ῥείτω 5οοριι]15 αβδΙηλ]]α5 οχδίαΠί. Αα ας σπα γἰο]οπ ας 

αἰίδα Πηπλ]η]5 απάα οἱ αἲ Ἱππρεύίπιεπ[ῖς το[ασία ἵη οοπ{γᾶ- 

τα ποσα, ποπ οχδὶςίυηί τοιίίσες, (9) οἱ ἰοίας ἵπ 

πιθ(Ιο ]οσι5 α τείχη {οίίος ἴίογαίο 5ρηθςο({; απάς6 αεοθἀθη- 

Ρας δίαροῦ ποη πηοα{οοτίς ποαΜίαν. καπ Πάππετ Π1ό {ηλ 

οοποΙ{αίο οἱ νἱοἱοηίου ρτωαρίίαί, αἱ α δασίέίαο Ἱπιρεία ΠΠ] 

ἀῑ[[οιιο γἰάραίατ. (10) δα ΝΗι ἀΠανίθιη δα Ὀηιογςῖς 41η 

φοορι]/5 οἱ ἰοίο αδργείο απαῖς οὐίεσίο, αοοἰἀθτε 5οἱεί αἱ 

αἰίαῖ οοπίτατίο5 παςίῖ γοπίο5 Ρο; οπίατασίαπα πανί ἆᾳ- 

φουπάαπί : αἱ ποπαϊηί αἀκοθπάσπαϊ [αου]ίας, ἱππροία Παπηπῖς 

ΟΠΩΠΟΠΙ ΗΠΑΡ παοη(ῖς 5οΠογίίαπα ογἰποσηία. (11) ῬΙατοΒ 

απἱάσια. δαπί 14 σοµι5 οπίατασίας, 5εᾷ πιαχίπιης ιο απ! ΤΠ 

οοπβπ!ῖς ρμιορίιῶ εί ρυρί ο5ἱ. 

ΧΧΧΙΠ. Τηβι]α5 ἆποαια Παγίας ἵπ 56 οοπηρτγε]οπάΠί, ἂ0 

Ἱαχία μιορίατα απἰάθπη σπα αἰἷας οοππρ]αΤας. {πι ΠΠΔΠΙ 

Ροτπιασηᾶπα , παπα Μειορη Υοσδηί. Τη ο ΠΟΙΗΙΠΙ5 ο] α5άσπα 

γης οδί οο]ουτίς, οαῖ 6αΠ10γ5ο5 ορπά{{ος α πμαίτο 5υᾶ Μετου 
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ΔΙΟΔΩΡΟΥ 0 

αὐτὴν Καμθύσου καὶ θεµένου τὴν προςηγορίαν ἀπὸ τῆς 
(5) Ταύτην δὲ τῷ μὲν σγήματί 

φασιν ὑπάρχειν θυρεῷ παραπλησίαν, τῷ δὲ µεγέθει πολὺ 

προέ ειν τῶν ἄλλων γήσων τῶν ἐν τούτοις τοῖς τόποις' τὸ 

ἐκ πτρὺς αὐτοῦ Μερόης. 

μὲν γὰρ μῆχος αὐτῆς εἶναι λέγρυσι σταδίων τριοχιλίων, τὸ 

δὲ πλάτος χιλίων; ἔχειν ὃ) αὖ εν καὶ πόλεις οὐχ ὀλίγας, 

ὧν ἐπιφανεστάτην ὑπάργειν τὴν Μερόην. ϐ )Ἡαρήχειν 

δὲ τῆς νήσου τὸν περικλυζόµενον πάντα τόπον ἀπὸ μὲν 

τῆς Λιθύης θῖνας ἔχοντας ἄμμου μέγεθος αέ έριον, ἀπὸ 

δὲ τῆς Ἀραθίας κρημνοὺς πατερῥωγότας' ὑπάρχειν δ᾽ 

ἐν αὐτῃ χαὶ μέταλλα ο. τε καὶ ἀργύρου χαὶ σιδή- 

ρου καὶ χαλκοῦ" πρὸς, δὲ τούτοις ἔχειν πλῆθος ἐθένου, λί- 

θων τε πολυτελῶν γένη παντοδαπά ) Καθόλου δὲ το- 

οσο νήσους ποιεῖν τὸν ποσο. ὥςτς τοὺς ἀχούοντας 

μὴ ῥᾳδίως πιστεῦσαι' γωρὶς Ὑνρ τῶν περικλυζοµένων 

τόπων ἐν τῷ καλουμένῳ Δέλτα τὰς τω. εἶναι νήσους 

πλείους τῶν ἑπτακοσίων, ὧν τὰς μὲν ὑπὸ Αἰθιόπων 

ἐπαντλουμένας Υεωργεῖσθαι κέγχρῳ, τὰς δὲ πλήρεις 

ὑπάρχειν ὄφεων καὶ χυνοκεφάλων καὶ ἄλλων θηρίων 

παντοδαπῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἀπροσί: τους εἶναι, τοῖς ἀνθρώ- 

(6) «Ο δοὺν Νεῖλος κατὰ τὴν Αἴγυπτον εἰς πλείω ποις. 
/ / 

µέρη σχιζὀµενος π 

Δέλτα. (6) Τούτου δὲ τὰς μὲν πλευρὰς χατα Ὑράφει τὰ 

τελευταῖα τῶν ῥευμάτων, τὴν δὲ βάσιν ἄναπληροϊ τὸ δε-- 

χόι ́μενον πέλαγος τὰς ἐκθολὰς τοῦ ποταμοῦ. σ 7) Εξ είησι 

δ᾽ εἰς τὴν θάλατταν ἑπτὰ στόµ.ασιν, ὧν τὸ μὲν πρὸς ἕω 

ιεῖ τὸ χαλούμενον ἀπὸ τοῦ σγ. ἥματος 

κεκλιμένον χαὶ πρῶτον πα Πηλουσιακόν, τὸ δὲ 

δεύτερον Τανιτικόν, εἶτα Μενδήσιον, χαὶ Φατνιτικόνι 

χαὶ Σεβεννυτικόν, ἔτι δὲ Βολόίτινον, καὶ τελευταῖον 

Κανωθικόν, ὅ τινες Ἡρακλεωτικὸν ὀνομάζουσι {8 

"Εστι δὲ καὶ ἕτερα στόµατα ειροποίητα, περὶ ὃν οὐδὲν 

κατεπείγει Ἰράφευν. Ἐν ἑκάστῳ δὲ πόλις τετείγχισται 

διαιρουµένη τῷ ποταμῷ καὶ χαθ' ἑκάτερον μέρος 

τῆς ἐκβολῆς ζεύγμ ασι καὶ φυλακαῖς εὐχαίροις διημ. 

µένη: ἀπὸ δὲ τοῦ Ποσο στόματος διδρυξ ἐστὶ 

χειροποίητος εἰς τὸν Ἀράδιον χόλπον καὶ τὴ δα ἂν 

() σον δ᾽ ἐπεθάλετο πρῶτος χατα- θάλατταν. 

σχευάζειν Νεκῦς ὃ Ψαμμητίχου,! μετὰ δὲ τοῦτον Δαρεῖς 

ὅ Πέρσης, χαὶ .. ψας τοῖς ἔργοις ἕ ἕως τινὸς τὸ τελευ- 

(1ο) ἐδιδάχθη γὰρ 

ὑπό τινων ὅτι διορύξας τὸν ἰσθμὸν αἴτιος ἔ ἔσται τοῦ χα- 

ταχλ. υσθῆναι τὴν Αἴγυπτ ον" µετεωροτέρον γὰρ ἀπε- 

δείχνυον ὗ ὑπάργειν τῆς Αἰηύπτου τὸν Ε ρυθρὰν θάλατταν. 

ΜΗ Ὕσ στη δὲ ὁ δεύτερος. Πτολεμαῖϊος συνετέλεσεν 

αὐτήν, καὶ κατὰ τὸν ἐπικαιρότατον τόπον ἐμηχανήσατό 

ταῖον εἴασεν αὐτὴν ἀσυντέλεστον" 

τι φιλότεχνον ὃ 

βούλοιτο διαπλεῦσαι, καὶ ταχέως πάλιν συνέχλειεν, εὖ- 

στόχως ἐχλαμ. ἑανομένης τῆς χρείας. (1) . δὲ διὰ τῆς 

διώρυγος ταύτης ῥέων ποταμὸς ὀνομ |, άζετα ἰ 

τοῦ κατασκευάσαντος Πτολεμαῖος, ἐπὶ δὲ τ 

διάφραγμα” τοῦτο δ) ἐξήνοιγεν, ὁπότε 

ἡ 

πόλιν ἔχει νά ως. Ἀρσινόην. 

ΧΧΧΙΥ. δ) οὖν Δέλτα τῇ Σικελία τῷ σχ ηματι 

παραπλήσιων { να τῶν μὲν πλευρῶν ἑκατέραν ἔχει 

σταδίων ἑπταχοσίων καὶ πεντήκοντα, τὴν δὲ βάσιν 

ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙ 
σ 

ΤΟΥ ΙΛ. 

ΊΟΠΊΘΗ ΙΠΙΡΟΞΗΙΜ, 

(18-----40.) 

(9) ΕΙρυα βοπ{1 1ο[οινο, ὀοογίδαιο Ἱῃ- 

υ]ΐ5 πιαση(ιάϊηο , 15 απἱάσπα 1π ΙοοΙ5, ρναρίατο ἀἰσίαν, 

{ου πι]]]α δίαάία Ἱη ΙοηβΙπα, οί Πλ] ἵη Ἰαίαπα ραίσης, αΓ- 

Ῥοδ4.16 ΠαΡΟΠ5 ΠΟΠ Ρα685, 41ΓΗΠΗ ποΡΙΙβδῖπ]α Μειουα. (9) 

Ῥοντο {πδα] παιγαπέ, απομδαπθ Παππο οἰγουιποίαν, ἃ 

11ϱγ ΠΠΙΡΙΒ ΙΠΊΠΙΘΗΒΟ5 ΑΥΘΠΑΓΙΙΠΙ ΟΠΙΛΠΙΟ5, Υ6ίδΙ5 ΑΓα- 

Ῥίαπα Ῥταγηρίος 56ορι]ογάπη νουσος ορίθηά!. Ἐδδο Ιη 6 

πηθηιογαηί {οάῖπας αιιτὶί, ατσρη, [ευ, ὤγὶδ, αὐ ργαίογεα 

Π]ᾶσΠαΠΗ Ἰάβονο ορεηῖ οορίαπη αἱ γατία ΡΓοΙΙΟΒΟΓΙΠΑ ΙαρίάΙΙΩ 

6οηθγα. (4) Τοί ἀοπίαπο ἵηςα]ας ο[ιοί αὐ μου Πανίο, τί 

απο ίοτας νῖκ οτεεπάΠι αγ τεηίατ. Να Ργαίον οἱνομΠ]- 

Ππος Ίοέος ἵπ Ὠε]ία τοβίοΏθ, 4παπι γοσαη{, ρ]αγ6ς πΘΓΑΠ{, 

βορί]ησοη[15, απαγΙΠ1 αἱία; αὐ ἀπΙμιορίρας ηϊραίαο ΙΠΘΡΕΙΣΟ 

ΗΗΙΙο. οοἱετοηίατ, αἰία., ααἷα δειρεη{ρις εί ογποσερµα/ς, 

οπηη](ο Ώδ5αΓάΠῃ σοηογο αὐππάαγθηί, ἀ ΠΙΟ εβδοΠ{ αὔσοδδιι 

λοηἱηίρις. (5) Οείεναπῃ Νῆης Ιπίτα αἰσγρίαπι ἵπ ρ]αγες 

(0) 
ἨΠι]ας Ιαΐεγα αχ ἰγοπαῖ Παπηϊηίς αἱγεί ἀθθοτίραπί, ῬαδΙΠ νουο 

505515 1Υ6Ο5, Ὠο]ία, α Πσιτα 5ῖο ποπηϊπαίαπι, ο(ποΙ{. 

Ρε]αριι5, οδίία ΝΗΙ εχαρίεης, αὐο]νίί. (7) Ναπι δορίομι 

οδ[15 ἵη. πιατο εχου ές άποτάπα ΡΓΙΠΊΠΑ αάΤογο. οΥοδΗΏι 

ἀἰσίαι Ῥομαδίασιαπι, δδὀΙπά ΠΠ Ταπ{ΙσαΠη; Ιπάς Μεπάσδίιπι, 

Ῥιια(πΙΠοππσιε, οἱ Βερεπηγίσππα, ἔαπι Βο]βΙ παπα οἱ ρο- 

(8) 

δυηί οἱ αἰία οδίία ΠπάΠ [αεία, 4ο φπίρας 5ο] ρογο η Ι1 αγροι, 

ΦίΤΟΠΙΟ Οαποβίσοπη, α ποππα]ής Ηογοι]σηπι γοσΙαίαπι. 

Αά υπαπι(οάσιαο πιὮς οοπά]ία οδί Παπιηο ἀῑγίδα αἱ αβ 

υίτασαθ οβΗ 1 πίρα Ροπβα5 οἱ οα5ίοᾶ 5 ορροτιαπίς ηπαπ]ία. 

Α Ῥε]αβίαςο {οβδα ἴπ 8ΙΠΙΠΙ Αγαβίόιμι οἱ ΤΥ{ΤΟΗΠΙ ΊπαΓο 

ΠοππίΠαπη πιαπίρ5 ἀεάποία αδἰ.. (9) ο]α5 ἀποθηζαρ Νδοος, 

Ῥεαιηπιθί]οί 115, Ρας αιοίο Γηἱ{, οἱ ροδίέ οπι Ώανίς 

Ῥογδα ορα5 αποάαπηίθηις ῥγοδαχ{{, 566 ἵππρογ{δοίΙΠη {απά ΕΙ 

τοι! : (19) Εἀοσίας ειαί ομίππα αιϊραδάαη], Ι5ΙπαΙ ρου[ο5- 

ΦΙ0Ί6 ) 118 ε[[οσίαταπ], αἱ ἀἱργρίας 5αρπηοισογείι; ΒΙΡΓΙΠΙ 

οηίπα ΠΣΥΘ ο 1115 6556 4’σγρίο ἀθπηοηδίταταπί. (4 {) Ῥορίοα 

Ριοἱοπιαα5 δεοιπά ας αἱ πιαπα ορθγί ΠΠΑΠΗΠΑ Ιπηροδηϊ!, εί 

Ίουο ορρογΠ]βαίπιο φορἰπηοπίπα. αποάσαπι ἐΓαπςΥοΥβαΓΙάΠΗ 

αγἰβοίοφθ πιαζ]]παίαας οδἰ; αποά γαηβίίαγας αρεγῖοροί, εἴπηΟΧ 

(12) 

Απιηίς Ρος Γο5δαπα ἀθοιιτοις Ρίοἱεπισς, πομιίπε αμοίοιῖς, 

Πίσγαπι οσσαάσραί, δα οοηδίΗαπι πο. Γαδίταπίο. 

ἀἰσίαν: αὈί {η πηαγ οχουηέ, αραπα μαῦοί ποιηίηα Αιδί- 

η068. 

ΧΧΧΙΝ. Ρε]ία 9ἱοΙίω βραγαη Ἱπιαίατ. Ὀίταπησθ Ἰαΐις 

αά δορπσοηία ααἰπααρὶπία θίαθία Ῥουηρίίσ; ραδί5, απο 
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θαλάττη προσκλυζοµένην σταδίων χιλίων καὶ τριαχο- 

σίων. {5) Ἡ δὲ νῆσος αὕτη πολλαϊς διώρυξι χξιρο- 

ποιήτοις διείληπται καὶ χῶραν πε ενα καλλίστην τῆς 
Αἰγύπτου" πατομόχωστος Ύὰρ οὖσα χαὶ Κατάῤῥυτος 
πολλοὺς καὶ παντοδαποὺς ἐκφέρει καρπούς, τοῦ μὲν 
ποταμοῦ διὰ τὴν κατ) ἔτος ἀνάθασιν νεαρὰν ἰλὺν ἀεὶ 

χαταχέοντος, τῶν ὃ᾽ ἀνθρώπων ῥᾳδίως ἅπασαν ἄρ-- 

δευόντων διά τινος μηχανΏς, ἣν ἐπενόησε μὲν Ἀργιμή- 
δης ὁ Συραχόσιος, ὀνομάζεται δὲ ἀπὸ τοῦ σχήματος 
κογλίας. (8 ) Πραεϊαν δὲ τοῦ Νείλου τὴν ῥύσιν ποιου- 
μένου, χαὶ Ύῆν πολλὴν καὶ παντοδαπὴν καταφ ἔροντος) 

ἔτι δὲ κατὰ τοὺς χοίλους τόπους λιμνάζοντος, η γίνε- 

ται πάμφορα” (4) ῥίζαι γὰρ ἐν αὖτοις φύονται παντο- 

δαπαὶ τῇ γεύσει καὶ χαρπῶν καὶ καυλῶν ἰδιάζουσαι 

φύσεις, πολλὰ συμθαλλόμεναι τοῖς ἀπόροις τῶν ἀνθρώ- 

(6) Οὐ γὰρ 

µόνον τροφὰς παρέχονται ποιχίλας χαὶ πᾶσι τοῖς δεοµέ- 

νοις ἑτοίμας χαὶ δαψιλεῖς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς τὸ 

ζην ἆ ἀναηκαίων οὐκ ὀλίγα Φόρομαι βοηθήματα" (ο ) λω- 

τός τε Ὑὰρ φύεται πολύς, ἐξ οὗ χατασκευάζουσιν ἆ ἄρτους 

οἳ χατ᾽ Αἴγυπτον δυναµ.ένους ἐκπληροῦν τὴν φυσικὴν τοῦ 

λ .ν / ΔΝ 

πων χαὶ τοις ἀσθενέσι προς αὐτάρχεικν. 

/ ὔ / 6 / ον ι / .. 5 / 

σώματος ἔνδειαν, τό τε κιθώριον δαψιλέστατον ὑπάρ- 

; () 
1 / λ / λ 

Εστι δὲ καὶ δένδρων γένη πλείονα, καὶ τούτων αἳ μὲν 
ὀνομαζόμεναι περσαῖαι καρπὸν διάφορον ἔχουσι τῇ 

; / . 3 / ο να, ο. 
γλυκύτητι, µετενεχθεντος ἐξ Αἰθιοπίας ὑπὸ Περσῶν 

τοῦ φυτοῦ καθ᾽ ὃν καιρὸν Καμθύσης ἐκράτησεν ἐχείνων 
(8) Τῶν δὲ συκαµίνων αἱ μὲν τὸν τῶν 

ον φέρει τὸν χαλούμενον Αἰγύπτιον χύαμον. 

τῶν τόπων. 

µόρων καρπὸν φέρουσιν, αἱ δὲ τὸν τοῖς σύχκοις ἐμφερῇ, 

καὶ παρ) ὅλον σχεδὸν τὸν ἐνιαυτὸν αὐτοῦ φυομένου 

συµθαίνει τοὺς ἀπόρους καταφυγὴν ἑτοίμην ἔχειν τῆς 

ἐνδείας. (0) Τὰ δὲ βάτα καλούμενα συνάγεται μὲν 

κατὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ποταμοῦ, διὰ δὲ τὴν γλυκύ- 

τητα τῆς φύσεως αὐτῶν ἐν τραγήµατος μέρει χατα- 
ναλίσχεται. (10) Κατασχευάζουσι δὲ καὶ ἐκ τῶν κρι- 

θῶν Αἰγύπτιοι πόµα λειπόμενον οὗ πολὺ τῆς περὶ τὸν 

οἴνον εὐωδίας, ὃ καλοῦσι ζῦθος. (11) Χρῶνται δὲ καὶ 

πρὸς τὴν τῶν λύγνων καῦσιν ἐπιγέοντες ἀντ᾽ ἐλαίου τὸ 

ἀποθλιῤόμενον ἔκ τινος φυτοῦ, προςαγορευόµενον δὲ 
40 χίχι. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τὰ δυνάµενα τὰς ἀνακαίας 

45 

ϱ0 

χρείας παρέχεσθαι τοῖς ἀνθρώποις ο. φύεται χατὰ 

τὴν Αἴγυπτον, ὑπὲρ ὧν μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. 

ΧΧΧΝ. Θηρία δὲ ὁ Κεῖλος τρέφει πολλὰ μὲν καὶ 

ἄλλα ταῖς Ἰδέαις Ἐηλλαγμένα, δύο δὲ διάφορα, τὀν τε 

χροχόδειλον καὶ τὸν καλούµενον | ἵππον. (2 , Τούτων ὃδ᾽ 

ὁ μὲν ους ἐξ ἐλαχίστου γίνεται μέγιστος» ὡς 

ἂν φὰ μὲν τοῦ ζῴου τούτου τίκτοντος τοῖς χηνείοις πα-- 

ραπλήσια, τοῦ δὲ γεννηθέντος αὐξομένου µέ χρι πηχῶν 

ἐκκαίδεχα. (5) Καὶ μακρόθιον μέν ἐστιν ὡς κατ 

ἄνθρωπον, γλῶτταν ὃ δὲ οὐχ ἔ γεν τὸ δὲ σομα θαυμαστῶς 

ὑπὸ τῆς φύσεως ὠγύρωται” τὸ μὲν Ὑὰρ δέρµα αὐτοῦ 

πᾶν φολιῤωτόν ἐ ἐστι καὶ τη σκληρότη τι διάφορον, ὁδόν-- 

τες δ) ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ὑπάρχουσι πολλοί, δύο 

δὲ οἵ χαυλιόδοντες πολὺ τῷ µεγέθει τῶν ἄλλων διαλ- 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟΌΙΙ ΤΠ. -ᾗ 

πιαῖ αλα, δίαΚἱογΠ1 οί Πη]]]ο {ποσρΠίΟΓΙΠΗ. Εδί ως 

Ἰηδ]α Ππα](15 (οβ8ἱ5 πηαηιΙ [αο[ῖς Ἰηίαιδοσία, αΠΙαΠΙΦΘΙΠΤΙΙΠΙ 

Αβγρίϊ Ἰοσυπη ϱΓΦΡΕΗΝ. (9) Θπὰ οπίπι α ΠπηίΠο οἷί ἃς- 

Εοδία οἱ Πηίσια, ππαρπαπα ΓοίπάΠΙ γανἱοίαίοπι ρτούσέ, 

ἀαπι απηϊγειδαΓίο Πα γία5. οχόθδδιΙ ΠΟΥΙΠΙ Ῥογροίιιο Γι 

Ἀ/απαΙ{, οἱ ποσο] [ασἱ]ο θα. γἰσαπί πο ΠΊηΗ απαάσπα, αὐ 

ΑτοηίιεΙς Ἁγγασιδίο Ἰηγοπία, αιια) ἃ {ΟΙ οοσΠ]ία" ΠΟΠΙΟΙ 

μαρεί. (9) Θπι ]οηῖς οἰί ΧΙΙ ργοΠιικας, πα Ί( 6 γα π]αι 

5δ6ύυηα {εγρ ἀε[ογαί, οἱ ἵπ Ἰοοῖ5 οαγίς αἴᾳια η Πονῖρις 

Ρίαβηεί, [ωουπάας ρα]ιάος ο[]αι. (4) Ναπι ἵπ Πὶς ναγῖο 

54Ρογ6 ταδ]εςς παδουηίαν, Γποίαδαιο οἱ οαα]ος σοηἱο βἱ- 

αγ; ασ ρααρογοις οἱ ἱπβνηῖς αἆ αδαπα σπαπίη δα1ἷς 

οδἰ οοη(δρηΙ. (6) Νοη θἱΠ1 οἱβο5 (απίΠΗ νατίος ο ἵδαιιο 

οᾳοπΗΡι5 οργίος αἱ Ίαγρος ργαβεηί, ΥΟΓΙΠΙ αῑα Ύ1οΠιθ 

(0) 
ΊΧαπ1 οορίο»ο Τρί Ιοίτ5 ογοδοῖί, παπάς ραπεπι σγρίΙ αἲ πα- 

γ]ίσ ποεθδρατία αἀ]απποηία ΠΟΠ. ρανσς δαμπηηἰδίγαπί. 

(αγα1οπι οογροχί5 Ιπαϊσεπίίαπα αχρ]επάαπα οοπβοϊαπές πι 

ἀροτίαπα Πο αραγππαπι {ἰσγρίαπα Ύπαα ἀἰσπηί ΓαΏαΠα 

οα!{. 

Ῥι5 Ῥευ5ίσς» ας ποππαπ{ οχἰπιίαπα Παβοηί ἀπ]οσάΠποεπῃ. 

(7) Αιβογαπ1 αποσαθ οοπαρ]άτα 5υΠί οποία, οχ α- 

Ῥτομαραία Ἠα.ο ρ]απία ΓΗ οχ ΗΠορία ἃ Ραι5ἱ5, 41ο {6ΙΠροΓΟ 

0απηΏγδο5 Ίοσα ἵ]α ἵπ Ρροίοείαίο Μαρί. (8) ΒγοαηΙΙΠοΓΙΠΙ 

αἰία ποτα, αἰἰα. Πουβιις βἰπαί]θπα (ΓοΠ1 ῥτοάουπί : αἱ 

(π ρ6ς {οἵπα {ου ΑΠΗΙΠΗ 1ρί Ῥγογοπίαί, ΡαΓΑΠΡΒΙΠΙΗΠΗ 

(9) Ραία 

αι γοσαπίας, Ροδί ΠγΙ! γασθδδαπι οοπιρονίαΠ{, εἄσιο ο 

(10). 6οπ{- 

οἵαιν. σγρί5 Ροία5 οχ Ἰοτάεο, απθπι 2γίπαπι νουαηί, 

εοπίγα (ΑΠΊΘΙΗ ρου βαρίαπα 56 οχη/ροί Ἱπάϊσοπάριις. 

πα ἀμ]οσάπεπα ϱτο Ῥοἱας αὐδαπηη(ας, 

οὐοτῖς ο δαροτῖ5 Ιαουπα(ίαίο γίπο πο ΠΙΙΓΗΠΗ 6εάθης. (11) 

Λλά Ἱπσοριπας αοοοπάσηάας Ἰ(ποτοπι ον ρ]απία πα6ατΗ, 

(πάπα Οἱ οἱ γοσσηί, θχργοβδΙΠα Ῥτο οἶθο ἱπαιπάσηί. Ῥ]ητα 

{ηδιρος αἷία απ ποζοβδανίος Ἰοπίπαπα αδαδ οοπηούα 

παδουηέτ αθαίπα ἵπ ισγρίο, πα εΠΙΠΙΕΓΗΓΟ ΙοΠΡΙΠΗ ο»! 

ΧΧΧΥ. Μι]ίας Νις Μοφίίας αἲξ, παπα αἰίας [ογπηῖς 4] - 

νοικᾶ5, (πι ἆπας Ιηίσπες, ετουοΦαπα Ῥυία, οἵ ΘΦΙΙΗ 

απσπη ἀἴοππί, (2) Ηοταη ογοσρᾶ]ας 6χ ππίπιο Πί πιαχΙ: 

Πημς : οὖα οπίπι Ίου απίνια] απςει]ηῖς φἰπιία ραΠΐ, εχο]η: 

ῶ) 

Ποπηιηϊς τοδροσία Ἰομραπι ὥαίθηα υἰνέ, Ππρυσ(πο ο96Ι, 

ΦΙ5416. πάο οαίπ]ας αά 5εἀθοῖπι ουρῖίος οχκοτοβεῖί. 

σουρα5 α παίατα η γίήσο οοπαπιπάπα Παβοί. Ροἱ15 εΠΙΠΙ 

ἰοία απ απαίς ἱπίορ]έατ εἰ ἀπγίμε δι οχοσ]Πί. Ὀοπίες αχ]: 

Ιαη ται ο απ]Η εχαθρειαηί, ἀποαιε οχδίαπί οείοο 
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λάττοντες. (4) Σ Σαρκοφαγεῖ ἵ δὲ οὐ µόνον ἀνθρώπους, 
ἀλλὰ χαὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπὶ τῆς Ἡῆς ζῴων τὰ προσπε- 

λάζοντα τῷ ποταμῷ" καὶ τὰ μὲν δήγµατα ποιεῖ ἁδρὰ 
π / - οἱ αρ -- / Ν ν 

χαὶ χαλεπαά, τοῖς δ᾽ ὄνυξι δεινῶς σπαράττει, καὶ τὸ 
οω ο / 

διαιρεθὲν τῆς σαρχὸς παντελῶς ἀπεργάζεται ὁυςίατον. 
3 / λ ο” ἀ ο λ Δ Δ ια ο) 

(6) ᾿Εθηρεύετο δὲ ταῦτα τὰ ζῷα τὸ μὲν παλαιὸν ὑπο 
-ω - 9 / 

τῶν Αἰγυπτίων ἀγχίστροις ἔγουσιν ἐπιδεδελεασμένας 
ϱ λ λ λ 

δείας σάρχας, ὕστερον δὲ ποτὲ μὲν δικτύοις παχέσιν 
« / 5ο ο μον Φ μη 
ὥκπερεί τινες ἰχθύες, ποτὲ δὲ ἐμθολίοις σιδηροῖς ἐκ 
-ω / ο” 1 

τῶν ἀκάτων τυπτόµενα συνεχῶς εἰς τὴν κεφαλή». (6) 
ο -». / Δ 

Πλῆθος ὃ᾽ αὐτῶν ἀμύθητόν ἐστι κατά τε τὸν ποταμὸν 
Ν ἓν : 

καὶ τὰς παραχειµένας λίμνας, ὥς ἂν πολυγόνων τε 

ὄντων καὶ σπανίως ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀναιρουμένων' 
ου λ λ σα / ον ο νο / / 3 ος 

τῶν μὲν γὰρ ἐγχωρίων τοῖς πλείστοις νόμιμόν ἐστιν ὡς 
/ - η) /. 

θεὸν σέθεσθαι τὸν κροκόδειλον, τοῖς δ) ἀλλοφύλοις ἅλυ- 

λής ἐστιν ἡ θή αντελῶς οὐκ οὔσης ἐδωδίμο σιτελής ἐστιν ἡ θήρα, παντελῶς οὐκ οὔσης ἐδωδίμου 
! ο” { 

() Ἀλλ) ὅμως τοῦ πλήθους τούτου φυοµέ- 
ο / ’ / / 

νου κατὰ τῶν ἀνθρώπων ᾗ φύσις χατεσχεύασε μέγα 

τῆς σαρχός. 

βοήθημα" ὁ γὰρ καλούμενος ἰγνεύμων, παραπλήσιο Β η: ἵπρ κ νου υ.5 ς δεν: 2 ρ Ἶ ς 

ο. / [4 λ οο  / λ 

ὢν μικρῷ χκυνί, περιέρχεται τὰ τῶν κροχοδείλων φὰ συν- 
σω / λ λ / λ λ 

τρίέων, τίκτοντος τοῦ ζῴου παρὰ τὸν ποταμόν, καὶ τὸ 
3 / ά ο / 

θαυμασιώτατον, οὔτε κατεσθίων οὔτε ὠφελούμενος 
ον ν / ς { νλ. : -- -. οὐδέν, διατελεῖ φυσικήν τινα γρείαν καὶ κατηναγχασμέ 

ς ΘΑ 

(ϱ) Ὁ δὲ χα- 
/ 3 3 3’ / 

μέν ἐστιν οὔῦκ ἐλάττων 
ο / / -ᾱ νο ο/ » 

πηχῶν πέντε, ο. ὃ) ὢν χαὶ δίχηλος παραπλη- 

ρω 3 / / 
νην ἐνεργῶν εἰς ἀνθρώπων εὐεργεσίαν. 
- / -ω 

λούμενος ἵππος τῷ μεγέθε ' 

σίως τοις βουσί, τοὺς Χαυλιόδοντας ἔ ἔχει μείζους τῶν 

ἀγρίων ὑῶν, τρεῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, τα δὲ 

χαὶ κε ορ χαὶ φωνην ἵππῳ παρει. | φερΏ» τὸ ὃ- ὅλον 
/ Δ / 

Ὀ σώματος οὐκ ἀνόμοιον ἐλέφαντι, χαὶ δέρµα 

) Ποτάμιον 
ρας ἐν τοῖς 

χύτος 

πάντων σχεδ δὸν τῶν θηρίων ἲ ἰσχυρότατον. 

γὰρ ὑπάργον καὶ γερσαῖον τὰς μὲν ἡμέ 

ὕδασι ποιει γυμναζόμενον κατὰ βάθους, τὰς δὲ νύχτας 

ἐπὶ χώρας κατανέμεται τόν τε σῖτον χαὶ τὸν Ὑόρτον, 

εἰ πολύ τοῦτο τὸ ζῷον καὶ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὥστε τεχνον τν 
. ο ο Δ Ν 
ἐλυμαίνετ ἂν ὁλοσχερῶς τὰς τὰς 

ιά / Ξ Ελ] ᾽ 

(1) Ἀλίσχκεται ὁξ καὶ 
9 / - / ν ο κ» 3 

ΙΣΗΣ των τυπτοντων τοις σιοηροις εμ.οολιοις᾽ 

ῥ 

ἔτιχτεν, 
” 

χατ᾽ Αἴγυπτον. 

γ εωργίας 
ο Δ λος 

τουτο το σῴον 

Αν 

-ἥ Δ 

επ και 
ο - 

αὐτὸ πλοῖα, ον 
ο ο» / 

ου Ὑὰρ ἂν φανη, συνάγουσιν 

περιστάντες χατατραυμ. ατίζουσιν ὥσπερ τισὶ κοπεῦσιν 
3 λ / 

ἐπὶ σ σιδηροις ἀγχίστροις Ἴ εἴθ᾽ ἑνὶ τῶν ἐμπαγέντων 
” / σω .λ ς/ 

ἐνάπτοντες ἀρχὰς στυπίνας ἀφιᾶσι, ἂν ὅτου 
/ 

μας 
ΥΥ ἡ λ ε] / . 

παραλυθῇ γενόμενον ἔξαιμον. (11) Τὴν μεν οὖν σάρχα 
νι) 3 Ρα ο / ο. ο) ἩΧ - 23λ 

σχληρὰν ἔχει καὶ δύσπεπτον, τῶν δ ἔντοσθεν οὖδεν 
38/4 η αγ 5 ”" 3} 3 ᾗ () 

ἐδώδιμον, οὔτε σπλάγγνον οὔτ' ἐγχοίλιον. 
γ 7 - .ω / τν 

ΧΧΧγΥΙ. Χωρὶς ὃ δὲ τῶν εἰρημένων θηρίων ὁ Νεῖλος 

ἔχει παντοῖα Τένη ἰχθύων καὶ κατὰ τὸ πλῖθος ὁ ἄπιστα. 

Τοις γὰρ ἐγγωρίοις οὐ µόνον ἐκ τῶν προσφάτως ἅλι- 

σχομένων παρέχεται δαἡμλῆ Ἡ τὴν πλαν ή, ἀλλὰ καὶ 

πλτθος 
λ 

λου δε 
/ / 

πάντας τοὺς χατὰ τὴν οἰκουμένην ποταμούς) 

εἰς ταριχείαν ἀνίησιν ἀνέχλειπτον. (2) Καθό- 

ταῖς εἷς ἀνθρώπους εὐεργεσίαις ὑπερθάλλει 
.» ᾿ 

τῆς Υὰρ 

πληρώσεως τὴν ἆ ἀρχὴν ἀπὸ θερινῶν τροπῶνν ποιούμενος 

αὔξεται μὲν µέχρι τῆς ἰσημερίας τῆς μετοπωρινῆς, 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Α, (ας 42.] 

πηυ]{ο σγαΠάΙογθς. (4) ῬΏοεγοταί ΠΟΠ {άΠΙΗΠΙ ἨοΠ]ΙηΘΒ, δὲὰ 

είαπα αα, σα οαπαπθ Παν]ο ριορίη(ααηί, απϊπηαα. Μοι- 

55 Ἱπαργ]ηι]ί α0Γ65 οἱ 54Υο5, υπριϊραδήαο Ἱπηηιαπίίοτ ἀἱ]α- 

π]ας, ας αάᾳπῖά οαγηῖς ἀῑνε]Ηέ, παπι ἀἱ[Πο]ἴαιε οα8]εβοΙ!. 

(5) Ηασό απ]παα ςδγρίΠ ααοπάαπι Παπ γοπαραηίαν, 

δΕ]Η15 οαΤΠΙΡΗ5 Ιηαδζαία; Ῥορίοα ογαβδίς ΙπίοιάμΏ τορας, 

υ{ἱ ΡἰδοΙαπα ΠΟΠΠΙΙΙΙΟ5, {θγγείς Ιπίαγάπα γαοίρας, ο παν{σῖς5 

(6) πα Ἠογαπι πιπ]ίαάο 

ορί ἵῃ απηπί δἱ θἰασηῖς γἰαιπί5; αἱ ααϊ {ὦοπάΙβδιπηϊ θἱπί, οἱ 

οτεβτο ἵπ οδρίία Ιπιρᾶσίί5. 

Τ4ΥΟ αξ Ἰοπηπίρας παορηίατ. Ναπη ἃ Ρ]ετίδαμα 1ποο]ῖς 1666 

βαποΙίαπι οδί εγοσοᾶΙαπ1 ΡΤο 4ο οο]ἱ : αχἰταηεἰς Υ6τΟ α Υ6- 

ηβίΙοης Ἠογαπ αΠία(ἰς πμ] τοίξ, «απο αἆ γαβεοπάσπα 

ΡΤΟΓΕΙΙ5 Ἱπερία. (7) Βεά ἰαπιοηῃ αἀγθειδιας απο ἵπ Ρογηϊοίπι 

πλογία Πάπα Ἰαχιτίοδαπα (οὐμπάΠαίοπι ἵησθης ΤοηιθάΙάπῃ ηᾶ- 

ίατα ῬγοσυγανΙ{. 16ΠΘΙΠΙΟΠ οηἵπα απ ἀῑσίίαν, πιοβη[αάίπο 

εχηῖς Ρις, ονα Ῥε]αο, Ἱαχία Πππιεη οπἱχο, ΟΡΟΙΤΕΠ5 

οοπηπαϊηι] {5 πο. (ᾳαοά πιαχῖπιο αἁπιίγαπᾶαπη οί) οἳρῖ απιί 

αας ϱαππο]ΙπαοΠ!ί ρταίία, 5εἆ αἱ παίηταἰ αιοἀάαπα 6ἱ οοᾶ- 

οἵπηι Ροτροίαο ἵπ Ὠοπηίπες Ῥοπεβεεηζί ΠΊΙΠς οχδοαα{γ. 

(8) Ἡιρροροίαπιας ααἱ ἀἰοίαι (ἱ. 6. φις Πιυία (119), 

πηασηΠάἴπεπα απίπαιε ο Ποπ ΠΙΙΠΟΓΕΠΙ αἱ Ρίβάα5 

βΙηΙΠί6γ αο Ώογας πησα]α5 μαβεί : ἴτεδ π{γΊησαιε ἀθηίθς Ρτο- 

ηλίηθη{, αρταδηῖς ππα]οιθς : αΠΠΙΡΗ5, σαπάα οἱ γους δ(α πι 

1θ[αγί; ἰοία αΠ{εΠ) ἑογρογῖδ. ΠιοΙ6Ρ ποη ἀἰςβίπιι]]ς οἱορ]απ(1 : 

(9) Έμι- 

για] άὐ πα εἰί οἱ {ογτεδίν]ς, ἱπίαγατα Τη Ίππο αάπΠαγΠα (1ηάο 

ΞΙΠΊΠΙΑ ου(15 βτηλῖίας5 Ῥνα ἐπηοίἶς Γ6ΓΠΠΕ Ρε5{118. 

8656 οχογόεΏς οοηηλογα{αγ, ποσία 1η ἴθγτα βορείας αἱ σιαηηίπα 

ἀθδραξαίαγ. 5ἱ πΊα]οΥ οί. (σροπηαίας απηΐ5 ἱησι]]ς {ωΐμ5 

Ρτοάποεταί, αρτῖς, απ δη{ Ρεν σγρίαπι, οκίΓεΠΠᾶΠ ΙΠ{ΘΓ- 

τοί οαἱαιηαίσοπι. (10) Εμαπι Ἠσυο Ὀρβία ππαοταΠχ πιαΠ]- 

Ρας οαρίίας, αἱ (Θτγεῖ οι οοπες Ῥεγουαπί. Ὁρί οηίπι 

αρρατθέ, Ἰάποίί5 πανγ]ρῖῖς ἱηγαάσπέ, αὖ οτοιαπηξίαπίος νγο]α{ὰ 

ππα]]αο]ῖ5 ααἰραξδάαπῃ [ευγαῖς αἱ μαππα(1ς δαιιοἰαπ{; {9πα ΙηΏκο- 

τί απὶ ρηποϊρί!ς 5ίπραογαπα νἰποιΙονα αἱσα[ῖς, {6ΓαΠὰ 

πηΙβΡαΙΩ [αοἱμη{, αδάαθ ἆππα γ]γοῬ ΟΠ 58ησι]πο ο/Ἰαχοιηί. 

(11) σαπίρας να μγῖς οδί εἰ ἀῑΠοπιαρ εοποοο(ϊοπίς : 4 

Ἱμίοι]οτΙρς ΥαδεΠα ΠΜ], πεαμθ γῖδορτγα πραιθ Ἱπ[ρβίίπα. 

ΧΧΧΝΙ. Ῥνωίστοα ἹπογαδΙρ]] Ρἰδοίαπη οορία ὀΠΙΠΙσ6ΠΟ- 

τή Νας αὐππάαί. Νοπ 6ΠΙΠΙ μέ τεσθη5 ἨΠΙοᾷο οαρίί8 Ίατρο 

{παπίαγ αοσοἰα. οβιο]{; γογαπι ΙποχΠαιδίαΏῃ 4ποσιθ β8]58- 

πΙθΠίοΓΠΙ οορίαπι Ἰατρίέαν. (9) Αά δὐυπι]αΓὴ, πας η 

οτΏο Πανίας Ρίγα Ποππίρας οοιηπποάα ασοοιπη]α{. Ἐκιη- 

ἀαίο εἶαδ α βο]δήο ἱπαρίοης «δίίγο αἆ οφπποσΙπηῃ 

αβαπο απαιημαἰο αηροίαν. Πη{οαι ΠΟΥ ΜΗ θαρίλάο ΠΠ) 

ἡ 
ἱ 

ο 



6 

(0----ᾱ4.) 

ἐπάγων δ᾽ ἀεὶ νέαν ἰλὺν βρέχει τὴν γΏν ὁμοίως τήν τε 

ἀργὴν καὶ σπόριµον καὶ φυτεύσιμον τοσοῦτον γρόνον 

ὅσον ἂν οἳ γεωργοῦντες τὴν γώραν ἐθελήσωσι. (ϐ) Τοῦ 

γὰρ ὕδατος πραέως φερομένου, ῥᾳδίως ἀποτρέπουσιν 

αὐτὸν μικροῖς χώμασι, Χαὶ πάλιν ἐπάγουσιν εὐχερῶς 

ταῦτα διαιροῦντες; ὅταν δόξῃ συμφέρει. (4) Καθόλου 

δὲ τοσαύτην τοῖς μὸν ἔργοις εὐχοπίαν παρέχεται, τοῖς 

δ᾽ ἀνθρώποις λυσιτέλειαν, ὥστε τοὺς μὲν πλείστους τῶν 

γεωργῶν τοῖς ἀναξηραινομένοις τῆς γῆς τόποις ἔφιστα- 
λ 

10 µένους χαὶ τὸ σπέρμα βάλλοντας ἐπάγειν τὰ βοσκή- 

16 

20 

30 

90 

οὔ 

40 

αὖ 

50 

µατα, καὶ τούτοις συµπατήσαντας μετὰ τέτταρας ἢ 

πέντε μΏνας ἀπαντᾶν ἐπὶ τὸν θερισµόν, ἑνίους δὲ κού-- 

φοις ἀρότροις ἐπαγαγόντας βραχέως τν ἐπιφάνειαν 

τῆς βεθρεγμένης χώρας σωροὺς ἀναιρεῖσθαι τῶν καρπῶν 

χορὶς δαπάνης πολλῆς καὶ καχοπαθείας. (5) Ὅλως 

γὰρ πᾶσα γεωργία παρὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσι μετὰ 

μεγάλων ἀναλωμάτων καὶ ταλαιπωριῶν διοικείται, 

παρὰ δ) Αἰγυπτίοις μόνοις ἐλαχίστοις δαπανήµασι καὶ 

πόνοις συγχοµ.ίζεται" ἤ τε ἀμπελόφυτος ὁμοίως ἄρδευο- 

μένη δαψίλειαν οἴνου τοῖς ἐγχωρίοις παρασκευάζει. 

(ϱ) Οἱ δὲ χερσεύειν ἐάσαντες τὴν χώραν τὴν ἐπιχε- 

κλυσμένην χαὶ τοῖς ποιµνίοις ἀνέντες μ.ηλόθοτον διὰ τὸ 

πλῆθος τῆς νομἩς δὶς τεχόντα καὶ δις ἀποχαρέντα τὰ 

πρόθατα καρποῦνται. ( Τὸ δὲ γινόµενον περὶ τὴν 

ἀνάδασιν τοῦ Νείλου τοῖς μὲν ἰδοῦσι θαυμιαστὸν͵ φαίνε- 

ται, τοῖς δ) ἀχούσασι παντελῶς ἄπιστον. Τῶᾶν γὰρ 

ἄλλων ποταμῶν ἁπάντων περὶ τὰς θερινὰς τροπὰς 

ἐλαττουμένων καὶ χατὰ τὸν ἑξῆς χρόνον τοῦ θέρους ἀεὶ 

μᾶλλον ταπεινουµένων, οὕτος μόνος τότε ἀρχὴν λαθὼν 

τῆς πληρώσεως ἐπὶ τοσοῦτον αὔξεται καθ’ ἡμέραν, ὥστε 

τὸ τελευταῖον πᾶσαν σχεδὸν ἐπικλύζειν Εὴν Αἴγυπτον. 

(8) Ὡκαύτως δὲ πάλιν εἲς τοὐναντίον μεταδάλλων τὸν 

ἴσον χρόνον καθ’ ἡμέραν ἐκ τοῦ κατ ὀλίγον ταπεινοῦ- 

ται, µέχρι ἂν εἰς τὴν προὐπάρξασαν ἀφίχηται τάξιν. 

Καὶ τῆς μὲν γώρας οὕὔσης πεδιάδος, τῶν δὲ πόλεων καὶ 

τῶν χωμῶν, ἔτι δὲ τῶν ἀγροικιῶν κειμένων ἐπὶ χξιρο- 

ποιήτων χωμάτων, πρόσοψις ὁμοία γίνεται ταῖς Κυ- 

χλάσι νήσοι. (6) Τῶν δὲ χερσαίων θηρίων τὰ πολλὰ 

μὲν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦὺ περιληφθέντα διαφθείρεται βαπτι- 

ζόμενα, τινὰ ὃ᾽ εἰς τοὺς µετεωροτέρους ἐκφεύγοντα τόπους 

διασώζεται, τὰ δὲ βοσκήματα χατὰ τὸν τῆς ἀναβάσεως 

χρόνον ἐν ταῖς χώμαις καὶ ταῖς ἀγροικίαις διατρέφεταε, 

προπαρασχευαζοµένης αὐτοῖς τῆς ας (το) ο ὸ 

ὄχλοι πάντα τὸν τῆς πληρώσεως γρόνον -ἀπολελυμένοι 

τῶν ἔργων εἰς ἄνεσιν τρέπονται, συνεχῶς ἑστιώμενοι 

καὶ πάντων τῶν πρὸς ἡδονὴν ἀνηκόντων ἀνεμποδίστως 

ἀπολαύοντες. (11) Διὰ δὲ τὴν ἀγωνίαν τὴν ἐκ τῆς 

ἀναθάσεως τοῦ ποταμοῦ γινοµένην κατεσκεύασται Νει- 

λοσχοπεῖον ὑπὸ τῶν βασιλέων ἐν τῃ Μέμφει' ἐν τούτῳ 

δὲ τὴν ἀνάέασιν ἀκριθῶς ἐκμετροῦντες οἱ τὴν πούσαυ 

διοίκησιν ἔχοντες ἐξαποστέλλουσιν εἰς τὰς πόλεις ἐπι- 

στολάς, διασαφοῦντες πόσους πήχεις Ἄ δακτύλους 

ἀναθέθηκεν ὃ ποταμὸς καὶ πότε τὴν ἀργΏν πεποίηται 
ο. / / ο 

τῆς ἐλαττώσεως, (15) Διὰ δὲ τοῦ τοιούτου τρόπου τῆς 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΙ Τ1Ρ. 1. 
9 

Ἱπροτίαης {απα σηαγα 418Πη (γαρίθας οἱ ρ]απ/ΐς ου]ία 8ο]α, 

απαπηά(α Υε]ηῖ αστῖσσ]α, Παπποσίαξ, (5) Λαιας οηἵτη ]οηί- 

{τ΄ αοορἀεηίες πιοδ]οί βιοῖο αρσοιίρις ἁγετίπηί, ἴδαιο 

Ἀροτίῖς, δἱ οχ π5ι γἰάσα{Σ, ΠΟΠ Ώ]4ΡΠΟ Ίάμογο Ιίθγιπη Ἱπάιι- 

οσηί. (4) Αάθοπιο ἰαηίαπι Ιαροτῖρις ἑοπιρεπαΙϊ οί Ἰοπηί- 

πΊθα5 οπηο]ΙπποηΗΙ α[[οτί, υἱ Ρανς ΓΙΦΜΙΟΟΓΙΗΗ ηΩΧΙΠΙ, 5οΠηῖ- 

πίρης ἵπ οχδίοραίος {ε]]ατῖς αστος οοη]θοίῖδ, Ῥδσοτα αἆ 

ορποα]σαπά πα ἱπάποαηί, οἱ ρο5ί απαίαου αι αππαιθ ΠΊΘΗ- 

565 αἆ ἀθηιοίοπάππι τογοιαπίαν, Αα, Ιονίρας ατα(τῖς 

ΒΗΠΊΠΙΟ ἴθγγα 40150 Ροςδί Πιιπιοσία{ίοποπαι οὐίίου Ρτοδοῖςρο, 

ἱησεηίθς ΓΡΙΠΗ 40ΘΓΥΟ5 αΏδᾳιιο πιαρηίς ἱπιροπά[6 οἱ Ι400- 

γηπα γαπηπίς [πάς {ο]ηί. (6) Νάπα {οία οπηπίπο αριᾶ 

ροπίος ορείοτας ασιϊοι]ίιγα πιαρηϊς δη ρις οἱ πιο]ος/ς 

αἀπηἰπ]κίταίαν» δο]ἱ Ὑοτο ρυριϊ πηἰη]πιϊς οΗΠη οχρεηοῖς οἱ 

Ιαροτίρας (’ασος εο]ἰσαπέ. Βορίο νι βιις οοηςίία οοᾶσπῃ πιοᾷο 

Ρρο5ΐ πἱραιΙοπθιη γίπο οχιῃογαί. (6) Φα] ροςί Ιπαπάα{ίοηθΠι 

τατα ογεσίρις ἱπου]ία ρονηη{απί αἆ ραδίατα, Ἠπηο οχ 1Ώοι- 

ἰαίε (πασοίαπι γοοιρίαπέ, αἱ Ρἱ5 ρατίαηέ οΥο5, Ρ5 (οπάθαη- 

ἴπτ, (7) Ιποτοπιεηίαπα ΝΠΙ δρεσίαπ{ἶριας αἀππταβ]]α, αιιάΙθ- 

ρας Ῥγοιδαπα Ἱπογαά[ρι]α γἰἀείαν. Θ1π1 οπίπα οθίαιΙ Παν ]ϊ 

5ΙΏὮ οοηγαΙΦΙΟΠ6ΠΑ 5οἱἱ5 α)δίίναπα ππϊηπαη{ατ, οἱ ρε αδία(ῖς 

τοσα. βαβίπάο 56 πασῖς ἀσπηιίαπέ, Πῖο βο]α5 {ππα 0Γ6- 

«οογο Ἱπαῖρίθης {απίσηα 1η ἀἱος απροία, αἱ Ἐργρίατα [ογο 

τοίαπι ἀθπίαιιο Ἱπυπάθί. (8) Ἐοάσπι πιοᾷο ἴπ οοπίγαγῖαπα 

56 γογίθης ρατῖ (οπιροί5 5Ρρα!1ο ἵπ ἀῑο5 ραιι]α[ἴπι Π{ αηλήου, 

ἀοποο ἰπίτα ρϊκ παπα δἳί α1γ6ιΙΠ1 ΤΕΥΕΙΒΗ. Ε{ σπ]α 63Π1ρ6- 

«ίγῖς ο5έ Ἠτοο ἴδιτα, Π1Ώεξαιο αο ορρίάα εἰ γα αρτοςίῖαπι 

ἵηπ οο]Πρας παπα οοηβοθΏ5 Ιασρηί; Ογο]αάσπι Ιηδι]αγΙΠῃ 

αἀδροείαπι τορταςεπ{αηΐ. (9) Αο Ῥαβμαγαπα {εγγεδίῖαπι 

Ῥ]ουῶ ατα, απΏ1 αὐ ἆπηπο ἱπίργοιρίαηίας, φα[Ποσαία: ρετευηί: 

ποπηπ]]α. {αππθη, απ αἆ αἱίοια ο[ασετίηί, Ιποο]απ]ες ΠΔ: 

ηοπί. Ῥοσμάᾶος ἰσία τοιαρηαΙοηῖ5 {επροτο ἵπ Ραρῖς δἱ π]ᾶ- 

Ρα]ΐθις, Ραῦη]ο αἆ Ίου ρυπραγαίο , ἄἰαΠίΗΣ. (10) ΑΙ τα]ριις 

Ῥου ἰοίαπα Ίου οχαηἀα[ἰοπίς ἴαηρι5 περο[5 τηςί]οἵ5 6Χ5Ο- 

Ἱαίαπι (ον Ιπάπ]σεί, οἱ αβδίάπο ερα]αίαε, ομηηΐρήξαπο αἆ 

νο]αρίαίοπα (αοἰεηίίρις μετα ο 5εζιΤο Ρο ία. (11) 

Ῥνορίου πιθίππη γογο οκ ἱπιπάαίοπα οιΐίαπι ΝΠοΡοορίαΠῃ ἃ 

τορίρας ἵπ ΜοιηρΗί οχδίΓαομαπῃ οςἳ, αβί ΠπἹθηδΙΓα Π]5 εχασίθ 

οοσηΐία, ποσο ας. οηγαίογος Ρὲς Πέεγας αᾱ ΠΠΡε5 ο 

ἴαο πιίδοας κἰσπίβοσηί, γοἱ απο ολ (5 ἀἱρί(ῖ5 ΠαγΊα5 ἄ5οζη- 

4δμέ, οἱ ααππᾶο. ἀοογοιηοι! (οσσρε Ππίάαπα. (42) Πα Ρο: 
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μὲν ἀγωνίας ἀπολύεται πᾶς ὃ λαός, πυθόµενος τὴν τῆς 

αὐξήσεως εἲς τοὐναντίον µεταδολήν, τὸ δὲ πλ θος τῶν 

ἐσομένων καρπῶν εὐθὺς ἅπαντες προεγνώχασιν, ἐκ 

πλ ᾱ. γρόνων τῆς παρατηρήσεως ταύτης παρὰ τοῖς 

Αἰγυπτίοις ἀχριθῶς ἄνα Ἰεγραμμένης. 

ΧΧΧΥΠ. Μεγάλης δ οὔσης απ τορίας περὶ τῆς τοῦ 

ποταμοῦ πληρώσεως» ἐπικεγειρήκασι πολλοὶ τῶν τε 

φιλοσόφων καὶ τῶν ἱστορικῶν. ἀποδοῦναι τὰς ταύτης 
/{ 

αἰτίας, περὶ ὧν ἐν κεφαλαίοις ἐροῦμεν, ἵνα µήτε µα- 
λ λ 

κρὰς ποιώμεθα τὰς παρεχθάσεις µήτε ἄγραφον τὸ παρὰ 
σε λ 

πᾶσιν ἐπιζητούμενον ἀπολείπωμεν. (5) "Ὅλως γαρ 
ον 

ὑπὲρ τς ἀναέάσεως τοῦ Νείλου καὶ τῶν πηγῶν, ἔτι δὲ 

τῆς εἷς θάλατταν ἐκβολης χαὶ τῶν ἄλλων ὧν ἔ ἔχει δια- 

φορῶν παρὰ τοὺς ἄλλους ποταμούς, μέγιστος ὦν τῶν 

χατὰ τὴν οἰκουμένην, τινὲς μὲν τῶν συγγραφέων ἁπλῶς 

οὐκ ἐτόλμησαν οὐδὲν εἰπεῖν, χαΐπερ εἰωθότες μηκύνευν 

ἐνίοτε περὶ 7ειμάῤῥου τοῦ τυχόντος, τινὲς ὃ᾽ ἐπιβαλό-- 

μ.ενοι λέγειν περι τῶν ἐπιζητ ουμένων πολὺ τῆς ἆλη- 

θείας διήµαρτον. (8) Οἱ μὲν Ἵὰρ περὶ τὸν “Ελλάνικον 

καὶ Κάδμον, ἔτι δ᾽ οἱ χαὶ πάντες οἵ τοιοῦτοι, 

παλαιοὶ παντάπασιν ὄντες, εἰς τὰς μυθώδεις ἀποφάσεις 

(4) Ἠρόδοτος ὃ δὲ 
τις ἄλλος, Ὑεγονὼς χαὶ πολλῆς στορίας ἔμπειρος έπι- 

’ 

χεγείρηκε μὲν περὶ τούτων ἀποδιδόναι λόγον, -ρρλου- 

- . / 3 ιά 

ἀπέχλιναν. το ο εἰ χαι 

/ 

θηχὼς ὃ δὲ ἀντιλεγομέναις ὑπονοίαις εὑρίσκεται .Ξ Ἔενοφῶν 
/ 3 ή λ 

χαὶ Θουχυδίδης » ἐπαινούμενοι κατὰ τὴν ἆλ Μθειαν δὲ κ 

τῶν Ἱστοριῶν, ποσα τελέως κατὰ τὴν χραφὴν τῶν 
ο 

τόπων τῶν κατ Αἴπνπτον οἱ ϱὲ περὶ τὸν Ἔγφορον χαὶ 

Οεόπομπον μάλιστα πάντων εἷς ταῦτα ἐπιταθέντες 
ο - / 

ἤχιστα τῆς ἀληθείας ἐπέτυγον. Καὶ 
λ 

διεσράλησαν οὗτοι ΡάΛλη 

πάντες οὐ διὰ τὴν ἀμέλειαν, ἀλλὰ χώρας 

(0 Ἀπὸ γὰρ τῶν ἁργαίων γρόνων ἄγρι 

λ .ω 

Οια την τῆς 
-” 

ἴοιοτητα. 
/ 

Πτολεμαίου τοῦ 
ο ση / / . 3 { 

ὅπως τινὲς τῶν Ελ) ο, ὑπερέβαλον εἰς Αἰθιοπίαν, 

. ο / Ωω” 2 

Φιλαδέλφου προςαγορευθέντος οὖχ 

ος 5 
ἀλλ᾽ ουδὲ μέχρι τῶν ὅρων τῆς Αἰγύπτου προςανέθησαν: 

/ 

οὗ τόπους τούτους καὶ 
/ / 

προειρηµένου βασιλέως 
/ 

οπίαν πρὠτου στρα- 

: λ 
οὕτως ἄξενα πάντα ἦν τὰ ο - 

παντελῶς ἐπιχίνδυνα:. τοῦ δὲ 

τη σα δυνάμεως εἰς Αἴθι 
λ λ / 3 

σαντος, ἐπεγνώσθη τὰ κατὰ τὴν χώραν ταύτην ἄχρι- 
υ λ -ππ' 

() Της μὲν οὖν 
/ / λ Γι 

τῶν προτέρων ο ἁγνοίας τοιαύτας τὰς αἴτίας 
τούτων τῶν χρόνων. 

η γενέσθαι: τὰς δὲ πηγὰς τοῦ Νείλου χαὶ τὸν τό- 

πον ἐξ οὗ λαμθάνει τὴν ἆρ ρχὴν τοῦ δεύματας, ἑωρακέναι 

μὲν μέχρι τῶνδε τῶν ἵστοριῶν γραφοµένων οὖὐδεὶς εἴρη- 
ο] 3 λ 3 / 3 -ω - ος ον ᾱς 

ἀχοὴν ἀπεφήνατο παρὰ τῶν ἑωρακέν αι διαθε- 

βαιουμένων. {7 ). λὸ χαὶ τοῦ πο ράγματος εἰς ὑπόνοιαν 

καὶ καταστοχασμὸν πιθανὸν καταντῶντος 5 οἱ μὲν χατ᾽ 
- Λ ο Δ / 

Αἴγυπτον Ἱἵερεῖς ἀπὸ τοῦ περιῤῥέοντος τὴν οἴκουμένην 
3 -ω . Δ / } έ / ς λ 

Ὠκεανοῦ φασιν αὐτὸν τὴν σύστασιν λαμθαάνειν, ὑγιες 
λ /{ /” 

την ἀπορίαν λύοντες 
τω ” 

καὶ λόγον φέροντες εἲς πίστιν αὐτὸν πολλΏς πίστεως 
Δ κ ο ον 

προςδεόµενον. () Τῶν δὲ Γρωγλοδυτῶν οἵ µετανα- 
{ .ω τά ο ἃ .-ω 

σταντες εχ των σνωο τόπων οια χσυμα» 

Μόλγιοι, λέγουσιν 

οως γορευό- 
2 / Δ 

μ.ενοι δὲ ευφασεις τινὰς ειναι περι 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Δ. ( δι 5.] 

Ρυ]ας5 46 τοςργοσα[ίοπε απηηῖ5 οὐοσίας 5ο[οιάῖπο εἰ 

πιοία Προταίατ, οἱ ο γεδιρῖο αμαπία {γαπιθηίοΡαΠη οορία 

51 [πίτα οΙηΠ65 ῬγποδομΠί, 4ΠΗΠΠ οΏδοιγαβο Ἠσο Ρος 

πημ]ία5 Ποππίπαπα οίαίος ἀΙσεπίογ ἵπ Πίοιας αν βγρῖς 

το]αία 51{. 

ΧΧΧΥΠ. 6οαίθγΙπῃ Ίπσοη5 οχςΗΠί ἆς αποία ΝΠΙ οοπίτο- 

γοιρία, αἱ πι]ῖ ο ΡΙΠοδορ]]ς αίᾳπο Πςίοτ]οῖς οαδᾶ5 65 

ο ἵδδτογο 5πηί οοπα (1 : ααας εαρϊπ]αίΙπι οχΡοΠΘΙΠΙ5, η εί 

Ἰοηρῖας ἀἱρτοάϊαπιατ, Πθηπα ααοᾷ ἵπ ἀῑδιπϊςιίοπο αριά 

οΠηηθς γθιδαία, Ιηίασέαπα τοπαπαπᾳς. (9) Ώε ΝΗΙ επίπι 

ἁισιπεηίο εἰ {οπΏβα5, ε/αδαπε η ππαγε {απάεπα εχκοιΙς, οί 

αηῖδ απ. το οαείοτῖς απηπῖρας Ῥεοιατϊίι βἱρί ν]πάϊσαί, 

1ρ56 {οίο ἵπ οτρθ ππαχίπηα5, (πἱάαπι 5ορίογα5 ΠΠ] οπΊΠίπο 

ἀΐοστο απδί {π6το, ἆᾳ απονῖςδ {απιεη {οιγοπίο ἀεο]απϊίατθ 

Ἰπ[θγίπα ςο]1 : απἰάαπα γοτο απα5Ηοπῖς αχρΗσαίΙοπεΠα ἃς- 

βιοδαὶ ΠΙΠΙΓΗΠΗ ἃ Ὑεγο αΏοιγατηη{. (3) Ναπι ΗεΙαπίεις εί 

Οαάπιας, Πεοπίφις αποσπε οἱ 14 σεις Ῥηϊςοι οΠΠΠ6Σ, αἆ 

{αβι]οδαξ αΞξογίοπος ἀεοΠπατυη{ξ, 

πι]ίαΓΙΠΑ ΤΟΤΗΠΗ δαΐασοης, οἱ απϊδαπαπι απ, αἱ τατία» 

(4) Ἠοτοάομαξς αμίοπα, 

Μδίοτία ρονῖίας, ταοπαπα απἰάσπα ἸΠογαπῃ γοάάθτο 5(πάπ]έ 

ΥοΤΗΠΙ ορ]ηίοπος οοπίταςΙεΠοπῖ ομποχῖας 5οᾳαἵ ἀερτομεπά]- 

{ατ, Τηαογάϊάες οἳ Χεπορμοι, αἱ οἨ Πδίοτία νοτ]{αίθηι 

Ιαπάαηίατ, αἲ. ργρίϊ Ἰοεοτιπ ἀεδορίρίοπαο οπιΠίπο αβείῖ- 

ππετυη{. Αἱ Έρμογις εἵ ΤΗδοροπρας, Ηεθί πα ΧΊΠΊΕ ΟΠΥΠΙΠΠΙ 

Ἠπο τῖτας Ιπίοπάστ]πί, νοτιίαίοτη {απιαη ΠΠΙΠΙΠΙΕ α5βδοομίί 

5ηπί. Ηί οίΊΠ6ς πο πορ]σεηίία απἰάσπι, 5οᾷ οὗ ρουπ]α- 

Τ6Π1 Ὠ]α5 τοσῖοηῖ5 ΠαΙΙΤαΠΙ αβθιτατηπί. (56) Ναπι α ριςοῖς 

{απιροτίρας αἆ Ῥίο]εππσραπα οοξηοπιπε ῬΗ]αάθ]ρίπα π{ 

Οπαροοταπι Ἐβγρίί Ππες αίσοτυπί, πεάαπα αἲ Ηορίαπα 

πδαπο ρεποίγαγαπί : {απ Ιδηαγα Ἠοδρίέαπι ϱγαΠ{ Ίουᾳ ἰδία ο 

Ρατ]οα]ῖς ορηοχία; ἀοπαες, Γ6βε Ἱ]ο ΟΠ (ΥΦΕΟΤΗΠΙ ΠΙΔΠΙΙ 

Ῥνίππαπα η Οορίαπα Ῥτοίεσίο, αεοπταῖας Ιπάε τορῖο οκ- 

Ρ]οτατί οαρία οδῖ. (6) Ηα» Ιβίίαγ εαςᾶ” (16Γ6 ργίοταπα δοτ]- 

Ρίοταπη ἱπηοταπίία. ΑΠαπΠεη {οπίος ΝΗΙ, εἰ]οσσπῃ ππάε Ππθγο 

ΙποΙρΙέ, ΠΕΙΠΟ Πασίεπας θοΠρίογαπι 9ο γ]άΐςεο, τε] αὐ 5, 

αἱ οετίο 5ε γἰάϊεε οοηβιπηαπίηί, αιά[νίςςε ρτο[εβεις ε»ί. 

(2) 146ο αααπι αἆ ορίπίοπες οἱ οοπ]εοίατας ργοβαβῖ]ες το 

ἀθγο]ναίατ, 5αεθγᾶοίος Ἐσγρίϊ εχ Οὐραπο {ΕΥΤάΠΙ οΙγοΙΠῃ- 

Παοπίαο Ίππο παφδοῖ αθτηπαπί. δεά ΠΠΗΙ δαπί ππεπποταπ{, 

ἀμρίααπα εοἰναπί ρε ἀπδία, εί ταΆοπεπι αἆ μνο μαμά πι 

αίίοτυπέ, ασ οορίοξα Ρτοβα([ίοπθ Ίῃσα Ιπάϊσεί. (8) Μοϊσιι 

γοτο, σεης Τνορ]οάγίσα, απί εκ 5ιρογίοτί Ἰοέογαπα Τασία 

Ρνορίαι αξίαπι ομΗβταταη!, Ἰπά]οία σπιοράαπη 65ρο αἱμηί, 



(46 40.) 

τοὺς τόπους ἐχείνους, ἐξ ὧν ἄν τις συλλογίσαιτο διότι 

πολλῶν πηγῶν εἰς ἕνα τόπον ἁἀθροιζομένων συνίσταται 
τὸ ῥεῦμα τοῦ Νείλου: διὸ καὶ πολυγονώτατον αὐτὸν 
ὑπάρχειν πάντων τῶν γνωριζοµένων ποταμῶν. (9) Οἱ 

6 δὲ περιοικοῦντες τὴν νῆσον τὴν ὀνομαζομένην Μερόην, 

οἷς καὶ μάλιστ᾽ ἄν τις συγχατάθοιτο, τῆς μὲν κατὰ τὸ 
πιθανὸν εὑρησιλογίας πολὺ κεχωρισµένοις, τῶν δὲ τό- 

πων τῶν ζητουμένων ἔγγιστα χειµένοις, τοσοῦτον 
ἀπέχουσι τοῦ λέγειν τι περὶ τούτων ἀκριθῶς, ὥςτε καὶ 

0 τὸν ποταμὸν Ἀστάπουν προςηγορεύκασιν, ὅπερ ἐστὶ 

μεθερμ.ηνευόμενον εἰς τὴν “Ελλήνων διάλεκτον ἐκ τοῦ 

σχότους ὕδωρ. (10) Οὗτοι μὲν οὖν τῷ Νείλῳ τῆς ἐν 

τοῖς τόποις ἀθεωρησίας καὶ τῆς ἰδίας ἀγνοίας οἰχείαν 
Μ ’ κο ο 3 / ον. κ» 

ἔταξαν προςηγοριαν" ἡμῖν δ ἀληθέστατος εἶναι δοκεῖ 

6 λόγος ὃ πλεῖστον ἀπέχων τοῦ προσςποιήµατος. (11) 

Οὐκ ἀγνοῷ δὲ ὅτι τὴν πρὸς τὴν ἕω τοῦ ποταμοῦ τού- 
ὶ λα Δ -- / θὐ 3 / ιά /Ν 

του χαὶ τὴν πρὸς ἑσπέραν Λιθύην ἀφορίζων Ἡρόδοτος 

ἀνατίθησι Λίόυσι τοῖς ὀνομαζομένοις Νασαμῶσι τὴν 

ἀκριθῆ θεωρίαν τοῦ ῥείθρου, καί φησιν ἔκ τινος λίμνης 
λ θα δν] ες ΝΑ λ τ» / ΑΡΑ 

} λαμθανοντα την ἀρχῆν τον ἨΝεῖλον φέρεσθαι διὰ χώρας 

Αἰθιοπικῆς ἀμυθήτου" οὐ μὴν αὐτόθεν οὔτε τοῖς εἰποῦσι 

Λίθυσιν, εἴπερ καὶ πρὸς ἀλήθειαν εἰρήκασιν, οὔτε τῷ 
συγγραφεῖ προςεχτέον ἀναπόδεικτα λέγοντι. 

ΧΧΧΝΙΠ. Ἐπειδὴ δὲ περὶ τῶν πηγῶν χαὶ τῆς 
|. / 3 -ω / / η 2. 
Ὦ ῥύσεως αὐτοῦ διεληλύθαμεν, πειρασόµεθα τὰς αἰτίας 

(5) Θαλῆς μὲν οὖν, εἷς 
τῶν ἑπτὰ σοφῶν ὀνομαζόμενος, φησὶ τοὺς ἐτησίας ἄν- 

ἀποδιδόναι τῆς πληρώσεως. 

/ ” 3 ” νὰ νὰ / 3 / 

τιπνέοντας ταῖς ἐχθολαῖς τοῦ ποταμοῦ κωλύειν εἰς θά-- 

λατταν προγεῖσθαι τὸ ῥεῦμα, καὶ διὰ τοῦτ) αὐτὸν πλη- 
κ αν 

) ρούµενον ἐπικλύζειν ταπεινὴν οὖσαν καὶ πεδιάδα τὴν 
γ ο. οε 

Αἴγυπτον. (9) Το δὲ λόγου τούτου, χαίπερ εἶναι δο- 
.. ο . ο» λ 

κοῦντος πιθανοῦ., ῥάδιον ἐξελέγξαι τὸ ψεῦδος' εἰ γὰρ 

ἦν ἀληθὲς τὸ προειρηµένον, οἳ ποταμοὶ πάντες ἂν οἱ 

τοις ἐτησίαις ἐναντίας τὰς ἐκθολὰς ἔχοντες ἐποιοῦντο 

«τὴν ὁμοίαν ἀνάθασιν' οὗ μηδαμιῦ τῆς οἰκουμένης συµ.- 

ῥαΐνοντος, ζητητέον αἰτίαν ἕτέραν ἀληθινὴν τῆς πληρώ- 
3 / ο) λ 3 / ο» 

σεως. (4) Ἀναξαγόρας ὃ ὁ φυσικὸς ἀπεφήνατο τῆς 

ἀναδθάσεως αἰτίαν εἶναι τὴν τηκοµένην γιόνα κατὰ τὴν 
Αθ / ςἡ ν.ς λ Εὺ /. . 0 μας σε] 

Μιοπίαν, ᾧ χαὶ ὃ ποιητῆς Εὐριπιδης µαθητῆς ὢν Ἰχο- 
/ / ο 'λούθηκε" λέγει γοῦν 

Νείλον λιπὼν χάλλιστον ἐκ γαίας ὕδωρ, 
ὃς ἐκ μελαμθρότοιο πληροῦται ῥοὰς 
Αἰθιοπίδος γῆς, ἡνίκ) ἂν τακῇ χιών. 

(6) Καὶ ταύτην δὲ τὴν ἀπόφασιν οὐ πολλΏς ἀντιῤῥήσεως 
- -” ο λ 1 ) προςδεῖσθαι συµθέθηκε, φανεροῦ πᾶσιν ὄντος ὅτι διὰ τὴν 

λ κά " 3 Ν ὑπερθολὴν τῶν καυμάτων ἀδύνατον' χιόνα πίπτειν περὶ 

τὴν Αἰθιοπίαν. (6) Καθόλου γὰρ περὶ τοὺς τόπους τού- 
” -. -- 

τους οὔτε πάγος οὔτε ψῦχος οὔθ' ὅλως χειμῶνος ἔμ- 
/ «λ -. ο Ἡ φασις γίνεται, καὶ μάλιστα περὶ τὴν ἀνάβασιν τοῦ Νεί- 

, . . 

;λου" εἰ δέ τις χαὶ συγχωρήσαι χιόνος εἶναι πληθος ἐν 
ώ π λ .ω 

τοῖς ὑπὲρ Αἰθιοπίαν τόποις, ὅμως ἐλέγγεται τὸ νεῦδος 
ον 3 / .ω ο Δ . αν / 4 

της ἀποφάσεως. (7) Πᾶς γὰρ ποταμὸς ἀπὸ γιόνος ῥέων 
4. υ 3 ὁμολογουμένως αὔρας ἀναδίδωσι Ψυγρὰς καὶ τὸν ἀέρα 

΄ ᾽ {κ ο -” 3 

παχύνει' περὶ δὲ τὸν Νεῖλον µόνον τῶν ποταμῶν οὔτε 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟὉΤΙ ΤΙ. 1. υλ! 

υηάο φαῖ5 τα οσίΠοίαη, οχ. [ΟΠΗΙΠΣ ΠΗΠΟΓΙΙΠΗ ἵῃ ΠΠΗΠΗ αἰ- 
γουπη οοηΠαχα ΝΠαπα ἄρρνορην!; ἱάσοσιο οαποίογηπα, αἱ 

α]άθιη ἵη πο απι γοηογηηΙ, ΠΠΙΗΠΗ (01ο ΝΠΚΙΡΕΙΓΊΗΠΗ ο.σο. 

(9) Αί Ἱπδα]α Μοχους αοσο]α., απίρας. ροβςεϊππμπα αἰφμ]ς 

Πάπα αάλραοηέ, «πα ρυοσι] ᾱ- Ῥγοραβρις ΠΡαΓΗΙΗ 

οΟΠΙΠΙΕΠΙΙ5 γοπιοί{ δἷπί οἱ Ιοσίς, ἆο φπἱρας ἀἱδριίαίας, ρτο- 

χΊπο Μαρίίοηί, (απίαπα αροςί εξ οτί φπἱᾷ 46 Πῖς (τααηέ, 

αἱ Νάπα ΑδίαρΙπι γοσσηί, αποά. ἵπ Πήρα ΟΓΡΟΟΓΗΠΗ 

(ταηδΙαίπηα «ο {θηοῦείς αφ παπα» βἰρηίβοαί. (10) Ηῖ οιρο 

ΠΟΙΠΕΠ Παγίο Ἱπιρογ]ία ΊοοοΓΗΠΗ θα αθ {ροπή Ισηογαή- 

μα οοηνοπίθης (πραπηί. Νοβίς Ἱπίσγίπα νορὶ5αῖπια ταῖς ν]- 

ἀσίατ, απ. ρΙαγΙΠχΙΠΧ ἃ ςἱηλη]αίίοπο ας Πρπιοπίο ἀῑδίδί. (11) 

Χος {απο Ισηοίππα πλ! οδί, ΠΙΡΥΩ Πίος {ατα ογἵδῃ- 

ία αἲ Νάπα Παγίαπα, (ΠΠ οσοἰάσηία]ος ἀσβηϊομίοπι 

Ηοτοάσίαπα, ΑΙπΠ5, αι Ναδαπιοπες αρροΠαπίΗτ, αοσογα{αΠῃ 

ἀπηηίς ποβίαπα γ{πάϊέατο; οἱ ΝΙΠΠΗ ο Ίασα. αποάαΠά ΟΓΗΠΗ 

60 ΙΠΙΠΙΘΗΦΟ5 {ΓΙορία, (νασίς ἀα[ειτί, (αάστο. Α{ πος Ἰας 

1η ρατίο ΑΠΤΟΓΗΙΗ ἀἱο[Ι5, οἱδὶ (ονίαςςο νοτα ἀῑκογίηί, που 5οε]- 

Ρίου» αδδεγ{οη!, 4πΠὰ Το5 ποῦ. ἀσμιοηρίναία δῇε, αἀδΗρι- 

Ιαπάαπη. 

ΧΧΧΥΠΙ. Ῥορίᾳιᾶπι ουσο ο Γοπήβας οἱ οπή. ΝΗΙ Ίαπα 

βα{ ἀἰσίαπα, ἵη ααβπιεηΙ αποππα οαιδίς εχρ]σπηᾶϊς ρογῖ- 

ου]πα [αρίομηας. (2) ΤμαΙες, αμῖ Ιπίοτ δερίοπι 5αρίομίος 

τοσοηβοίας, Ε{οδίατΙπα Παίας5., ο5Ηἱ5 Παν αἆνογςος, οὐρίατο, 

ηθ ΠΙΙΘΠ{ΙΙΠΙ ΗΠΑ π ππατο ρτο[απάαί, ἱάδοσιε (πποί[ασίο οἱ 

τορ]είο ααπῖς αἱγεο σγρίαπα, αἱ απ Ἠαπη5 5 οἱ 6αΠ- 

ροβίπῖ5, Ιπαπάατί εοπίοπα{. (9) Πσο ταίίο, Ποδί ρτουαη(ς 

νϊάραίατ, [αἱς]α (15 {απησή {ασε α’ρυθίατ. Ναπι 5ἱ ΥΓ οδί 

αποά ἀῑσΙέ, οπηπο5 Παν, απῖ εοηίτα Εἰβδίαγαπα ΠαΠΗΠΙ Ἡπ 

ΦΩποά 

ααπη πΙδα παπα {ογγαγαπα ογεηίαί, αῑα ΠποταεππεΏ 1 «αιδα εί 

πιατο 56 οτο]γυηπί, οοἆθῃῃ Πποᾶο εχοθδδΙπα [αο[εηί, 

νοΓίος απνοπάα οδἰ. (4) Απαχαροτας ργδίοις απσπιεη!ῖ 

6αΠδαΠΗ 1π Παιοδορπίοια )ΙΗΠορία πἴναμη (παπςίογί, ΟΠ1ΘΠΗ 

οἱ ροεία Ευπρίάς5, αἱ ἀϊξαρα]ας, εαν, υΕί εἷο 

οαΙ{: 

ΝΗΠΙ ποπ(ποης ππάαπα Ππιο ρι]οΠοντίπ]απα, 

οχ Ἠορῖα αι Ππεης πίρνα, δίπα 

ΡΙεπο (απποβοίέ, αααπα πἶνος Πσποίασ ση! 

(5) Νας Ρτοϊχκὰ Ίο 5οµ{οπίία οοπ(αίοπο ορΙς Ἠαβεί 

απαπάο. πιαπί[οδίατη οδί οπιηίρΗ», ρου ἰπιίος οπ]οτος Ποτί 

ΠΟΠ ϱο556, υἱ ηἰκ ἵπ ἠπμορία επδαί. (0) Να Τη 5 Τ6- 

σἱοπίβι5 οΠΩΠΙΠΟ Πθ(πα αρ]α, πεαπε Πἱρη5δ, Ἠθαπε π]ηπῃ 

μήσπηίς Ἱπάἰσίαπα οδί; ΝΗΙ ργακογπι οχαςίπαπ[15 {ΕΠΙΡΟΓΕ. 

σρᾷ οἱ αἱ Υοὶ οοπορβδογί{, 6556 πἰγίαπη οορίαπα ἵπ υεγίο- 

τρις ΑΠΙορία: 1οοῖς, [αδαια. ἴαπιοη πΠοπηίηυς 6556 50η” 

(οπίίαπα ογἰποΙέατ. (7) ΟπΙΠο οηίπα ΠΙΠΠεη ο πἰνΙρης ΠΟΠΗ, 

αἱ οοηείαί Ἱπίον οιηπος, Πρίάας αυγας οχβρίταί, ἄογοππηῦο 

οπαςδίογοπα [αοῖι. Αίοἴτοα Νάπα οχ οηπίρας Πα γΙ5 «ο]ΗΠι 
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γέφους ὑποστάσεις ὑπάρχουσιν, οὔτ᾽ αὗραι Ψυγ ραὶ γί- 

νονται, οὔθ) ὁ ἀρ παχύνεται. (8) Ἡρόδοτος δέ φησι 

τὸν ΚΝεῖλον εἶναι μὲν φύσει τηλικοῦτον ἡλίκος γίνεται 

κατὰ τὴν πλήρωσιν, ἐν δὲ τῷ χειμῶνι τὸν ἥλιον κατὰ 

τὴν Λιέύην φερόμενον ἐπισπᾶσθαι πρὸς ἑαυτὸν πολλὴν 

ὑγρασίαν ἐκ τοῦ Νείλου » καὶ διὰ τοῦτο περὶ τοὺς χαι- 

ροὺς τούτους παρὰ φύσιν ἐλάττονα γίνεσθαι τὸν ποτα-- 

µόν' (9) τοῦ δὲ θέρους ἐπιστάντος ἀπογωροῦντα τῇ 

φορᾶ τὸν ἥλιον πρὸς τὰς ἄρχτους ἀναξηραίνειν χαὶ τα-- 

πεινοῦν τούς τε περὶ τὴν Ἑλλάδα ποταμοὺς χαὶ τοὺς 

κατὰ τὴν ἄλλην χώραν τὴν ὁμοίως ἐκείνη χειµένην. 

(ιϱ) Οὐχέτ οὖν εἶναι παράδοξον τὸ γινόµενον περὶ τὸν 

Κεῖλον" οὐ γὰρ ἐν τοῖς καύµασιν αὔξεσθαι, χατὰ τὸν 

χειμῶνα δὲ ταπεινοῦσθαι διὰ τὴν προειρηµένην αἰτίαν. 

(1) Ῥητέον οὖν καὶ πρὸς τοῦτον ὅτι καθΏκον ν, ὥςπερ 

ἀπὸ τοῦ Νείλου τὴν ὑγρασίαν ὃ ἥλιος ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἔπι- 

σπᾶται κατὰ τοὺςτοῦ γειμῶνος καιρούς, οὕτω καὶ ἀπὸ 

τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὴν Λιόύην ὄντων ποταμῶν ἀνα- 

λαμέάνειν τι τῶν ὑγρῶν καὶ ταπεινοῦν τὰ φερόμενα 

ῥεύματα. (12) Ἐπεὶ δ) οὐδαμοῦ τῆς Λιθύης οὐδὲν 

τοιοῦτον Ὑινόμενον θεωρεῖται, περιφανῶς ὅ συγγραφεὺς 

σχεδιάζων εὑρίσχεται' καὶ γὰρ οἳ περὶ τὴν Ἑλλάδα πο- 

ταμοὶ τὴν αὔξησιν ἐν τῷ χειμῶνι λαμόάνουσυν οὐ διὰ 

τὸ µακρότερον ἀφίστασθαι τὸν ἥλιον, ἀλλὰ διὰ τὸ πλῆ- 

θος τῶν γινομένων ὀμέρων. 

ΧΧΧΙΧ. Δημόχριτοςδὲδ Ἂ θδηρίτης Φφησὶν οὐ τὸν περὶ 

τὴν µεσημθρίαν τόπον χιονίζεσθαι, χαθάπερ εἴρηκεν 

Εὐριπίδης καὶ Ἀναξαγόρας, ἀλλὰ τὸν περὶ τὰς ἄρχτους 

καὶ τοῦτο ἐμ.φανὲς εἶναι πᾶσι. (5) Τὸ δὲ πλῆθος τῆς 

σωρευομένης γιόνος ἐν τοῖς βορείοις μέρεσι περὶ μὲν 

τὰς τροπὰς µένειν πεπηγός, ἐν δὲ τῷ θέρει διαλυοµέ- 

νων ὑπὸ τῆς θερµασίας τῶν πάγων πολλὴν τηκεδόνα 

Πίνεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ γεννᾶσθαι καὶ παχέα 

νέφη πε ϱἱ τοὺς μετεωροτέρους τῶν τόπων, δαψιλοὺς τῆς 

ἀναθυμιάσεως πρὸς τὸ ὕψος αἱρομένης. (2) Ταῦτα δ᾽ 

ὑπὸ τῶν ἐτησίων ἐλαύνεσθαι, µέχρι ἂν ὅτου προσπέσῃ 

τοῖς μεγίστοις ὄρεσι τῶν χατὰ τὴν οἰκουμένην .5 φησιν 

εἶναι περὶ τὴν Αἰθιοπίαν: ἔπειτα πρὸς τούτοις οὖσιν 

ὑψηλοῖς βιαίως θραυόµενα παμμεγέθεις ὄμόρους γεν- 

νᾶν, ἐξ ὧν πληροῦσθαι τὸν ποταμὸν μάλιστα κατὰ τὸν 

τῶν ἐτησίων ὥραν. (4) Ῥάδιον δὲ καὶ τοῦτον ἐξελέγ- 

ἔαι τοὺς χρόνους τῆς αὐξήσεως ἀκριθῶς ἐξετάζοντα: ο 

(ὰρ Νεῖλος ἄρχεται μὲν πληροῦσθαι χατὰ τὰς Όερινὰς 

τροπάς, οὕπω τῶν ἐτησίων πνεόντων, λήγει ὃ ὕστερον 

ἰσημερίας φθινοπωρινῆς, πάλα: προπεπαυμένων τῶν 

εἰρημένων ἀνέμων. (5) Όταν οὖν ἡ τῆς πείρας ἀκρί- 

θεια κατισχύη τὴν τῶν λόγων πιθανότητα, τὴν μὲν 

ἐπίνοιαν τἀνδρὸς ἀποδεχτέον, τὴν δὲ πίστιν τοῖς ὑπ) 

Παρίημι γὰρ καὶ αα - ών 
αὐτοῦ λεγομένοις οὐ δοτέον. - (6) 

εω / κω᾽ 3 λ 

διότι τοὺς ἐτήσίας ἰδεῖν ἔστιν οὖδεν τι μᾶλλον ἀπὸ 
.ω / Υ ο» ς / ον ) ω ) 

τῆς ἄρχτου πνέοντας ἥπερ τῆς ἑσπέρας οὐ βορξα: 
. λ λ ος λ 

γὰρ οὐδ' ἀπαρχτίαι μόνοι, ἀλλὰ καὶ οἱ πνεοντες ἅπο 
: 

ο .ω ο ” ; 

θερινῆς δύσεως ἀργέσται χοινωνοῦσι τῆς τῶν ετήσιων 
/ [ή κ « τος ο] , ε ο 

προςηγορίας. Τό τε λέγειν ὣς μέγιστα συμθαίΐνει τῶν 

ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗ«ΕΛΙΟΤΟΥ ΒΙΒΛ. Λ. ίαο, 47.) 

ποσιο πηαΏος οοσί(αχ, ποσο αγ εχθἰςίυηί {Ησίάα, πεσαε 

αθτ 6γαββθρί. (8) Πονοᾶοίας παίατα ἰαηίαπι 6556 ἀῑσΙί ΝΙ- 

Ίάπ1, Ὑπαπίας ρε Ιπιρ]επιοηίάπῃ οχογοδοί{ί; Ῥοι ἨἱθΏΊ6ΠΑ 

γετο ἃ 5016, αἱ 6αργα Α{Γίος έαπα νογίίοεηα οἰτοπη[ειτεία, 

πππ]έαπα Μαπποχίς αἰίταμί ο Νο, απἱ οϱ 14 5 {επροιίββ 

οοηίτα παίπταη ἀθογθβοργαί; (9) Ρ6Γ αοδίαίοπη οοηίγα , 5016 

γθγδΗ5 ατοἰος ἀσνθβδςεο, ΠΠ ἀγαωοσία αΠαταπ(αθ τερίο- 

ΏΠΠ Ύοθτδς5 οαπάθη οαΓάἴπεη ἴίαγιαπα ἀθβίοσαν] οἱ Ιπληηί- 

πα. (10) Ιδίίαν ποπ αἆθο ΙΠΞΟΙΕΠΞ 6556, αιοά Νο οοη 

δογεί; ηθαιθ οηἴπη αρβίαίο αηροιῖ, 566 ἨΙ6Π1θ πιϊηι{ οϐ ἀἷ- 

οἴαπι αηίθ 6αΠβδαΠΙ. (11) Αἱ τοεροπάεπάαπι οσα Ἱαῖς οδί : 

5 5ο] ο ΝΙΙο Παππά Παίοπι αἆ 56 Ἰήροαγηο ἴεππροτεα αλ]ερτεί, 

οκ αᾗῖ5 άποααο 11βγα Παν ής αιἱἀρίαπα Ἠππηοσί5 ασαἱροτο, 

(19) Φιοά 

ασ πι) Ρί ρα; Ασαπα Πονὶ οΏδετνοίατ, βοΐαπα από{οιῖς 

απηηΙυπη( ο οαΓ5ΙΠῃ ἀεπλῖπαθνο απ} οροτίογεί. 

ΤΑΠΙΟΠΘΙΗ 6550 Παιοί. ἄγα.οἶῶ οηἵηα Παν Ρατ Ἰϊθη1θΠῃ 1Π0γ6- 

πηθηία οαρίαηΐ , πΟΠ οἨ Ἰοπσίπαιἱογθι! 5οἱἱ5 τοουββΙῃ , 5εἱἱ 

οὗ ἀθοϊἰάεπΙαπῃ απο Ῥιαγίαγάπα ογεργαίθηῃ. 

ΧΧΧΙΧ. Ῥεπιοσίας ΑΡάρΠία, Πος, αἱ Επηρίάες εί 

ΑΠάΧΕΡΟΤΕΡ, τορῖοηες αἆ ππογάίθπα , 564 αγοθο εαρ]ερίας, 

πϊνίρας «οπεροτρί αἲί; αἶαπα Ἰου ρειβρΙσαὔΠι 6556 οΠ]ΠΙ- 

Ῥια5 : (9) πϊνϊς Υειο ἵπ Ῥογεδρας ραγήρας οοασθγγαἴῶ ϱ0- 

Ρίαπα αἆ 5ο] απα π]απαις οοηροἰαίαπα; ρε αδίαίετα γετο 

σο]ι ρου οα1ογθίη δολαίο, Πλᾶρπαϊη Ποπ Παπε[ασίοηόπη : ο 

Ἰπᾷ6 πηη]ίας φρῖδδαδαιθ ϱ6γ διπἰποη/ίογα Ίοδα παβθ5, 4111 

(3) Ηαξ αυ Ἐ{ο- 

αἰίς αρίίαίας ργογο]νί, πδαμθο 4151 πιαχἰπηίς οὐ ϱί5 {θηγαγΠα 

Ιατϱί πι αἰέαπῃ ναρογες αἰίομενοηίαν, σἱδη]. 

πποΠΗΡα5, 4πο8 1η ο ΩΗορία οχδῖδίθιο ἀῑσΙί, Ἱπουπιρανί. 

Τα εχ νἰο]οπίο αά ]ασα ἵα ἱπιρασία ἴπιρτος οσα πηαπί- 

πο, πάς Πανίας 58 Ἐ{εδίατΙπα Ππιαχίπιο Παπ ηά(5 

ἱπσνανοξεσναί. (4) Αί δἱ ααἱδ απσπιοη{ϊ ἴθμπροτα ἀΠαρβεηίεν 

οχαπιήποξ, Γασἷ]ο ο ση. απο το[ο]]οί. Νας οπίπι περ]ονί Πη- 

αρῖε ἱπρταθηίο Ὠδία(ἶς φοΙδΗ{1ο, 4 πα Εεδί ποπάσπα δρ]- 

γαρίς φαυςίά(ξ Υενο ροδί Φαπἰποσσηι απίαπηΠα]Ε, 4πλη(0 

γοπίά ποπι]πα που οοπ(μἴδγενο. (5) Οιαπάοσααἰάεια 

σ]μαν εοτία εχροποηΙ ἀοηιοηςίγα{1ο ΤαΜοπαπη ργοβαΡΙΠΙ{1- 

ἔω γίπαῖέ, ἱπάακίμία ααἱάεηι υἱγὶ απηριεσίεηάα, 5εᾷ βά65 

ποαπασ σπα ἀῑσί]5 αἀμίροπάα ορί. (6) Ῥνῶίανοο , αιιοᾷ ογ- 

άθης δἳέ, ΠΟΠ Πηασί5 αὐ αἲσίο, Ύπαπ οὐσᾶδι, Ε{εδίας 8ΡΙΤάΤΟ. 

Νος ομΊπῃ 5ο Ῥουοῦ ααί Αρατοίία. (5ορίοπηίγ]οηα]θ5 γοη{]), 

φοὰ αἱ Αιροδίώ (0αιτ!) αρ οσσᾶσα ἄ νο Παπίες, ποηημῖς 

Εἰοδίαγαπῃ δέ ραι(ἱοἱρος.Θαος ο{ίαιη ἂβδθΥοΓαΜΙΗ, ΠιαχΙπιό5 

πο 



--- 
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(48, 49.) 

ὁρῶν ὑπάρχειν τὰ περι τὴν Αἰθιοπίαν, οὐ µόνον ἀγαπό- 

δεικτόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν πίστιν ἔχει διὰ τῆς ἐναρ- 
γείας συγγωρουµένην. (3) Ἔφορος δὲ καινοτάτην 

αἰτίαν εἶςφ ἑρων πιθανολογεῖν μὲν πειρᾶται, τῆς δ) 

ἄληθείας μη ἐπιτυγχάνων θεωρεῖται. Φησὶ γὰρ 

ἅπασαν τὴν Αἴ ἴγυπτον ποταμόχωστον οὖσαν καὶ χαύνην, 
ἔτι δὲ κισηρώδη τὴν φύσιν, ῥαγάδας τε µεγάλας χαὶ 

διηνεχεῖς ἔχειν: διὰ δὲ τούτων εἲς ἑαυτὴν ἀναλαμβαάνειν 

ὃ] ροῦ ποληθος καὶ κατὰ μὲν ώ χξιμεριὴν. ὥραν συν- 

έχειν ἐν ἑαυτῃ τοῦτο, χατὰ δὲ τὴν Δερινὴν ὅ ὥσπερ ἱδρῶ- 
τᾶς τινας ἐξ αὑτῆς πανταχόθεν ἆ ἀνιέναι, χαὶ διὰ τούτων 

πληροῦν τὸν ποταµόν. (8) Ὅ δὲ συ/Ὑραφεὺς οὗτος οὐ 
μόνον ἡμῖν φαίνεται μὴ τεθεαµένος τὴν φύσιν τῶν κατὰ 
τὴν Αἴγυπτον τόπων, ἀλλὰ μηδὲ παρὰ τῶν εἰδότων τὰ 
κατὰ τὴν γώραν ταύτην ἐπιμελῶς πεπυσµένος. (9) 
Πρῶτον μὲν γάρ, εἴπερ ἐξ αὐτῆς τῆς Αἰγύπτου ὁ Νεῖλος 

τὴν αὔξησιν ἐλάμβανεν, οὐκ ἂν ἐν τοῖς ἀνωτέρω μέρε- 
σιν ἐπληροῦτο, διά τε πετρώδους χαὶ οσοι ώρας 

φερόμενος: νῦν δὲ πλείω τῶν ἑξακιςχιλίων σταδίων διὰ 

τῆς Αἰθιοπίας ῥέων τὴν πλήρωσιν ἕ ἔχει πρὶν Ἄ ψαῦσαι 

τῆς Αἰγύπτου. {) ” Επειτ᾽ εἰ μὲν τὸ ῥεῦμα τοῦ Νεί- 
λου ταπε υνότερον ἦν τῶν κατὰ τὴν ποταμόχωστον Ἰῆν 
ἀραιωμάτων, ἐπιπολαίους ἃ ἂν εἶναι τὰς ῥᾳγάδας συνέ-- 
έαινε, καθ) ἃς ἀδύνατον ἣν διαμένειν τοσοῦτο πλῆθος | 

ὕδατος" εἰ ὃ᾽ ὑψηλότερον τόπον ἐπεῖ χεν ὃ ποταμὸς τῶν 

ἀραιωμάτων, ἀδύνατον ἦν ἐκ τῶν ταπεινοτέρων κοιλω-- 
µάτων εἰς τὴν ὑψηλοτέραν ἐπιφάνειαν τὴν τῶν ὑγρῶν 

σύῤῥυσιν γίνεσθαι. ([11) Καθόλου δὲ τίς ἂν δυνατὸν 
Ἡγήσαιτο τοὺς ἐκ τῶν χατὰ τὴν γἣν ἀραιωμάτων ἵδρῦ- 

30 τας τοσαύτην αὔξησιν τοῦ ποταμοῦ ποιεῖν, ὥστε ὑπ᾽ 

αὐτοῦ πᾶσαν σγεδὸν τὴν Αἴγυπτον ἐπικλύζεσθαι; ἀφίημι 

γὰρ χαὶ τὸ ψεῦδος τῆς τε ποταροχώστου γῆς καὶ τῶν 

ἐν τοῖς ἀραιώμασι τηρουµένων ὑδάτων, ἐμφανῶν ὄντων 

τῶν ἐν τούτοις ἐλέγχων. (15) Ὁ μὲν γὰρ Μαίανδρος 
ποταμὸς κατὰ τὴν Ἀσίαν πολλὴν χώραν πεποίηχε πο- 
ταμόχωστον, ἐν ᾗ τῶν συµθαινόντων περὶ τὴν ἀναπλή-- 
ρωσιν τοῦ Νείλου τὸ σύνολον οὐδὲν θεωρεῖται γινόμενο: 

(18) ὁμοίως δὲ τούτῳ περὶ μὲν τὴν Ἀχαρνανίαν ὃ χα- 
λούμενος Ἄχελβος ποταμός, περὶ δὲ τὴν Ποιωτίαν ὁ 
Κηφισὺς φερόμενος, ἐκ τῶν Φωχέων προσχέ γωκεν οὐκ 

ὀλίγην χώρα», ἐφ᾽ ὧν ̓ ἀμφοτέρων ἐλέγ χσται Φφανερῶς τὸ 
ψεῦδος τοῦ συγγραφέως. Αλλὰ γὰρ οὐκ ἄν τις παρ᾽ 

Ἐφόρῳ ζητήσειεν ἐκ παντὸς τρόπου τάκριέές, δρῶν 
αὐτὸν ἐν πολλοῖς ὠλιγωρηκότα τῆς ἀληθείας. 

ΧΙ, Τῶν δ) ἐν Μέμφει τινὲς φιλοσόφων ἐπεχείρησαν 

᾽αἰτίαν φέ έρειν τῆς πληρώσεως ἀνεξέλεγκτον μᾶλλον ἢ 

Ἠιθανήν, ᾗ πολλοὶ ολο ατατέθεινται. β } Διαιρούμενοι 
γὰρ τὴν γῆν εἰς τρία µέρη, φασὶν ὑπάργειν ἓν μὲν τὸ 
κατὰ τὴν ἡμετέραν οἰκουμένην, ἕ ἕτερον ὃ δὲ τὸ τούτοις τοῖς 

τόποις ἀντιπεπονθὸς ταῖς ὅραις». τὸ δὲ τρίτον μεταξὺ μὲν 

Ἠεῖσθαι τούτων, ὑπάρχειν δὲ διὰ καῦμα ἀοίκητον. (5) 

πὶ μὲν οὖν ὁ Νεῖλος ἀνέόαινε κατὰ τὸν τοῦ γειμῶνος 

ὅπλον ὑπῆρχεν ὡς ἐκ τῆς καθ) ἡμᾶς ζώνης 

χαι-- 
πιρόν, ὃ 

Δ 

λαμβάνει τὴν ἐπίῤῥυσιν διὰ τὸ περὶ τούτους τοὺς 

ΡΙΟΡΟΒΟΒ. 1. 

ΡΙΟΡΟΝΙ ΡΙΟΡΙΙ ΤΡ. Ι. 33 3. 

ἵπ Αλ Ιορία πηοπίος 0956, ΠΟΠ πιοςο ἀουποηςέναίίομο, η] 

βά4ο οἱἴαπα, «παπῃ τος ἵρεα οοποσᾶαί, ἀ δή αἱ, (7) Ερ]ο- 

γ45 63ΗβάΠΑ α/ογρης γοζθηἱβδίΠ]αα, ρουδααάσγο Φἱάθπη 

οομα (1, 5ο γου[[α{οηα ηΙΊηο αςςοφιαἱ εογηῖ έν. Το ση σπίτι 

αγΡΙΗΙΗ, αἴέ, α ΠαΠηηο ϱοησοβίαΠα 6556, ϱἱ Ἰάχαπῃ Παίαγα- 

4 ΡυπηΙζΟΦΔΠΗ εἶπ]ᾶς ἵῃ 5ο Ἠάβογο ἵπασηας οἱ οοη παν ρ 

Ρου απας Ἠπλουίς οορίαπα ἵπ. 56 τοορονοί οἱ ήσησ]ἰ (αη- 

Ρος ἵπ 56 σοης{ιησογοί, ἅδίαίθ α{οΠ1 {άΠ( ΠΑΩ δΙάογος ον 

56 ππάρ(παφαθ οπη{ογοί; ἵπάο ἱπογοιηθηίΙη Νίο Ριβογ1, 

(8) Βοηρίου Πίο ΠΟΠ. ΦΟΙΗΠΑ. 1ρ86 ΙΟΟΓΙΠΗ {Ώργριϊ πα (ανα) 

ΠΟΠ νΙά(ς»ο, 564 που αὐ 15, απἶρις γοσίομῖς Ηλίας τη{ίο οο- 

ρηϊ(α ορ, ἀϊΙσοηίου ροτοοπίαίας πορίς νἰάδίαγ. (9) ΡΓΙΠΙΗΗΗ 

εηίπε, 5ἱ ϱχ Ίρσα ΛΤβγρίο Νις ἱπογοπησμέηηα αοοἴρογοί, {η 

5ιρεηοηρ» {ο ραγΗθας., αλβ! Ρος ο απ ροιῖς ἈΒΡΟΓΗΠΙ 

ἀεἰαβίνατ, πεαπαφΠαΠ εχαπζαγο. ζαΠ1 Υογο Ρ]α5 κοχίος Πα ]]ο 

δίαἑ1ἱ5 Ῥεν Αιμορίαηι ἴομάσης αασπιοΠ ία. ρηίας Ἠαροί, 

σπαπ αγρίππι αἰΗηοῖί, (19) Βοϊπάο οἱ Παοηίήπη ΝΠΙ 46- 

Ιοσβα5 ο55οί αρροςίαρ ἴουγα οἈγοεγηῖς, Μήαία5 Πί βροΓοπηίηο- 

τοηί, ἵπ απἴρις (αηέυπα απ οοη(πογί ΠΟΠ Ροδδοί : οἱ γογο 

σι ΗΠηΙΟΓΘΙΗ ἀπηης ΙΟΟΓΙΠὰ Πηοκ μις Π[ῖς βροηρίοδῖς οέζυρα- 

το, Πειῖ ποἩ Ῥοβςαί, αἱ οχ οαγΙ(αίίθιας πη]ίο Ἠηήονίθεις 

(14) Ὠοπίαιιο 

οχδ]]αηίοξ ο ({οναιηήηῖρις ἔργα 5 ήογας 

ἃᾱ αΠοΓΕΠ. δρογβοἶοια πλου οοηβ αστοί, 

σας αρ]γοίαν, 

{απίανα Παν απρηπεηίαπη, απο ίοία [ογο Ἠργρίας ἱπαπάδίην, 

ο[Ίοθγθ Ρο55ε2 ΜΙΒΙΙΠΙ {α6ἱΟ ναΠΗΙΗ ἆς ασρογα[ίοπο κο]ί οἱ 

Ἀθπαγιτη [η πποα Ρας (αυτα) οοηβογγα Ποιο βσπηΘΠ{ΙΠΗ, 4 Η1Πῃ 

πηαπῄ(οςί οἱηί Ι5ίοΓΠΙΗ εοη[α{αΠοηθς. (19) Είοπίπι Μααη- 

46ν Πανίας πιάση Πα {η Αδία (ΓαΟΠΠΗ Ἠπιο ορρ]ον{έ; αβί {α- 

ΠΊΘΏ οἶνσα Ἱπετοπποπία ΝΠΙ οοπ(Ιηροηί απ ΡΥΟΙΡΙΙ5 ΠΠ] ονο- 

πίτα εοπβρίοιαν. 419) ῥἰπΠίον Αοατηαπῖα ποσα Πανγίις 

ΑΟΠΘΙΟΝ5, οἱ Ραοµα Οορμίξας, α Ῥμοσθηδίρας ἀοογγοῃς, 

(αυτο ποῦ. οχίσααπι αοομπηιηανίς, Οµἱῦας πἰτίδαπο αροτίί 

ορίου πιομάαοἲί οοην ποτ. Αἱ οπίΠηνοτο οκ ουΠῖ ρατία 

σστί1 απἱά αριιά ἘρΠογάΠΙ ΠΕΠΙΟ ἱποαυίτοί, ααἳ γοιαίθηα ΠΠ 

πια]{15 πορ]αοχίδδο ουπῃ γἱάεὈΙέ. 

ΧΙ,. Ῥιμιοβοραί αμάσπα ἵπ ΜοπηρΗΙ ΟΔΗΡΑΠΑ ΙΠΟΓΟΠΙΕΠΙΙ 

πα δααι{ ππασίς οορβαίαία ἀΠιοϊθιη απαπα ρτοραί]οπα, οί 

ΕΑΠΙΟΠ ἁ5δοηδΙτα Πλ! ρναῬοπί. () Έθτταα παπι {- 

οἵπηί ἱραγΕἴαια, αἱ απᾶ ρανς ἳί ἵη ουθε ποδίτο; αΠεγα, αἱ) 

οοπίτατία Ἰιαῦσαί απηί {οηρογα μίδος Ἰοοῖς; ἰογίία ἰπίετ ἀῑας 

ἰδίας, Ρτορίος ἄΦΗΗΠΑ ΠηλαὐίαμΗ(ς, (0) ῬΙ Πάφο Νηα5 8656 

οκ{ο[ογοί Πἱομαῖς ἔοιπροτο, ον ποξίτα 7ομα Γπογεπιθη(α αχ» 

οπροτο ἱρειπα. οοηδίανοῖ :. απίᾶ ἔππο ΠΙΑΧΗΠΟ αρπά πος ἆ6- 

μη] 
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σοὺς μάλιστα Ἰίνεσθαι παρ᾽ ἡμῖν τὰς ἐπομθρίας: 

τοὐναντίον περὶ τὸ θέρος πληροῦται, πιθανὸν εἲλ 

κατὰ τοὺς ἀντικειμένους τόπους γεννᾶσθαι τοὺς γειμῶ- 

νας, χαὶ τὸ πλεοναάζον τῶν κατ ἐχείνους τοὺς τόπους 

ὑδάτων εἰς τὴν χαθ) ἡμᾶς οἰκουμένην φέρεσθαι, (4) 

Διὸ καὶ πρὸς τὰς πηγὰς τοῦ Νείλου ὑήδενα δύνασθαι 

παρελθεῖν. ὥς ἂν ἐκ τῆς ἐναντίας ζώνης διὰ τῆς άοική-- 

του  οομεγου τοῦ ποταμοῦ" μαρτυρεῖν δὲ τούτοις χᾶὶ 

τὴν ὗπε βθολὴν ης γλυκύτητος τοῦ κατὰ τὸν Νεῖλον 

ὕδατος' διὰ Ὑὰρ τῆς χαταχεχαυµένης αὐτὸν ῥέοντα 

καθέψεσθαι» χαὶ διὰ τοῦτο γλυχύτατον εἶναι πάντων 

ἅτε φύσει τοῦ πυρώδους πᾶν τὸ ὑγρὸν 

η ντο. (6) Οὗτος δ’ ὁ λόγος ἔχει μέν τινα 

ο φανερὰν χαὶ πρόχειρον ἄντιῤῥησιν, ὅτι παντελῶς ἀδύ- 

τῶν ποταμῶν, 

νατον εἶναι δοχεῖ κ. ιὸν ἐκτῆς ἀντικειμένης οἴκουμένης 

εἰστὴν Ἡμ. ετεραν ο... έρεσθαι, καὶ μάλιστ' εἴτις ὑπόθοιτο 

σφαιροειδῆ τὴν γΏν ὑπάρχειν' καὶ Ίὰρ άν ο 9 τοῖς λό- 

γοις κατατολµήσας βιάζηται τὴν ἐνάρ γειαν, ἤ γε Φύσις 

τῶν πραγμάτων οὐδαμῶς συγχωρήσει. καθόλου μὲν 

γὰρ ἂνεξέλεγκτον ἁποφασιν εἶςη Ὑούμενοι, χαὶ τὴν ἀοί- 

σον Τώραν μεταξὺ τιθέµενοι, ταύτῃ διαφεύξ ἔεσθαι 

τοὺς ἀχριθεῖς ἐλέγγους νομίζουσι. (6) Αίχαιον δὲ τοὺς 

περί τινων διαθε θαιουµένους ἢ σον ἐνάργειαν παρέ- 

εσθαι μαρτυροῦσαν ἡ τὰς αποδείξεις λαμθαάνειν ἐξ 

ἑ μόνος ὅ Νεῖλος ἐξ 
ο 

ἀρχ3 τς ο ένας. Πῶς δὲ ἔ ἐχεί- 

γης τῆς οἰκουμένης φέρεται πρὸς τοὺς καθ) ἡμᾶς τό- 

πους; εἰχὸς Ἱὰρ εἶναι καὶ ἑτέρους πυταμούς, καθάπερ 

παπα ρ' ἡμῖν. (2) “Η τετῆς περι τὸ ὕδωρ νσότη- 

τος αἰτία παντελῶς ἄλογος' εἰ γὰρ χαθεψόµενος ὑπὸ τῶν 

καυμιάτων ὃ ποταμὸς ἐγλυκαίνετο; πολύ Ύονος οὐκ ἂν ἦν 

οὐδὲ ποιχίλας ἐγθύων χαὶ θηρίων ἰδέας εἴχε' πᾶν γὰρ 

ὕδωρ ὑπὸ τῆς πυρώδους φύσεως ἀλλοιωθὲν ἀλλοτριώτα- 

τόν ἐστι ζωογονίας. (8) Διόπερ τη ποσα Ἱομέγῃ χα- 

όν τῆς τος τοῦ Νείλου παντάπασιν ἔναντιου- 

μένης ψΨευδεῖς τὰς εἰρημένας αἰτίας τῆς πληρώσεως 

ἡγητέον. 

ΧΕΙ. το. δὲ ὁ Χιός φησι κατὰ μὲν τὴν θερι- 

νὴν ὅραν τὰ ὕδατα κατὰ τὴν Ἰην εἶναι ψυχρά, τοῦ δὲ 

γειμῶνος τοὐναντίον θερμά: καὶ τοῦτο νο. ἐπὶ τῶν 

βαθέων φρεάτων Ἰθεσθαν, κατὰ μὲν γὰρ τὴν ἀχμὴν 

τοῦ) αμα ρα τὸ ὕδωρ ἐν αὐτοῖς ὑπάρχειν ψυ- 

χρόν κ κατὰ δὲ τὰ μέγιστα καύµατα ο εαν ἐξ 

αὐτῶν δγρὸν ἀναφέρεσθαι. (5) Διὸ καὶ τὸν Νεῖλον εὖ- 

λόγως κατὰ μὲν τὸν χειμῶνα μικρὸν εἶναι καὶ συστέλ- 

λεσθαι, διὰ τὸ τὴν μὲν κατὰ γῆν ἑἜρμασίαν τὸ πολὺ 

τῆς δγρᾶς οὐσίας ἄναλίσκειν, ὄμθρους ὃ δὲ κατὰ τὴν Αἴ- 

γυπτον μὴ γίνεσθαι" κατὰ δὲ τὸ θέρος μηκέτι τῆς κατὰ 

γῆν ἀπαναλώσεως το ιένης ἐν τοῖς κατὰ βάθτς. τόποις 

πληροῦσθαι τὴν κατὰ φύσιν αὐτοῦ ῥύσιν ἄνε μποδίστως. 

(8) Ἓητεον δὲ καὶ πρὸς τοῦτον ὅτι πολλοὶ ποταμοὶ τῶν 

κατὰ τὴν Λιθύην ὁμοίως μὲν κχείµενοι τοῖς στόµασι; 

παραπλησίους δὲ τὰς ῥύσεις ποιούµενοι; εν νάδκσιν 

οὐκ ἔχουσιν ἀνάλογον τῷ Νείλῳ: τοὐναντίον γὰρ ἐν μὲν 

τῷ γεικΏνι πληρούμενοι, χατὰ δὲ τὸ θέρος λήγοντες, 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΛΑ. 

Γ οδη αριά Π05., ἱπγορ]γ. 

(49 60.) 

Ρ]ιαί. ὅοὰ «πάπα ο οοπ{γανίο ϱ6 ερ5{αἴομα Πηήαηλοδόα{, ος οάΙΓ 

Ρο 6556 ορρορίία ονυίς γαρίοπο (οπηροβίαίος Ιήεμα]ο5 οχο- 

πὶ, απάαγαππααθ Πο τοάυπάαπ[ίαπη αἆ οΓῬεπα Ποβίγαηι 

ἀσίονεί. (4) Ἐι ρνορίοτεα αά ΝΗΙ [οπίθς Ρογγοπίτε Ῥο85ε 

ΠΘΠΙΙΠΟΠΗ, «πο Ροι 4 γθιδαπα Ζοηα(η, π]ή5 Παριίαίονῖρας 

(Ῥοφιιοπίαίανα, ἄηπίς. Ργοβοϊδσαίαν. Ταδπηοβίηα. Ἠΐ5 Ποσο 

οίαπα οχἰηηίαπα αα ἀπΙοθάϊπεπα, 4ποᾶ ρου αἀμδίαπα Ζ0ΠΔΠΙ 

βμοης ἀεοοφιαίαν, ἰάεοσιο ἀπ]οσάϊπο οΠΏΠ65 ΠΗΥΙΟΒ εχ5ΙΙΡ6- 

τί, 410πη, Ύαοᾶ παίαγα ἰσπεΙΠη εδί, Μαππίάα ἀπ]οία γοἁαί. 

(6) Δί Ίνανς γαίῖο αροτίαπα οἱ Ργοπίαπα Ἠαβεί το[α{αΙἹοΠθπη. 

Ναπα ρίαμο ἱπιροβίνί]ο γἰάσίαν, ἄΠΠΠΕΠΙ εκ ορΡοδίέο ΠΟΡΙ6 

ονο ἵῃ ποδίγπα αὐίοΠί, ἱπρηϊπιϊς, οἱ απὶς τούυπάατη αἲ ΡΙοΡΙ 

ἱηκίατ {ογγαπα 6.56 οίαίσαί. Οιοςςί απὶς απβίἠς 56’ΠΙΟΠΙ- 

Ώ γοἱ ρου 5ο ονἰάοπίῖ γἷπα Ἰπίονγε εοπαίαγ, Γ6γαπα πίστα {8” 

Γ πηοι. Παιάσπαφ σπα οσᾷ σέ. Ώιπα οπίπα δοη{θη(ἱῶ Ἠαιιά {αοἩ]ο 

αμο γοΦαυσηθπά ας πί ἀποίογος, οἱ μα Ιαρίεια ουρίθ Ρ8:- 

ἴοπα ἠπίθιροπαηέ Ίνας ία ςο]ἶάσ οοη(η{αἰοπίς αγβιμιεηίᾶ 

«ο ο[[ασίίπνος αι Ὀίταπίατ. (6) Αίααὶ 4ᾳ αἱ ραβοππ( πε οθτίϊ 

απἱαρίατη αςεονεγαπί , 18 αιι{ ’θΠ1 1ρ8αΠῃ 1η (οδπιοπΙση αἴ- 

(οιγα, οἱ ἀθιποηςίγαἴοηος α ΡήπΟΙΡΙΟ 60Π6Ε5888 855ΗΠΊΕΤΕ, 

Ρατ οδί. Ου Υογο 5οµ15 οχ αἱί6γο Ί]ο ο1μο Νίμας Ίιάς αἆ Π05 

Δο{οΗΙςΦ νουο οΠΙΠα αἰπιί]ο 6556 ρ]ηγος Πο Πηγίο, 5ίοαί 

(7) Φιιῶ τετο ἆο ἀπ]οθάίπεασα αρ 

οπ11δα αβογίην, Ῥγοῦδς αμδατάα ο5ί. 5ἱ οπίπι ἃ 641ογε ΠΗΥΊ15 

σχεσσίιις ἀπ]οσβεσνοί, ποη σρπ{(α (ροππά(αία Ἰαχυπίαγεί, 

μου νανῖας ρἰδοϊαιη. οἱ Ώρες αγαπη δροθἶος ρυοάπσεεί : οπιηῖς 

ομίηα αα πα, 4παπα παίατα Ἰσηῖς αἰοναν1{, ἃ ΥΙΥΟΓΗΠΩ 6εΠεΤ- 

οπο ορίαἰἰοίφοίπια. (8) Οααρτορίος αααπα παίατα ΝΙΗ 46- 

οοσμ1οιί, απαια αάἀοιηέ ἶςα, αἀγογθείαν;, [αἶδᾶς ΙποΓΘΠΟΠΗἱ 

οα1δας ]αςδ ποσα. 

χΤΠ. αἰπορίᾶα. Ο{ φοπίοη{ία Ίνορο οςί: α5Πνο {ΕΠΙΡΟΓΕ 

ααπᾶδ. 8. ἴουνα (σίάας. 6556, Πἱρεηπο οοη{Γᾶ εαάας, 14 

ασοὰ ἵη α]ίς ρα(οἵς ππαπή{ορίο ἀοργεμεπά γεια : Ἠίθηιθ οΏἵπα 

αθρόγείπια πηἰπίπηπα (]ρουῖς ασπαπη {η 115 Ῥαρενας Ύ6ΓΙΠΙ 

ἵῃ αδία πηακίπηο, ἱρίΚἰςδίπηα μα Ἰπάς ἨΠΙογθπη ο[ίργη. (2) 

0µαγο πα ποσα Ργοβαβί{ γαήοπα Ρος Ἠήθηιεπα ἀθπηίη] 

οἱ ἵπ ανοίαπι οοσί :-αποά οα1οΥ ἴπ ἵετγα ἐοΠ6]άδά5 ΡΙΤΙΠΤΙΠΙ 

Ἠπίἁο ςαηκίαπίία. αΏδιπηστοί, πού α! ρεν Ἐβγρίαπη Τπι- 

ὑγορ οχαἰςίοιομί; ϱος ἁδίαίθηι νθυο, απ ΙΡ {8 ργο(υηά(ς 

ίωγα. Ἰοσῖς αΏδαπιογθίΙτ αΠΠΡΙΙ5, ογάϊπα πα(αγο αἱγθιπι 

οἷ ας αΌδαπο ἱπηροθίπποπίο γορ]θηῖ. (3) ΟσογοπάΠ δἴἶδι 

μηία, απο πω] 1 ργθ 4πιπθς οοά σπα οδίογαπα θέα οἱ Βἷ- 

ηλΠή ριοστοφἰοπίος οή5, ΠΟ. βἰπη] Τα[οΠς Ο1ΠΙ ΝΠο αι- 

αραμίαγ. Νάπα 4Η ο σοη[ναρίο αυ ΙΘΙΗΘΠΗ Ἱπιρ]θαπ{αγ, 
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αμ) / Δ σον -ω / .» -.” 

ἐλέγχουσι τὸ ψεῦδος τοῦ πειρωµένου τοῖς πιθανοῖς κα-- 
- αρ εώκ ταμάχεσθαιτὴν ἀλήθειαν. (4) "Εγγιστα δὲ τῇ ἀληθεία 

ή πρ ἷς 3 

προςελήλυθεν Ἀγαθαρχίδης ὁ Κνίδιος' φησὶ γὰρ χατ 

ἐνιαυτὸν ἐν τοῖς κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν ὄρεσι Ὑνεσθαι συν-- 

εγεῖς ὄμθρους ἀπὸ θερινῶν τροπῶν | μέχρι τῆς µετοπω- 

ρινῆς ἰσημερίας: (6) εὐλόγως οὖν τὸν Νεῖλον ἐν μὲν 
τῷ ο ὃν συστέλλεσθαι, τὴν κατὰ φύσιν ἔχοντα ῥύ- 

σιν ἀπὸ µόνων τῶν πηγῶν, κατὰ δὲ τὸ θέρος διὰ τοὺς 
ῴ ΄ 1 6 2 ϱ/ 4 Ἀ ΥΣ ς 3 
ἐκγεομένους ὄμθρους λαμθάνειν τὴν αὔξησιν. (6) Εἰ 

δὲ τὰς αἰτίας μηδεὶς ἀποδοῦναι δύναται µέχρι τοῦ νῦν 

τῆς τῶν ὑδάτων γενέσεως, οὐ προςήχειν ἀθετεῖσθαι τὴν 
”8/ 3 / ε λ Δλ / 3 / ψ. 

ἰδίαν ἀπόφασιν' πολλὰ γὰρ τὴν φύσιν ἐναντίως φέρειν, 
ν -ᾱ Δ / οω 7 κο 

ὧν τὰς αἰτίας οὐκ ἐφιχτὸν ἀνθρώποις ἀκριθῶς ἐξευρεῖν" 

(1) μαρτυρεῖν δὲ τοῖς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ λεγομένοις καὶ τὸ γι- 

νόμενον περί τινας τόπους τῆς Ἀσίας. (8) Πρὸς μὲν 
γὰρ τοῖς ὅροις τῆς Σχυθίας τοῖς πρὸς τὸ Καυχάσιον ὄρος 

συνάπτουσι, παρεληλυθότος Ίδη τοῦ χειμῶνος, καθ 

ἔχαστον ἔτος νιφετοὺς ἐξαισίους Ὑίνεσθαι συνεχῶς ἐπὶ 

πολλὰς ἡμέρας, ἐν δὲ τοῖς πρὸς βοῤῥᾶν ἐστραμμένοι κ η ρα, "ος προς μαύρων εσορακκεοις 
ο σω / ν Δ / 

µέρεσι τῆς ᾿Ινδικῆς ὡρισμένοις Χαιροῖς καὶ γάλαζαν 

ἄπιστον τὸ μέγεθος καὶ τὸ πλῆθος καταράττειν, καὶ 

περὶ μὲν τὸν “ὙΥδάσπην ποταμὸν ἀρχομένου θέρους συν- 
κο 3 ) 

εγεῖς ὄμθρους γίνεσθαι, κατὰ δὲ τὴν Αἰθιοπίαν μεθ 

ἡμέρας τινὰς ταὐτὸ συµδαίνειν, καὶ ταύτην τὴγ περί- 

στασιν χυκλουµένην ἀεὶ τοὺς συνεχεῖς τόπους γειικάζειν. 
2 ΑΔ ει σε {ν Σ Ε] π αν ., / 

(ϱ) Οὐδὲν οὖν εἶναι παράδοξον εἰ καὶ κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν 
τὴν κειµένην ὑπὲρ Αἰγύπτου συνεχεῖς ἐν τοῖς ὄρεσιν 

ὅμόροι καταράττοντες ἐν τῷ θέρει πληροῦσι τὸν ποτα- 

µόν, ἄλλως τε καὶ τῆς ἐναργείας αὐτῆς μαρτυρουµένης 

ὑπὸ τῶν περὶ τοὺς τόπους οἰκούντων ῥαρό ἄρων. (το) 

ΕΙ δὲ τοῖς παρ Ἡ λυῖν Ὑινομένοις ἐναντίαν ἔχει τὰ λεγό- 

ψενοι φύσιν, οὗ διὰ τοῦτ' ἀπιστητέου" χαὶ γὰρ τὸν νό-- 

τον παρ᾽ ἡμῖν μὲν εἶναι οοραν περὶ δὲ το Λἴθιο-- 

πίαν αἴθριον ὗ ὑπάρχειν, } χαὶ τὰς βορείους πνοὰς περὶ μὲν 

τὸν Βὐρόπην. εὐτόνους εἶναι, κατ’ ἐχείνην δὲ τὴν γώραν 

βληχρὰς καὶ ἀτόνους [καὶ παντελῶς ἀσθενεῖς], (11) Καὶ 

περὶ μὲν τῆς πληρώσεως τοῦ Νείλου, δυνάµενοι ποι- 

Χιλώτερον ἀντειπεῖν πρὸς ἅπαντας, ἀρκεσθησόμεθα τοῖς 

εἰρημένοις, ἵνα μὴ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν προχειµένην συν- 
/ ο / ΣΥΝ ΑΥ λ α{6λ / 

τοµίαν ὑπερθαίνωμεν. (15) ᾿Επεὶ δὲ τὴν βίθλον ταύτην 
ΕΝ δι 2 δ/ / / ο / 
διὰ τὸ μέγεθος εἰς δύο ὑπηρήκαμε ν-µέρη; ο μιῶ, 

τῆς συμμετρίας, τὴν πρώτην μερίδα τῶν ἱστορουμέ  όνων 

αὐτοῦ περιγράψοµεν, τὰ δὲ συνεγἩ τῶν κατὰ τὴν Αἴ- 

γυπτον ἵστορουμένων ἐν τῇ δευτέρα χατατάξοµεν, ἀρχὴν 
ποιησάµενοι τὴν ἀπαγγελίαν τῶν γενομένων βασιλέων 

τῆς Αἰγύπτου καὶ τοῦ παλαιοτάτου βίου παρ᾽ Αἰγυ- 

πτίοις, 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΗ ΤΡ. 1. 5 

Ρο αία(οιἡ γογο ἀδογαςοαηέ, (α]ςϊαιῖς λα απσασης, απ 

(4) 
Αί (υ 81η ΡΥοχίπ]θ αἆ γογΠ] αοζθρ»ῖῖ Ασαἰλιανομίάος Οπ]ατας. 

ρτοραῦΠ ρ5 οοπηπηθη{ἶ5 αχρασπατο οοπα{αγ Υογϊαίριη, 

15 οηἱη1 πποπιοναί, (μοίαπηῖς η αὐΙορίαο πιοηίίριας Ῥ]ανίας 

εχδίείονα οοππεπίος, α. γενοριαςθίοπο 5ο] «οδίίνα αναπο 

αᾱ ἀῑαί οἱ ποσί(ἶ5 οκ πα {ἴΌηθνα απ{άΠΙΠΑΙΘΗΙ, (6) ΟοΗβ6- 

{απειπα ε556 Ιβίέαν ταϊουῖ, ΝΠαπη Ἠίεπιε οοπ{τα!, αδί ρτο 

ηα{ΥΟ 51109 πιοᾷο ἃ δοἱἱ5 {[οπΐρας Ρτοσυγγονοί, οί ρου αοδί8- 

ί6ηι αἲ ἱπιρηίρας ε[[αδίς Ἱπόταδοστο. (6) Εἰδί αι{οίη ΠΟΛΟ 

Μασίοηας βοπενα[ἰοηί5 ἄ4παγΙΠΙ ταίίοπες τοάστο ροηονίε, 

βμ {αππθη θοηίεηίῖα) οχροςΙ(ἴοπειπη Ιά6τοο πο γοριΚἴδη- 

4 αΏ1 6556 ἀοσεί. Μία θι1Π παίαγαπα {διτο οοηίτα δοΙἱέαπι, 

(7) 
ΡΙ6(ἱ5 α 96 ΤοςΙΠΙΟΠΙΙΠΗ 14 αἴἴοντα, απο ἵη αΠαπίρις Απία" 

(πογΕΠ1 68155 Ἰοπηῖπες ασειγαίο ΙΠΥΘΠΙΓ6 ΠΟΠ Ροββδ{. 

1ος αοοἰἀεγοί. (8) Ναπα ἵῃ Απίρας ογίΠίωΩ, ΟαποββίΙα 

πιοηίεπα α{ΠηδεηΗΡρις, Ι8Π1 Ἠεππο οχαεία, ἱπσι]ῖς αὐηῖς 

ρον ἀῑεν οοη{ἵπιο πέος γίπα ΠπΙνΙαπα ΙΠΙΠΙΔΠΟΙΗ ἀοοίάσιο. 

1η Ἰηάίω άποσια ρανΗθας αἆ Ῥογεαπῃ οοηγοιθί5 σιαΏ(Ίποιι 

πηαση](πάίπα οἱ εορία ἸπεγαάΙρΙα οστῖς ἰεπηρονίρας Ῥνορεῖ- 

ρίίανα» οί οἴνοα Ηγάαδρίπ βανίαπα Ἱπεππίς αρδίαίο οοΠ{Ιπθι- 

{αι Ῥ]αενο. Τὰ ἱρβίπα ἵπ Αρμιορῖα αποαπα αἰ(ποί ἀἴερις 

Ρο5ΐ οοπ/ιἵηςοεγθ. Εἰ Ἰπαηπο αοτῖς Ιπίοπιρεγίοπα Ῥοιρδίπο οἷι- 

(9) Νου 

5πρτα ασγρίΙΠ 5ἴίσ, πΙο- 

ὀμπηασίαΠα Ἰοοίς ἐοη]σιῖς {επιροδίαίος Ιπάπέθτθ. 

ἰσιίαν παταπα, 5ἱ οἱ Αλ Πορία, 

ίαπα αςδίάαῖς οργισγεηές πΙΡΗΙΡΗΙ5, πάς ρου α.δίαίοπι 

Πανίας αιιο{οι. (αοίας ἰπδιγσογεί; ῥια5δι{ἵπι 4Η Πὰ οήη Ἱία 

56 Ἰαβογα Ρανρατί Ιο6ορΗΠα ασθοἰα. ἰοδίατοπίαν. (10) Φιοἆδί 

μ.ο ΙΔ" πιοπιοταία ὁοπίταίαηι Παβθαηί παπα 1δ, ασ 

αριιᾶ πος Πιπ{, ποη ρτορίογεα Πάαπι 6556 ἀειοσαπάαπι. Νάπα 

ΑΠδίΤΙΠΙ αριιᾷ Πος {αγρίά πι 6856 6ἱ ΠΙΠΙΡΟΦΙΙΗ, ἵπ ΤΗΠορία 

Υ6Υ0 56Υ6ΠΙΠΙ, οἱ Ῥογοα]ας Υοηίος ΙΠ Έγορα ε55ε οοποΙίαίος 

οἱ γεμαιηθπίςς, ἵπ 115 γορῖοπῖριας ΓοΠΙΙ55Ο5 ΡΤΟΥΡΙΡ4116 Πι- 

ΗΤΗΛΟΒ. (11) Εαπιδὶ απίσοπα 4ᾳ ΝΠΙ οχαπάα{ίοπο αΏοτῖας οί 

πηδ]ον] αΤΡΗΠΠΘΠ{ΟΓΙΤΗ ναπίεία(ο οοπίτα ΟΠηΠΟΕ Ἠ]ο5 ἀἱδριίανο 

ροπής: ίαπΘΗ σος ἵῃ ΠΙΘάΠΗΗ ἁλαία. πορῖς 5η ΗΙΟΙΔΗΙ; 

πο ργοροδί(απη αἲν ΠΠΙ1ο μγογ{α(ἶς πχείανη (γηςρυσάΙαῶΗΣ. 

(19). οιοπίαπα γονο Πρναπα Ἠάπο οϱ. ρνο]κ[ίαίομι ἀῑγ[ρί- 

πας ἵπ ρατίοδ ἀ1α5, 411 ρα απα οοᾳπαβηαίεια. ποβῖς 

Ῥιοροβίίαπα ΜαβοιηΣ, ρήμό) Πρίοτίαγ πα ρα{1 πυΠΟ ΠΠΘΠΙ 

ΠΠΡΟΠΘΙΗΙΙ5: «πώ ροτγο ππεπιοταβί Μαη η. ργρίο Πῖ5 

εολαρτοηί, ἵπ αἰίογα ρατίο οοης(ΠπδηΗς, αὐ. τορηη Ἠσνρίϊ 

αριά Ἐργρίϊος γα τα(ῖοτιο γοσρηφίοης αὐ ΥοΙςΙβδίηια 

απδρίσα{1, 
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[ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΡΙΡΛΩΝ.] 

ης Τῆς πρώτης τῷ) Διοδώρου θήβλων διὰ τὸ 

μ.ε ἔγεθος εἰς δύο βίθλους διηρηµένης ώ πρώτη μὲν πε- 

ριέχει προοίμιον περὶ ὅλης τῆς πραγµατείας καὶ τὰ λε- 

γόμενα παρ) Αἰγυπτίοις περὶ τῆς τοῦ κόσμου Ἰενέσεως 

καὶ τῆς τῶν ὅλων ἐξ ἀρ/ῆς συστάσεως» πρὸς δὲ τούτοις 

περὶ τῶν θεῶν, ὅσοι πόλεις ἔχτισαν χατ᾽ Αἴγυπτον ἐπω- 

νύµους ἑαυτῶν ποιήσαντες, περί τε τῶν πρώτων βνογ 

υένων ἀνθρώπων καὶ τοῦ παλαιοτάτου βίου, τῆς τε 

τῶν ἀθαγάτων τιμῆς καὶ τῆς τῶν ναῶν κατασκενῆς; 

ἐξῆς ὃ ἕ περὶ τῆς τοποθεσίας τῆς κατ Αἴγυπτον χώρας 

χαὶ τῶν περὶ τὸν Νεῖλον ποταμὸν παραδοξολογουµΕ ένων, 

τῆς τε τούτου πληρώσεως τὰς αἰτίας χαὶ τῶν ἵστορι- 

(ῶν καὶ φιλοσόφων ἀποφᾶσεις, ἔτι δὲ τὰς πρὸς: ἕχαστον 

ὢν αν, Ὑραφέων ἀντιῤῥήσεις, (5) Ἐν παύτῃ δὲ τῇ βί- 

λ λῳ τὰ συνειἩ τοις προειρημένοις διέξιµ.εν' ἀρχόμεθα 

δὲ ἀπὸ τῶν πρωι κατ Αἴγυπτον γενοµένων βασι- 

λέων, χαὶ τὰς κατὰ με έρος αὐτῶν πράξεις ἐκθησόμεθα 

μέχρι Ἀμάσιδος τοῦ βασιλέ έως» προεκθέμενοι χεφα-- 

λαιωδῶς τὴν ἄρχαιοτάτην ἀγωγῆν τῶν κατ Αἴγυπτον. 

ΧΙΙ. Βίῳ Ἵὰρ τὸ παλαιὸν Αἰγυπτίους φασὶ χρῇ- 

σθαι τὸ μὲν ἀρχαιότατον πόαν ἐσθίοντας καὶ τῶν ἐν 

τοῖς ἕλεσι τος ένων τοὺς χαυλοὺς καὶ τὰς ῥίζας, πεῖ- 

βαν διὰ τῆς γεύσεως ἑκάστου λα μθάνοντας» πρὠτην 

ὀνομαζομέν ἣν μάλισ τα τὴν δὲ χαὶ 

ο διὰ τὸ χαὶ γλυχύτ ητι διάφορον εἶναι χαὶ τὴν 

προςενέγκασθαι 

τροφην ἀρχοῦσαν τος τοῖς σώμασι τῶν ἀνθρώ- 

πων. 8) Καὶ Ύὰρ τοῖς κτήνεσι ταύτην θεωρεῖσθαι 

προσην Ἡ καὶ ταχὺ τοὺς ὄγχους αὐτῶν προθανατρέφειν’ 

διὸ καὶ τῆς εὐχρηστίας τῆς περὶ τὴν ῥοτάνην ταύτην 

μνημονεὺ Ίοντας τοὺς ἀνθρώπους µέ έχρι του νῦν, ὅταν 

πρὸς θεοὺς ο ασ, πα 1ιρὶ ταύτης λαμβάνοντας 

προςεύγεσθαι' οἴονται γὰρ τὸν ἄνθρωπον ἔλειον καὶ 

λιμνῶδες εἶναι ζῷον, ἀπό τε τῆς λειότητος τεχμ.αιρό-- 

μενοι καὶ τῆς φυσικῆς 7 ποιότητος, ἔτι δὲ τοῦ προςδεισθαι 

τροφῆς τῆς ο μᾶλλον ἢ τῆς ξηρᾶς. (5) ο 

δὲ λέγουσιν ἔχειν διαγωγὴν τοὺς Αἰγυπτίους τὴν τῶν 

ἰχθύων βρῶαινν πολλὴν δαψίλειαν παρεχοµένου τοῦ 

ποταμοῦ, καὶ μάλισθ' ὅτε μετὰ τὴν ἀνάθασιν ταπει- 

νούμ.ενος ἀναξηραίνοιτο. [4 ) Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν βοσχη- 

µάτων ἔνια σαρκοφαγεῖν, καὶ ταις δοραῖς τῶν κατεσθιο- 

µένων ἐσθῆσι χρῆσθαι , καὶ τὰς οἰκήσεις ἐκ τῶν καλά-- 

μων χατασχευάζεσθαι. Ἴχνη ὃ δὲ τούτων διαµένειν παρὰ 

τοῖς νομεῦσι τοῖς κατ Αἴῃυπτον, οὓς ἅπαντάς φασι 

µέχρι τοῦ νῦν µηδεμίαν ἄλλην οἴχησιν ἢ τὴν ἐκ τῶν 

9 
Πολλοὺς δὲ Ὑβόνους, τούτῳ τῷ βίῳ διεξάγοντας τὸ τε- 

ὧν 

χαλάμων ἔχειν. δοχιµιάζοντας ἀρχεισθαι ταύτη. 

λευταῖο ον ἐπὶ τοὺς ἐδωδίμ. ους μεταθην γαι καρπούς, 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΑ. Α. (δι, 52.) 

ΓΑΤΤΕΒΑ 5ΕΩΤΙΟ 

ΡΠΙΜΙ ΡΙΟΡΟΠΙ Τ1ΡΗΙ.] 

ΧΙμῃ. Θέπ1 ριηας Ρἱοάονί Πε ρτορίαυ πιασηϊαἀἰποΠῃ 

η ἀμαδ δέ ρανίος ἀῑδιτιραίας, Ρτῖου απἰάθηι ϱ05[αΠΠοΠΘΠΙ 

1η ἰοίατα ορα5 εοηἰ]πεί, εἴ απξ 4θ ογἱσίης ππιπάἰ Ῥ]ηιᾶ- 

απο {οί ας ππ]γου»ί εοηδἰΠα{ἴομα, ἂά αο ο 415, απίσσηαιε 

προς Τη Αἰσγρίο οορποη]ῖηθς αἱρί εοπαἰάθτίηί, ἀεαια ΠΙΟΙ- 

(α Παπ ρηπιῖς οἱ γἱία οπιηῖαπι απϊ(ιἱδδίηια, 46 ἀ46ογΙΠῃ 

οαπα Ἱπιππογία απ ο] αἱ {οππρ]οταπα οχδίγαο[οπθ 8 

πσγρίῖ5 γο[εγιηίαν : ἴαπι Ἐσγρίϊ δές, εἰ ααδ ργοβϊρίοβε 

46 Νίο ἐοπππεπιογαΠία, αἱ Ιπενεπιεηίογαπη θἶας ο8βο, 

ἨδίογΙοογΙΙη 4αοήπο οἱ ΡΙΗΙΟδοΡΙοΓΗΠΙ 5επίαη[ο», εί ΟΡΡΟ- 

(2) 
Τη Ἠας νεο Πρι ρανίο 5αρογίοήίβα5 αἀμαργθηίία ῃ6ΓΟΙΙΥΘ- 

β{ίο αἱησι]ίς οηρίοτίρας οοη(α{αίοπας γεσϊαία 5πί. 

ΠΙ15. Α Ῥηϊπηϊς ἰδίίαν ἀλσγρίί τορῖρας εχοτςί, 5ἱπσα]ογάπη 

βοξία αἆ ΑπΙΑΦΙΠΗ µ5απα, Ργωηηΐδδα {8ΠπεΠ οαρίµα]α(ἴπι απί- 

απἰβείπηα αριιά Ώσγρί]ος5 γἰνεπα! ταβίθη68, αχροηεῖηαδ. 

ΧΙΙ. αβγρίογάσα άποπάαπ γΙσίππι Ἠα]αδπιοάί {αἱ65α 

αἰειπί, αἱ απσαἱςείπις {οπιροτίρα5 Ίογρας οαι]εδ(αθ ας 

γαάἶσοος ἵΠ ραπάϊθας παβδεθη η, ςἱηρα]ῇ5 ραςίαία. ροή ρα- 

115, οοπηθάενοπ{; Ῥνίπιβαο οπηπίαπη αἱ ϱγδ2οΙριθ γεςοῖ 5ο]]- 

{05 6996 Ρἰαπία, απάπ Αριοδίΐπι γοσα: : ααοά οί Β4ΡΟΙΘ 

ἁ πια ρνωρίατοί, οἱ 5ὐ/Ποἶεῃς ΠοπιΙπαπη οοτροτίρας5 αΠΠΙΘΗ- 

) 
αὖ ογαβδΙἑιάποπα οα5 5αβίπαγθ. Ὀ η ζαίσπη Ισίίατ Ἠθγρος Πιο- 

{απι ριαρενεί. Μ4πάΕΠ ἃ ρεομάἶραςδ ᾳποσπε αρρεῖῖ, εί 

πιουί εο]θηίος απίΠιο, εὔ]απη Πα Ύαππα 46ος αοεεάεγεηί Ἰο- 

Πίπθς πιαΠα ΠΠαπη. ΠΠρΙοχος αἀοτατο. Οτεζσηἰ οπίπι μοπηῖ- 

ΠθΠῃ ]4οδί16 απίΠ]α] ο55ε οἱ ρααάἱρς ὀρσηαίπα, ΑΓΡΙΠΙΘΗ- 

{πα θαπηοηίο5 οχ {15 Ἰάνους πααγώσια φπαΗίαία, ΡογΓο 

οχ ο οτιοᾷ Ἠαπηϊάο πηᾶρίδ, ααπΏ 516600 πΙΙΓΙΠΠΕΠ{Ο Ιπάΐρο- 

γε. (8) ΑΙιεγάπη ἀείποερς υἱεϊαπάϊ ΠΟΤΕΠΙ Αλογρίἱ5 {α- 

ἀπηί οχ ΡἰδΟΙαπῃ δα, Ι8ΓδαΠη αἆ ηου οορίαπη βαηηηϊδίγαπία 

Λανίο, οἱ πηαχίπιο απαπη ροδί ἱπαπάαίίοπεπα 56 βαβηηΙέθης 

ἀαθίοζατθίαν. (4) 8ἱ6 οί ΡοσογυΠα 68ΓΠ65 ΠΟΠΠΗΙΙΟΓΙΠΗ 60Π18- 

ἀἶφκο, οἱ οομιθβίογΙΠα Ρο ρας Ῥνο γοβιπιθηί5 Ἠς05, ἀ0- 

πηοβΏιθ οχ αταπάἰηῖρας οοπίοχμδρα. ΟαΡΙΠΑ γεδίαία 

ο ατηπΗ Ῥογπηαποτθπ{ αρ Ἐβγρίϊ Ρα5ίογε5, 4308 ΟΠΊΠΘΒ 

ἀϊσπμί αἆ ΡΓΕΠ5 πιδ(1ο ἴΕπηρΙ5 ΠΟΠ α1ἴαδ, 41 αγαπά ἴπ]- 

Ῥιι5 οοπςίγισίας 4οπιος Παβοτθ, απαΏα Πα Ώ{αίίοποΠι 8ἱΡί δᾶ- 

{ς ορ56 εχἰδπηαΓθη{. 

αἆ {σας αθῖ αρίος ἰαη5566; ϱ 4ποΓΙΙΏ ΡΘΠ6ΓΘ εβδοί 

(5) Πα γἱία Ρος πηπ]ίας Φίαίος ἀποία, 
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εἶναι καὶ τὸν ἐκ τοῦ λωτοῦ γενόμανον ἄρτον. Καὶ τού- 
των τὸν εὕρεσιν οἳ μὲν εἰς τὴν Ἴσιν ἆ ἀναφέρουσιν, οἱ δὲ 

εἴς τινα τῶν παλαιων βασιλέων τὸν ὀνομαζόμενον Μη- 
νᾶν. (0) Οἱ ὃ) ἱερεῖς εὑρετὴν μὲν τῶν παιδειῶν καὶ 
τῶν τεχνῶν μυθολογοῦσι τὸν ΕριΏν γεγονέναι͵, τῶν δ᾽ 
εἰς τὸν βίον ἀναγκαίων τοὺς βασιλεῖς' διὸ καὶ τὸ πα- 

λαιὸν παραδίδοσθαι τὰς βασιλείας μὴ τοῖς ἐκγόνοις τῶν 

ἀρξάντων, ἀλλὰ τοῖς πλεῖστα καὶ μέγιστα τὸ πλῆθος 
εὐεργετοῦσιν' εἴτε προχαλουµένων τῶν ἀνθρώπων τοὺς 

ἐφ᾽ ἑαυτῶν βασιλεῖς ἐπὶ τὴν κοινὴν εὐεργεσίαν, εἴτε καὶ 

χατ᾽ ἀλήθειαν ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς οὕτω παρειλη- 

φότων. 
ΧΙΗΝ. Μυθολογοῦσι δ) αὐτῶν τινες τὸ μὲν πρῶτον 

ἄρξαι τῆς -Ἀἰγύπτου θεούς τε χαὶ ἥρωας ἔτη βραχὺ 

λείποντα τῶν μυρίων χαὶ ὀκτακισχιλίων; καὶ θεῶν ἔσγα- 

τον βασιλεῦσαι τὸν Ἴσιδος Ὥρον: ὑπ) ἀνθρώπων, δὲ 

τὴν χώραν βεθασιλεῦσθαί φασιν [ἀπὸ Μοίριδος] ἔτη 
βραχὺ λείποντα τῶν πενταχιςχιλίων µέχρι τῆς ἕκα- 

τοστῆς καὶ ὀγδοηχοστῆς ᾿Ολυμπιάδος, καθ ἣν ἡμεῖς 

μὲν παρεθάλοµεν εἰς Αἴγυπτον, ἐδασίλευε δὲ Πτολε- 
μαῖος ὃ νέος Διόνυσος χρηµατίζων. (9) Τούτων δὲ τὰ 

μὲν πλεῖστα κατασγεῖν τὴν ἀρχὴν ἐγχωρίους βασιλεῖς, 

ὀλίγα δὲ Αἰθίοπας καὶ Πέρσας καὶ Μακεδόνας. Λἰθίο- 

πας μὲν οὖν ἄρξαι τέτταρας, οὐ κατὰ τὸ ἑξῆς, ἀλλ᾽ ἐκ 

διαστήματος, ἔτη τὰ πάντα βραγὺ λείποντα τῶν ἓξ καὶ 

τριάκοντα. (5) Πέρσας ὃ ἠγήσασθαι ἸΚαμθύσου τοῦ 
βασιλέως τοῖς ὅπλοις καταστρεψαμένου τὸ ἔθνος πέντε 

πρὸς τοῖς ἑκατὸν καὶ τριάκοντα ἔτεσι σὺν ταῖς τῶν Αἰ- 

γυπτίων ἀποστάσεσιν, ἃς ἐποιήσαντο φέρειν οὗ δυνά- 

µενοι τὴν τραχύτητα τῆς ἐπιστασίας καὶ τὴν εἰς τοὺς 

ὲ γχο ωρίους θεοὺς ἀσέθειαν. (4) Ἐσχάτους δὲ Μακεδόνας 

ἄρξαι χαὶ τοὺς ἀπὸ Μακεδόνων 

σίοις καὶ ἑθδομήκοντα. Τοὺς δὲ λοιποὺς γρόνους ἅπαν- 

τας διατελέσαι βασιλεύοντας τῆς χώρας ἐγγωρίους ἄν-- 

δρας ! μὲν ἑθδομήκοντα πρὸς τοῖς κο μ. Ὑυναῖκας 

δὲ πέντε" περὶ ὧν ἁπάντων οἳ μὲν ἱερεῖς εἶχον ἄναγρα- 

φὰς ἐν ταῖς ἱεραῖς βίθλοις ἐκ παλαιῶν γρόνων ἀεὶ τοῖς 

διαδόχοις παραδεδοµένας, ὁπηλίκος ἕκαστος τῶν βασι- 

λευσάντων απο τῷ μεγέθει χαὶ ὑποῖός τις τῇ φύσει 

χαὶ τὰ κατὰ τοὺς ἰδίους Χβόνους ἑκάστῳ πραχθέντα. 

(6) 'Ἡμῖν δὲ περὶ ἑκάστου τὰ κατὰ µέρος μακρὸν ἂν εἴη 

χαὶ περίεργον Ὑράφειν, ὡς ἂν τῶν πλείστων ἀχρήστων 

περιειλημμένων' διόπερ τῶν ἀξίων ἱστορίας τὰ κυριώ- 

τατα συντόμως διεξιέναι πειρασόµεθα. 

ΧΙΙΥ. Μετὰ τοὺςθεοὺς τοίνυν πρῶτόν φασι βασιλεῦ- 

σαι τῆς Αἰγύπτου Μηνᾶν, καὶ καταδεῖξαι τοῖς λαοῖς 

θεούς τε σέθεσθαι καὶ θυσίας ἐπιτελεῖν, πρὸς δὲ τούτοις 

παρατίθεσθαι τραπέζας χαὶ χλίνας καὶ στρωμνἩ πολυ- 

τελεῖ χρῆσθαι, καὶ τὸ σύνολον τρυφὴν καὶ πολυτελῆ 
βίον εἰςηγήσασθαι. (9) Διὸ καὶ πολλαὶς ὕστερον γενε- 

αἲς βασιλεύσαντα Τνέφαγθον τὸν Βοχχόριδος τοῦ σοφοῦ 

πατέρα λέγουσιν εἰς τὴν Ἀραθίαν στρατεύσαντα, τῶν 

ἔπ αν αὐτὸν διά τε την ἐρημίαν καὶ τὰς δυςγωρίας 

ἓξ ἔτη πρὸς τοῖς διαχο- 

/ / ον ο / 
ἐκλιπόντων, ἀναγκασθῆναι μίαν ἦμεραν ἐνδεῃ γενόυε- 
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| εαπι ραιῖς 6 Ἰοίο οομ[οσία5. ΠΠΥΟΠΟΠΟΙΗ Ποὴ ο] Ιἱ41 
(πρ σης, αἱ 1η σποηά Πα ΤΟΡΗΠΗ Δη{Ια πο ΕΠΗ. ἠδηαπη γοίᾳ- 
ταπέ, (6) ΠορογίοΓΟΠΙ 5απο ἀἰβοιρΙπα τη οἱ αγ η ΦΟΡΓ- 

ἀοίος Μειοπῖαπα, ποορβδαΓΙΟΡΙΙΗ Υοτο αἲἲ γἱέαιη ἀθροη αι 
16ρ05 {η]55ο ΠηθηΙοαΠ{. Π46ἱγοῦ γοσηα (ποπάαΙα ΠΟΗ οκ τορι- 
Ρι5 Ργορηα ή, 5οᾶ {ἱδ, αἱ ρΠαπιῖς ας πιαχίηιίς ΡΙεβοπη 

πηενητς φαρ]εγαφδοηί, (γαδίία; νο] αιιοὰ Ιοηιίμος 5ηζο οα1ἰς 

16865 αἆ οπιηῖρας Ῥομο(αοἰδμά η Ίος ρασίο πν]ίατουε, ν οἱ 

6ίΊαπα, 4ιιοᾷ γ6γο 6ΟΠΟΠΕΔΠΘΙΠΗ, η 5ασεῖς Ἰιοῦ σοιηπησα 15 

(να ανα αοθερίςδοη. 

ΧΙ Υ. Ππρενανομ{ (αἱ φπἰ δη οχ ἱροίς {αρα (1) η {το 

ἵπ αγρίο 4ϊ οἱ µεγοῦ5, 4ΠΠΟΡ Ραπ10 ΠηίΠΗ5 οσµίο5 οἱ ἀοοῖος 

πη]α, αηήδαο εκ ἀῑῑς νοκ {Ηἱ Ηονας, Ιδίᾷα παίας. Αὖ 

οπημίρς απἱσῃι ΓοΡΠΚΙΠΠΙ 6556 Ἰπάσο α Μωρίᾷς (9) απηῖ5 

Ρα] Πας 4ηφις πλ ]]ἶθιις δα ο αἲ οση{θ8ίΠΙΠΙ οσ{ο- 

ΒοδΗ μας Οἰγηρίαάθηα, ααά Ἡος Εσγρίαπ ἀοζρβδίμηις,, 16- 

(2) 
1η{6Υ Τ6ρπο Ρο (ος ἱπάίβοια" (πουπί ρ]ανπαί; ραιιοί /ἘΠίο- 

βηαπίο Ῥίο]επιαο, (αἱ πονί Βασσμί ΠΟΠΙΘΙ αδυτραν1{, 

ρε5, εήδα., ΜασεάοηςΒ. Εἰοηίπη ἄλίορος νοσπαταηί αιαί- 

ἴπου, ρου Ππίευναβαπα, πο. οοπ{ίπαα, αηπίς ΡαΙ0. πιῖπις 

ηρβίπία φοχ. (3) Ῥογδῷ ΓΘΓΙΤΩ ΒΙΠΙΠΙΙΑ, σοπίο αγηηῖς α 

6αΠ1ΡΥΦο αρασία, (οπασγαπί οοΠΜαΠα (πἱαίηία {το 4ηΠΟς, 

οοπηρι(α 15 απλα] Ἠλσγρίίογαπα ἀο[οοοπίρας, απἰρα5 οβΙδΕΠΙ 

ἀθάϊί ποη ἰοἰογαπάα ργᾶ[οοίογιΏ αβροη]ίας οἱ ἱπορίείας ἴη 

4605 1ρεογιη ροη!]ος5. (4) Αά ροδίγεπ]Π σαΏειπαζι]α {ε- 

παεταηἰ ΜασράοπαΣ ρου ἀποθηίος 5ορἰιαρίηία 5οχ ἄπηος. 

Οείδτοφα1 ῥγπιοῖρες ἱπάίρεπα) τορπο ῥγαασγα, δορίιασίηία 

Βάρνα αμα ριησοηίος γἱνῖ, αἱ (οπηίπας απἱπααθ. ΟΠοΓΗΠά 

οπηπΙπηα φαζθγάοίε5 ΓΘΟΘΗΦΙΠΙ Παβοραν{ ἵπ Πρηῖς ςασεῖς ρου 

Ίοηδαπῃ ἃ γαίις[ἱςς]ηϊς {όπηροτίρι5 5Ιο6ΘΡΔΙΟΠΕΙΗ (τα Ιέαπη : 

απαπία ου/αβααθ Ππαρηϊαάο, α πα] παντα ϱογῖέ, οἱ απίά 

ΠΟ. πίδαια {οπρουο εροη!. (5) Νορίς απἰάσπι ἀ6 11Πο- 

4αοσιθ βἰησυ]α πι νοἰαοηθη Πηβίϊπετα οἱ ἸοηβΙπῃ {ογαί 

οἱ δαροειγασΠα, ἰᾳπἱάσπα Ὦλ μἱς Ρ]ατίη]α πα]Η5 αδιας 60Η - 

ἠποπίαν. Ῥτορίειθᾶ 4ο πιεηιοταία ἀἱρηῖς ργα"οἴρια πιακίπιο 

πορῖς ροι5ήηρειάα ἀε]εσίπις. 

ΧΙ,ν. Ροµβί ἆθος ἱριίαν, αἰπηῖ, ῥίπήας ρυρᾶ εκ ΠΗί 

Μεμας, απἱ ἀ4εο5 γαποΓαπάΙ, οἱ εαογᾶ [αρ]οπᾶί ΤαΙΙΟΠΘΙΙ 

Ρορι]ο (γαδΙάΙξ; Ππεηδας οεἰᾶή 84οΓΠαΓθ6 αὐ Ιοίο8, ΡΓεΙ/0- 

οίδαιο θίταρι]15 {1 ἀοσαῖέ, οἱ οπηπίΠο ΠάχΙη οἱ ΥΙίαΠα 6Π1- 

ΡίποφαΠα Ἱπίτοδυκ]ξ. (2) 1ά6ο απὶ Ροδέ πηπ]ίας Ιπάρ ορίαίες 

τορπανΙί Τπαρμασμί]ας, ΒοοσΠοτίάς 6αΡίΕΠΙΙ5 ΡΓΕΠΡ, ΕΧΕΙ: 

αία ἵπ Αταρίαπα ἀμσίο, απ ροι ἀλ[ιου]ίαίος Ἱοσσγπ] 6ἱ 

ναβθ(αίοπὰ εοπητησαία5 ἀθ[ίοστοί, αἴάπο τοκ μίας ἀῑεί ρεΏ” 

τἱαπα (οἴστατα εοασία5 οἴδο Υἡδείπιο αρ Ἰοππίπος γβᾶγε», 
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νον χρήσασθαι διαίτῃ παντελὼς εὐτελεῖ παρά τισι τῶν 
ο λ 

τυχόντων ἰδιωτῶν, ἡσθέντα δὲ καθ᾽ ὑπερθολὴν κατα- 

γνῶναι τῆς τρυφῆς, χαὶ τῷ καταδείξαντι τὴν πολυτέ- 

λειαν ἐξ ἀργῆς βασιλεῖ καταρᾶσθαι: οὕτω ὃ’ ἐγχάρδιον 
ο Ν ο 

αὐτῷ τὴν μεταθολὴν γενέσθαι τὴν περὶ τὴν βρῶσιν χαὶ 

πόσιν καὶ κοίτην, ὥςτε τὴν χατάραν ἀναγράψαι τοῖς 

ο. Ὑράμμασυν : εἰς τὸν τοῦ Διὸς ναὸν ἐν Θήθαις" ὃ δὴ 

δοχεῖ μάλιστα αἴτιον Ὑενέσθαι τοῦ μὴ διαμεῖναι τὸν 

δόξαν τοῦ Μηνᾶ καὶ τὰς τιμὰς εἰς τοὺς ὕστερον Χρόνους. 
εἴλχὸὺ 9 3, Υ / ο. / / 

9 Εξῆς 3 να οσο τοῦ πρρήμσνν ῥαρεως 

τοὺς ἀπογόνους δύο πρὸς τοῖς πεντήχοντα τοὺς: ἅπαντας 
ἔτη πλείω τῶν χιλίων καὶ τετρακοσίων’ ἐφ᾽ ὧν μηδὲν 
ἄζιον ἀναγραφῆς γενέσθαι. (4) Μετὰ δὲ ταῦτα χατα- 

’ / / λ ο / /’ 

σταθέντος βασιλέως Ῥουσίριδος καὶ τῶν τούτου παλιν 

ἐκγόνων ὀκτὼ, τὸν τελευταῖον ὁμώνυμον ὄντα τῷ πρώ- 
τῳ φασὶ χτίσαι τὴν ὑπὸ μὲν Αἰγυπτίων καλουμένην 
Δὼς πόλιν τὴν μεγάλην, ὑπὸ δὲ τῶν Ἑλλήνων Θήδας. 

λ λ τά / ων « / δ/ 
Τὸν μὲν οὖν περίθολον αὐτὸν ὑποστήσασθαι σταδίων 
ἑκατὸν καὶ τετταράχοντα, οἰχοδομήμασι δὲ µεγᾶἄλοις 

καὶ ναοῖς εὐπρεπέσι καὶ τοῖς ἄλλοις ἀναθήμασι κοσμῆ- 

σαι θαυμαστῶς' (6) ὁμοίως δὲ καὶ τὰς τῶν ἰδιωτῶν οἱ-- 
΄ αν σι / 4 

χίας, ἃς μὲν τετρωρόφους, ἃς δὲ πεντωρόφους κατασχευά- 

σχι, καὶ καθόλου τὴν πόλιν εὐδαιμονεστάτην οὐ µόνον 
ον 9 3 3 λ Δ ο 3] ο. ο. 

τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πασῶν ποιῆ-- 
ο Ἰ λ λ ς λ νὰ λ ϱ] Ἁ 3 

σαι. (6) διὰ δὲ τὴν ὑπερθολὴν τῆς περὶ ον εὐπο- 

ρίας τε χαὶ δυνάμεως εἰς πάντα τόπον τῆς φήμης δια- 

δεδομένης ἐπιμεμνῆσθαι καὶ τὸν ποιητὴν αὐτῆς φασιν 
3 πα) / 

ἐν οἷς λέγει 

Ο0ὐδ) ὅσο Θήθας 
Αἰγυπτίας͵, ὅθι πλεῖστα δόµοις ἔνι κτήματα χεῖται, 

αἴθ᾽ ἑκατόμπυλοί εἶσι, διηκόσιοι δ᾽ ἂν ἑκάστην 
ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν χαὶ ὄγεσφιν. 

() Ἔνιοι ὃξ σο οὗ πύλας ἑκατὸν ἐσχηκέναι; τὴν πόλιν, 

αλλὰ πολλὰ καὶ μεγάλα προπύλαια τῶν ἑερῶν, ἀφ᾿ ὧν 

ἑχατόμπυλον ὠνομάσθαι, καθαπερεὶ πολύπυλον: ὃις- 

μύρια δ᾽ ἄρματα πρὸς ἀλήθειαν ἐ ος ξ αὐτῆς εἰς τοὺς πολέ- 

μους ἐκπορεύεσθαι" τοὺς γὰρ ἱππῶνας ἑκατὸν γεγονέναι 

κατὰ τὴν παραποταµίαν τὴν ἀπὸ Μέμφεως ἄγρι Θη- 
ο κο ΙΑ 

ῥῶν τῶν κατὰ Λιθύην, ἑκάστου δε/οµένου ἀνὰ διαχο- 
/ ο! πι ον, ο Δ ον ῇ 

σίους ἵππους, ὧν ἔτι νῦν τὰ θεμέλια δείχνυσθαι. 

ΧΙΙΥΙ. Οὐ µόνον δὲ τοῦτον τὸν βασιλέα παρε εἰλή- 
3 λ Δ ον ος ινα 

Φαμεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὕστερον ἀρξάντων πολλοὺς εἰς τὴν 
ὔ οω ο / 
αὔξησιν τῆς πόλεως πεφιλοτιμῆσθαι" ἀναθήμασί τε γὰρ 

. - οσο » / 3 
πολλοῖς καὶ µεγάλοις ἀργυροῖς καὶ γρυσοῖς, ἔτι δ᾽ ἐλε- 

οω λ λ 

Φαντίνοις, καὶ χολοττικῶν ἀνδριάντων πλήθει, πρὸς δὲ 

τούτοις χατασχευαῖς μονολίθων ὀελίσχων, μηδεμίαν τῶν 
ΝΟ / [αά ο γαι / Ν ς οο 
ὑπὸ τὸν ἥλιον οὕτω κεκοσμ.ησθαι. (9) Γεττάρων γὰρ ἱερῶν 

κατασκευασθέντων τό τε χάλλος καὶ τὸ μέγεθος θαυμα- 
ο. ῃ ο. 5 Ν / 

στῶν ἓν εἶναι τὸ παλαιότατον, τρισκαίδεχκα μὲν σταδίων 

τὴν περίµετρον, πέντε δὲ καὶ τετταράκοντα πηχῶν τὸ 

ὕψος, εἴχοσι δὲ χαὶ τεττάρων ποδῶν τὸ πλάτος τῶν 
/ 3 / δν ο / / Ν 

τοίγων. (5) Ἀκόλουθον δὲ τῇ µεγαλοπρεπείᾳ ταύτη καὶ 

τὸν ἐν αὐτῷ χόσµον τῶν ἀναθημάτων γενέσθαι, τῇ τε 

ΔΙΟΔΟΩΡΟ} ΤΟ} ΣΗΚΕΛΙ 

ἑαπάνη θαυμαστὸν καὶ τῇ χειρουργίᾳ περιττῶς εἴρυα- | 

ΟΓΟΥ ΡΙΡΛ. ΑΛ. (δε, ὅδ.) 

{ 4πος οἱ 5οἱ5 ομ]εσσταί, αἱθγδίι, ΙΠποάίσο 90 ἀο]οοίαίας 

αχ 44πηηᾶςδθ ἀῑοίίαν, πιαΙάπηα ια πιργοσαίας 89906 τοσί 

αὶ ριηίέας Ἰαιίάπα Ιδίάπ αἱ ορίρατυπη αρραγαίαΠα 1ΠγΥθ- 

χἰδδοί. Αάοοπιε οογά{ μαπο οἳρί ροβΙδαπο ας 1661 παα{ἴοπθιι 

1ρ5ί (1ἱ9δ6, αἱ ἱπιργούαίίοπθηι δαογί5 Πίοτῖς ἵῃ (οπρ]ο αογίς 

ΈΤμεραπο ἀαδογίροιιάαπα οαγαβδ6{. Ωιιοᾷ πιαχίπηθ ἵΠ 681158 

{αἱ556 γΙάείαν, ηο ρ]ογῖα Ποπογεβ(θ Μοπο αἆ ρορίοηΠαίθπι 

Ρογάγατθη{. (3) Ππάς ρορίετος εἶιας {ππρεταςςε {δγαπί α]η- 

αμασίηία 41105, 1η ἀηίγαγςπη αἰίτα πηῖ]]α φπαἀ]ησεη{ο5 4ΠΠΟ. 

(4) 
Ἠκ]ηάο Βιδίν]άσπα 1Π 1θΡηο. 5ιιοσρδείδδθ6, θ6ἱ Ῥτοβοπίΐος αὐ 

Ιπίογθα ΠΙ1] τε]αβοπθ ἴπ Πίογας ἀἰσπιπα (11556 ἄΟίΠΙΠΙ. 

ποῦ οσίο, 4ποΓΙΠ1 ΡοδίΘΗΙΗ5 ΡΓΙΠΊΙΠΙ ΠΟΠΙΙΠΘ ΥΘΙΟΓΘΗΡ, 

ΠΙΆΦΗΚΠΙ 1]απα ΙΗῬΕΠα οχδίγαχ]δδεί, 414πι ΑΙΡΥΡΙΠΙ πΙαΡΠαΠη 

{ογίς οἰγίίαίεια, ατῶοί Τμερας πιπόοαραπἰ. Αίάπα απηβίίαπα 

ο]α5 οοΠβ{1μή9θο ἀῑοίέατ θἰαἀίογαπα εεηίαιη φμοἀτασῖηία, 

εαπι(αο οάΙΠοίογαπα. πιοἰο εἰ ἰοπιρίογαπῃ πιασπβοθη(ἷα 5ἃ- 

ο!οΓΙΠΊ(Ι16 ΠΙΟΙΗΠΕΠΙΟΓΗΠΑ οορία ΙΗΙΕΠΙΩ 1π πιοάΠα οχοι- 

Ὠὰβσθ. (6) Ηιπο εἰαπι ργ]γαίοΓια 49Π105, αῑας αἆ απαγ- 

ἰαπα, αἰία» α ααἰπίαπῃ οοηἰΙσπα{ίοηθπι οἀμχῖδδο; αἱ ι{ γοιΏο 

ἀἰσαίαι, α1Ώσπα Παπά πο {αηίαπι ἄσγραγαπη, 56 αΠαγτη 

ο Πὰ Ῥ6α ἰ55ΙΠλαΠῃ ε[{οοίςςο. (6) Τ46ο 441 {απ]α ἆθ οΡΙΠ1 

οἷας οἱ ροίθπ!ίο) παρη[αάἶπο βίαια Ἰοέόγαπι ἱποτορα]δεεί, 

ογομίς5ο αἱ οίίαια Ηοπηθγα5 6] 15 πηθηη]ηϊδδεί 5 νετρίς : 

Οµυαπίανο ΤΠεΡα. 

σγριία οομά απ, αδί ορᾶπα γί5 η]ασπα ρου ὦάθς; 

ας ερη{απη ρονίαν: ἱ5 οοηίαπα απαπι]ροαί ἱπίναηί 
ον ίριας ἰηδίγασϊ πδασε υἱτὶ, πηἰάίδαας ἑαρα]115. 

(7) Ταπηδίςί 5απί. (αἱ Ποη ορηίαιη ῬΡογία5 Ἠαβιῖδδο Γβοπι 

αξθογαηί, 5οἆ πλι]ία οἱ Ἰησεπίία {θππρ]ογαΠα ος μα]α: παπάς 

Ηοκαίοπργ]5 α ὀθηίΙΠ1, Ίου εδί, πηα]ἱ5 Ρουἵ5 ἑορηοπη]- 

παία δι. Ψἱρίπίί ἰαπμοη οΙΓΕΓΙΙΤΩ ηλ]]ία Γουενα Ιπάθ αἆ Ρε]ἱα 

οχίτο. Ναπι ορηίαΙ [αἱ5δο ο α{]α "ΤΠ τεσίοηο απηπί ΕπΙβπια 

α Μοπιρηἰ Τοβας Τ1γόα5 αδάπθ, ἀποοσι6 ἀπέθπος ε(Ο5 

οαρίθηία, 4αογατ ϱαπάαηηοπία εαπηΠΙΩ οδίοπἀθγοηία. 

ΧΙΙΝΙ. Νοε Υθγο ἸπΟ ποᾶο γορθπα, 56 οἰίαπα, αἱ Ροδέ 

γορηατ σέ, πην]ίο5 αγοί απφεπά {πιρθιιδο βἐαάα15ρο αοοερῖ- 

Ίηι15. Ώοπαν]ῖς οβΊ πιυ]15 οἱ πιαρη][οίς οχ α’ρθηίο, απο, 

οὔοιθ, οί 5ίαιπαγαα: πι πάπθ. οοἱοβδΙσᾶΤΗΠΙ, Πθς ΠΟΠ 

οὐθ]ἰδοοΓαπα εχ πο Ιαρίάς γασίατῖδ, πα]]αίη 548 5016 ι10- 

Ρίαηα ία ἀοσογαίαπι. (2) Ῥο αααίίπου οηίπα {θπαρ]ής ΙΡὶ 

εοπςίγαοίῖς οῦ πιασηΙμαά(πδία ρυ]ογαάιπειηααο πηἰγαπαἶς 

ΙΠΙΠΗ 6556 απἰααἰείπραπα, 4ποά. (πεάσοίαι θἰαάίογαπη οἵν- 

οπέαπα, οί ααἀνασηϊία αιήπαπο οαβίίογαπι αΗ{πάίπεῃλ, 

(8) Ρα. - 

ΥΘΙΗ Ἰιῖς ππασηἰβοθη(Ιῶ) 6556 ογΠα( ΠΠ οοηβθργα{οΓΙΠΗ» ΓπΠλ 

ππαγαη(ιθ. γὶσίηίῖ απαἰίαος ροά65 Ιαΐαπι Παβεγεί. 

ηρθηδίς αἀπιήγαπά απ, ἔαπα Παπ άΠὰ ορ6γε εχηυἰδί{θ εἰαθο- 
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σµένον. (4) Τὰς μὲν οὖν οἰκοδομὰς διαμεμενηκέναι 
µέχρι τῶν νεωτέρων χρόνων, τὸν δ' ἄργυρον καὶ χρυσὸν 

καὶ τὴν δι᾽ ἐλέφαντος χαὶλιθείας πολυτέλειαν ὑπὸ Περσῶν 

σεσυλῆσθαι καθ οὓς καιροὺς ἐνέπρησε τὰ κατ᾽ Αἴγυπτον 

6 ἱερὰ Καμθύσης: ὅτε δή φασι τοὺς Πέρσας μετενεγκόν- 
τας τὴν εὐπορίαν ταύτην εἰς τὴν Ασίαν καὶ τεχνίτας 

ἐξ Αἰγύπτου παραλαθόντας χατασχευάσαι τὰ περιθόη- 

τα βασίλεια τά τε ἐν Περσεπόλει καὶ τὰ ἐν Σούσοις καὶ 

τὰ ἐν Μηδία. (6) Τοσοῦτο δὲ πλῆθος χρημάτων ἆπο- 

10 φαίνουσι γεγονέναι τότε κατ Αἴγυπτον, ὥςτε τῶν κατὰ 

τὴν σύλησιν ἀπολειμμάτων κατακαυθέντων τὰ συνα- 
χθέντα κατὰ μικρὸν ιν, Χρυσίου μὲν πλείω τῶν 

τριακοσίων ταλάντων, ἀργυρίου δ᾽ οὐκ ἐλάττω τῶν 
διοχιλίων καὶ τριακοσίων ταλάντων. (6) Εϊναι δέ φασι 

16 καὶ τάφους ἐνταῦθα τῶν ἀρχαίων βασιλέων θαυμιαστοὺς 

καὶ τῶν µεταγενεστέρων τοις εἰς τὰ παραπλήσια φιλο- 

τιµουµένοις ὑπερθολὴν οὐκ ἀπολείποντας. (3) Οἱ μὲν 
οὖν ἱερεῖς ἐκ τῶν ἀναγραφῶν ἔφασαν εὑρίσχειν ἑπτὰ 

πρὸς τοῖς τετταράχοντα τάφους βασιλικούς" εἰς δὲ Πτο- 
30 λεμαῖον τὸν Λάγου διαμεϊῖναί φασιν ἑπταχκαίδεχα µό- 

νον, ὧν τὰ πολλὰ κατέφθαρτο καθ᾽ οὓς χρόνους παρε- 

θάλομεν ἡμεϊῖς εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους, ἐπὶ τῆς ἕχα- 

τοστῆς καὶ ὀγδοηκοστῆς Ὀλυμπιάδος. (4) Οὐ µόνον 
δ) οἵ κατ’ Αἴγυπτον Ἱερεῖς ἐκ τῶν ἀναγραφῶν ἱστοροῦ- 

οὔ σιν, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ τῶν “Ἑλλήνων τῶν παραθαλόντων 

μὲν εἰς τὰς Θήθας ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ Λάγου, συντα- 

ξαμένων δὲ τὰς Αἰγυπτιαχὰς ἱστορίας ὧν ἐστι νκαὶ 
Ἑκαταϊος, συμφωνοῦσι τοῖς ὑφ' ἡμῶν εἴρημένοις. 

ΧΤΙΥΙΙ. Ἀπὸ γὰρ τῶν πρώτων τάφων, ἐν οἷς παρα- 

80 δέδοται τὰς παλλαχίδας τοῦ Διὸς τεθάφθαι, δέχα στα- 

δίων φασὶν ὑπάρξαι βασιλέως μνῆμα τοῦ προςαγορευ- 

θέντος ᾿Οσυμανδύου: τούτου δὲ κατὰ μὲν τὴν εἴςοδον 

ὑπάρχειν πυλῶνα λίθου ποικίλου, τὸ μὲν μῆχος δίπλε- 
θρον, τὸ ὃ᾽ «ὄψος τετταράχοντα χαὶ πέντε πη δή (5) 

36 διελθόντι δὲ αὐτὸν εἶναι λίθινον περίστυλον τετράγωνον, 

ἑκάστης πλευρᾶς οὔσης τεττάρων πλέθρων" ὑπηρεῖσθαι 

δ ἀντὶ τῶν κιόνων ζώδια πηγῶν ἐκκαίδεχα µονόλιθα, 

τὸν τύπον εἰς τὸν ἀρχαῖον τρόπον εἰργασμένα: τὴν ὁρο- 
φήν τε πᾶσαν ἐπὶ πλάτος δυοῖν ὀργυιῶν ὑπάρχειν µο- 

40 νόλιθον, ἀστέρας ἐν κυανῷ καταπεποιχιλμένην" ἑξῆς δὲ 

τοῦ περιστύλου πάλιν ἑτέραν εἴςοδον καὶ πυλῦνα τὰ μὲν 

ἄλλα παραπλήσιον τῷ προειρηµένῳ» γλυφαῖς δὲ παν-- 

τοίαις περιττότερον. εἰργασμένον. ο Ἰ Παρὰ δὲ τὴν 
ο. εἴςοδον να εἶναι τρεῖς ἐξ ἑνὸς τοὺς πάντας λίθου 
46 Μέμνονος τοῦ Συηνίτου: καὶ τούτων ἕνα μὲν καθήµε- 

νον ὑπάρχειν µέγιστον πάντων τῶν κατ Αἴγυπτον, οὗ 
τὸν πόδα μετρούμενον ὑπερθάλλειν τοὺς ἑπτὰ πήχεις, 

ἑτέρους δὲ δύο πρὸς τοῖς γόνασι, τὸν μὲν ἐκ δεξιῶν, τὸν 

δὲ ἐξ εὐωνύμων, θυγατρὸς χαὶ μητρός, τῷ µεγέθει λει- 

50 πομένους τοῦ προειρηµένου. (4) Τὸ δ) ἔργον τοῦτο μὴ 

μόνον εἶναι κατὰ τὸ µέ έγεθος ἀποδογης ἄξιον, ἀλλὰ καὶ 
τῇ τέχνη θαυμαστὸν καὶ τῇ τοῦ λίθου φύσει διαφέρον, 

ὡς ἂν ἐν τηλικούτῳ µεγέθει µήτε διαφυάδος μήτε χη- 

λῖδος ψηδεμιᾶςθεωρουμένης. Ἐπιγεγράφθαι δ᾽ ἐπ) αὐτοῦ 

| 
| 

| 

ταίαπα. (4) ἆ:άο5 απἰάσιη αἲ ΠΙΡΟΓΔΙΗ ρογηηαηδίκοο ΟρίαΙΘΗΩ1, 

964 α’σοηίιηῃ 6ἱ απ οὐονίδααο ας Ἱαρίἁτιπα ἄρρατα[αΏ} ἃ 

| Ρεγρίδ, (111 Ο4ΠηῦΥς68 Ἐβγρίϊ (οπρ]α οχαθιαί, ἀἱδρο]ίαία 

6556. Ο110 {επηρογα {4ηβ]αἱἱ5 ἵπ Αδίαπι ορίρα5 οἱ αἀξοῖιις 

εκ Αἱδγρίο απϊπαῖρας, τοσῖας ἴ]]ας ἰοίο οιΏ6 οοΙοῦγας {πι 

Ρειδερο! οἱ Βιςὶς Μοαζίαφιπο Ῥογδας {πθίιαχίσδο οἱ πηασῖς 

᾿ εχογηᾶδδε ρεγλήρομί, (6) Ταπίαπιαπο ἴπ ΔΙΡΥΡίο γἷπι οραπι 

ίππο [αἱ9α, αἱ 4ᾳ το]αιῖ5 οχρἰαίογαπα. ουοιπα[ἰς Ἱπνοπία 

5ηί εἰ εο]]αεία Ρ]ά5 4παΠΏ {γοορηία ἰα]ομία αι, ηθο πηῖπας 

Ρἱ5 πηί]]ο εί {τοορηίής {α]επίῖς αγσαπῖ. (6) Τί πητίβοα α1ο- 

ᾳπ6 ρηἱδόογαπα ΤοβιΙΠ1 βερυ]οτα, (1 ροδίοιίς αἲ κἰ]]ἶς 

παρηΙ [ορ βαά {αμα ΠΙΗ1 γο]ἰσαί (δουγηὲ. (7) Ηοναπη- 

ας βαοργάἀοίεθ ἀῑκοτιπί δερα]έγογαπα γαρίοραι ἵη. αοτῖς 

οοπιιησπίατ]ῖς απαἁγαθίηία δορίοπα Ἰηγοπίνὶ: εοἆ αἆ Ρίο]ο- 

πηδΙΠῃ Τιαρί δορίεπιάθοἶπα {αη{αηα ΓοΠ]αἨδίβδο 41ο ΓΙ ϱ]εια- 

«με πορῖς νσγρίαπι Ια5ίταηίριας αἆ Οἰγππρίαᾶσπαι οθη{θβἴπιᾶΠα 

οοἱοσοβίπηαπα οοτταρία Παεγαηί. (8) Νας να6ιο α βαοδγάοί1ριις 

(απίη γρ 5 Ίος ο Ηυνῖς 5ασγὶς τοουμηίατ, 564 εἰ ονα- 

οσα ΠηΙ1, αἱ Ρίο]επιοί Τιαρί αίαίο Έλονας Ῥνο[αοΓἲ 

μδίοτίας ἰσγρίίασας οοπίοχαεταπ{, Ιπίευ αιος ο]απ] Ποςᾶ- 

{915 68, 64η ΠΑΥΓΑ(ΙΟΠ6 Ἠας ποδίνα οοηδθπ η. 

ΧΙΙΝΠ. Αρηῤηιίς απίπη δεριι]ου]5, {πἱριας ογί5 ροµἱέο5 οοιά(- 

{α5 6056 {γαάϊίαν, ἀθόθΠα θίαα1ς αΏθβδο παιταηί τοσί5, 4πδια 

γοσαηί Ο8ΥΠΙαΠάγαΙΠΗ , ΠΙΟΠΙΠΙΘΗ{ΗΙΠΙΣ 540 οα]ας ΠΠίΤοΙα ο 

νανῖο Ιαρίάς αγαπη Ἰοησί(παἶπο ἀπύπη Ρ1εἰγήτα οἱ α) θα ἀἶπθ 

οπίίογαπα αααἀταθίπία ααἰπαιο. (2) Ηίπο ἀΐρνεςςο ΙαρίάθιΠι 

οσσα/Τ6Γο ρετϊδίγαπα αααἀταίστη, ου] 15 υππ]άαοά (πο Ἰαΐας 

αυα(ονηἡπα Ρ]είγογη Σ οΟΙΙΙΗΠΑΡΗΠΙ 1000 απλα Μη (Ο5ὲ- 

γἱ9) Εσιχῖς δοἀδοίπη οαὐἱίοΓΙΠ ον ΠΟ βαχο ἂά ΠΗΦ(ΙΗΠΙ 

ΠηΟΥΘΠα οσρ]α(ἴς θα αἱέαπα. ΤοίαηΏχ γειο ἰοοίιηι οἱ Ἰποιπαν 

ἆπας ουσγίας Ια{1π1 οἱ δἱθ]](ς ἵη ο γα]οο ναγίοβα απ] 6 8οά0 

Ιαρίᾶο οοµβίατο; δεοαπάαπη {4 ρουἱκ(γΠαα, ηβγοδδάπη γαΓδη5 

αΠἴατη οἱ α ΠΩ 9556, ὀθίθγα αδδἰη]ο ρη]ονί, 566 να» 5ὐμ]- 

ρίανῖς πθαντας. εἰαβοναίαπα. (0) Τα αθίνα ἴγον εἰαίας γιάσυΙ 

οκ πΠΟ 5αχο οΙΗΠ65 οομ/{οοία5, ορ5 Μεπιποηῖς Ῥγοηίΐσο. Π4- 

ΡΙΠ ΠΑΠΑ 9646Υ6, ΟΠΗΠΙΗΠΩ ΤΠ ἰσγρίο ΠΙάΧΙΠΦΙΗΣ 41ο 

ροᾶῖς ριΐ πποηδγα οχοράενοί οπβίίος εορίσιη. Μοισίας 

ἀπας αά σου [μας τοροδίία5, α{οΓΔΛΗ ἃ ἀεχίνῖς, ἃ βΙπὶςίτῖς 

αἰίσναπα, Εῑίος πἰπαίγαπα οἱ πας, ρηοεί5 πιαρηΜΠά(ΠΟΠΙ Πθη 

βδθφιιοηίος. (4) Ορα5 τά ποη {αΠΙΠΙ οϐ πιαση(ΠάἴΠθΠΗ 

οοπιπιοπάα ους ἀἰσηια, 5ο οσα οἳ. απίθιι Δ4ΠΗΙΓΔΗ7 

Ύ μπι οἱ φαχί Παίατα οχοθ]ίοης, «πΠὰ 1Π. [απα ναδία Πηο]ό 

πθ(ιιο βόδια, πθήιο Ἰαμος. πα. οοηβρίοσοΗΠ. Ηαμό Υόο 

ἱπδο1ρίίοηθιὴ ριῶ[ουο τα ΡΠΙ Ον από γᾶ», ΤΟΧ ΓΕΡΙΙΗ) 
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«Βασιλεὺς βασιλέων Ὁσυμανδύας εἰμε εἶ 

βούλεται λος εἰμὶ χαὶ ποὺ ο. νικάτω τι τῶν 

ἐμῶν ἔργων. ῄ } Εἶναι δὲ καὶ ἄλλην εἰκόνα τῆς μη- 

τρὸς αὐτοῦ καθ” αὑτὴν εἴχοσι πηχῶν μονόλιθον, ἔ ἔχρυσαν 

δὲ τρεῖς βασιλείας ἐ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ἃ ἃς διασημιαίνειν ὅτι 

χαὶ θυγάτηρ καὶ γυνὴ καὶ µήτηρ βασιλέως ὑπΏρζξε. 

(6) Μετὰ δὲ τὸν πυλῶνα περίστυλον εἶναι τοῦ προτέρου 

ἀξιολογώτερον, ἐν ᾧ γλυφὰς ὑπάρχειν παντοίας δηλού- 

σας τὸν πόλεμον τὸν γενόμενον αὐτῷ πρὸς τοὺς ἐν τοῖς 

Βάκτροις ἀποστάντας' ἐφ οὓς ασασμσήςι πεζῶν μὲν 

τετταράκοντα μυριάσιν, ἵππεῦσι δε ὃ διαμυρίοις, εἰς τέτ- 

ταρα µέρη ὃ διηρηµένης τῆς πάσης οαρκσίας, ὧν ἁπάν- 

των υἱοὺς τοῦ βασιλέως ἐσγηκέναι τὴν ἡγεμονίαν. 

ΧΙΙΥΠΙ. ΙΚαὶ κατὰ μὲν τὸν πρῶτον τῶν τοίχων τὸν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΕΛΙΟΤΟΥ ΒΙΡΛ. Α. 

δέ τις εἰδέναι | 5ἱ 

Ωω ) / λ ρω ον « Δ ρ Ἰ 

βασιλέα χατεσχευάσθαι πο (ορκουντα τειχος υπο ποτα- 

μοῦ περίῤῥυτον καὶ προχινδυνεύοντα πρός τινας ἄντιτε- 

ταγµένους μετὰ λέοντος, συναγωνιζομένου τοῦ θηρίου 

καταπληκχτικῶς' ὑπὲρ οὗ τῶν ἐξηγουμένων οἵ μὲν 

ἔφασαν πρὸς ἀλήθειαν χειροήθη λέοντα τρεφόμενον ὑπὸ 

τοῦ βασιλέως συγκιγδυνεύειν αὐτῷ κατὰ τὰς μαχας χαὶ 

τροπὴν ποιειν τῶν ἐναντίων διὰ τὴν, ἀλκήν, τινὲς δ᾽ 

ἱστόρουν ὅτι καθ ὑπερθολὴν ἄνδρεῖος ὢν χαὶ φορτικός, 

ἑαυτὸν ἐγκωμιάζειν βουλόμενος, διὰ τῆς τοῦ λέοντος 
3 .] ς ο ο πω ο κ 

εἰκόνος τὴν διάθεσιν ἑαυτοῦ τῆς ψυχΏς ἐσήμαινεν. (9) 
τν οἱ Ὁ ϕ / η) Ν 3 / εν μπεκ τς 
Εν δὲ τῷ δευτέρῳ τοίχῳ τοὺς αἰχμαλώτους ὑπὸ τοῦ βα- 

5 7 ο μὰ - ΑΛ εν 
σιλέως ἀγομένους εἰργάσθχι τά τε αἰδοῖα καὶ τὰς χείρας 
Μα) ο δοχεῖν δηλοῦσθ ο / Ιον 

οὐκ ἔχοντας, δι᾽ ὧν δοχεῖν δηλοῦσθαι διότι ταῖς ψυχαῖς 

ἄνανδροι χαὶ χατὰ τὰς ἐν τοῖς δεινοῖς ἐνεργείας ἄγειρες 

ἦσαν. (9) Τὸν δὲ τρίτον ἔχειν γλυφὰς παντοίας καὶ 

διαπρεπεῖς Ἰραφάς, δι ὧν δηλοῦσθαι βουθυσίας τοῦ 

βασιλέως χαὶ θρίαμβον ἃ ἀπὸ τοῦ πολέμου καταγόμενον. 

(4) Κατὰ δὲ 

ᾠκοδομᾶσθαι, τοῦ καλλίστου λίθου, τῃ τε γε ἱρουργίᾳ 

(6) Κατὰ δὲ τὸν 

μέσον τὸν περίστυλον ὑπαίθριον βωμὸν 

θιάφορον χαὶ τῷ µε Ύέθε ι θαυμαστόν. 

τελευταϊον ον ὑπάρχε ειν ἀνδριάντας καθηµένους δύο 

µονολίθους ἑπτὰ καὶ εἴχοσι πηχῶν, παρ) οὓς εἰσόδους 

τρεῖς ἐκ τοῦ περιστύλου κατεσχευάσθαι, χαθ᾽ ἃς οἶκον 

ὑπάρχειν ὑποστυλον, ᾠδείου τρόπον χατεσχευασµένον, 

ἑκάστην πλευρὰν ἔχοντα δίπλεθρον. (6) Ἐν τούτῳ ὃ᾽ 

εἶναι πλῆθος ἀνδριάντων ξυλ ίνων, διασημαἴνον τοὺς τὰς 

ἀμφιοθητήσεις ἐ τος χαὶ προςθλέποντας τοις τὰς δίκας 

αρίνουσι’ τούτους ὃ) ἐφ᾽ ἑνὸς τῶν τοίχων έγγ εγλύφθαι 

τριάκοντα τὸν ἀριθμὸν, καὶ κατὰ τὸ μέσον τὸν ἄρχιδι- 

)ἔχοντα τὴν ἀλήθειαν ἐξηρτημένην ἐκ τοῦ τρα- 

καὶ βιθλίων 
χαστήν 
ήλου καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιμύουσαν, 

αὐτῷ παρακείµενον πλΏθος ταύτας δὲ τὰς εἰκόνας 
ἐνδείκνυσθαι διὰ τοῦ σγήμκατος ὅτι τοὺς μὲν δικαστὰς 

οὐδὲν δεῖ λαμθάνειν, τὸν ἀρχιδικαστὴν δὲ πρὸς µόνην 

βλέπειν τὴν ἀλήθειαν. 

ΧΙΙΧ. Ἑξῆς δ᾽ ὑπάρχειν περίπατον οἴκων παντο- 

δαπῶν πλήρη, χαθ) οὓς παντοῖα ένη βρωτῶν κατε- 

σχευάσθαι τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν Ἠδίστων' (5) καθ” ὃν 

ὃ ὴ γλυφαὶς ἐντυχεῖν εἶναι χαὶ χρώμασιν ἐπ Ἠνθισμένον 

ὃν βασιλέ ας φέροντα τῷ θεῶῷ Ἰρυσὸν χαὶ ἄργ (9ρον, ὃν εξ 

(67, 08.) 

ας Πο55ο νο, αὐαπίς 51 οἱ αὈί Ιά0ςάΠΙ, Πιθο- 

ΜΗΠῃ ασαα]ά οΡοΙΤη γ]ησαί.»  (ϱ) ΛΙαΠΗ ἴπδΙβδί ΙππασίΠΕΠΙ 

6550 Ππια(μΙ5 ἴμ]ας 5δογδυπα, οαβΙογΙα. υἱθιηίΙ πο βαχο 

οοηθίαπίσιης ἵπ ομ]α5 οπρ]ίο (ος 6ογοιιας τορίας, ααἱθις οἱ- 

(6) 
ΡομἱδίγΠαπη ογαί, ῥτίογο Π1θ- 

ση(οανοίαΥ, Παπ, πχουσπι αἱ ππαίτοπι τορί5 ΓΗἱ956. 

Βοοιιπά πα ου αἱ, ασε, 

ππογαβρί] ας, ἵπ απο ναί, 5ο ρίανα; τοργαβδεηίαπίος Ἠ6ἱ]ή)ὴ 

ἵη 4υθβ 

οχρααἰίοπαπα (οουη{ ολ πα ἀγίηραρ ας η ρας ροαπα, 

οἱ νἰσῖπ (1 πι πρας οααίαπα; οχοτοϊίπσιας π απαξίαου αρηλίμα 

οπηπί μι 6Η ΙΠΙρθΤΙΟ ΗΙ τορῖς Ῥγα.(11956 ΠΊΘΠΛΟ- 

εοπίτα Ῥασίτος, ααἱ ἀθδοίνοταπί αὐ 6ο, 568; 

ἀῑνίδο, 

ΤΑΠ{ΗΡ. 

ΧΙΥΙΠ. ἴη ριῖπιο Πίασφαθ ραπείετεχ γ]άείαν ΠΤΙ ο)- 

Ραρπαπς απιπῖ οἰγοηΠα η, η ριίπηασιιο αθῖθ 6ΗΠΙ 44γ6Ι- 

δἱ6 λοδίυι5 σαραςάαπῃ 4ΙηίσαΗς, 1εοηθ 5ο6ἱο, απὶ (ον ρ]θιι 

ἵῃ ΠΙΟ ΙΗ τοσὶ ορί(αἰαίατ. Θαοά ρατς ΙηίετργείΙπη 46 γετο 

Ίοοπθ αθοἰρίοπάαπῃ ο556 α[Πριαῦαί, 4πθια πΙαηδθ[α{1πα Ροχ. 

αἰαθεῖέ, απἱσαο αἆ ΡάσηαΓΙΠΗ ἀΙδογΙηλίηα Ο1Π1 60 ἀθδοςπάθης, 

γοβονῖς εἰνοηαῖίαίο η Γαραπα µοβίθς γονθτίί. Ρανς αλίοι οχ- 

ρήσαφαί, αποᾶ αάΠΙ ΠΙΔΙΟΓΕΙΗ η Πού απη Γογ{15 ο556ἱ οἱ 1η- 

5οοης, ειιᾶς Ἱία Ἰαμάςς γοίοο νοιαθηί, Ιπιαρίπο Ιοοηί5 

απϊηϊ αἱ Παβιίαπι βἰσηϊβσοαης. (2) Πω βεομπάο ρανίείο ϱ8- 

Ρίνί τοσίς {ναμαπίαν, αΏδαις γήρας εί πιαπίριις ο[Ηρίαί! : 

«ιο ο/απιπαίος αΠΙΠΙΟ5, πι]]αδαιο ἵπ ρενοι]οβί5 παροῖς 

(9) Τους 

μάς ρατίος οπιηῖς ϱοηοινῖς εομρίγας οἱ ρίοίατας ἱηδίσηθς 

πΙαΠΙ5 Παριίρςα Π]ος, 5ἱρηϊποαίαπι νιάοίαῦ. 

οχμ]ραί; ααἱρας γΙοίπηα. τορῖς αἱ ὑΠαπρίς α Ἠθί]ο Ιδίο 

αεία5 οχργπηιπίγ. (4) Τη πεΙο ροεπδἰγ]ο ατα 50 ἀῑο 

οκ Ιαρίάς Ρρι]ο]ια/ηίπ]ο οοηςίχσία ογαί, ατβοῖο ΠΙΒΩΙΠΙΠΙ 

εχεσ]]εης αἱ πιασηϊ(πά(πο αἀππ]γαμάα. (5) Τη α]ίίπιο ρανεία 

σα. δὐἨ{ Ἱπιαρίπος γοδιάθηίθς, οχ ἰπίασυο. 68χο γἱσἰη[ῖ 56- 

Ρί6πι ου μΙέογαπη. δαχία σαιιᾶς ἴγος ο ρογἱςίγ]ίο Ππίνοῖίας (αοἳἳ, 

αίᾳαο 1πάς ἀοπηὰς οο]αηληΐς κα υδίνασία, αἆ πηαδίοί ὈλεαίΓὶ 

Ιηδίαι, ο[15 Ιαΐογα δἱηρι]α ἀπύπι ΡΙοίμτογΙπι. (6) Τη ος 

πημ](ορ΄οχ Ισπο οίαίαῶ; ααἴνης ἀἰδοερίαηίας ἵη ]αάϊσῖο οἱ 

γοβροσίαπίος α {απ ἀἰοππάο ργῶ[οσίος εἱρηίβοαηίαν. Ηϊ, 

ἨΙΙΠΠσΥΟ ὠΠσίηία, ἵη απο ραγείαπι οχδου]ρίΙ. Τη πιεάῖο αξί 

Ρινσίου. Ιπάἱοῦ, Ὑοιίαίοη οἸαιςίς οσπ]15 οο1ο αρρθηβᾶπη 

Ρα Ἱπιοδ(1ο 8ἱΡὶ Η0Γος αἀ]ασσηίες Ἠ8ΡΟΗ5. Ἠαο παρα 

Άρτα οβίοπάϊέαν, υάϊοαη 9556 πλ] ασσΐροτο, οἱ ]ααἱείο- 

γα ργρ]άθη αἆ 5ο]απα γοδρίόετο γογίαίεπι ορογίετο. 

ΧΙΙΧ. Ἐκϊίπάο απιθι]αόγΙΠ ορί νατ]ῖς οάἱΠοἱ5 νο[ογίαα 

ἵπ απίριας οπηηία οδοπ]επίοΗ(η σεοποτα, 411β 5 ΒΗΠηΡΙΑ [η 

βαομάο δααγίία, εἰαθοταία Ἰαροηπίαν. (9) Ι0ἱ αὔαρτε 5οιι]- 

Ρία οἱ Πογῖάο ρἰοίας το δροσἰαίαν, απΓΗΠΙ. εἰ ΗΡΟΠΙΗΠΗ 4ο 

ο/[θγθης, απο βἰπσι]ς απηῖς ον οι] Φσγρίο 49 οΥροήΗ 
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(68 ---σθι) 

ἁπάσης ἐλάμθανε τῆς Αἰγύπτου κατ ἐνιαυτὸν ἐκ τῶν 

ἀργυρείων καὶ χρυσείων μετάλλων: ὑπογεγράφθαι δὲ 
καὶ τὸ πλἼθος, ὃ συγκεφαλαιούµενον εἰς ἀργυρίου λόγον 

9 
Ἑξῆς δ᾽ ὑπάρχειν τὴν ἱερὰν βιθλιοθήκην, ἐφ᾽ ἧς ἔπιγε- 

γράφθαι Ἠυγῆς ἰατρεῖον, συνεχεὶς δὲ ταύτη τῶν κατ 

εἶναι μνῶν τριςχιλίας καὶ διαχοσίας μυριάδας. 

κο / ο / . / 
Αἴγυπτον θεῶν ἁπάντων εἰκόνας, τοῦ βασιλέως ὅμοίως 

εω ο. ’ / / 
θωροφοροῦντος ἃ προςΏκον ἠν ἑκάστοις, καθάπερ ἐνδει- 

1 Δ ΔΝ Μ, 

χνυμένου πρός τε τὸν "Οσιριν καὶ τοὺς κάτω παρέδρους, 
/ 

ὅτι τὸν βίον 
3 4 ΔΝ /’ 

τε ἀνθρώπους και θεους. 

οσα. .Α5. } λ ο. / 
ἐξετέλεσεν εὐσεθῶν καὶ θικαιοπρα Γῶν πρός 

ς / ζω ἃ 
(4) Ὃμότοιχον δὲ τῇ βιθλιο- 

4 ελ) ο / ν 
θήκη κατεσχευάσθαι περιττῶς οἶχον εἰκοσίκλινον, ἔγοντα 

-ω ' Δ Δ .ω [ὁ 1) ΑΙ ο ΩΏ / αν τη 

τοῦ τε Διὸς καὶ τῆς Ηρας, ἔτι δὲ τοῦ βασιλέως εἰκόνας, 
Ἵδς ο πν νὰ ορ / 3 [Ν. ὰ 
ἐνᾧ δοχεῖν καὶ τὸ σῶμ.α τοῦ βασιλέως ἐντεθάφθαι. (5) 
”/ ο ΄ . σῃ αν / {ο 
Κύκλῳ οξ τούτου πληνος οικηματων κατεσχευασύαι 

σω / ο ἦν 

γραφὴν ἐχόντων εὐπρεπη πάντων τῶν καθιερωμένων 
ϱ) συ Ἡ / ϱ) 6 / 2 ο) τὸ (ον λ 
ἐν Αἰγύπτῳ ζῴων: ἀναθασίν τε δι αὐτῶν εἶναι πρὸς 
ς Ν / ΑΔ Φ ο ο ς ας 9 ου ος 
ὅλον τὸν τάφον; ἣν διελθοῦσιν ὑπάργειν ἐπὶ το µνή- 

ο» / λ δ/ λ 

µατος χύχλον γρυσοῦν τριακοσίων καὶ ἑξήκοντα καὶ 
οο / Ν. ΘΝ / -” 

πέντε πηχῶν τὴν περίµετρον;, τὸ δὲ πάχος πηγυαῖον" 
/ λ ς οω ε{ οο 

ἐπιγεγράφθαι δὲ καὶ διηρῆσθαι καθ) ἕκαστον πΊχυν 
οω ο / ο” 

τὰς ἡμέρας τοῦ ἐνιαυτοῦ, παραγεγραμµένων τῶν κατὰ 
΄ ον ή 3 ο νι” 

φύσιν γινοµένων τοῖς ἄστροις ἀνατολῶν τε καὶ δύσεων 
-ω / οο Δ 

καὶ τῶν διὰ ταύτας ἐπιτελουμένων ἐπισημασιῶν κατὰ 
Δ 3 / 2 / ο. ον ὃν ο 5 

ὃ τους Αἰγυπτίους ἄστρολογους' τοῦτον 0ξ τον χύυχλον ὑπο 

Καμθύσου καὶ Περσῶν ἔφασαν σεσυλΏσθαι καθ οὓς 
τει) λ 3 

(6) Τον μὲν οὖν Ὅσυ- 
μανδύου τοῦ βασιλέως τάφον τοιοῦτον 

{ 3 ώβ. «λαέ δ 

χρόνους ἐκράτησεν Αἰγύπτου. 

γενέσθαι φασίν, 
ὃς οὐ µόνον δοχει τῇ κατὰ τὴν δαπάνην χορηγία πολὺ ς ου µ. 0 η αμ μ χορηγια ἡ 
-ω .ν 3 ο ο οο 3 

τῶν ἄλλων διενεγκεῖν, ἀλλὰ καὶ τῇ τῶν τεχνιτῶν ἐπι- 

νοία. 
ω - 

Τ,. Οἱ δὲ Θηέαϊοί φασιν ἑαυτοὺς ἀργαιοτάτους εἶναι 

πάντων ἀνθρώπων, καὶ παρ) ξαυτοὶς πρώτοις φιλοσο- 
/ ς ο πν ο. 3 ὁ Αοισκν / ᾳ 

φίαν τε εμρησθάυχαι την ἐπ ἀκριθὲς πατρλρηιανάμα 

καὶ τῆς γώρας αὖτοις συνεργούσης πρὸς τὸ τηλαυγέστε- 

5) 
Ἰδί δὲ Δ λ λ Ν .ω ο] ον βλ 3 

ίως οξ και τα περι τους ψηνας αυτοις και τους ενιαυ- 

κο. Δ / / ο 

ρον ὁρᾶν τὰς ἐπιτολάς τε χαὶ δύσεις τῶν ἄστρων. 

τοὺς διατετάχθαι' τὰς γὰρ ἡμέρας οὐκ ἄγουσι κατὰ σε- 
/ 111 Αλ ο ἡ, 1 

λήνην, ἀλλὰ κατὰ τὸν ἤλιον, τριακονθηµέρους μὲν τι- 
/ νν ο / / Δ / κ. 

θέμενοι τοὺς μΏνας, πέντε ὃ) ἡμέρας χαὶ τέταρτον τοῖς 
/ ο 

δώδεκα μησὶν ἐπάγουσι, καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ τὸν 

ἐνιαύσιον χύχκλον ἀναπληροῦσιν' ἐμθολίμους δὲ μῆνας 

οὐκ ἄγουσιν οὐδ) ἡμέρας ὑφαιροῦσι, καθάπερ οἳ πλεῖστοι 

τῶν Ἑλλήνων. Περὶ δὲ τῶν ἐκλείψεων 

λήνης ἀκριέῶς ἐπεσχέφθαι δοχοῦσι, 

ἡλίου τε καὶ σε- 

καὶ προῤῥήσεις 
/ ’ 

µέρος γινόμενα 
τούτου τοῦ βα- 

περὶ τούτων ποιοῦνται πάντα τὰ κατὰ 
Ἱ γεν ολ 

(9) Τῶν δε 
/ 3 / ή ο 2 λ ο ΔΝ 

σιλέως ἀπογόνων ὄγδοος ὁ ἀπὸ τοῦ πατρὸς προςαγορευ- 

/ 23 / 

προλέγοντες ἀδιαπτώτως. 

θεὶς Οὐχορεὺς ἔχτισε πόλιν Μέμοιν, ἐπιφανεστάτην 
ο. 3” Μ 9  - /”” λ λ / 3 

τῶν κατ Αἴγυπτον. ᾿Εξελέξατο μὲν γὰρ τόπον ἐπικαι- 
/ -ω τ 

βότατον ἁπάσης τῆς χώρας, ὅπου σγιζόµενος ὁ Νεῖλος 
’ . 1 ο 

εἰς πλείονα µέρη ποιεῖ τὸ καλούμενον ἀπὸ τοῦ σχήµα-- 
/' 

τος Δέλτα" διὸ καὶ συνέθη τὴν πόλιν εὐκαίρως χειμένην 

ἐπὶ τῶν κλείθρων εἶναι κυριεύουσαν τῶν εἷς τὴν ἄνω 

ΡΙΟΡΟΗΝΙ ρου! ΠΡ. Ι. 4ΐ 

οἱ αιιηῖ (οὐ ἡη]ς ρογοθρίζ. ΗἨ1η]α πού αἀκοηίρία,, σας αἆ 

ἈγραΠΙΙ ταΠΟΠΘΙΗ οί (τουειίῖος γἱοῖος ορηίοπα παπα ΓΙ πηῖ]- 

Πα. (2) Ῥοδί Ιῶρ βαὔγαΠ 6556 ἀῑουπί ΒἱΡΙΙοί]ιοσαια 6ἱ1Π1 

Ιπδόριίοπο, Ο/ είπα πισάἰοῖ, πι φιια απἰπεις ρο"απαγὴ 

Ῥοδσιέ, εοπριαδαιιθ Ἰαῖο οππΠΊαπη ἵπ Ώογρίο ἀοογαπα ἵπη- 

Εἰποδ, τορε ΠΠΙΙ5 πἰοπίιθ οοπηροίοης ο[[στοπία, πίσαε 

Ο5ΙΡΙ41 εἰ εο]]οσαἶ5 Πίτα αβδοςεογίρας ἀρπιοηρίτατοί, σιιο- 

πο(ο ρίαίη ουσα 4θος Ιαδίαιπαθ ἴπ Ποπηίπος γΙίαΙη {γαηςθ- 

βἰδφεί. (4) οαχία Ρἱμ]οίίοσαπα ἄοπιαπα α[[αῦτο οχκίγι- 

οἴαα υἱριηί! Ιεοϊςίευπδ, αὈί αογί5 αἱ Φφαποηίς τορίδᾳιιο 

οβρίες; ἰρίαπο οῖαπα τορῖς 6οτρας, αἱ νἰάεγδίατ, {ΙΑ έΠη 

6556. (5) ΟΙΤοππη γογο ππάίᾳπε ἄ'ἀθδιοῦ ραιζα5 οχἰςίοτο, 

αἱ) οηηΙαη) η ῑσγρίο οηδθέγα{οΓΤΗ απίπηα Ιπῃ οἰοραπίες 

Ροίανᾶς αχ]Ώοαγοπί. Γπάθ αἲ (οίαπι 5αριαΙογΠι αβοθρηά[, 

Φπο βαρθταίο, πΘΕΙΙΩ 69556 οἱγου]απῃ η ρδο πήοπΙΠΠθΠίο, 

{πεσθηίοΓΗπα δοχασίηία απἶπααο ουβ/ίουαπα απηβίέα, ογας]- 

{1ο ουρία» ἱπδοηρίοδαπο οἱ ἀῑνίσος ἵπ αἰησι]ος ουβίίος 

απηϊ 65, Πα ποίαίίοπο οτίας5 οἱ ο0σᾶδας ίοΙαγαηα παίι- 

τα15, εί δἰσηϊβεαίοπαπα , ααας {)συρίϊ αςἰτο]οσῖ αὖ Π]ῖς ο{- 

Ποἵ ἀοθετεπί. Ηίς, αἴσηί, οἴτοσ]αδ α ΟαπΠβγΕο οἱ Ροη5ίς α0το- 

Ρία5 αδί, απαπάο ἵπ εἶας ροίεδίαίεηι σγρίας Ροιγοπί{. 

(6) Αά Ιδίαπῃ οἱδο πιοᾶάπι Ο5ΥΠΙαπάγα τορῖς 5ορι]οΠι 

ἀοδοίραπί : αποᾶ ποῦ πιοάο βαπηία πα πιαρηϊΠοθηίία, 5ο 

ατομα. οἴίαπα ἱπάμδίπία Ιοησθ 5ΗρεΓσίαδδΙΠῃ αἰία γἱά6δ- 

αυ. 

1. Τηαεβαὶ νοίδἰΙνδίπποδ ΟΠΙΠΙΠΠ ΠιοτίαΠαπα 56 6556 

Ριαἀἰσαπί; αραά απος οπηηίασα ΡΙΙΠΙΟ5 ΡΙή]οδορῃία οἱ εχᾶ- 

οἵἷοι αθίνο]οσῖα δἰί ἱηγοπία; αἀ]αγαηίε ἴρ5ος ἴδτνα ία αἆ 

(2) 

ΜοΠΦ65 4ποααθ οἱ άΠΠΟΣ αριιά 56 Ροου]αγΙ πιοᾶο ογάϊπαίος 

οτία5. οί οσὐᾶδιι5 5Ιάθγαπα. Πηςίπίαξ οοσποδορπάμΠῃ. 

6556. Ναπ ἀῑδ5 που αἲ ΙάΠ., 564 α 5ο115 πποίαπη οχἰσοηίθς, 

{Ίσρπος πιηδίρι5 ἀῑος (Ιρααπί{, οἱ ρο5δί ἀποάεοϊπιαπα 446] 

απο πιθῃςοπ «πίπαπο ἀες ουπη φπαἀναπίε Ιπίετζα]αη{ς ε0- 

σπα ρασίο οἴτου]ατη απ πα αὐδο]ναηί, ΜΤεηςες απίοηι Τηίου- 

οα]ατος που αἀ]οίαπί, πθο ἀῑο αἰἰφαοί δαράπομηί; αποά 

αποοτιη ριθγίδᾳο ἵΠ π1δα ο5ί. Ῥου{ο 5ο1ἱ5 αἱ Ἰήπ. ἀείεοί5 

ασοπταία νἰάσπίατ οΏβθιναβδα, αἱ Ργαάϊείίοηπεος 4θ ης Ἱΐα 

ῥαάππέ, αἱ ςἱησι]α{ἴπα οΠΊΠ65 αγθηί5 ΟΘΓΙΙΡΙΠΙΕ ῥγῶπη- 

αοηί. (3) Ίοκ Ρτορεπίε μα]α5 τερῖς (Βιςἱάϊγἱβ) οσίανι15, ρα(τῖς 

ΠΟΠ αἀθρίας "σμογεας, Μοαπρίήα οοπάἰάΙέ, απρίαπη 

ργρίϊ οἸαηρείπιαπα. Ἐκ οπηί επίηι ἵευτα ]ο0ῦΠΗ ἀε]ερῖι 

οοπηριοΦἰςκίπησπα, αδί Νας, ἵπ Ρ]άγες ἀῑδοσάθῃς 41ΥθΟ5, 

Ῥσο]ία, α βριτα δἷο παποιραίαπα, ο[οί. Ἠῖηο αοσϊαΙέ, αἱ 

108, ορρονίαπθ αά εἰαιδίτα ἵία, 51511 πα ν]6αΠ{6ς 1η Ρο” 
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ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΤΟΥ 

(4) Ἐὸν μὲν οὖν περίθολον τῆς 
/ τ] /{ ο/ ς μ Δ / Δ λ 

πόλεως ἐποίησε σταδίων ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα, τὴν δὲ 
ὀχυρότητα καὶ τὴν εὐχρηστίαν θαυμαστὴν τοιῷδέ τινι 

τρόπῳ κατασχευάσας. (6) Ῥέοντος γὰρ τοῦ Νείλου περὶ 
τὴν πόλιν καὶ κατὰ τὰς ἀναθάσεις ἐπικλύζοντος, 

43 

χώραν ἀναπλεόντων., 

ἀπὸ μὲν 

τοῦ νότου προεθάλετο χΏμα παμμέγεθες, πρὸς μὲν τὴν 
πλήρωσιν τοῦ ποταμοῦ προθλήματος, πρὸς δὲ τοὺς ἀπὸ 

τῆςγῆς πολεµίους ἀκροπόλεως ἔχον τάξιν' ἐκ δὲ τῶν ἄλλων 

μερῶν πανταχόθεν ὥρυξε λίμνην μεγάλην χαὶ βαθεῖαν» 

ἡ πὸ σφαδρὸν τοῦ ποταμοῦ δεχοµένη καὶ πάντα τὸν περὶ 

τὴν πόλιν τόπον τος» πλὴν ᾗ τὸ χῶμα χατε- 

(6) Οὕτω 

δὲ καλῶς ὁ χτίσας αὐτὴν ἐστοχάσατο τῆς τῶν τόπων 

εὐχαιρίας, ὥστε τοὺς ἑξῆς βασιλεῖς σχεδὸν ἅπαντας χα- 

σχεύαστο 2 θαυμιαστὴν ἐποίει τὴν ὀχυρότητα. 

ταλιπόντας τὰς Θήθας τά τε βασίλεια καὶ τὴν οἴκησιν 

ἐν ταύτη ποιεῖσθαι. (7) Διόπερ ἀπὸ τούτων τῶν χρό- 

νων ἤρξατο ταπεινοῦσθαι μὲν τὰ περὶ τὰς Οήέας, αὔ- 

ἔεσθαι δὲ τὰ περὶ τὴν Μέμφιν, ἕως Ἀλεξαάνδρου τοῦ 

βασιλέως" τούτου γὰρ ἐπὶ θαλάττη τὴν ἐπώνυμον αὐτῷ 
πόλιν οἰκίσαντος οἵ κατὰ τὸ ἑξῆς βασιλεύσαντες τῆς 

Αἰγύπτου πάντες ἐφιλοτιμήθησαν εἰς τὴν ταύτης αὔξη- 
σι. ([8) Οἱ μὲν γὰρ βασιλείοις μεγαλοπρεπέσιν, οἱ δὲ 
νεωρίοις χαὶ λιμέσιν, οἱ δ) ἑτέροις ἀναθήμασι χαὶ αρος 

σχευάσµασιν ἀξιολόγοις ἐπὶ τοσοῦτον ο... αὐτήν, 
ὥςτε παρὰ τοῖς πλείστοις πρώτην ἢ δευτέραν ἀριθμεῖ- 

σθαι τῶν κατὰ τὴν οἴκουμένην πόλεων. λλλὰ περὶ μὲν 

ταύτης τὰ κατὰ μέρος ἐν τοις ἰδίοις χρόνοις ἀναγρά- 

Ψομεν. 

ΤΙ. Ὁ δὲ τὴν Μέμφιν χτίσας μετὰ τὴν τοῦ χώμα- 
τος χαὶ τῆς λίμνης κατασχευὴν ᾠκοδόμησε βασίλεια 

τῶν μὲν παρὰ τοῖς ἄλλοις οὐ λειπόµενα, τῆς δὲ τῶν 

προβασιλευσάντων μεγαλοψυχίας χαὶ φιλοχαλίας οὐχ 

ἄξια. (9) Οἱ γὰρ, ώρα, τὸν μὲν ἐν τῷ ζῆν χρόνον 

εὐτολὴ παντελῶς εἶναι νοµίζουσι, τὸν δὲ μετὰ τὴν τελευ- 

τὴν δι ἀρετὴν μνημονευθησόµενον περὶ πλείστου ποι- 

ονται, χαὶ τὰς μὲν τῶν ζώντων οἰκήσεις καταλύσεις 

ὀνομαζουσυν,, ὡς ὀλίγον χρόνον ἐν ταύταις οἰκούντων 

ἡμῶν, τοὺς δὲ τῶν τετελευτηχότων τάφους ἀῑδίους οἵ- 

χους προκαγορεύουσι», ὡς ἐν Ἅδου διατελούντων τὸν 

ἄπειρον αἰῶνα. (8) Διόπερ τῶν μὲν κατὰ τὰς οἰκίας 

κατασχευῶν ττον Φφροντίζουσι, περὶ δὲ τὰς ταφὰς 

ὑπερολὴν οὐκ ἀπολείπουσι φιλοτιµίας. () Την δὲ 

προειρηµένην πόλιν ὀνομασθῆναί τινές φασιν ἀπὸ τῆς 

θυγατρὸς τοῦ κτίσαντος αὐτὴν βασιλέως" ταύτης δὲ 

μυβολογοῦσί τινες ἐρασθῆναι τὸν ποταμὸν Νεῖλον ὅμοι- 

ὠθέντα ταύρῳ, καὶ γεννῆσαι τὸν ἐπ᾽ . θαυμασθέντα 

παρὰ τοῖς ἐγγωρίοις Αἴγυπτον, ἂφ οὗ καὶ τὴν σύμπα- 

σαν γώραν τυχεῖν τῆς προςηγορίας. (6) Διαδεξάμενον 

γὰρ τοῦτον τὴν Ἠγεμονίαν γενέσθαι βασιλέα φιλάνθρω- 

πον καὶ δίκαιον καὶ καθόλου σπουδαῖον ἐν πᾶσι' διὸ 

καὶ μεγάλης ἀποδογῆς ἀξιούμενον ὑπὸ πάντων διὰ τὴν 

εὔνοιαν τυγεῖν τῆς προειρηµένης τιμῆς. (6 ) Μετὰ δὲ 

τὸν προειρηµένον βασιλέα δώδεχα γενεαῖς ὕστερον δια-- 

δεξάµενος τὴν κατ Αἴγυπτον ἡγεμονίαν Νοῖρις ἐν μὲν 

ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΗΛ. Α. (ου, 61.) 

(εδίαίο Ἰαμοτεί. (4) Απ [οοῖί 5ίαά1οΓΗΠη σέ φαἱη- 

αααθίπία, οἱ ππἰτίβσαπι αἱ Εηϊίαΐθπα αβΙπαφαθ οοποϊΠανΙΐ 

Ἀος πιοάο. (5) Ου αῖά οηίπι ΝΙάς5 π1Ῥοπα οἰτοιπηβιαί, εί 

ααςηοπ{ί (αηροτο Ἱπαπάδί, αὐ απδίτο Ιησοηίεπι ο]αοῖί 

αρροίοπι, αἱ οοπίτα Παπηϊπίς ἱπογεππεηία (πίαπιεῦ, εἰ εοη- 

ία Ποδίε5 ο ἵθνα ργορισπασυ]ί νίορπ ργςίανγεί. Α οείεγῖς 

ππάἰαιθ ρ]ασίς Ιαθίπι ε[[οά1ς ναδίαπι αο ργο[ιπάαπα, αιί 

ΙΠΙρΘίΙΠΑ Παπη]Πί5 οχοἰρίεης, ΟΙΠΠΘΙΠά(ΙΙ6 οἴϊνσοα Ἰοσίπα, ϱι0- 

{ογ( απ πθί ασσεγ οχδίγαοίας ογαί, 1εΡΙΘΗ5, ΠΙΓΗΠΗ ἵη η]ο- 

ἀσπι επι ομβγπιανί{. (6) Ταπι ρτσ]ανθ ἀθεπΙπῃ ]οοί 

ορρον{αη](αίεπα ἀῑδραχίί οοπά[ίου, αἱ ρ]6γ]ήιτε οΠΊΠΕς ροςδί 

ἱρίπῃ 6665, Ροξίμαβίς Τμερίς, απ] εἰ ΙιαριίαΠοπεια 

γεσίαπῃ ϱο {γαης/[ογγοηί. (7) ΑΡ ου οσο {θπιρουο ΤΗΕΡΑΓΙΙΠΗ 

15 Ιπιηϊπιϊ οσρρεναηί, ΜεπιρΗηῖς εοηίνα αισονί αἆ Αἰεχαῃ- 

ἀνάΠ πδαιιε Υερθιη. Οἱ απ οοβηοιηίπεπα 5ἱΡἱ α1ρεπι αἀ 

σγρί η 

(8) Ναπ ΡᾶΥ5 6απῃ ταρίϊ5 

π]ανο αἰνίριας (οαιεηίαξςοί, ΟΙ1Π65 Ιπάθ Με5ες 

απιρΙβσα{ΙοΠΘΙΗ εἶας πο ΡΙ6γθ. 

Ρα]α[15, Ρραγς παν{ρια5 οἱ Ρογ{1β5, Ρατ» σείενοσαἱ ἀοπαν]ῖς 

εί ορειΊρ5 οχἰηη5 156416 αἀθο Ιοηθδίανμπ{, α{ α Ῥ]α]ηιὶς 

ΡγῖὌλα, ἃαί οσγίαο 5εειηάα, ηίθυ οι ϱί5 ἴθγγαναΠῃ 11ΏεςῬ ο8η- 

εοα{0ν. Ὑδταπι 46 ἠαο 510 {επιροϊθ ροσμµαίες (γασίαἑανὶ 

5ΕΜΙΗ5. 

Ιμ. Ῥουγο ΜεπιρΗίς 1]]α οοηᾶ1{ου, Ῥοτ{δοίο αρροτίς οἱ Ι46ἱ15 

οΡ6το, τοσίας αἢΡὶ φπἱάθπη οοηςίγαο[]5 πο ΙΠ[ΘΓΙΟΥΘ5., ΤΘΡΙΗΗ 

{αΠΙΘΗ ΡΙΙΠΠΟΓΙΤΩ πηασπαπἰηχ]ίαίο οἱ εἰεσαπίῖα Ἰαιά ἀΐρμας, 

οάι/οσνϊί. (9) Ναπι τορίομίς Ἰα]ας5 ἱποσί ἴοπιρας νίία 

Ππηῖριις οἰτουπηςοτίρίαπα ροτεχἰσιαί ας παπί : αἱ ἆαοᾷ 66- 

Ί6ἨΥΕΙΗ ἃ πιογίθ ΥΙγ {115 πιοπιοτίαπα Παβία απη δέ, Π]αᾶ ροη- 

ἁπηί πιαχἰηηή, Εί ἀοπιϊοϊ[ία γγεπέῖαπα ἀϊγειδοπία ποπηαη{, 

αιοᾶ εχίδα απ] αἆ {επηριι5 μο Ἰποο]αιηα5; ἀθίαποίογαπα Υενο 

5θριι]ογα ἆοππος «ίετηαδ αρρε]αηί, ααοά ἱππηϊαπῃ αριιᾷ 

Ιη(ουος 6.ΥΗΠῃ ρειασαπί. (3) Ωπαπιοβτεπῃ 4ο 5τασίανγα ἆ0- 

ΤΠΟΓΗΠΑ ΠΙΙΠΙΙ5 δαη{ 5ο] 1ο] 1: π αἀογμαπά(ς αί6πη 5ερι]οι]5 

(4) Ὀιρεπα, 4θ αιιᾶ 

Ίαπη ἀῑσίαπα , απ ατη ἃ οοπάΠονῖς βία ἀοποιπίπαίοπι ραίαηί: 

οχηίο πμ] ία (ασίαηί τοσα απ, 

ασ αἲ ΠΠ ΝΗΟ 548 {οπια {αιγὶ απιαίατη [αἱοηίας, εἰ 

μίπο νἰν (115 αἀπηΙγαϊίοπο ο6Ιεβγθη: αριιᾷ Ιπάΐδοηας ΤΕΥΡΙΙΩΙ 

(ϱ) ΝαΠι« 

ατιο ΡοΥ Φιος6ΒΦΙΟΠΕΠΗ Τ6ΡΠΟ Ρο μαπα Ἠαριοπίίαἴα, Παφήμα, 

6556 σοηΠιπῃ, α απο {οία ο55οί γορίο παπόπραία. 

οἱ ἀοχίτα ἵπ οπιηῖρας σηαν]ίαίο ργα5Η11556. ΟΡ Ῥεπεγοίεῃ- 

Παπῃ ἰσίίαγ οπηπίρι5 Υα]άο ργοῦαίαπα ΠΟΠοΤΟς ἰδίος ουΗ]λ»ο, 

(6) Ῥο5ί ἀποάσσίπι αἳ ου αἰαίος ριήποερς ῑσγρίϊ {ασία5 

Νωνῖς, Ρνοργ]ωα ἵη Μορ] Ῥουρα]ία ορίοΓί5 παι]ίο πιαδηί- 



(ος, 68.) 

-ω / έ Ἡ / ο. 

τῇ Μέμοει κατεσκεύασε τὰ βόρεια προπύλαια, τῇ µε- 
γαλοπρεπείαᾳ πολὺ τῶν ἄλλων ὑπερέχοντα, ἐπάνω δὲ 
τῆς πόλεως ἀπὸ δέκα σχοίνων λίμνην ὤρυξε τῇ μὲν εὖ- 
χρηστία θαυµαστήν, τῷ δὲ µεγέθει τῶν ἔργων ἄπιστον" 

6 τὴν μὸν γὰρ περίµετρον αὐτῆς φασιν ὑπάργειν σταδίων 
α Ν ον 

τριςχιλίων καὶ ἑξακοσίων, τὸ δὲ βάθος ἐν τοῖς πλείστοις 

µέρεσιν ὀργυιῶν πεντήχοντα" ὥστε τίς οὐκ ἂν ἄναλογι- 

ζόμενος τὸ μέγεθος τοῦ χατασχευάσµατος εἰχότως ζη- 

τήσαι πόσαι μυριάδες ἀνδρῶν ἐν πόσοις ἔτεσι τοῦτο 
/' λ ιν / λ 3 τν Δ 

10 συνετέλεσαν; (7) Τὴν δὲ χρείαν τὴν ἐκ ταύτης καὶ χοι- 

νωφελίαν τοῖς τὴν Αἴγυπτον οἰκοῦσιν, ἔτι δὲ τὴν τοῦ 

βασιλέως ἐπίνοιαν, οὐκ ἄν τις ἐπαινέσειε τῆς ἀληθείας 

ἀξίως. 

ΠΠ. Ἐπειδ) γὰρ ὃ μὲν Νεῖλος οὐχ ὥρισμένας 
- / / 

16 ἐποιεῖτο τὰς ἀναθάσεις, ἡ δὲ χώρα τὴν εὐκαρπίαν 

παρεσχεύαζεν ἀπὸ τῆς ἐχείνου συμμετρίας, εἰς ὕποδο- 
ή ο πρ. ο ”. Υ / / 
χἂν τοῦ πλεονάζοντος ὕδατος ὤρυξε τὴν λίμνην, ὅπως 

/ Δ ο. οω / 3 / 3 / λ 

μήτε διὰ τὸ πληθος τῆς ῥύσεως ἐπικλύζων ἀκαίρως τὴν 

χώραν ἔλη καὶ λίµνας κατασχευάζη, μήτ᾽ ἐλάττω τοῦ 

90 συμφέροντος τὴν πλήρωσιν ποιούμενος τῇ λειψυδρία 
λ λ / πα. λ 3 ο 

τοὺς χαρποὺς λυµαίνηται. (5) Καὶ διώρυγα μὲν ἐκ τοῦ 

ποταμοῦ κατεσχεύασεν εἷς τὴν λίμνην ὀγδοήκοντα μὲν 
/ ΔΝ ο / ον ΔΝ / λ ολ 

σταδίων τὸ μῆχος, τρίπλεθρον δε τὸ πλάτος διὰ δὲ 

ταύτης ποτὲ μὲν δεχόμενος τὸν ποταµόν, ποτὲ δ᾽ ἆπο- 

στρέφων, παρείχετο τοῖς γεωργοῖς τὴν τῶν ὑδάτων εὖὐ- 

χαιρίαν, ἄνοιγομένου τοῦ στόματος καὶ πάλιν χλειομένου 
φιλοτέχνως χαὶ πολυδαπάνως' οὐκ ἐλάττω γὰρ τῶν 

πεντήκοντα ταλάντων δαπανᾶν ἦν ἀνάγκη τὸν ἀνοῖξαι 

βουλόμενον 3 κλεῖσαι τὸ προειρηµένον χατασχεύασµα. 

(8) Διαμεμένηχε δ᾽ ἡ λίμνη τὴν εὐγρηστίαν παρεχοµένη 

τοῖς κατ᾿ Αἴγυπτον ἕως τῶν καθ’ ἡμᾶς γρόνων, καὶ τὴν 
.ω ψ ν 

προςηγορίαν ἀπὸ τοῦ κατασχευάσαντος ἔχει, καλουμένη 
ω ο « 5. Ν 

µέχρι τοῦ νῦν Μοίριδος λίµνη. (4) Ὁ δ᾽ οὖν βασιλεὺς ' ὃν 
ὀρύττων ταύτην κατέλιπεν ἐν µέσηῃ τόπον, ἐν ᾧ τάφον 
3 δν / ή Ανά {9 } λ ξ ο» Δ αλ 

ᾠκοδόμησε καὶ δύο πυραμίδας, τὴν μὲν ἑαυτοῦ , τὴν δὲ 
τῆς γυναικός, σταδιαίας τὸ ὕψος, ἐφ᾽ ὧν ἐπέστησεν εἷ- 

/ [ιά . σον / ” ο Χ / 
χόνας λιθίνας καθηµένας ἐπὶ θρόνου, νοµίζων διὰ τού- 

των τῶν ἔργων ἀθάνατον ἑαυτῷ χαταλείψειν τὴν ἐπ] 

(6) Τὴν δ᾽ ἐκ τῆς λίμνης ἀπὸ τῶν 

20 

50 

ἀγαθῷ μνήμην. 

ἰχθύων γινομένην πρόςοδον ἔδωχε τῇ γυναιχὶ πρὸς μύρα 

καὶ τὸν ἄλλον χαλλωπισμόν, φερούσης τῆς θήρας άργυ- 

ρίου τάλαντον ἑκάστης ἡμέρας' ({6) εἴκοσι γὰρ καὶ δύο 

γένη τῶν κατ᾽ αὐτήν φασιν ἴχθύων εἶναι, καὶ τοσοῦτον 

αὐτῶν ἁλίσχεσθαι πλῆθος, ὥστε τοὺς προςκαρτεροῦντας 

ὅ ταῖς ταριχείαις ὄντας παμπληθεῖς δυςχ ερῶς περιγίνεσθαι 

τῶν ἔργων. Περὶ μὲν οὖν Μοίριδος τοσαῦθ᾽ ἱστοροῦσιν 

Λἰγύπτιοι. 
ΤΠ. Σεσόωσιν δέ φασιν ὕστερον ἑπτὰ γενεαῖς βασι- 

λέα γενόµενον ἐπιφανεστάτας καὶ μεγίσταςτῶν πρὸ αὐτοῦ 

πράξεις ἐπιτελέσασθαι. Ἐπεὶ δὲ περὶ τούτου τοῦ βασι- 

λέως οὐ µόνον οἵ συγγραφεῖς ὁἱ παρὰ τοῖς Ἕλλησι δια- 

πεφωνήκασι πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ καὶ τῶν κατ’ Αἴγυ- 

πτον οἵ τε Ἱερεῖς καὶ οἱ διὰ τῆς ᾠδῆς αὐτὸν ἐγχωμιά- 

ζοντες οὐγ ὁμολογούμενα λέγουσιν, ἡμεῖς πειρασόμεθα 
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Πορηβίοτα οηδίγκί; 8ρια ΙΓΡΟΙΩ Ὑθιω «σοσῃῃ 50ης 
αὐ οα ἀῑδίαπίοπι Ίαουπα οσα] έ, ου]ας πηῖτα αλ ζας, οἱ πια- 
Εη]έπάο ορεγαΠα Ἱπογοδ[Ρ]ς. Οἴγοιην οπίπη οἴγοα,, αἱ πηί » δίΔ- 
αἶδηι {ία ηλ]. δοχοθη{α οοπηρ]δσίίατ, ΡγοβαμάΤίαβ αιίοιη 
Ρα Ππηῖς ΤΠ οοἱς ο5ί αἰηηπαρίηία ου σγίαγΗΠι (σι πα γι). 
Φυ15 εἶσο οροτῖς ππαση[ΓάΙΠοΠΙ Ῥαγροαμάθῃς, πο. πιστῖέο 
τοροί, αποί υγὰπη πηγρίαάος εί αποί απηϊς 14 ροι[οσθηίηίρ 
(7) Αί πβαπῃ 6]ας οἱ {Γασίππη αἆ γοπηρα Πίσβῃι {σγρίΙογιπῃ 
γοάαπἀαπίθπα γορίδᾳαο Ῥταάθη[ίαπα ΠΘΠΙΟ Ῥνο γοι(α[ῖς 
πηθγ]{ο Ἰαμάαγοτίί. 

” 

ΤΠ. ΟΠ οΠπλ ηΟΠ οργῇ]ς 5ο ΝΙ]ης Δμσηποη!{5 ο[[απάστοί, 

εἶ Ρτο πιοᾷο αἶα5 παρα παρογίαίοπη τορίο φαρροάία- 

τεί: αἆ τοορἰεπάμπα αφαα5 γεάππάαπίος Ίάοιπι ο[[οά[έ; αί 

ηεο ΙΠ{οηρες/{γο ἔεγτατη αίΠαχα Ἱπαπάσης Ρα]αάθ5 οἱ δίασηα 

ε[ορνεί, πθο πηίπας 4 απι οχροᾶἰταί γορίασηαης αζ1οΓΙΙΠΗ 

Ἱπορία (αβίρης οβϊοργαί, (2) Ἐοβδαπη Ιρίίαν ο Παγίο ἵῃ Ἰασσπι 

ἀαχίί, οσἱοβμία είαάϊα Ίοηραπη αἱ πία ρΙείπνα (14 οδέ, {γσ- 

εσγιζο» ρεᾷς») Ιαΐαπι; αα Ιπίεγάιπη γεορίθης, ἱπίογάπῃ αγΥε:- 

ἴεης Πα γΙάΠα, {δπαρεείῖναπη αᾳιαϱ οορίαπα αρτῖσο]ἰς οχ]ί μογοί, 

068 πΠό αρετίο, πάΠΟ 0001159, πο 4Ώδαιιθ 5ο]ογίῖα πα] (15- 

απθ Ιπιρθηςίς. Ου] οπῖπι φίγασίανα Ἠπίας οἰααδίτα γο γο8ο- 

Τ8γ6 νε] οβείτιοτε νο]εραί, πο πηῖπιας ααἰπαιασίηία (αἱοηί]ς 

ΙΠΞΙΠΊΘΓΘ ἨθοΘΕΣΗΠΙ Ἠαβθβραί. (38) Ρογπιαηςῖΐ, αΠ{ΘΠΙ ἰαο5, 

πδίρις σγρίΙΟΓΙΠΗ Τί ἱηςογγίθης, α ποβίταπη Ἠδῃο µ5απο 

Φίαίοπη, εἰ αὐ αποίογο Ματίάϊς Ίασις Ποάίεαιπο αρρο]Ιαίαν, 

(4) Βασ, ααἲ ευπ εί[οά1έ, Ἰοέαπα ἵπ πηοᾶίο γοφι]έ, ἵπ 4ο 

ερι]ογαπῃ εἰ ἀπας ΡΥγαπι]άεΒ, ΠΑΩ 8ἱΡί, αἰίογαπι υχοτί, 

βίαά11 αἰΜ(αάἴπο οχίγιχ{{, Ιἶδᾳιο Ιαρίάθας ε[ῄσίος ἵπ (Ίπγοπο 

τοδἰἀθηίος ἱπιροδιίέ, αοά ἹπηπιοιίαίΙθπα γἱγέυ{]5 ΠΙΟΠΙΟΓΙΠΙ 

μὶ5 πιοηιπιθη{ἰς αἆ Ροδίθγος 5ο ΡγορᾶραίηΓΙΠα οχἰςΙπιαγεί. 

(5) εείῖσα! εχ Ρίδοΐρα5 Ἠη]α5 Ίασις5 τεάῖεης πχονῖ ]αγσίέας 

οδί, αἆ ιηρποηία οἱ απ ογηδίΙΠ, οΙ (αἰοηίπα ἵη οἵη- 

σα]ος ἀῑας εκ ρἰδεαία τοβῖραί. (6) Ναπι γἱσίπ{ί ἆπο ρἱδοΙαπα 

6εηετα ἵηπ 6ο εοπ/ἰποτί {οδίαπίαν, ἰαηίαπιαπαο εαρί πηυ]]- 

{αάΐποπαι, αί, σαἱ Ῥοτρείαο Πίο φαΠίατα ἀαπί οροταπη, 

απογαπα Ίπροης οδί ΠΙΠΙΘΡΗ5, γἱκ ορι5 5ΙΡθ6ΓᾶΥ6 Ροββίη!, 

ΑίΦπο μα 4ε Μαίάο πατταπ{ί ρυγρί[ῖ. 

ΙΗΠΙ. Ρο5ί αἰαίες ἰπά6 5ορίθια, αἶπηί, δεςοοξῖς τεκ ΓΗ{, 

ααί ππα]ογο ΓΕΓΙΠΙ βεδίαΓαπῃ πιαρηΠάίπο οἱ 5ΡΙεΠάοΓο 

0ΠΊΠ65 δρογανΠ. Οπαπάοφιϊάθπι Ὑετο ἆ4ᾳ Τθρε Ιδίο που 

απανοί βοἶαπα 5οπἱρίογος Ιπίθυ 5056 ἀῑδογοραηί, ΥέΓΗΠΙ εΜαΠι 

ασογᾷοίο5 σγρί!, αἱ αῖ οατπηίπο Ἰαπάες εἶας σεἰεγαπ!, 

ΏΟἨ 6οΠ5οπΠίΦΠΘᾶ Ιπίθι 56 παΓγαΠ{ : Πο5 γοτὶδἰπαΠίπια οί οΙΠΩ 
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- ο δη 
τὰ πιθανώτατα χαὶ τοῖς ὑπάρχουσιν ἔτι κατὰ τὴν χώραν 

(5) Γεν- 

νηθέντος γὰρ τοῦ Σεσοώσιος, ὃ πατὴρ αὐτοῦ καλοπρς 
σηµείοις τὰ ών σοιαρωνοήρα διελθεῖν. 

πές, τι χαὶ βασιλικὸν ἐποίησε᾽ τοὺς Υὰρ κατὰ τὴν αὐτὴν 

ἥμε έραν Ὑεννηθέντας παϊδας ἐξ ὅλης τῆς Αἰγύπτου συνα- 

Ὑαγὼν χαὶ τροφοὺς χαὶ τοὺς ἐπιμελησομένους ἐ ἐπιστήσας, 

τὴν αὐτὴν ἂγωγὴν χαὶ παιδείαν ὁ ὥρισε τοῖς πᾶσιν, ὑπο- 

λαμθάνων τοὺς μάλιστα συντραφέντας χαὶ τῆς αὐτῆς 

παβῥησίας κεκοινωνηχότας εὐνουστάτους καὶ συναγω- 

νιστὰς ἐν τοῖς πολέμοις ἀρίστους ἔσεσθαι. (8) Πάντα 

δὲ δαψιλῶς χορηγήσας διεπόνησε͵ τοὺς παῖδας ἐν κ 

µνασίοις συνεχέσι καὶ πόνοις' οὐδενὶ γὰρ αὐτῶν ἐξῆν 

προςενέγκασθαι τροφήν, εἰ μὴ πρότερον δράµοι σταδίους 

ἐκατὸν καϊὀγδοήκοντα. [4 )Διὸ χαὶ πάντες ἀνδρωθέντες 

ὑπῆρξαν ἀθληταὶ μὲν τοῖς σώμασιν εὕρωστοι, ὗ ἴεμο- 

νιχοὶ δὲ καὶ καρτερικοὶ τοις ψυχαῖς διὰ τὴν τῶν ἀρί- ] 

στων ἐπιτηδευμάτων ἀγωγήν. (5) Τὸ μὲν οὖν πρῶτον 

ὁ Σεσόωσις ἀποσταλεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς μετὰ δυνάµεως 

εἰς τν Ἀραδίαν, συστρατευοµένων χαὶ τῶν συντρόφων» 

περί τε τὰς θήρας διεπονήθη χαὶ ταῖς ἂνυδρίαις, χαὶ 

σπανοσιτίαις ἐγκαρτερήσας, κατεστρέψατο τὸ ἔθνος ἅπαν 

τὸ τῶν Ἀράδων, ἀδούλωτον τὸν πρὸ τοῦ γρόνον γεγο- 

νός. 

σταλεὶς τὴν πλείστην τῆς Λιθύης ὑπήκοον 

(7) Τοῦ δὲ 

λευτήσαντος διαδεξάµενος τὴν βασιλείαν καὶ ταῖς προ- 

/ / 

(6) Ἔπειτα εἲς τοὺς πρὸς τὴν ἑσπέραν τόπους ἄπο- 

ἐποιήσατο, 
κω / Ν 

παντελῶς νέος ὢν τὸν ἠλικίαν. πατρὸς τε- 

τεργασθ ις πράξεσι μετεω ισθείς. ἐπεέάλετο τὴν χατεργασ είσαις πρᾶξεσ ρισθείς, ὖν 

(9) Ἔνιοι δὲ λέγουσιν αὖ- 

τὸν ὑπὸ τῆς ἰδίας θυγατρὸς Ἀθύρτιος παρακλ ηθΏναι πρὸς 

τὴν τῶν ὅλων ὃ δυναστείαν» ἣν οἳ μὲν συνέσει πολὺ τῶν 

οἰκουμένην χαταχκτήσασθοι. 

ἄλλων διαφέρουσάν φαν διδάξαι τὸν πατέρα ῥᾳδίως ἂν 

ἐσομένην τὴν στρατείαν, οἱ δὲ μαντικῃ χρωμένην χαὶ 

τὸ μέλλον ἔσεσθαι προγυώσκουσαν ἔχ τε τῆς ο... 

χαὶ τῆς ἐγκοιμήσεως τῆς ἐν τοῖς ἱεροῖς, ἔτι δὲ τῶν χατὰ 

(ϱ) Γεγράφασι΄ δέ 

τινες χαὶ διότι κατὰ τν Ύένεσιν τοῦ Σεσοώσιος ὃ πατὴρ 
τὸν οὐρανὸν Ὑωομένων σημείων. 

αὐτοῦ χαθ᾽ ὕπνον δόξ αι τὸν φαιστον αὐτῷ λέ" Ύειν ὅτι 

(1ο) πάσης τῆς οἰκουμένης δ γεννηθεὶς παῖς κρατήσει. 

Διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν τὸν μὲν πατέρα τοὺς ἡλικιώ- | 

τς του προειρηµένου ἀθροῖσαι χαὶ αλ λος 

ἀζιῶσαι, οσο κοιν εἰς τὴν τῶν ὅλων ἐ ἐπί- 

θεσιν, αὐτὸν δ) ἀνδρωθέντα καὶ τῇ τοῦ θεοῦ προῤῥήσει 

πιστεύσαντα κατενεχθηναι πρὸς τὴν εἰρημένην στρα- 

τείαν. 

Ι1Υ. Προς ὃ δὲ ταύτην τὴν ἐπιθολὴν πρῶτον .. τὴν 

πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν χατεσχεύασε πᾶσι τοῖς χατ᾽ Αἴῑν- 

πτον, Ἠγούμενος δεῖν τοὺς μὲν συστρατεύοντας ἑτοίμως 

ὑπὲρ τῶν ἡγουμένων, ἀποθνήσκειν, τοὺς δὲ ἀπολειπομέ- 

νους ἐπὶ τῶν πατρίδων μηδὲν νεωτερίζειν, εἰ μέλλει 

(9) Διὸ χαὶ πάντας ἐχ 

τῶν ἐνδεγου.ένων εὐηργέτει, τοὺς μὲν χρημάτων δω-- 
τὴν προαίρεσιν Ενετοι ος ἀξειν. 

ρεαῖς ἐκθεραπεύων, τοὺς δὲ χώρας δόσει, τινὰς δὲ τι-- 

μωρίας ἀπολύσει, πάντας δὲ ταῖς ὁμιλίαις καὶ τῇ τῶν 

τρόπων ἐπιεικείᾳ προςήγετο' τῶν τε γὰρ. βασιλικῶν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΕΛΙΩΕΟΥ ΡΙΡΛ. Α. (6269.) 

απρογδΗάρας ἵη /ερυρίο κἰσηίδ πιαχίπιθ οοηςτιε(]ὰ γοίεγΓο 

οοπαβίπηαν. (0) Ναίο οηῖπῃ Φε8οοβί, Ρραΐθυ οἶας παση/Ποπα 

εἰ τοσίαη ορα5 5αδορρῖέ, ΟΙηΠ6ς ϱο0 ἀῑε Παίΐος εχ ἰοία αγ- 

Ρίο οοηςτγερα!, πι] ραδαιο ας οαγαίοτῖρας αἀ]αποίῖς, 68ι- 

ἀεπῃ οηπίρα» εἀποαΠομῖς εἰ ἀἰδοῖριίπαῦ Γοπιαπη ργῶβοηβίέ; 

Ῥογ5ᾶδίΠη ἨάΡΘΗ5, πα (απιϊμαγίδδίπ]ο οἀπσαίος οἱ α]αδάθηι 

ἵη ΘΘΓΠΊΟΠΕ βὰποία ραγ(Ιοῖρες, ἴπ αΠΠΙΟΟ5 Ῥαπαγο]θῃ{]βδΙΠΙΟΒ 

εί οοπιπηΠίοηες ορίπιος αΥαδιγος 6556. (3) Οππσία Ιρίέαν 

αΠαπω θυρηηηϊδίταης αξδίἀαῖς Ἰαβογπὶ ᾖτοσϊηϊδ ΡιθΓ0Β 

εχοεγοεβραί{. ΝιΙ οπίπι οἵῬαπι 5Π]ετο, Πϊδί Ρας ορηίαπι 

οὐΐορῖηία δἰαάία ρογουνη]ςδεί, Ἰοεραί. (4) 1άεο γ]ν]θπι 

ορίαἴεηα 1ηςσήθςςί, ΟΙηΠΕς α{λ]είῖοο Τοβογα ὀογροΠῖς απ]πί5- 

αι αἆ ἱπιρεταπάππῃ οἱ ααϊἀγίς (οτΗίοι σεγεπάαπη αρίῖ ογαηί, 

ορίἶπαῖς {ίσια (πα ῖς πηιία. (9) ῬηϊπαΙρίο αΠ{ΕΙΑ 8680- 

οδίδα Ῥαγεηίθ ου αχθγοῖία Ἡῃ ΑγαβίαΤη πηίσδα5, (απα πλ {ᾶ- 

Ραπί οἴίαπα ςἴπιπ] οἆ ασα[Ι δοάα]ας,) νοηαΠοπίρας 56 οχογοπή(, 

οἱ {οτ{ίει ονἰοία ααατΠῃ οἱ οἱρογαπ] Ῥοπυτία, {οί8Πη Ατα- 

ΡΗΠΙ ΠαἴΙοΏΘΙ}, ποπάαπη 54) ]ασαπι τοάασίοπα, ρονάσπιαί. 

(6) Ῥο5ί μας αἆ οροϊάπας Ἰεσαίις ἴθιγας, ΠπαχΙπΙαΠΙ ΤΡΥΟΡ 

ρατίεπα, αἀπποά τη Ιανεηίς, ἱπαρογίο αρ]πηχ{{. (7) Ώε[αποίο 

ραίπῖ σπα δα 00ρςδἰςςοί, ΤΟΓΙΠΙ αηίθα ροβίαΓΙπι Πάποῖα εἶα- 

{ας ἑοΐαπη 5ἱΡῖ οτβθιη 5αβ/ἱοιεπά πα Ῥγτοροδηέ. (8) Ωιἆαι 

αὐ ΑΠιγτίαο β]ία αἆ «αροβδεπάυ) οτβῖ5 Ιπιρεγίαπῃ ΙπβΙραίαπη 

Ῥογμίροπί. Ἠαπο οΠίπῃ, (11 δαρίθηίία οπηπος απίασε]]θγοί, 

{αοἴ]εῃῃ οχροΚ{οηῖ5 5Ι66ΘΞΦΙΤΩ {οτ6, Ρ8ίΓΘΠΙ δἀοσμίδδα. ΑΙΙἱ 

ἀῑνϊπαίίοπθ αἆ Ίος αδαίη (οραπί, αοά (πίτα ῬΓπορορεί ο 

φαοτΙ[ιοίογαπῃ οχ{1ς, εἰ οαρία[ἶς ἵη {εΠαρ]ο δοπλπΙῖ5 εί ργος{σ]]ς 

ἵπ οῶ]ο ομδειναἶς. (9) Ῥαπί οῖαπι αἱ δογῖρδετ]ηί, 611] 

Φαβοοβθῖ5 παροσγαίαι, ραἰτί οἷ ας Ύπ]οαΠΙπα ἵΠ ΦΟΠΠΠΟ ΥΙδΙΠΙ 

Ργοράἰχίδςο, ΡΙΕΤΗΠΙ απ παίαπα {ρέίας ογοίς ἀοπηπίαπι α)ϱί 

γἰπάϊσαίατάη. (10) Ἐααπς ἆθ οᾶπδᾶ Ραγεηίθηι 6ραα1ες ε]αξ 

αηαίαπο εοασ{ο5 αἀασαίῖοηε ταρία ἀἰσηαίατη, αἱ αά (αδΗσίαπι 

Π]αά βαπηπηϊ πηραν «αρεβδεηά1 γίαπη Π]ἱο βέογηετεί. Ηιπο 

ποιο αἁα]ίαπα, αααπα ἀεὶ ογασι]ο βάθρα Ἠαβενεί, πηλΗ(ίαπι 

“απ 6956 ΔΦΡΤΘΒΕΙΠ). 

ΤΗΥ. Δά ου Ἱπδ ία Ππρτϊηηίς οΠ]ΠΙΕΠα 8ἱΡί /σγρίϊο- 

ΙΙ Ῥοπουο]οπβίαπα «οποΙίανα θάΙέ; ποδεδδαγίαα αγβῖ- 

ἱγαίας, δἱ οοσί(α(ἰς ΠαΙΏ ΙΠΙΡΟΠΟΓΟ Υο]]οί, αἱ πήΗίες Ρτο ἀποῖ- 

Ρι5 Ρνοπηίο ασ Ιαροπίον ορρείειοηί, γο]ἱοβίσαιια ἵπ ρα(γῖα ΠΙΗΙΙ 

ποτὶ πιο]ϊνοπίαν. (9) 146εο ΟΠΊΠ6Ρ, 4ποαᾶ Ροίειαί, ἀἆ6ΠῃΘΓΘ- 

Ραΐης Ίος Ρεσαμίαγαπη Ἰαγβίοπε,, Ι5ί05 8ΡΤΟΓΗΠΙ ἀοπαίίοπε, 

Ἠ]ος Ρῶπαγιπα γομησδίοηο 46ΠΛΗΙΟΘΗ5» ΟΠΙΠΕΣ(Η6 [απιϊΠατῖ- 

ἐαίο οἱ ππονα Ἠηιαμ]ίαίο ςἱδί ἀθγίηχίέ. Ὦν 058 πηβ]οδία{ἰς 
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(4. 65.) 

ἐγχλημάτων ἅπαντας ἀθῴους ἀφῆκε καὶ τοὺς πρὸς ἁρ- 

γύριον συγκεκλεισµένους ἀπέλυσε τοῦ Ἠρέους, ὄντος 

πολλοῦ πλήθους [τῶν ἀνθρώπων] ἐν ταῖς φυλακαῖς. 

(8) Τὴν δὲ χώραν ἅπασαν εἰς ἓξ καὶ τριάχοντα µέρη 
διελών, ἃ καλοῦσιν Αἰγύπτιοι νομούς, ἐπέστησεν ἅπασι 
νομάρχας τοὺς ἐπιμελησομένους τῶν τε προκόδων τῶν 

βασιλικῶν καὶ διοιχήσοντας ἅπαντα τὰ κατὰ τὰς ἰδίας 
µερίδας. (4) Ἐπελέξατο δὲ καὶ [τούτων] τῶν ἀνδρῶν 

τοὺς ταῖς ῥώμαις διαφέροντας χαὶ συνεστήσατο στρα-- 
τόπεδον ἄξιον τοῦ μεγέθους τῆς ἐπιθολῆς' κατέγραψε 

γὰρ πεζῶν μὲν ἑξήκοντα µυριάδας, ἱππεῖς δὲ διςµυρίους 

καὶ τετραχισχιλίους, ζεύγη δὲ πολεμιστήρια διςµύρια 

χαὶ ἑπτακισχίλια. (5) Επὶ δὲ τὰς κατὰ µέρος Ίγεμο- 
νίας τῶν στρατιωτῶν ἔταξε τοὺς συντρόφους, ἐνηθληκό- 

τας μὲν ἤδη τοῖς πολέμοις, ἀρετὴν ὃ) ἐζηλωκότας ἐκ 
παίδων, εὔνοιαν δὲ ἀδελφικὴν ἔχοντας πρός τε τὸν βα- 

σιλέα χαὶ πρὸς ἀλλήλους, ὄντας τὸν ἀριθμὸν πλείους 
τῶν χιλίων καὶ ἑπτακοσίων. (6) Πᾶσι δὲ τοῖς προει- 

βηµένοις κατεχληρούγησε τὴν ἀρίστην τῆς χώρας, ὅπως 

ἔχοντες ἴχανὰς προςόδους καὶ μηδενὸς ἐνδεεῖς ὄντες 

ἀσχῶσι τὰ περὶ τοὺς πολέμους. 

ΤΥ. Κατασχευάσας δὲ τὴν δύναμιν ἐστράτευσεν ἐπὶ 

πρώτους Αἰθίοπας τοὺς πρὸς τὴν µεσημθρίαν κατοι- 

κοῦντας, χαὶ χαταπολεμήσας ἠνάγχασε τὸ ἔθνος φόρους 

τελεῖν ἔθενον καὶ χρυσὸν καὶ τῶν ἐλεφάντων τοὺς ὁδόν-- 

τας. (9) πειτ εἰς μἐντὴν Ἐρυθρὰν θάλατταν ἀπέστειλε 

στόλον νεῶν τετραχοσίων, πρῶτος τῶν ἐγγωρίων μακρὰ 
σχάφη ναυπηγησάµενος, καὶ τάς τε νήσους τὰς ἐν τοῖς 
τόποις χατεχτήσατο καὶ τῆς ἠπείρου τὰ παρὰ θάλατταν 

μέρη κατεστρέψατο μέχρι τῆς Ἰνδικῆς' αὐτὸς δὲ μετὰ 

τῆς δυνάµεως πεζη τὴν πορείαν ποιησάµενος κατεστρέ- 
Ψατο πᾶσαν τὴν Ἀσίαν. (3) Οὐ µόνον γὰρ τὴν ὕστερον 
ὑπ) Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος κατακτηθεῖσαν χώραν 

ἐπῆλθεν, ἀλλὰ καί τινα τῶν ἐθνῶν ὧν ἐκεῖνος οὐ παρέ-- 

ϐαλεν εἰς τὴν χώραν. (4) Καὶ γὰρ τὸν Γάγγην ποτα- 

μὸν διέθη, καὶ τὴν Ἰνδικὴν ἐπῆλθε πᾶσαν ἕως Ὠκεανοῦ 

καὶ τὰ τῶν Σκυθῶν ἔθνη μέχρι Τανάϊδος ποταμοῦ τοῦ 

διορίζοντος τὴν Εὐρώπην ἀπὸ τῆς Ἀσίας' ὅτε δή φασι 

τῶν Αἰγυπτίων τινὰς καταλειφθέντας περὶ τὴν Μαιῷ- 

τιν λίμνην συστήσασθαι τὸ τῶν Κόλχων ἔθνος. 6 

ὃτι δὲ τοῦτο τὸ Ὑένος Αἰγυπτιαχόν ἐστι σημεῖον εἶναι 
τὸ περιτέµνεσθαι τοὺς ἀνθρώπους παραπλησίως τοῖς 
κατ Αἴγυπτον, διαµένοντος τοῦ νομίμου παρὰ τοῖς 
ἀποίχοις, καθάπερ χαὶ παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις. (6) ὍὉμοίως 

δὲ καὶ τὴν λοιπὴν Ἀσίαν ἅπασαν ὑπύήχοον ἐποιήσατο 

καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων τὰς πλείους. Διαθὰς ὃ᾽ εἲς 

τὴν Εὐρώπην καὶ διεξιὼν ἅπασαν τὴν Θράχην ἐχιν- 

δύνευσεν ἀποθαλεῖν τὴν δύναμιν διὰ σπάἄνιν τροφῆς 

καὶ τόπων δυςχωρίας, (7) Διόπερ ὅρια τῆς στρατείας 

ποιησάµενος ἐν τῃ Θράκη, στήλας κατεσκεύασεν ἐν 

πολλοις τόποις τῶν ὑπ αὐτοῦ κατακτηθέντων: αὗται 

δὲ τὴν ἐπιγραφὴν εἶχον Αἰγυπτίοις γράμμασι τοῖς 

ἱεροῖς λεγοµένοις, « Ἐήνδε τὴν χώραν ὅπλοις κατεστρέ- 
.,. -- / Δ ον δα Ν.. 

Ψατο τοῖς ἑαυτοῦ βασιλεὺς βασιλέων καὶ δεσπότης δε- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟὈΙΙ Τ1Ρ. 1. 
45 

Γ606 Ιπραπο ἀῑπηϊκί{, οἱ οϐ αος 4ΙἴσΙΙΠῃ ηοθχίβ, 410ΓΠΗ Ἱ- 
6ΕΠΒ πη1{πάο οταί, ποπηῖπα εχρεαΠί. (3) Πορίοηοπι {οίαπι 
ἵη ἠΠὶρὶπία 5εχ ρατίας ἀῑγ]ςϊί (νομοὺς ΑΏβγρίϊϊ, ἰᾷ οί Ριᾶᾷ- 
{οείτας, γοζαπ(), βΙηρι]ίδαιιο ηοΠ]ατόμας, 1 θδί Ργαίογος 
8105 ΡυῶΓεοΙί, απὶ τερίογαπη γοοῖσαΙΠη ΟΠ ΓΑΠΙ βογοτοεπέ, 

(4) Ὀεϊπᾶς οκ 
ΨΙΤΟΓΙΠΩ ἨΠΠΊΘΓΟ τοῦογθ Ρηῶδί4Π ΠββΙΠΙΟ5 ε]οσῖέ, οἱ οχογε]- 
παπα, ΡΤουί ο ΡίοΓΙΗΠΙ πιαση Μα άΐπο ἀΐδηιπι οναί, οοηβογ]ρα!έ 
ἂά βεχοσηία πιϊΠ]α ροά[ταπι οἱ υιρίπ απαίίπου π]]ία εσι]- 

οἱ 510 4πΐδᾳι Ίο0ο οποία αἀππἰςίγαγρηί, 

ἴαπα, οπΓΓάάΠΊ(αο Ῥ6[Πἱσογ Πα γἱσιη[] δορίοηα πη]]]ία, (6) ΟΥ- 
4ἱππη ναγο ςἱηρι]ογαπῃ θά πεβίος ΑΘΟΙΠΗ ἀποίογες (οοἱέ, 141 
Ρηϊάθηη ἵπ το Ῥο]]ίοα οχογο](αίος οἱ α ρΡαονίία γἱγεπ] σπα νγΊίοτ 
δίΠάΙΟ8Ο5, (ΓαίΘ/Πα(Ι16 τορὶ οἱ αἳρὶ Π{11ο Ῥοπεγο]θηίία ἆ6- 
ΥΙΠΟίΟΡ; 4π1ΟΡΗΠΙ Πιησγας Πη]]α βερίηρεηίος αχοοάθ]αί. 
(6) Εί Πἱ5 οπηηίῬς αστος βγρίϊ (ογαςἱφείπιος αβεἰσηανίέ, ὲ 
τεοΙεΐρις Ιηδίτιοίϊ πι]ία νο Ἰπάϊσετεηί Ῥο][οίδαιια (αΠ{ΙΠΙ 

ηθρο[Π6 οχογοΙἰαγθη/.. 

ΤΝ. Οοπίταςίἶς Ιβῖίαν οορίΐ5, ϱηῖηος 4ΙµΙοΡ65., πηθγϊάἴθηι 
γειδι5 ΠαβΙίαπίος, Ώθ]]ο ασστοςςιις οςί » ἀερο]]αίοδαιιε γοοί- 
Ρα! δρ Ῥεπάστο οοθρίῖ, ΘΒΘΠΙΙΠΙ, ΑΠΡΙΠΙ ἀεηίθδαιε εἶς- 
Ριαπίαπι, (9) Ὠοϊπάο οἸαδθθηα απαἀγ]ησεηίαταπι παν Τα 
εχροάἰνίί {η πιαγο Βαβγαπη, ἹπάἰσρηαΓΙΠΙ Ρτίηιις απ! Ίοηρα 
παν]ρία οοηκίγαχ]{. Ἠαο ἵηδιι]ας ἰδίῖο ἸοοοΓί1η οοοαραγ!ί, οἱ 
ααἰάσαπιά οοπ/({ποη(ῖ5 ΠΊαΓα αἰΠησίέ, ἀῑῆΠοπί δα. αά Τηζίαπι 

Ἠδαιο αζ[πηχ{έ : ἴρ5ο (αγγοδίῖ ἄσιπεῃ Πἴπογο ΡΤΟΠΙΟΥΕΗς;, 
ΑδίάΠΙ {οίαμα φαΏθρῖέ. (3) Νοπ οηίπι Ρνογἱησίαβ δο]απι αἲ 

Αἰαχαπάνο Μασαάοπθ ΡοβίπιοᾶΙη ασφαἰφίίας, Υ6ΓΙΠΙ οἱίαΠῃ 

Βεπίε5 ποηη]]α5, απαγίπλ ἴθιγας Π]θ ποπ. ἁὔοιθςειις εαί, ἵη- 

γαδίί. (4) Ναπι οἱ 6απσεη ΠΗγίαπι (παμδῆῖ, οἱ Ππαίαπι αἲ 

Ο6Ρ8ΠΗΗΠΙ Ἠδᾳια {οίαπη ρεγηιθαγ1ί. Ταπη δἱ Φογ{μαγαπη σοηίος 

αρ]εοῖί αἆ Ταπαῖπα π5αιο βυνίαπη, αἱ Επτοραπι αἲ Αξία 

ἀἱδροκοῖι. Ὀρί αλσγρίίοταπα ΠΟΠΗΜΙΙο5, αἲ Μαροβίπι ρα] ιά 6η 

γθ]ίσίο5., ΟοΙ6ΙΟΓΗΙΗ πα{ἴοποΠη ορμάἰάἰςςο {ταάιηί. (5) ΟΠ 

3 Ερυριϊς οἵαπόαΠι 6556 1ος αΠβΙΠΙΘΗίΟ ἀοθοπέ, αποά 

Α’δγΡΗογαπα τα οἰνοιπιοϊάπμίατς απϊ ΠΠΟΒ ἵπ οο]οπία πας, 

Ρεμηάο αἱ αριιά Φά5ο5, ρετπηαηςονή. (6) Ἐοάθπι πιοο, 

αἱάαῖά ΑΡΙω νεα πι ενας, ζοίσπα, αἱ οἱ ρ]δγασαιθ ΟΥ- 

οαά μπα ἱπδι]αναπα, ἵπ βάθπι ειπα ἁαἀοσίτ. ΤναιῬστεςδις 

Ρουτο 11 Ἐπτοραπι, ἀπ Τηγα αι. απίνδιδαπῃ ρον]αδίταί, 

η απι{επάϊ οχογοῖίς Ρονϊοι]ατα ἀαγοπίί οἨ ἀπποπῶ (6- 

{οοίπτη οἱ Ἰοέονιπῃ ἀῑ[ιοπ]αίοπη, (7) άσσο (επα]ῃίς οχ- 

ροεδ]ομίς ἵπ Τ{γασία οοΠς ας, οἱβρος αρίφαθ {ογγαΓΙΙΗ 

Ρο]ἱο ασαἰςίαταπα ογοχΙέ, δαοτῖς Ἠσυρίϊογαπα Παρ, που 

ΗλΝνα ΡΗΟΥΙΝΟΙΑΜ ΑΗΜΙΞ5 5015 

(8) 

ναΥΡΟΓΙΙΠΑ ΙΠά1610 Η50τΙΡί0Α8 : 

ΡΕεσιαιτ πεχ πε υμ ΕὉ ΡΟΜΙΝΟ5 ΡΟΜΙΝΟΠΟΝ ΞΕΡΟΟΡΙΕ. 
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σποτῶν Σεσόωσις.» (8) Τὴν δὲ στήλην κατεσχεύασεν 
ἔχουσαν αἰδοῖον ἐν μὲν τοῖς µαχίμοις ἔθνεσιν ἀνδρός, 
ἐν δὲ τοῖς ἀγεννέσι χαὶ δειλοῖς 'Ὑυναμιός; ἀπὸ τοῦ χυ-- 

βιωτέρου μέρους τὴν διάθεσιν τῆς ἑκάστων Ψυγἢς ρα. 

νερωτάτην τοῖς ὀπιγωομ ενος ἔσεσθαι νοµίζων. (9 9) Ἐν 

ἐνίοις δὲ τόποις καὶ τὴν ἑαυτοῦ κατεσκεύασεν εἰκόνα 

λιθίνην, τόξα καὶ λόγγην ἔχουσαν, τῷ µεγέθει τέτταρσι 

παλαισταῖς μείζονα τῶν τεττάρων πηγῶν, Ἠλίκος ὢν 

καὶ αὐτὸς ἐτύγχανεν. (10) ᾿Ἐπιειχῶς δὲ προςενεχθεὶς 

ἅπασι τοῖς ὑποτεταγμένοις καὶ συντελέσαςτὴν στρατείαν 

ἐν ἔτεσιν ἔννεα, τοῖς μὲν ἔθνεσι κατὰ δύναμιν προςέταξε 

δωροφορεῖν κατ) ἐνιαυτὸν εἲς Αἴγυπτον, αὐτὸς δὲ ἀθροί- 

σας αἴγυαλώτων τε χαὶ τῶν ἄλλων λαφόρων πληθος 

ο ως εν εἰς τὴν πατρίδα, ! εγίστας 

πράξεις τῶν πρὸ αὐτοῦ κατειρ ασμένος. (11) Καὶ τὰ 

μὲν ἱερὰ πάντα τὰ κατ) Αἴγυπτον ἀναθήμασιν ἄξιολό- 
ολ 

γοις καὶ σχύλοις ἐκόσμησε, τῶν δε πα τοὺς 

ἀνδραγαθήσαντας δωρεαῖς χατὰ τὴν ἀξίαν ἐ ἐτίμησε. (19) 

Καθόλου δὲ ἀπὸ ταύτης τῆς στρατείας οὐ µόνον Ἡ ουν. 

ανδρα Ὑαθήσασα δύναμις μεγάλην εὐπορίαν κτησαμέ νη 

τὴν ἐπάνοδον ἐπομήσατο λαμπράν, ἀλλὰ καὶ τὴν Αἰ- 

γυπτον ἅπασαν συνέόη παντοίας ὠφελείας ἐμπλησθῇ-- 

ναι. 

ΙΙΥΙ. “Ὁ δὲ 

πολεμικῶν έργων, τοῖς μὲν συναγδραγαθήσασι συνε- 

γώρησε τὴν ῥᾳστώνην χαὶ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν χατα-- 

κτηθέντων ολη αὐτὸς δὲ φιλόδοξος ὢν καὶ τῆς εἲς 

τὸν αἰῶνα μνήμης ὀρεγόμενος, χατεσχεύασεν ἔργα τε 

μεγάλα καὶ θαυμιαστὰ ταῖς ἐπινοίαις καὶ ταῖς λαρηηίαις, 

ἑαυτῷ μὲν ἀθάνατον περιποιοῦντα δόξαν, τοῖς δ᾽ Αἰ- 

Ἰυπτίοις τὴν εἲς ἅπαντα τὸν χρονου ο ο μετὰ 

ῥᾳστώνης. {5) πονο μὲν γὰρ ἀπὸ θεῶν ἀρξάμενος 

ο ο ησν ἐν πάσαις ο κατ᾽ Αἴγυπτον πόλεσιν 

ον θεοῦ τοῦ μάλιστα παρ᾽ ἑκάστοις τι μωμένου: πρὸς 

ἑ τὰς ἐργασίας τῶν μὲν Αἰγυπτίων οὐδένα παρέλαδε, 

δὲ τῶν αἰγμαλώτων ἅπαντα κατεσχεύασε" 

διόπερ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἱεροῖς ἐπέγραψεν ὡς οὐδεὶς ἐγχώ- 

ριος εἷς αὐτὰ μεμόχύηκε, (3) Λέγεται δὲ τῶν αἴγχμα- 

λώτων τοὺς ἐχ τῆς Βαθυλωνίας ἄλόντας ἀποστῆναι 

τοῦ βασιλέως, μὴ δυναι.ένους φέρειν τὰς ἐν τοις ἔργοις 

ταλαιπωρίας' οὓς καταλαξοµένους παρὰ τὸν ποταμὸν 

κωρίον καρτερὸν διαπολεµειν τοῖς Αἰγυπτίοις χαὶ . τὴν 

αύνεγγυς γώραν καταφθείρευ». τέλος δὲ δοθείσης ἃ ἀδείας 

αὐτοῖς κατοικῆσαι τὸν τόπον, ὃν καὶ ἀπὸ τῆς πατρίδος 

Ραθυλῶνα : προςαγορεῦσαι. ῆ ) Δι αἰτίας δὲ πο. 

σίους σσ ὠνομάσθαι χαὶ αν Τροίαν τὴν ἔτι καὶ νὈν 

οὖσαν παρὰ τὸν Νεῖλον: τὸν μὲν γὰρ Μενέλαον ἐξ Ἰλίου 

πλέοντα μετὰ πολλῶν αἲ ἰγμαλώτων παραθαλεῖν εἰς 

Αἴγυπτον, τοὺς δὲ ρθας ἀποστάντας αὐτοῦ χαταλα- 

έσθαι τινὰ τόπον καὶ διαπολεμῆσαι μέχρι ὅτου συγ- 

χωρηθείσης αὐτοῖς τῆς ἀσφαλείας ἔχτισαν πόλιν ἣν 

ὁμώνυμον αὐτοὺς λέγουσι ποιῆσαι τῇ πατρίδι. (6) 

Οὐκ ἀγνοῦ δ᾽ ὅτι περὶ τῶν εἰρημένων πόλεων πιο 

Σεμι- 

μ / Δ ο. 

Σεσόωσις ἀποστήσας τὰ πλήθη ἀπὸ τῶν 

. 3 

αὐτῶν 

ὃ Ενίδιος διαφόρως ἱστόρησε, φήσας τῶν μετὰ 

ΑΙΟΔΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. ΑΛ. 

[ 

(66, 66.) 

ἵι οἱρρῖς μς ριαάσπάαπη υπ αριά σοηίο δίσπιας οἱ 

Ῥάβπασας, αριιᾷ Ίσπανας απίθπι αἱ Ὠπιϊάας {ΕπΠ6., οκ- 

ΡΓοβδίέ; οχ ρτριο ΠοΠΙΙΠΙ5 ΠΙΕΠΡΥΟ αΠΙΠΙΟΓΗΠΗ 1Π 5ΙΠ- 

ϱϱ) 
Ωιἱραξδάαπῃ Ἰοοίς 5απΠ 4ποσιιθ ΙπιαβΙΠσΠι 6 6αχο ΙπΙροβη{, 

συ]{5 α({αοίΙοπεΠα Ροδίοιίς ογϊἀσπ{Ιβδίππαπη {0γ6 ταίμς. 

ατα. οἱ Ἰαηόρα ἱηδίγασίαπα, απβί6ΓΠΟΡ ΛαΙΠΙΟ5 Ὕαυαίίαος 

(10). Ῥετασία 

Ιαηά6Π1 ΠΟΥΘΙΗ ΔΠΠΟΥΙΠΙ αχρε(ΙΠοπαε, 4πππι ποάσγαίαπα 

ουΡΙΗ5, αα 1ρ8ο βἰαίητα οταξ, ΡγοςθτίοΓθ. 

οἱ οοΠΙΟΙΗ 56 Ιπίογεα αρα Πῖς ργαρα]ςςεί, σοηίθ5 ϱτο [αοι]- 

ἰαίαπη ποᾶο ππΙΠογα αποίαηηίς ἵῃ ογρίάπη Ρ6γ/ειγθ Πβεῖέ; 

ἱρ8ο επι οαρε{γ]ς οοίονῖξαιο 5ΡΟΠ15, απογΙΠῃ ΥΙΠΑ ΙΠΊΠΊΘΗ- 

641 οοµοσοναί, ἵπ Αλβγρίαπα γοηηθαγίέ, ΤΘΓΙΠΙ σαείαγΏλ 

(1189) ”απι 

ἀοπαρϊς αχἰηα]ῖ5 οἱ πιαπΡΙῖ5 Ἰοβππι ομποία ρα Ἠρυρίαπι 

πηαση{{αἴηο ϱΠΊΠ65 αηΐθ 56 Τ6σθ65 5ΗΠΡΘΙΡΙΕΡΡΙΙ. 

(επιρ]α οχογπαγ]έ; πηΠίας γογο αυ εἰ{θηΙάΠΙ Ὠθ]]ο οΡεγαπα 

(154) Ὀί νειρο 

ἀἴεαία, α πη]α ἰδία ποη ἑαπίαπι ρτοβα(ορ γἰγιπ1ς οχονΟ (5, 

ΠαΥᾶβδϱηΕ, ἀοπίςδ Ῥ{ο πηθγΙίο ἑομοπαβίανίξ. 

πηαρηῖς απσίις ορίρας, σ]ογῖο5θ6 ἆοίππα τος Ι{, 566 οί ναν]β 

ἰοία ἄϊσγρίας οοιηπαος!ς ἰπάε ταρ]εία οςί. 

11. ΕἰπΙΙ6 Ἱπάο Ῥε]ῖς, εορίῖδαια ἀῑπιϊδαί, Φοαφοοςῖς 

νοιογίαγαπη 5οοἳῖς ο απ ραγδααθ (’πεπάί Ρροίθρίαίοπη 60η- 

οθβςῖί. Αἱ 15ο σ]ογίῶ 5{πάϊο εί δεπηρίίθγης» αἆ ΡοβίθιΟΒ Πῃθ- 

πποπῖο ομρ]ά[ίαία ΙΠΟΘΠΡΙΙ5 Π]αΡηᾶ5 ΟΡΕΓΙΠΑ πΙοΙες ορηα1ά1έ, 

ηθς πηίη ας ἱησοηῖο αααπα απ αἀπηϊταρί]ες, ααἱθας οἱ αἳρῖ 

β]ογῖαΠα Ιπ]πποτίαίθΠα, εί ΡυρίΙΙ5 ρ]εηπα 5οοιν]ία(ἶς οί οἱ 

οοπ]ηηοάα 1π 9ΠΊΠ6 {εππρας οοπηρανανγ1ζ. (9) Ναπι ΡΓΙπΙΙΠΙ 

α. ἀφ 6χογςς ἵπ οηπίρας ΡΥρΗ απβίρις {δπιρίαπι ἆθο, 

άπσιη θἱησι]] ππαχῖπιο οο]ογοηέ, Φαἰβοανϊ. Αὰ Ιαβοτος αιἰ- 

{πα ἆΦΥΡΙΙΟΤΙΠΩ ΠΘΙΙΙΠΕΠΩ αἀππογ, 5εᾷ οαρΗνοταπι ορεία 

1460 {οπΙρΙΙ5 ου ρα5 αἀδοτῖρςίέ : οπποία Ρρεν(οοῖ. ΙΝΡΙΟΕ- 

ΝΑΠΌΜ ΝΕΜΟ Ἠῦς ΤΑΒΟΠΕΜ ΙΜΡΕΝΡΙΤ. (8) Ώ6 πιαπορίΐς αµ- 

ίοπι αποδάαπι {π Ῥαβγ]οπ]α οαρίος, αποά Ιαῦογαπη πιο]εςίία8 

(ο]ετατο πηο(υτεπί, ἃ 1656 ἀοίαοίδδο πΙαΠογαΠ!. ος οέοιΙ- 

ραΐο ᾗαχία Πα γΊαΠα οαδίθ]]ο ππππΙ{ο Ῥδμαπη αγρίϊς {α66δ- 

5οηίο5 ἄσταπΙ νΙοπΙη Ῥορι]αίος 6556, 56 Ἱπιριπίίαίθ 

(απᾶσπα 6οΠ6θβδα, Ἰοπ Μαρια οπί ἀεΙασίάπῃ ραϊπίο Πο- 

ΠηΙΠο ΒαΒΥΙΟΠΕΠΙ Υοσᾷ»5θ. (4) ΑΙπΙΗ 4 οπυξα ΤΤΟΙΚΠΗ, 

απ ππηο άποφπο ΝΠο αἀ]ασαί, παπουραίαπα αδδεγιηί. Ἠ6- 

Ώηθ]αιις οηἵπα, Πο ο τηι]15 οαρί1ν]ς Τονετίεης, δυρίαπι 

αρρυμ{. Ηίο Ττο]αΠί α Τοσο 4οβοἰαμίθς , ΊηβΕ55Ο 4ποάαιη Ίουο, 

αἴΠΙᾶ ἵῃ ἄγασος οχροάἴενα, αοαᾶ Ποτίαία τοδάῖία , α’Ώεηι 

ραΐτίῶ ποπιίπο ἱηδίσησπα οοπαἰάσγΠί. (5) Νεο πο Πιςῖέ, 

4ἴνοιξα ἀθ ανῖρας. ἰδίῖ5 α Οορδία ΟµίάΙο γο[ογνῖ, ἆππι 18 : 

αποδάαΠα οχ Πο ΓΙ ΠΗΠΛΟΤΟ, αἲί ΟΠ 6πΙΓαΠλΙ 46 αποπό ατα 



(ασ, 7.) ΡΙΟΡΟΛΙ ΦΙΟΌΙ ΠΡ. 1. 4) 
/ δν / 3 Υ / .] / 

ῥράµιδος παραθαλόντων εἷς Αἴγυπτόν τινας ἐχτικέναι 

ταύτας, ἀπὸ τῶν ἰδίων πατρίδων θεμένους τὴν προςη- 

γορίαν. (6) Περὶ δὲ τούτων τὸ μὲν αἀληθὲς ἐκθέσθαι 

μετὰ ἀχριθείας οὐ ῥάδιον, τὸ δ᾽ ἀναγραφΏς ἀξιῶσαι τὸ 
/ Ν μη - λα 3 » ν/ 

5 διαφωνούµενα παρὰ τοῖς συγ (ραφεῦσιν ἀναγχαῖον, ὅπως 

ἀκέραιος Ἡ περὶ τῆς ἀληθείας χρίσις ἀπολείπηται τοῖς 

ἀναγινώσκουσιν. 

ΤΥΠ. Ὁ δ᾽ οὖν Σεσόωσις χώματα πολλὰ καὶ μεγάλα 

χατασχευάσας, τὰς πόλεις εἲς ταῦτα μετῴχισεν, ὅσαι 

10 μὴ φυσιχῶς τὸ ἔθαφος ἐτύγγανον ἐπηρμένον ἔχουσαι, 
/ / κο ο 
ὅπως κατὰ τὰς πληρώσεις τοῦ ποταμοὺ καταφυγὰς 

ἔχωσιν ἀκινδύνους οἵ τε ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη. (5) 
ν) ρω λ ν / σμολ , δι / 

Κατὰ πᾶσαν δὲ τὴν χώραν τὴν ἀπὸ Μέμφεως ἐπὶ θά- 

λατταν ὤρυξε πυχνὰς ἐκ τοῦ ποταμοῦ διώρυγας, ἵνα 

16 τὰς μὲν συγκομιδὰς τῶν καρπῶν ποιῶνται συντόμως 
καὶ ῥᾳδίω Ἱς δὲ πρὸς ἀλλήλ ὢν λαῶν ἐ ξί χδίως, ταῖς δὲ πρὸς ἀλλήλους τῶν λαῶν ἐπιμιξίαις 

καὶ πᾶσι τοῖς τόποις ὑπάρχη ῥαστώνη καὶ πάντων τῶν 

πρὸς ἀπόλαυσιν πολλὴ δαψίλεια" τὸ δὲ µέγιστον, πρὸς 
Δ ο” / 3. ὦν 3 λ Νο Ν / 

τὰς τῶν πολεμίων ἐφόδους όλος καὶ δυςέμόολον 

90 ἐποίησε τὴν χώραν. (9) Τὸν γὰρ πρὸ τοῦ Ἰβόνον ἡ 

αβατίστη τῆς Αἰγύπτου πᾶσα σχεδὸν ἱππάσιμος οὖσα 

καὶ ταῖς συνωρίσιν ἔμθατος ἀπ᾿ ἐκείνου τοῦ χρόνου διὰ 

τὸ πλΏθος τῶν ἐκ τοῦ ποταμοῦ διωρύγων δυςεφοδωτάτη 
/ 3 / αλ λ λ λ 3 / 

γέγονεν. (4) Ετείχισε δε καὶ τὴν προς ἀνατολὰς νεύου- 

3ὔ σαν πλευρὰν τῆς Αἰγύπτου πρὸς τὰς ἀπὸ τῆς Συρίας 

χαὶ τῆς Ἀραθίας ἐμθολὰς ἀπὸ Πηλουσίου μέχρι Ἡλιου- 

πόλεως διὰ τῆς ἐρήμου τὸ μῆχος ἐπὶ σταδίους γιλίους 

καὶ πενταχοσίους. (56) ᾿Εναυπηγήσατο δὲ καὶ πλοιον 

αξδρινον τὸ μὲν μῆκος πηχῶν διακοσίων καὶ ̓ ὀγδοήκοντα, 
τὴν ὃ δ) ἐπιφάνειαν ἔγον τὴν μὲν ἔξωθεν ἐπίχρυσον, τὴν 

ος ὃ) ἔνδοθεν κατηργυρωµένην: καὶ τοῦτο μὲν ἀνέθηχκε τῷ 

θεῷ τῷ μάλιστα ἐν Οήθαις τιμµωµένῳ, δύο δὲ λιθίνους 
ῤῤε / τ -ω ν ο λίθ αν ντ 3 
ὀθελίσκους ἐκ τοῦ σχληροῦ λίθου πηχῶν τὸ ὄὕψος εἴκοσι 

πρὸς τοῖς ἑκατόν, ἐφ᾽ ὧν ἐπέγραψε τό τε μέγεθος τῆς 
.ω -ω ο ΔΝ 

36 δυνάµεως καὶ τὸ πλῆθος τῶν προςόδων καὶ τὸν ἀριθμὸν 
ο» / Ρ] ον 3 / .Ὁ ο -ω τῶν καταπολεμηθέντων ἐθνῶν" ἐν Μέωφει δ' ἐν τῷ τοῦ 
Ἡφαίστου ἵερῷ µονολίθους εἰκόνας ἑαυτοῦ τε χαὶ τῆς 

γυναιχὸς τὸ ὕψος τριάκοντα πηγῶν, τῶν δ᾽ υἱῶν εἴχοσι 

πηχῶν, διὰ σύμπτωμα τοιόνδε. (6) Εκ τῆς μεγάλης 

4ὓ στρατείας ἀναχάμψαντος εἰς Αἴγυπτον τοὺ Σεσοώσιος 
/ Δ ν ῃα ο. ο εολι ζ 

καὶ διατρίθοντος περὶ τὸ Πηλούσιον, ἑστιῶν αὐτὸν ὁ 
ἀδελφὺς μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ τῶν τέχνων ἐπιθουλὴν 

συνεστήσατο" ἀναπαυσαμένων γὰρ αὐτῶν ἀπὸ τῆς µέ- 
Ὑ { ο” ο Σ 2 

θης, ἔχων καλάµου ξηροῦ πλῆθος ἐκ χ ο οσα 
Ν ο ω μα 5 

4ὖ σµένον, καὶ τοῦτο νυκτὸς τῇ σχηνἩ περιθείς., ἐνέπρησεν 
. .ω Ν / , η ἑ κα 

(τ) ἄφνω δὲ τοῦ πυρὸς ἐκλάμψαντος, οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ϐε- 

ραπείας τοῦ βασιλέως τεταγµένοι παρεθοήθουν ἀγεννῶς 

ὡς ἂν οἰνωμένοι, ὃ δὲ Σεσόωσις ἀμφοτέρας τὰς γεῖρας 

ἀνατείνας καὶ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν παίδων καὶ τῆς 
μ . ω αν / ν ν . [ 

50 γυναιχος τοις θεοις εὐζαμενος ὀιεζεπεσε διὰ της Φλογός. 
η) . Ν αν /Υ ή “ Δ πα ϕ 

(8) Σωθεὶς δὲ παραδόξως τούς τε ἄλλους θεοὺς ἐτίμησεν 

άναθήμασι, καθότι προείρηται, πάντων δὲ μάλιστα 
τὸν ΄"Ηφαιστον, ὡς ὑπὸ τούτου τετευγὼς τῆς σωτηρίας. 

ΕΥΤΠ. Πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων περὶ τὸν Σεσόωσιν 

 βγρίη (απδίοραηί, α1Όο5 ἠᾶ5 α 56 οοη [ας Ρα(η]15 πο- 
ΠΙΙΡΙ5 αρρε]ίᾶςςε. (6) Αί οενίαϊα ΠοΡΠή γογίαἴθῃη 6ΧΡΟ- 
ΠΕΥΕ ΠΟΠ [αο1]6 εδί. Ὠἰφέγθραπίας {απηση ορϊμίοπος Ἀηηοίατί, 
αἱ βΙΠέσΤΙΠΗ ἆθ γον]αἴο Παζ ἴοίαπα Ἰοσίογί ΤΕΠΠ(ΠΑ{ΗΥ, ηδεθθςᾳ 

51. 

ἘΝΗ. Ρε800Ρἱ8 Ρογ/Ο πμ]ίας αἱ ἱπσοηπίος ασσθγΙΠῃ Πηο]ος 

οἀαχ]έ, 1η αιιας οἰγίίαίος, αιίθας οὐ{οτοπι παίαγα Ροβ! 1η 

περαταί, (ταηβπηίργατα ]ςδίές αἱ Ἱηςατσοπίο Παγίο {ἐίος Πρή 

γεθερΏ5 Ποπηῖηος εἰ απηἰπηα]ία εαρεβογοηί. (9) Ῥου ΟΠΊΠΘΠΙ 

Υ6ΥΟ {εηγαπῃ α ΜεΠηρΗΙ αἆ πηάτο ογετας οκ απηπί Γοςφᾶς ἀχίέ, 

αἱ ρε5 ρου οοπιροπάἶα οί [αο]ο οοπγεµεγοηί, πππ{αἴδαιιο 

Μοπηίπες οη]ηιονοῖῖς θἱ βίαια Ἰοσογαπη φπἱαίο ας γτο]ῖχα 

οπιπΙαπα 6οΠΙπποάοταπα αραπάαπ[ία Γπογοπίιγ, Ἐ{ αιιοᾶ Πι- 

ΧΙΙ, εοπίτα ἱγγαρβοπος Ποδίαπα πππηϊίαπα οί ἱποιγαίιι 

ἀ1ΠΙοῖ]επα (δυνατα ε[[οοῖέ. (3) Απίο 14 οπίπα {οίηριις Ροἱἱδεῖπηα 

ΒΥΡΙΙ Ρας οπιπίς {676 οαποτΙΠ1 οἱ ου Γα Πα αρἰ(αἴοηί ϱα- 

ἱεραί: αἱ Ῥοδίθα Ῥνορίθυ {οββαγΙΠΙ οκ Βαγίο ἀοάποίαγπη 

η ]Ημαπάίπεπι ἀῑΠοΙΙπιος ριω μη αο6θδ5. (4) Μινο 

είαπα οπδηίαΙα συρίϊ Ἰαΐας οοπίτα ΘΥΤΟΓΗΠΙ οἱ ΑγαβιΠι 

Ἱγαρίίοπες α Ῥε]ηδίο Ῥον ἀδδογίππῃ Ἠσ]ίορο]ίπη παπα αἲ 

πη]]]ο εί απἰηβοπ{ογ1 5ἰαάἱογαπῃ Ἰοηρ[αάίποπη γαϊἰανίε, (0) 

Κανίρίιπα Ῥιῶίογεα οράπίπαπα, ἀπεθηίος οοἱοσίπία ουβ]ίος 

Ἰοηραπα, εοηίτασίέ, οχίἸηδεοις απο, ΙΠίπίῃδεοις αγροηίο 

οράποίαπῃ. Ἠου ἆθο, απεπι ΤΠμερα το]σἰοβίςκίπιο οοἸορατί,, 

ἀεάϊεανίί; ἀπος ἵπεαρετ οβε]ίδεοδ ο ἆπτο Ἰαρίάςα, οοπίατη 

γ]σίηΙ οαβΙίογυπη αλΠιαἀίπε; απἱρια5 Ροΐδη (ία) πιαρηΙἑαάἴποιη 

οἱ γοςδα]ίαπα οορίαπα αἱ παίϊοπαπι ἀθρθ]ιαίαγΙπα ΠΙΠΙΘΓΙΙΠΗ 

Ἰηδοτϊρεϊέ, Οµἵη εἰίαπα Ίη Μαπηρ]ῖοο Ὑπ]εαπί {οπηρίο, δια 

αί αχοτῖς Ιππαρίηες είαΐαῖέ αχ Ιηίαρείς δαχῖς, {πορπος οπβῖίος 

α]ία5, οἱ βΠογαπη , αἆ υὶσίπα ουβίίος οἀμεία». Ἱάᾳπα ρτορίος 

Ἠηπο εαδαπ]. (6) ΟΠΠ α π]ασηα Π]α οχρε({Πἴοηθ τ6γΥθ!β!1ς ἵῃ 

Ἐδγριαπιβεςοοβῖ5 αἆ Ρε]ηδίαπῃ οπηπιοταΓΘίΗ1, [Γαία ἵρδυίη, 

ὀππη πχοτα Ἠροαγίδαιο οοηγ{ν]ο εχοσρίπα ΙηδίάΙϊ5 αρρείεραί. 

Ηϊς οπῖπι α Ροία Ἰαγρίοτο οοηδορΙῖς, Ί]ο ΠπΙάβΠαπη οἶοσα 

αγαπα{ηῖς ΥΙπ, ]αΠῃ ΡτΙά6Πα αἆ ου ἀοξΗπαίαπα, {αρεγηασι]ο 

τοσῖς ποσία οἴγομπηροςςί{ οἱ ἱποεπά[. (2) Τρπο Ιρίίατ δαβ]ίο 

ΙΠΠαΠΙΠΙΕΡΟθΠί6, πηϊηϊςίτὶ οἱ 5αἰθ]Πίας γορῖς, γίπο αἀλιιο 

σγανος, 5ορηία5 ορεπι [ογεραπί. Ταπῃ Ρρογγεθίίς5 ΦΗΓΘΙΠΙ Π]ᾶ- 

πίρας Δαβοοβῖ5, ϱγο”α]αίς αχονγῖς αἱ ΠΠίογαπῃ γοία 415 5υἱ- 

αἱρΙ6ΠΒ, Ρον Παπηηηᾶς εγαφῖϊ. (8) Αίάπο εἷο Ιπορίπαίο 5ογνᾶ- 

{15 απππῃ αἰίος ἀθος τί 5αργᾶ ἀἱσίπιη οδί, ἔαπι οΠΙΝΙΗΠΗ 

παχίπης ἱοαηΙΠη, αἱ ου]ας Ῥεηεβοῖο φα]ας 1ρ5ῖ εοπΗρίςεεί, 

ἀσπαν]ίς γοπογα(α5 α5ἰ. 

ΓΝΠΙ. Οπαππ(ΠαΠΗ Υθγο τω]15 οἱ ρορο]αγῖς τοις οχοε]; 
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ὑπαρξάντων δοχεῖ μεγαλοπρεπέστατον αὐτῷ γεγονέναι 
τὸ συντελούµενον ἐν ταῖς ἐξόδοις περὶ τοὺς ἠἡγεμόνας, 

(9) Τῶν γὰρ χαταπεπολεμηµένων ἐθνῶν οἵ τε τὰς συγ- 

χεχωρηµένας βασιλείας ἔχοντες καὶ τῶν ἄλλων οἱ τὰς 

μεγίστας ἡγεμονίας παρειληφότες ἀπήντων εἰς Αἴγυ- 

πτον ἐν ταχτοῖς χρόνοις φέροντες δῦρα᾽ οὓς ὅ βασιλεὺς 

ἐκδεχόμενος ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἐτίμα καὶ διαφερόντως 

προἢγεν, ὁπότε δὲ πρὸς ἱερὸν ἢ πόλιν προςιέναι µέλλοι, 
τοὺς ἵππους ἀπὸ τοῦ τεθρίππου λύων ὑπε εύγνυεν ἀντὶ 

τούτων χατὰ τέτταρας τούς τε βασιλεὶς καὶ τοὺς ἄλλους 

ἠγεμόνας, ἐπιδεικνύμενος, ὡς ῴετο ,πᾶσιν ὅτι τοὺς τῶν 

ἄλλων κρατίστους χαὶ δι’ ἀρετὴν ἐπιφανεστάτους καταπο- 

λεμήσας εἰς ἅμιλλαν ἀρετῆς οὐκ ἔχει τὸν δυνάµ.ενον συγ- 

κριθΏναι. (5) Δοχεῖ δ) οὗτος ὃ βασιλεὺς πάντας τοὺς 

πώποτε γενοµένους ἐν ἐξουσίαις ὑπερθεθηκέναι ταῖς τε 

πολεμικαῖς πράξεσι χαὶ τῷ µεγέθει καὶ τῷ πλήθει τῶν 

τε ἀναθημάτων καὶ τῶν ἔργων τῶν κατεσχευασµένων 
κατ Αἴγυπτον. Ἔτη δὲ τρία πρὸς τοῖς τριάχοντα βασι- 

λεύσας ἐκ προαιρέσεως ἐξέλιπε τὸν βίον, ὑπολιπόντων 

αὐτὸν τῶν ὀμικάτων' καὶ τοῦτο πράξας οὗ µόνον παρὰ 

τοις ἱερεῦσιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις Αἰγυπτίοις 

ἐθαυμάσθη; δόξας τῇ µεγαλοψυχία τῶν πεπραγμένων 

ἀχόλουθον πεποιῆσθαι τὴν τοῦ βίου καταστροφήν. (4) 

Ἐπὶ τοσοῦτο δὲ ἴσχυσε κάὶ διέτεινε τοῖς χρόνοις ἡ δόξα 

τούτου τοῦ βασιλέως, ὦ οτε τῆς, Αἰγύπτου πολλαῖς τν ος 

ὕστερον πεσούσης ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῶν Περσῶν, χαὶ 

Δαρείου τοῦ Ξέρξου πατρὸς σπουδάσαντος ἐν Μέμφει 

τὴν ἰδίαν εἰκόνα στῆσαι πρὸ τῆς τοῦ Σεσοώσιος, ὅ μὲν 

ἀρχιερεὺς ἀντεῖπε λόγου προτεθέντος ἐν πλ τῶν 

ἱερέων, ἀποφηνάμενος ὡς οὕπω Δαρεῖος ἵ ὑπερθ έδηκε τὰς 

Σεσοώσιος πράξεις, ὁ δὲ βασιλεὺς οὐχ. ὅπως ἠγανάκτη- 

σεν, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον ἡσθεὶς ἐπὶ τῇ παῤῥησίᾳ σπου- 

δάσειν ἔφησεν ὅπως κατὰ μ.ηδὲν ἐκείνου η βιώσας 

τὸν ἴσον χρόνον, καὶ παρεκάλει' συγκρίνειν τὰς ἡλικιώ- 

τιδας πράξεις: τοῦτον γαρ δικαιότατον ἔλεγχον εἶναι τῆς 

ἀρετῆς. (6) Περὶ μὲν οὖν Σεσοώσιος ἀρκεσθησόμεθα 

τοῖς λόγοις τος πο. 

ΤΓΧ. Ὁ δ) υἷὸς αὐτοῦ διαδεξάµενας τὴν βασιλείαν 
ῃ 

/ ς 

χαὶ Ὃν τοῦ πατρὸς ας ἑαυτῷ περιθέµενος, 

9 

πρᾶξιν μὲν πολεμικὴν ἢ µνήµης ἀξίαν οὐδ᾽ ἠντινοῦν 

συνετελέσατο͵ συµπτώματι δὲ περιέπεσεν ἰδιάζοντι, 

ϱ ) Ἔστερήθη μὲν γὰρ τῆς ὁράσεως εἴτε διὰ τὴν πρὸς 

τὸν πατέρα τῆς φύσεως χοινωνίαν εἴθ᾽, ὥς τινες μυθο- 

λογοῦσι, διὰ τὴν εἰς τὸν ποταμὸν ἀσέθειαν, ἐν ᾧ χει- 

μαζόμ.ενός ποτε τὸ φερόμενον ῥεῦμα χατηχόντισε" διὰ 

δὲ τὴν ἀτυγίαν ἀναγκασθεὶς καταφυγεῖν ἐπὶ τὴν τῶν 

θεῶν βοήθειαν, 
καὶ τιµαὶς τὸ θεῖον ἐξιλασχόμενος οὐδεμιᾶς ἐτύγχανε 

αμ / 

ἐπὶ /ρόνους Ἰχανοὺς, πλείσταις θυσίαις 

κο η.) .. ο 
πολυωρίας' (8) τῷ δεκάτῳ δ) ἔτει µαντείας αὐτῷ γε- 

οω Δ ς / Ν 

νοµένης τιμἢσαί τε τὸν θεὸν τὸν ἐν Ηλιουπόλει καὶ γυ- 
[ η / ο ο» 9 

μααὸς οὔρῳ νίζεσθαι τὸ πρόζωπον ἥτις πεῖραν ἂνδρὸς 

οὐκ εἴληφεν ἑτέρου, τῶν μὲν Ἰυναικῶν. ἀπὸ τῆς ἰδίας 

ἀρξάμενος χαὶ πολλὰς ἐξετάσας οὐδεμίαν εὗρεν. αδια- 

φθορον πλὴν κηπουροῦ τινος, ἣν ὑγιὴς γενόμενος ἔγημε' 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Α. 68,69.) 

Ια{ Βο8οοβί8, οΠηΠΙΙΗΣ {ΠΟΠ πηασπἰβοθη ΙβΒΙΠΊΗΠΑ νἰάδίη, 

(9) 
Ου1 οηίπῃ σοη{ἵαπῃ ἀεγιοίαγιπα γορπα Ιπάυ]ροη{ία Ιρβῖας {οπθ- 

αποά 1η ρτο[εο(ιοπίρας τοσίς οἴτοα ργ]ποῖρο» (ασ Π(αίαπῃ. 

Ῥαπί, απί αοαιί ρήποίραία5 αοοθρθγαΠ{, ΠΙΔΧΙΠΙΟΡ, θ{αΐο {6ήη- 

Ῥου6 πα ἀοηίς { σγρίαπα νοπΗίαραηέ: 4105 γοχ οκοθρίος 

οείογα Ἰοπογαγο 6ἱ οχἰπηῖο ϱγογεµετα, 564 {δπιρ]Ιπῃ ναί αγ- 

6η ΠΠΡΥΘΡΡΙΓΗ5., 6/05 α απαατῖρῖς 6ο1νογθ, ΘΟΓΙΜΏάΠ6 Ί06ο 

γθρο5 ασ ἆποθς 4παίΕΓΠΟΒ 5αβ]αραγε φο]εμαί; ΡΙάΠΙΩ Ἱία 

οπποῖς, υ{ ραίαραί, (αοἴεης, αιιοᾷ αΠοτίηι ροζοηἡδαϊπιῖς οἱ 

ΥΙγμ15 οαιιδᾶ εἰατὶίςςἰπηῖς Ὠθ]]ο δαβασίς, ἵπ υϊτίαβς εογία- 

πηίπο δἱδὶ οοπηραγαΠά ΠΠ Ἠαβθτοί ποπιίῃθη. (3) Ηίο 6υρο 

γεχ οΠΠΠΕΡ, απ παπα 6ΗΠα Ροϊαδίαίο βιοναπέ, τοῦις Ώθ]]ο 

Βο5/15 εἰ ππαση[(πάἶηθ ΠΠΠΙΘΓΟ(π6 40ΠΟΠΙΟΓΙΠΗ 6ἱ ΟΡΘΓΙΠΙ ἵπ 

4ΕΡΥΡίο οοπάΠίογπι οχοθβρίςεο γἱάδίην. Έχας(ῑδ αι{θίη ἵπ 

Υ6ᾷΠΟ απηῖς Ίρις 81ρος (παϊπία, οπρία5 οσπΗς 6ρομίθ γἱία 

ἀσπηϊσταν]έ; 6οσιιο {αοΐίο ΠΟΠ ΠηΟάΟ φα0θΓΔΟ{ΠΙΠΙ » 5αἆ οδίογο- 

γαπη 4ποαπο βγρίοταπα αἀπ]γαοπεπα Ῥγογηθγιή{ : αποά 

παρη(πά]ηο απϊπιϊ [αοί(ς (ορίαία ἀἰσηιπη υ Ιαν οχΙιηι α)λή 

(οοἱσκοί. (4) Δάεοαπθ ρ]ορία πας τοῖς ουΏ (θπιροτίριις 

Ρνο]αίαία ἱηναἰαέ, αἱ, αααπι ηχα]ία5 ροβέ σίαΐος, γοαοία δι 

ΠπΙροΙΙΠΙ ῬεγδαγΏ Αῑσγρίο, Βανίας Χογχίς ΡΡΕΠΕ 5ΙΙ4ΠΗ 

ΜΕΠΗΡΗΙ Πππαρίπεια Βοφοο»ί ΔΠίΘΡΟΠΟΤΕ γο]]αί, ΠαπιίΏηι 

ΡΙΙπΠ66Ρ6,, ἵπ βαοθγάοίππα οοποίοῃα, υ)Ώί ἀο Ίος ἀἰδρπίαραίητ, 

ὀρηίνα ἀῑκαιί, Ώαπίαπη Βοβοοβῖς ροδία ΠΌΠάΠΠΗ ΒΙΙΡΘΓ8856 

ἀεπιοηδίναης. Ταν Ισίέαγ ΠΟΠ {ΠΠΠΠΗ ΠΟΠ Πηάίδης που εΗΠ:, 

5εά ὁ ρη/ανίο Ἱπσοήια Ηροτίαίο σανῖρις, Ιαθογα{ΙΓΗΤΩ 86 

ἀῑκίε, αἲ, δἱ απίαπάσμη γἱέοο αἱρί οοπίἰησογεί, πι]]α Ίη το 

Π]ο 5ίί ροβ{ει]ου. Βθς οατη ρα ορίαίο ρεςίας οοπιραναϱ ᾗ1ς- 

δἱ6: Ἠου οπίηα ]ας{ΙβδίΠπΙΠη 6556 υἰγί{]5 οχΒΠΊΘη. (5) Αίααϊ 

46 Θεεοοβί ΠαςίσηΙΦ ἀῑοία πορίς «α{οῖαπέ. 

ΕΓΧ. δοςοβοῖέ {ρςῖ ἵπ τορπο βίας, Ρα[ἱ5 ΠΟΙΠΙΠΟ α58ΙΙΠΊ{Ο. 

15 απἰάεπῃ πθ(αθ τεῦας5 Ώο[]ο ρεβί15 οχοσἡ]έ, πηρΠιο ΟΠΙΠΙΠΟ 

πηεπιοναβί]ε αα]ά ρεγορῖΐς οπ]απηἑοίο {8πιθη θἱπσι]ατί αἲ- 

Πἱοίαίας οί. (2) Ναπιααα οὐ 1ο] δΗΩ , αέ ΡᾶΥΘΩΒ., απηῖ- 

ςἳι, νε] οϱ παίπτα Ρραίειηο) οοπηηημηαἴθπη, γοὶ οϐ ἱπηρί6- 

ἰαίοῦι. ἵπ Παγίαπα, 41ο ἰοπηρεδίαίε αποπάαπι Ιαρίαίας, 

αἱ [αρυ]απίέαν ααἰάσπα, Ιαου]15 ἱπιρείίθγαί. Ηου ἱπ[ο]ῖορ Ισίέατ 

688α αἲ οροπῃ ἀθογαπα Ἱππρ]ογαπάᾶπη αἀασίας, αππῃ Ίοηρο 

{6ΠΙΡΟΤΕ ρ]ατ1πα]5 «αοηἱβοἵ5 αἱ Ποπον]θις ἵΓαπη πιπηϊπ]ς 4Υο:- 

τήΠοαΤθ θἱιάμ[δδεί, η]] απιεη αἶιας ταἱο Παρίία οί. (3) 

Ώοσῖηιο ἀθπιΙΙη αΠΠΟ ογασιῖ ππομίία, τί οἱ ἀο"πῃ Ηε]ίο- 

ρομίαμαα. νοπονανοίατ, οἱ {οπής αΠἱθπΙΠ ΥΙΓΙΠΙ ΠΟΠ θχ- 

Ρον απ] {π0ἷ6η} αὐ]ασγεί; ἃ 8 6οΠ]άδο οχουδ15, (Πλ 

πι]ία5 οχριογαςδεί, παπα πγοηίί Ιπεογγαρίαπα, ΡΓδί6Ε 

Μοιυἱαμί παηό απο, 1 ατη βαπΙ(α{1 τος 5 πχοτοήι ἀχίέ: 
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τὰς δ) ἄλλας ζώσας ἐν χώμ.ῃ τινὶ κατέκαυσεν, ἣν Λἰ- 
γύπτιοι διὰ τὸ σύμπτωμα τοῦτο προςηγόρευσαν Ἱερὰν 

βῶλον. (4) Τῷ δ᾽ ἐν Ἡλιουπόλει θεῷ τὰς χάριτας ἆπο- 

νέµων τῆς εὐεργεσίας, κατὰ τὸν χρησμὸν ὀθελίσκους 

ἀνέθηκε δύο µονολίθους τὸ μὲν πλάτος ὀκτώ,,τὸ δὲ μῆ- 
κος πηχῶν ἑκατόν. 

Τ.Χ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν βασιλέα συχνοὶ τῶν 

δεξαµένων τὴν ἀρχήν τινες οὐδὲν ἔπραξαν ἀναγραφῆς 

ἄξιο. Πολλαϊῖς ὃ) ὕστερον γενεαῖς Ἄμασις γενόμενος 

βασιλεὺς ἦρχε τῶν ὄχλων βιαιότερον ' πολλοὺς μὲν γὰρ 

παρὰ τὸ δίκαιον ἐτιμωρεῖτο, συχνοὺς δὲ τῶν οὐσιῶν 

ἐστέρισχε » πᾶσι δ) ὑπεροπτιχῶς καὶ κατὰ πᾶν ὕπερ- 

Ἠηφάνως προςεφέρετο. (2) Μέχρι μὲν οὖν τινος οἱ πᾶ- 
σχοντες ἐκαρτέρουν, οὐ δυνάµενοι κατ οὐδένα τρόπον 

ἀμύνασθαι τοὺς πλεῖον ἰσ(ύοντας" ἐπεὶ δὲ Ἀκτισάνης ὁ 
τῶν Αἰθιόπων βασιλεὺς ἐστράτευσεν ἐπ) αὐτόν, τότε 

τοῦ μίσους χαιρὸν λαθόντος ἀπέστησαν οἳ πλεῖστοι. 

(9) Διόπερ ῥᾳδίως αὐτοῦ χειρωθέντος ἡ μὲν Αἴγυπτος 

ἔπεσεν ὑπὸ τὴν τῶν Αἰθιόπων βασιλείαν, ὃ δ) Ἀχτισά- 

νης ἀνθρωπίνως ἐνέγκας τὴν εὐτυχίαν, ἐπιεικῶς προςε- 

φέρετο τοῖς ὑποτεταγμένοις' (4) ὅτε δὴ καὶ συγετέλε- 
σεν ἴδιόν τι περὶ τοὺς ληστάς, οὔτε θανατώσας τοὺς 

ἐνόχους οὔτε ὁλοσγερῶς ἀφεὶς ἀτιμωρήτους' (6) συναγα- 
γὼν γὰρ ἐξ ἁπάσης τῆς (ώρας τοὺς ἐν ἐγχλήμασιν ὄν- 

τας καχουργίας, χαὶ τὴν διάγνωσιν αὐτῶν δικαιοτάτην 
ποιησάµενος, ἤθροισεν ἅπαντας τοὺς καταδεδικασµέ-- 

νους: ἀποτεμὼν ὃ) αὐτῶν τοὺς μυκτῆρας, κατῴχισεν 

ἐν τοῖς ἐσγάτοις τῆς ἐρήμου γώρας, Χτίσας πόλιν τὴν 

ἀπὸ τοῦ συμπτώματος τῶν οἰκητόρων “Ῥινοκόλουρα 

προςαγορευθεῖσαν. (6) Λὕτη δὲ κειµένη πρὸς τοῖς µε-- 

θορίοιςτῆς Αἰγύπτου καὶ Συρίας οὐ μαχκρὰν τοῦ παρή- 

χοντος αἰγιαλοῦ πάντων σγεδὸν τῶν πρὸς ἀνθρωπίνην 
δίαιταν ἀνηκόντων ἐστέρηται' (1) περιέχει μὲν γὰρ 

αὐτὴν γώρα πλήρης ἀλμυρίδος, ἐντὸς δὲ τοῦ τείχους 

ὀλίγον ἐστιν ὕδωρ ἐν φρέασι͵ καὶ τοῦτο διεφθαρµένον 

καὶ παντελῶς τῇ γεύσει πικρόν. (8) Κατῴχισε δ᾽ αὐ- 

τοὺς εἰς ταύτην τὴν χώραν, ὅπως μήτε τοὺς ἐξ ἁρ- 

ηῆς ἐπιτηδευθέντας βίους Ἀαηροῦνπες, λυμαίνωνται 

τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας, μήτε κατὰ τὰς πρὸς τοὺς ἄλλους 

ἐπιμιξίας ἃ πουύµενας λανθάνωσιν. (6) Ἀλλ ὅμως 

ἐκριφέντες εἰς χῶραν ἔρημον χαὶ πάντων σχεδὸν τῶν 

γρησίµων ἄπορον, ἐπενόησαν βίον, οἰκεῖον τῆς περὶ αὖ-- 

τοὺς ἐνδείας; ἀναγκαζούσης τῆς φύσεως πρὸς τὴν ἄπο- 

βίαν πάντα μηχανᾶσθαι. (το) Καλάμην [μὲν] γὰρ 

κείροντες ἐκ. τῆς ὁμόρου χώρας, καὶ ταύτην σχίζοντες» 

λίνα παραµήκη κατεσχεύαζον, ταῦτα δὲ οφ τὸν αἲ-- 

γιαλὸν ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ἱστάντες τὰς θήρας τῶν 

ὀρτύγων ἐποιοῦντο" φέρονται γὰρ οὗτοι κατ᾿ ἀγέλας 

µείζονας ἐκ τοῦ πελάγους: οὓς θηρεύοντες Πθροιζον 

πλ]θος ἵκανὸν εἰς διατροφὴν ἑ ξαυτοῖς. 

Ι.ΧΙ. Το δὲ βασιλέως τούτου τελευτήσαντος ἄνε-- 

Ἀτήσαν το τὴν ἀργἢν Αιόποιοι, καὶ κατέστησαν ἐγ- 

γώριον βασιλέα | Μένδην, ὁ ὃν νο Μάῤῥον προκονοµά- 

(5) Οὗτος δὲ πολεμικὴν μὲν πρᾶξιν οὐδ' ἦν- 

9 
οια- 

ζουσιν. 

ΡΙΟΡΟΒΟς. Τ. 
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ἁάπ]έογᾶδαο γῖνας ἵπ νἷεο φποάσΠα οοΠογΙΑΥΙί » 4161ή αὐ 

(4) ί Πο]ορο]ίς 

Ιδιίαν 4εο ϱτο μοποβοίο στα{ἶαιη τεάενοί, ἁϊν]πϊ γθδροηςί 

εγεηία Ίου ]οθαῦι 6α6ΓΑΠΗ ΠΗΠΟΙΡαΓΗΗΕ. 

{δει ΕίΠος αχ ΙΠίορνο 5άχο οβε]δοος, αά οοίο οι ]έογαπι 

ΙαΜμάποπα οἱ ΙοηρίμαΦἴ ποια οσπίαπα, ἀρθά [σαν] ε. 

ΙΧ. Ῥο8ί Ἠηο γ6ρείη Ίοηρα 5ΙΟΟΘΒΡΟΓΙΠΗ 5ογῖος ΠΙΠΗ] Πας- 

πιοτα[α ἀἴρηιπῃ δρῖέ. Αί πηπ]15 ροβί δοσμ]]ς Απιασίς ΤΟΡΗΙ1ΠΙΙ 

αἀθρίας, γἱο]επία5 ροίαρίαίο ἵη ρ]ερεπι αὔιιδας Α{. Ναῑη 

πημ]ίο5 Ργοίος α5 ΡΙοχίέ, που ραιοος [που]ίαίίρις οχι, 

[αδποδυπη( πο οἱ ἀνγοσαπίεπι ἄς Ῥοτ οπηηῖα ΒΠΡΘΓΡΙΙΠΙ 6ι- 

ο]5 δε5ε εχΗἡρέ. (2) Τοιεγαβαηί αἆ ἔοπιρας οΡΡΙΟΘΡ5Ι, ἆπππι 

τεβςίεγο ροίεη{ϊογίθας πι]]α γαβοπθ ροββοΏί. ΟΠΗ Ρτῖ- 

ΤΠηΙΙΠ1 γεΓο Αοἴίκαπος 4ΕΠΙορΡΙΙΠΙ τος Ῥε]]ο θ1Π1 ἱηνας]ε, 4η δά 

οὐ εκδεαομά! αττερία, ραῦ5 πηαχίπ]α ἀρβοῖν]έ. (2) ΤΥΤΑΠΠΟ 

1βίμα πο. ἀἱῄιου]ίου γἱοίο, «Ἐίοραπα τοσπο ργρίας ας- 

οθβεῖέ; Αοἰϊκᾶπος Υοτο απο απΠπιο, αἱ ΠοπίΠεΠη ἀθζθί, Το5 

(4) Αίαας 

βΙηση]αιο απάρίαπα {απα ἵῃ ῥγῶάοπος ἀθβίσηανγ]έ : πες θΠΙΠΙ 

5οουπάα5 {εΓ6Π5, ΠηοάθΣίε 56 σοᾳ»1ΐ οισα 5αά1ίος. 

οαρί{α1 ποθρηίες. δαρρ]ἰοἰο α[[εοῖέ, πες Ἱπιριπίίοῦ οΠΙΠΙΠΟ 

ἀπη]ςίέ, (0) Εκ ἰοία οηίπα Ργογ]ποῖα τος πο ἴπᾷρ οοπαηῇ- 

Εἰνίέ, αἱ ρο5ί εορηΙοΠθιη [ας {Ιςίπιαπα, {οίαπα ἀαΠΙΠΕΙΟΓΗΠΗ 

ἈβίηΘΗ πα ρις απιρη{α[ἰ5 ἵη αίπιας ἀθδοτίῖ ογας ἀοροτίαγίέ, 

α0ἱ α1Ώθιη οοπαἰά[ξ, απαπι αὐ ἰδία οἰγίαπι οα]απηίαίο ΒΠ]- 

ποεο]τα. ποπηπαγαηῖ. (6) Ηαο ἵπ οοπ[ηῖῖς οἴία Ἐσγριί οἱ 

ογτία, ΠΟΠ Ῥτουα! α Πίογα ρογγθοίο, οπποίῖ [στο αἆ νῖ- 

οίαπα ρεγηπαπίῖρας ἀοδαί αν, (7) ΟἸτοαπι οηἵπῃ οἶγοα ςα]- 

β8Η5ο ο5ί, αἱ ρααχ αμα πίνα πιωπία ασ.» οἱ (πἱάσπα οοτγ- 

(8) 
Ἠιο 5αΏηιον1{ 1ρ505 6ο οοης]ίο, μΐ πες Ῥτο Ιω ρηκίίπα" 

ρία σι»ίαίασαιθο Ρεγ( πα αὔπατα ρα{αί αρηηϊη]δίγαη{. 

ΏΊΟΓΘ ἆαπηπο Ιηποσρηίος α[Πόθνεπ{, πας ἵπ ρονπηϊχ{ίοηθ ΟΠΗ 

αΠἱ5. {ρηοί1 Ιαΐεγεπί. (9) Ὑεγαππίαππαη ἵπ παπο, απαπηγί5 

ἀθδοτίαπα οππΙαΠηαθ ΡΓορθ οοΠΙΠΙΟάσΤΙΗΠΙ ΙποροΠα γο]οσα[! 

ΟΓ8Π1, ΟΟΠΡΙΠΙΠΩ ἹπάΙσοπ/ία 50 γἱοίαπα, παίατα αἆ οΠ65 

(16) 

Καπ ἆα 5Ηραία οχ γἰοἰπί5 ασιῖς ἀείοηδᾶ Πδβαφια Ίοησα 

οοπίτα ροπιτίαΠα ΠΙαςΠίΠαΡ ἱπρο]]εηία, εχοοσἰίατηέ. 

ποείσοραπ{ ταίία, (αἱθα5 ρου ηπ]ία ἵπ Πίογε δίαάῖα αχραρςῖς 

οοίατηϊσθς, (παγάΠ1 Π]ᾶσΠΙ5 ο ρε]ᾶσο ΠΠΠΙΘΥΙ5 σγοσα(ἶπι α- 

απαπίαππαπε 5αΐ ο5δοί υἰείας 51βὶ γο]αί, αιοαρατοηίαῦ, 

οοπαραα 6Η. 

Ί.ΧΙ. Ῥο5ἱ τασι5 Ἠα]α5 οβίαΠ1, γαοιροταίο ἘσγρίΠ ταριο 

ει ρομἰἶ5 1οβοῃι οτοαγαηί Μοπάση, «Ποπ ποπ Μαγγαπα 

(6) Ηἰο πι] ἑαπα ομηηίπο [αοίπ5. Ῥεμίομη ἀθβιρηα- 

ά 
τουαηί. 
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τινοῦν ἐπετελέσατο, τἆφον δὲ αὐτῷ κατεσχεύασε τὸν 

ὀνομαζόμενον λαθύρινθον, οὐχ οὕτω κατὰ τὸ μέγεθος 
τῶν ἔργων θαυμαστὸν ὡς πρὸς τὴν φιλοτεγνίαν δυςµ- 

μητον” ὁ γὰρ εἰςελθὼν εἰς αὐτὸν οὐ δύναται ῥᾳδίως 

τὴν ἔξοδον εὑρεῖν, ἐὰν μὴ τύγη τινὸς ὁδηγοῦ παντελῶς 
ἐμπείρου. (9) Φασὶ δέ τινες καὶ τὸν Δαίδαλον εἰς Αἴ- 

ἵνπτον παραθαλόντα καὶ θαυμάσαντα τὴν ἐν τοῖς ἔρ- 

γοις τέχνην κατασχευάσαι τῷ βασιλεύοντι τῆς Κρή της 

Μίνωι λαθύρινθον ὅμοιον τῷ κατ Αἴγυπτον, ἐν ᾧ 

γενέσθαι μυθολογοῦσι τὸν λεγόµενον ἨΜινώταυρον. (ϱ) 

Ἁλλ) ὁ μὲν κατὰ τὴν Κρήτην ἠφανίσθη τελέως, εἴτε 
δυνάστου τινὸς κατασχκάψαντος εἴτε τοῦ χρόνου τὸ ἔρ- 

γον λυμηναμένου: ὁ δὲ κατ Αἴγυπτον ἀχέραιον τὴν 
ὅλην κατασχευὴν τετήρηκε µέχρι τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς βίου. 

Ι.ΧΠ. Μετὰ δὲ τὴν τοῦ βασιλέως τούτου πελευτὴν 
ἐπὶ γενεὰς πέντε γενομένης ἀναρχίας, τῶν ἀδόξων τις 
ἠρέθη βασιλεύς, ὃν Αἰγύπτιοι μὲν ὀνομάζουσι Κέτηνα, 

παρὰ ὃ δὲ τοῖς “Ἕλλησιν εἶναι δοχεῖ Πρωτεὺς ὁ κατὰ 

τὸν ᾿Γλιαχκὸν Ὑενόμενος πόλεμον. 8 Τούτου δὲ πα- 

ραδεδοµένου τῶν τε πνευμάτων ἔχε ειν ἐμπειρίαν χαὶ 

τὴν μορφὴν µεταθάλλειν ὃτὲ μὲν εἲς ζῴων τύπους, ὁτὲ 
δὲ εἰς δένδρων, Ὦ πῦρ ἤ τι τῶν λα, ὁμολογούμενα 

τούτοις συμθαίνει χαὶ τοὺς Ἱερεῖς λέγειν περὶ αὐτοῦ. 

(3) Ἐκ μὲν γὰρ τῆς μετὰ τῶν ἀστρολόγων συμβιώσεως, 
ἣν ἐποιεῖτο συνεχῶς, ἐμπειρίαν ἐσχηχέναι τὸν βασιλέα 

τῶν τοιούτων» ἐκ δὲ τοῦ νομίμου τοῦ παραδεδοµένου 
τοις ῥασιλεῶσι τὸ περὶ τὰς μεταθολὰς τῆς ϊδέας νο 

γηθῆναι παρὰ τοῖς Ελλησιν. (4) Ἔν ἔθει γὰρ εἶναι 

τοις κατ Αἴγυπτον δυνάσταις περιτίθεσθαι περὶ τν 

κεφκλὴν λεόντων καὶ ταύρων καὶ δραχόντων προτοµάς, 

ἴα τῆς ἀρχῆς" καὶ ποτὲ μὲν δένδρα , ποτὲ δὲ πρ, 
τε χαὶ θυμιαμάτων εὐωδῶν ἔχειν ἐπὶ τῆς χε- 

φαλῆς οὐκ ὀλίγα, καὶ διὰ τούτων ἅμα μὲν ἑαυτοὺς 

εἰς εὐπρέπειαν χοσμεῖν, ἅμα δὲ τοὺς ἄλλουὸ εἰς κατά- 

(6) Μετὰ δὲ 
ς 

διαδεξάμενος τὴν βασιλείαν ὃ 

μα ιν ἄγειν καὶ δεισιδαίµονα διάθεσιν. 

ν Πρωτέως τελευτὴν 
ος Ῥέμοις διετέλεσε πάντα τὸν τοῦ ζην χβόνον ἐπι- 

µελόμενος τῶν προσόδων χαὶ σωρεύων παντα] όθεν τὸν 

πλοῦτον, διὰ δὲ μικροψυγίαν καὶ φιλαργυρίαν ἤθους 
οὔτε εἲς ἀναθήματα θεῶν οὔτε εἰς εὐεργεσίαν ἀνθρώ- 

πων οὐδὲν ἀνήλωσε. (6) Διὸ καὶ γενόμενος οὐ βασιλεὺς 

ἀλλ οἰκονόμος ἀγαθὸς ἀντὶ τῆς ἐπ᾽ ἀρετῃ δόξης ἀπέ- 

λιπε πλεῖστα γρήµατα τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλευσάντων: 

ἀργυρίου γὰρ καὶ χρυσίου παραδέδοται συναγαγεὶν αὐ- 

τὸν εἰς τετταράχοντα μυριάδας ταλάντων. 

Τ ΧΙΠ. Τούτου δὲ τελευτήσαντος ἐπὶ γενεὰς ἑπτὰ 

διεδέξαντο τὴν ἀρχγὴν βασιλεῖς ἂργοὶ παντελῶς καὶ 

πρὸς ἄνεσιν καὶ τρυφὴν ἅπαντα πράττοντες. Διόπερ ἐν 

ταῖς ἱεραῖς γρ ρα, οὐδὲν αὐτῶν ἔργον πολυτελὲς 

οὐδὲ πρᾶξις Ἱστορίας ἀξία παραδέδοται πλὴν ἑνὸς Νει- 

λέως, ἂφ᾿ οὗ συμβαίνει τὸν ποταμὸν ὠνομάσθαι Νεῖ-- 

λον, τὸ πρὸ τοῦ πα. Αἴγυπτον ᾿ οὗτος δὲ πλεί- 

στ εὐκαίρους διώρυγας χατασχευάσας χαὶ πολλὰ περὶ 

τὴν εὐχρηστίαν τοῦ Νείλου φιλοτιµ.ηθείς, αἴτιος χατέστη | 

επε 

1ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Α, ίσε, 72.) 

γ{έ, 5εᾷ 5ορι]εγιη. ΙαϱγγΠ{ ποπηίμο βἰδί οοηδίγκ{{, ΠΟΠ. 

ίάΠῃ πηο]ε αὐμηἰγαπά πα, απαπα αγ1βοῖο Πππη{αβΙ]6. Τηστοςφιις 

οπΊὰ {ρβίπα, ποη. [α6116 οχἰέμηχ, π]δί ἀπέθπι Ρογ(1ςς την 

πασίας, τερενῖνο Ῥοΐε»έ, (3) δυπί αἱ ὨαάαμΙη «ποσαθ 

ῃ Εβγρίππη [εγαηί ἀε]αίαπα, ἀθππϊγαίαπιααα ορθα. Πίο 

5οΠογαπη ΜΙποί Ονεεηδίαπῃ τορί Ἰαργγίπ παπα αἆ αχεπηρ]αγ 

«ἨΒΥΡΗΙ οοπ6Ιηπαξο : ἵπ απο ΜΙποίααταπα, απεπι ἀῑσυηί, 

Υουδαίαπα 6556 [αρηαπίαν. (4) Αίαπῖ Οτοίθηρίς γε] α ΤβσΙΠΗ 

απο ἀθείνασίης, γαι Ἰοηρίπαυ]ίαίο {επιροτίς γ]αίς ἵη- 

(οτο]ά[ές απ πι Εσγρίία5 αἆ ποδίγω αίαίἰς ἵεπιρις ςίτασίι- 

ΤΠ ΡΥΟΥΕΗ5 ἱπίβθργαπῃ οοηδθιναγέ. 

ΕΧΠ. Εχείϊπείο Ἠου 1656, απ ρε πας ἨοηΙΠΙΠΙ 

οοίαΐος 5οΠίπᾶο πιασἰςίγα παπα {αἱ5δοί, απἰἆαπα οχ ἰσποβί Πάπα 

ΠΠηΘΥΟ Τεχ ἀθείσηαίας ας, αὐὶ Ἐδγριϊϊς ποπαϊπαίαν Οοί65, 

ἀποροῖς νοτο Ργοίει5 ο55ο νἱάδίας, οπ]ας ορία5 ἵη Ρα] Ττο- 

]αηἱ {οπηρεδίαίοια ΙποΙάΙέ. (0) Οποᾷ γοτο νοηίογαπη 5οἱθηίία 

Ρνας{1{ἱ5δε, 56/16 ΠΊηο ἴπ απΙπΙσ ΠΠ {ΟΥΠ185, ηππο ἵη αἲ- 

Ρομπ, απί ἴσησπα αί αι φμἱάρίατη {γαηραίαθςο {τακίέαν, 

14 ἱρδΙΠα οµπα δαοογάοίαπη ἆς Π]ο παντα σης εοηξοηΗ({. (5) 

απ αβδίά πα οπη αρίτο]οσίς οοπδασίααἶπα ταρσΠα Ἠ]α5πιος1 

ἈΤΟΔΠΟΓΙΠΩ ΡογΠ{δΗ1 αἀθρίαπα 6556: οχ γ]ία απίοπῃ τερῖριις 

ροι {γαιοπαπι Ιδ]ία{ο ἴ]]απῃ 4ο {οτιηςς (ταπς(ογπηα{Ιοηθ {α- 

Ῥι]απῃ αριᾶ ἄγαοος ογίαΠι, (4) ΑΙΒΥΡΙΙΒ οηῖπα ρη]ποϊρίρ5 

ΊεοΏΙΠ1, {αΠΤΟΤΗΤΩ οἱ ἀΓβΟΘΠΠΜΠΙ [αοἴας, τί τορῖορ Ροΐεδίας 

Πηβίρηῖα, οαρΙΗ οἰτοπππᾷατα; εἵ παπο αΓΏοΥ65, παπο ΙΡηειῃ, 

απαπάοφαο αβίαπα 5 {ΠηδηίογαΠΙ Πο ρᾶσα (ασ ΓΔΗΙΠΙΠΗ 1] 

νογῄσο σοβίανο πιο οναί» πια] αἱ 5 ἀθοοία 56 ϱΧΟΓΠ- 

τουί, 51111 α{ ΚΙΡΟΡΘΠΙ αἰῑ5 οἱ 5αρογβΠοπεπα 1π]οστθηί, 

(5) Ῥνοίθιπα τοσπο γἰίαααα ἀρίαπείαπα αχοερῖί Βεπρῃί6 

(Ιή1ς. Τ5 νυίίαπι γουραίρας αοοαγαπἀῖς εἰ ορίρις5 απάς- 

οππαπο αεογγαυάῖς ἰοίαπα Ἰηδυπηςίί, Χθο ραςί]ας Ποπίηθπι 

απίπηα5 5ογάἰάααθ ανατ]{16β Υ6ἱ ἵπ 6αοτᾶ ἀΙγογαπα ΠΙΙΠεΤα 

γα] Ῥοποβοία οηπηίρης οομίετεμᾶάα αιἰάαιαπι εχρεηάθτθ 

εἰποῦαηί. (6) Τά6ο ποπ αἱ Ταχ, 5εᾷ ἀἱδρεηδαίου Ώοπ5, ΡΓΟ 

γἰγα(]5. σ]οπία Ππαχίπιο5 ροοιηϊαΓὔ η. ΟΠΠΙΠΙΟΡ, απαΠ{ΟΒ 

γοριΠα αρθηίογαα ἨΘΠ1Ο, οφ, Αηροπι επίπα εί απ {8- 

Ιομία φπαἀτ]ησεπ(ἶος Π]]6 οοθρίςςο [οίας. 

ΤΙΧΙΠ. Ἠου ἀειποιίπο. αἲ 5ορίεπα Ιοηίηα αι ορἰαίες «οθ: - 

Ρένα ρου 5ιιοζθδδίοΏΘΙα Γεπασγυηί Τοβε5 ΡΤΟΥΡΗΘ ἰρηαν!, απῖς 

Ὑάσἰᾶ ασογοηί, αὰ οσα) αἱ νολαρίαίος γοογγθυέ, ἰά6οΠθ 

ππ]απη ΘΟΥΗΠ οΡι5 πιασηἰβοιπα παπά 6ΟΠΕΠ) Μ8ίο- 

τα ἀἱσπαπι ἵπ φαση Πρες απποἰαίαπι μαβεηί, οχοθρίο Νηθο, 

απο Πανίας, Έργρίας ρα Υοσαίας, Να8 ποπήπαίς οςί. 

Εἰοπίπι απάπη σἀμα]ος δὲ [ο8δαδ παπά ΡΙατίηλᾶ5 ΟΡΡΟΝ’ 

Γ μ1πο ἀπσσγαί, οἱ αά οοπιπηοάίογθα) ΧΙ Π5ΗΤΗ «μα Γη 61] 
-. 

κος 



(το, 75.) 
ο ῇ - ) ος τα 3) ὥ, ωὪ ο Αϊ 

τῷ ποταμῷ ταύτης τῆς προςηγορίας. (5) Ὄγδους δὲ . : 
βασιλεὺς γενόμενος Χέμμις ὅ Μεμφίτης, Ίρξε μὲν ἔτη 
πεντήκοντα, χατεσχεύασε δὲ τὴν μεγίστην τῶν τριῶν 
πυραμίδων τῶν ἐν τοῖς ἑπτὰ τοῖς ἐπιφανεστάτοις ἐ ἔργοις 
δριθμουμέ νων. (8 ) Λὖται δὲ κείµεναι κατὰ τὴν Λιθύην 

τῆς Μέμφεως ἀπέχουσι ια ἑκατὸν καὶ εἴκοσι, 
τοῦ δὲ Νείλου πέντε πρὸς τοῖς τετταράκοντα, τῷ δὲ 

µεγέθει τῶν ἔργων καὶ τῇ κατὰ τὴν 7ειρουργίαν τέχνη 
θαυμαστήν τινα κατάπληξιν παρέχονται τοῖς θεωμέ- 

νοι (4) Ἡ μὲν Ὑὰρ μεγίστη τετράπλευρος οὖσα τῷ 
σχήµατι τὴν ἐπὶ τῆς βάσεως πλευρὰν ἑκάστην ἔχει 
/ « Ὢ κ 7 / ο ΑΣ / κ 

πλέθρων ἕπτά, τὸ δ ὄψος πλείω τῶν ἓξ πλέθρων: συν- 
Χ ) 3 ο” 1 ον / 6 / ώ ο 

αγωγην ὃ’ ἐκ τοῦ κατ ὀλίγον λαμθάνουσα µέχρι τῆς 
κορυφῆς ἑκάστην πλευρὰν ποιεῖ πηχῶν ἕξ. (6) Πᾶσα 
δὲ στερεοῦ λίθου κατεσχεύασται, τὴν μὲν ἐργασίαν 
1! ον ο λ Αἱ λ 3 σὶ 3 / 

ἔχοντος δυςχερΏ, τὴν δὲ διαμονὴν αἰώνιον" οὐκ ἐλαττό- 
Ξ δν) κ. μν. » ον ο/ ον λ: / / 3 λ νων γὰρ ἢ χιλίων ἐτῶν, ὥς φασι, διεληλυθότων εἰς τὸν 

΄ ον ωὖ ες 9 / / ὃν 
καθ᾽ ἡμᾶς βίον, ὡς δὲ ἔνιοι γράφουσι, πλειόνων ἢ τρις- 

χιλίων καὶ τετρακοσίων, διαµένουσι µέχρι τοῦ νῦν οἱ 
λίθοι τὴν ἐξ ἀργΏς σύνθεσιν καὶ τὴν ὅλην κατασκευὴν 

ἄσηπτον διαφυλάττοντες. (6) Λέγεται δὲ τὸν μὲν λί-- 
θον ἐκ τῆς Ἀραθίας ἀπὸ πολλοῦ διαστήματος χομισθῇ- 
ναι, τὴν δὲ κατασχευὴν διὰ χωμάτων γενέσθαι, µήπω 
τῶν μηχανῶν εὐρημένων χατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους" 

(1) καὶ τὸ θαυμασιώτατον, τηλικούτων ἔργων κατε- 

σχευασµένων καὶ τοῦ περιέχοντος τόπου παντὸς ἀμμώ-- 

δους ὄντος, οὐδὲν ἴγνος οὔτε τοῦ χώματος οὔτε τῆς τῶν 
/ / μ / ο . ι : 

«λίθων ξεστουργίας ἀπολείπεται' ὥςτε δοκεῖν μὴ κατ 

ὀλίγον ὑπ ἀνθρώπων ἐργασίας, ἀλλὰ συλλήθδην ὥςπερ 

30 ὑπὺ θεοῦ τινος τὸ χατασχεύασµα τεθῆναι πᾶν εἰς τὴν 
περιέχουπαν ἄμμον. (6) Επιχειροῦσι δέτινες τῶν Αἰ- 
γυπτίων τερατολογεῖν ὑπὲρ τούτων, λέγοντες ὥς ἐξ 

ἁλῶν καὶ νίτρου τῶν χωμάτων γεγονότων ἐπαφεθεὶς ὁ 
ποταμὸς ἔτηξεν αὐτὰ καὶ παντελῶς ἠφάνισεν ἄνευ τῆς 

(ϱ) οὐ μὴν καὶ τἀληθὲς 

[1 

Τί ἵ-ο 

10 

26 

36 χειροποιήτου πραγµατείας" 
οὕτως ἔχει, διὰ δὲ τῆς πολυχειρίας τῆς τὰ χώματα 

βαλούσης πἄλιν τὸ πᾶν ἔργον εἰς την προὐπάρχουσαν 
ἀποχατεστάθη τάξιν' τριάκοντα μὲν γὰρ καὶ ἓξ µυριά-- 
δες ἀνδρῶν, ὥς Φασι; ταῖς τῶν ἔργων λειτουργίαις 

10 προσήδρευσαν, τὸ δὲ πᾶν κατασκεύασμα τέλος ἔσγε µό- 
γις ἐτῶν εἴκοσι διελθόντων. 

Γ ΧΙΥ. ο ασανπός δὲ τοῦ βασιλεως τούτου 2ι: 
εξ ες δέξατο τὴν ἆ ἀρχὴν ὅ ἀδελφὸς Κεφρὴν χαὶ Ἴρξε ν ἔτη 

πρὸς τοῖς πεντήκοντα" ἔνιοι δέ δει οὐκ ἄδε ο με ἀλλ 

«ὁ υἱὸν παραλαθεῖν τὴν ἂργήν, ὀνομαζόμενον πωδνό ύην 

(5) Συμφωνεῖται δὲ παρὰ πᾶσιν ὅτι ζηλώσας ὃ διαδε-- 

ξάμενος τὴν τοῦ προθασιλεύσαντος προαίρεσιν χατε- 
λ ) λ 

σκεύασε τὴν δευτέραν πυραμίδα, μὲν κατὰ τὴν 

χειρουργίαν τέχνη παραπλησίαν τῇ 
/ -” 

προειρηµένη», τῷ 

υ] / 326 / 

πλευρᾶς ἑκάστης οὔσης σταδιαίας. () ᾿Επιγέγραπται 
μα] 3 λ ο’ / Δ λθ ο πι } θέ μ 4 

δ) ἐπὶ τῆς μείζονος τὸ πλῆθος τῶν ἀναλωθέντων χρημα 
- 1 

των ὥς εἷς λάγανα καὶ συρµαίαν τοῖς ἐργάταις, καὶ 

Ν Ν ϱ/ Ἀ .. .] ο / 

50 δὲ ψεγέθει πολὺ λειπομένην, ὡς ἂν της ἐν τη βάσει ͵ 

ΡΙΟΡΟΠΣΙ ΡΙΟΌὈΤΙ Ιω). 1. 

- ωνο μ α 23 / . ο ΄ Ι . υ ώ 
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(2) Οσοίανας 

Ἰπά6 νεχ ΟΠαμηηίς, Ραΐτία Μοπαρη]ίος, φπἰπαπασίηία 

ὀοη(ουναί, αποίου Παγῖο ποπη]ηϊς Ἠ]ας ακοής, 

ΔΠΠΟΒ 
πηρετανΙ!, εἰ (παπα ργταηάυπα, σπα. Πίου οἰατὶφείπηα 56- 

(9) Βία" 
"ια γειδις ήμγαιη, α ΜΟΙΗΡΗΙ αἰαθία σοΏ{Πὰ ΙΡίηΗ, οἱ α 

Ρίεπι οτβίς ορογα ΠΙΠΙΘΓΔΗΓΗΣ, ΠΙΑ ΧΙΠΙΑΙΗ οὐ κε, 

ΧΠΟ φπαἀγασίηία (πίπφο αὐθιηί. ΜαρηΙίπάο ἴα Ἠΐ5 οροΡυ Τη 
6ἳ παπα πα ο]ἱθγίῖα. πηἰγίΠοηα οοπ{οπαρ]αη Εἶδιις βίαρονοι 
ἀογυπί. (4) Καπ απιπη(ποάὙο Ἰαΐ15 πιακίηιοο , Πσινα 

απαάνηαίογ, 61ροι Ες φορίοµα ρἱοίινα » ἉΜΙίπάο ρίήν 
4 14Π1 8επα Ρ]είητα εοπΏποί : οἱ ραι]αἴπα αἲ νογῖσσοῃι ας. 
πε 6οΠίΤΔΜΕΠς Ἰαΐογα 5οηῖς οαβ(ῖ5 αὐφο]νίέ. (0) Τοία 6 ςο- 

Ιά0 Ιαρίάς, εἰαβοταία φπἱάσπι 4ἱβΙοΙΙ, «οὰ ια μαιἰς Ρ6τρθ- 
ία", σαη/[οοία οδέ. Ο1111 οΊΠὰ ΠΟΠ Ρα οἶογος ΠΙΙ1]ο αηηῖς (αιῖ- 

ἆαπ Ρ]άγο5 «παπα ἑπία πη]μα οἱ φπαἀτίησομίος 4πΠο(αΠ/{) αἲ 

γίο ποδίγῶ (οηροδία{επη οβ]αχονίη{, δαχα ργἰκίπαΠα «ΟΠ1- 

Ραροπι ἰοίαηαπα πασίπταπα αά μας πουνυγηρίαϊα δογναηί, 

(6) Παρίἀες ῥοτ ππαρυαπα Ιουογαπα ἀἰδίαη [απ εκ Αταβία ἆ1ο- 

Ρονίαίος ε5δ6, εί αρσονιπι αἀπαπίσοι]ο, πας ης {απο ΠΟΙ- 

4501 Ππγεπ[Ι5, οΡ5 5αγγοχίςθο [οτηπῖ. (7) Εἰ αοά πιαχίπιο 

παϊναπ απ, άπ Πα [αηία ορθγα οχορθἱΠσαία δίηέ, Ἰάᾳο ἵῃ ]οσο 

απ! {οίας οἵγοπππα ασε «ΠθηοδΗ5 εί, πο γοδσίαπα απἰάειπι 

{απι ασσοτίς, {παπι οὐ08ἱ εἰ ΡοΠ(1 Ιαρίάϊ5 ο55α το( παπα ; ἵία αί 

ΠΟΠ Ρο π]α{ἶπα ΠοπΙΠΠη οροτα, 56ἆ οοη]Ηποιίπι «ο α ἆθο 

απορίαπα, {οία ἴ]]α ηλο]ες ἴπ οἰγοιιη/ασας ατοπας οο]]οσαία νῖ- 

ἀθαίαν. (8) σγρίοτγαπα ποππ ΙΙ ρνοάἱσίορα ἆς Πῖ5 ΠαΤΓαΤΟ 

οοπαπία; απο πΙπλϊταπα, όΠ ΠΠ αρσογος Ι5ῇ ο 5αἷο οἱ πίτο 

εοηδίατοηέ, Παγίας Ππιπιίδδις 605 Παπαέ, ἀῑδοαίοδαμα 

() 
Αίάαἱ Πο νογορ ία 1ος 56 Παβεί; 5ο σπα) Πο ΗΙΠΙΗΤΗ πι Π{1- 

Ρισί6γ οροτῖ5 αὐδο]α{1 δίγασίαταπα Ῥτουςα5 αροἱογον]έ. 

ἰπάο ασσογος οοηδίταχ{ς, οαθπα ἵπ ρυΙδίπατη ογάπαιηα {ο- 

18Π1 νο τοβἑα1έ: (γοσρπία οηίπῃ αἱ δοχασίηία γή πα η]]μα, 

αἱ αἰπηί, πηηϊδίοηί5 μίςες που ρασγαη{, (οίαπαθ ορ γἱκ 

ση (1 αππογΠα δρα{ἱο οοπ5ΙΠΙΗΠΑ{ΗΠΗ ο51. 

Τ.ΧΙΥ. ΟΙοιηιαϊ γορο ἀο[αποίο, ἵπ Ἱπαρονίο δεομία5 οδί 

σετ παμΗ5 Ο6ΡΙΤΕΟΩ, ἀΠΠΟδΠο 5εχ πίτα αιπφπαρίπία {ο0- 

σπανΙ(. δαπί απ πο (Γαἱγοῦα, 5ος ΗΠΠΙΠΙ ποπηῖπε ΟΠΑΡΙΥΟΗ, 

οβΠο ροίπα (γαάσηί, (9) Που 846 οΠΙΠΙΙΠΙ 60Η5ΕΗΡΙΙ 

αθγηπαίαν, 4ος, 66655ΟΥ Ρεϊονῖς ἱηδπίαπα απηπ]αία5,, 

ῥγταπιἰάπσα αἰίοταπι οχἰπἰοείΕ, αγΠΠοίο φάει θἰγασίανα) 

Ῥν]ουί αβἰπηί]θια, 5ο πηασπ{(αάἶπο Ίοηφο Ιπ[εγίογεα, αππῦα 

υπ αοάσπο Ὀαφίς. Ἰαΐέας φἰαάἴαηι (αππιηπιοάο ουπθα{. 

(3) Μα]οτῖ ἰηδοηῖρία οδί ροσιηίῶ ἵπ οἶθια εί Γ4ΡΙΙΑΠΟΣ ορέΓΔ: 

α ἰαἱοπία 

{ν 

” 



.5 σπ 

26 

Μη] 

40 

κι 

92 

τῶν χιλίων καὶ ἐξακοσίων (4) ἡ δ' ἐλάττων ἀνεπί- 

δ) ἔχει 

ρῶν ἐγχεκολαμμένην' Τῶν δὲ βασιλέων τῶν χατα- 
γραφος μέν ἐστιν, ἀνάδθασιν διὰ μιᾶς τῶν πλευ- 

/ .) λ ς -- / «6. δ/ 

σχευασάντων αὐτὰς ἑαυτοῖς τάφους συνέθη μηθετερον 
ο ο / 2 ος ντ τρ; 

αὐτῶν ταῖς πυραµίσιν ἐνταφΏναι' (56) τὰ γὰρ πλήθη 
ο 4 / μ) ν 3” ο Ἀ λ / 

διά τε ταλαιπωρίαν τὴν ἐν τοῖς ἔργοις καὶ διὰ τὸ του- 

τους τοὺς βασιλεῖς ὠμὰ καὶ βίαια πολλὰ πρᾶξαι, δι΄ 

ὀργῆς εἰχε τοὺς αἰτίους, καὶ τὰ σώματα ἠπείλει δια-- 
{ Ἴ λ 3 ο 3 / Β) ο / 

σπάσειν καὶ μεθ) ὕθρεως ἐκρίψειν ἐκ τῶν τάφων’ διὸ 

καὶ τελευτῶν ἑκάτερος ἐνετείλατο τοῖς προςήχουσιν ἐν 

ἀσήμῳ τόπῳ καὶ λάθρα θάψαι τὸ σῶμα. (6) Μετὰ δὲ 
ΑΙ Ν / » ϱ/ κ ν 

τούτους ἐγένετο βασιλεὺς Μυκερῖνος, ὃν τινες Μεγχερι- 

νον ὀνομάζουσιν, υἱὸς ὢν τοῦ ποιήσαντος τὴν προτέραν 

πυραμίδα. (1) Οὗτος δ) ἐπιθαλόμενος τρίτην χατα-- 
1“ / μ λ / μ κά ὰ νι ὅλ 6 

σκευάζειν, πρότερον ἐτελεύτησεν περ τὸ ἔργον ἐλαῦε 

συντέλειαν’ τῆς μὲν γὰρ βάσεως ἑκάστην πλευρὰν ὗπε- 

στήσατο πλέθρων τριῶν, τοὺς δὲ τοίχους ἐπὶ μὲν πεν- 

τεκαίδεκα δόµ.ους κατεσχεύασεν ἐκ µέλανος λίθου τῷ 
σ ο .. Ὁ / Χ.Α λ 3 / 3 

ΟΘηθαϊκῷ παραπλησίου» το 9ξ λοιπὸν ἀνεπλήρωσεν ἐκ 
/ ς γ, - 3ῇ / το ΛΑ 

λίθων ὁμοίων ταῖς ἄλλαις πυραμισιν. (8) Ἰῷ ὃὲ με- 
ο Δ / οω οω 

γέθει λειπόμενον τοῦτο το ἔργον τῶν προειρηµένων τῃ 

κατὰ τὴν γειρουργίαν τέχνη πολὺ διαλλάττει καὶ τῇ 
πω ον η σ / 2 ο λ πει ος 

τοῦ λίθου πολυτελεία" ἐπιγέγραπται δὲ χατὰ τὴν βὸ- 

ρειον αὐτῆς πλευρὰν ὁ χατασχευάσας αὐτὴν Μυκερϊῖνος. 

(ϱ) Ί οὔτον δέ φασι µισήσαντα τὴν τῶν προθασιλευσάν- 

των ὠμότητα, ζηλῶσαι βί 

ἀρχομένους εὐεργετικόν, καὶ ποιεῖν αὐτὸν συνεγχῶς ἄλλα 

ον ἐπιειχῆ καὶ πρὺς τοὺς 

τε πλείω δύ ὧν ἣν μάλιστα δυνατὸν ἐκκαλέσασθαι τὴν 

τοῦ πλήθους πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν, χαὶ κατὰ τοὺς χρη- 

μματισμοὺς ἀναλίσχειν χρημάτων πλῆθος, διδόντα δω- 

ρεὰς τῶν ἐπιειχῶν τοῖς δοχκοῦσιν ἐν ταῖς κρίσεσι μὴ 

κατὰ τρόπον ἀπαλλάττειν. (10) Εἱσὶ δὲ καὶ ἄλλαι τρεῖς 

πυραμίδες, ὧν ἑκάστη μὲν πλευρὰ δίπλεθρος ὑπάρχει, 

τὸ δ) ὅλον ἔργον παραπλήσιον τῇ κατασχευἩ ταῖς ἄλ- 

λαις πλὴν τοῦ μεγέθους: ταύτας δέ φασι τοὺς προειρη- 

µένους τρεῖς βασιλεῖς ταῖς ἰδίαις κατασχευάσαι γυναι- 

ξίν. (11) Ὅμολο εἶται δὲ 

χειν τῶν κατ Αἴγυπτον, οὐ µόνον τῷ βάρει τῶν κατα- 

-ω Δ 3 νν / 

ταῦτα τὰ ἔργα πολὺ προέ- 

/ Λ σκετς / 3 Δ η ο 

σχευασµάτων χαὶ ταῖς ὀαπαναις, ἀλλὰ καὶ τῇ φιλοτε- 

γνία τῶν ἐργασαμένων. (15) Καί φασι δεῖν θαυμάζειν 
νο : Ν ον / ο 3 Ἆ Ν λ ο 

μᾶλλον τοὺς ἀρχιτέκτονας των έργων Ἡ τοὺς βασιλεῖς 

τοὺς παρασχοµένους τὰς εἲς ταῦτα χορηγίας: τοὺς μὲν 
- ο. ” / μι ος η -ω 

γὰρ ταῖς ἰδίαις Ψυγαῖς καὶ ταῖς φιλοτιμίαις, τοὺς 9ὲ τῷ 

Χληρονομηθέντι πλούτῳ καὶ ταῖς ἀλλοτρίαις χαχουγίαις 

(1) Περὶ δὲ τῶν 
/9 3ολ ϱ) 3ᾗ λ κοκ ος / νά 

πυραμ.ιόοων ουοεν ὅλως ουτε παρα τοις ΕΥχΩριοις ουτε 

ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν τὴν προαίρεσιν ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν τὴν προαἰρεσιν. 

ος ὧ9 ω Δ Ν 

παρὰ τοῖς συγγραφεῦσι συμφωνεῖται" οἳ μὲν γὰρ τοὺς 
ο / 

προειρηµένους βασιλεῖς χατασχευάσαι φασὶν αὐτάς, οἳ 
ο ο / 

δὲ ἑτέρους τινᾶς: οἷον τὴν µεγίστην ποιῆσαι λέγουσιν 
3 ο» ΔΝ αἲἱ / 3 Ἀ δὲ / : Ἰ 

Ἀρμαῖον, τὴν δὲ δευτεραν Άμωσιν, τὴν δὲ τρίτην Ἵνα- 

ρῶν. (ιά) Ταύτην ὃ᾽ ἔνιοι λέγουσι Ῥοδώπιδος τάφον 

εἶναι τῆς ἑταίρας, ἧς φασι τῶν νομαργῶν τινας έρα- 

στὰς γενοικένους διὰ φιλοστοργίαν οἰχοδοικήσαντας ἐπι- 
[ ὴ 

{ 

υ" υ Δ / 

τελέσαι χοινἩ τὸ κατασκεύασμα. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΊΟΥ ΡΙΡΛ. ΛΑ. (σ3----ῄδ.) 

ἱηδιηία ἰπάίσαης. (4) Μίπου ἱηδορίοπο οᾶτοί; 5ε4 αβ06ΙΙ- 

ΙΓ Ἰιαμοί ἵη Πο Ἰαίοτο π]α]]οο Ιποίδογίο οχόαγα{απῃ. Πας 

Ισσί εορα]ίανα 50 ἀθριίπαςδομί τορο5, αοοϊά(ς ἵαπιεν αἱ 

ποιμίο ἵπ 5 εοπάθισίαγ. (5) ΡΙοῦ5 οΠίΠ1, ΡΥορί6 ἸάβοΓη 

πιο]οδίία5, τοραππάαθ ογιάομίαίοπα εἰ γιοἰοη[ίαπα 15 ἵη- 

| έρηδα, οπάανοτὰ ο Πποπιπιθηξς 56 θγπίητο αἱ ἀῑδοεγρία 

ἱσποπιπίοςο αβ]εοίατος. ἱπίογ παρα. ΟΙΑΠΙΟΡΥΘΙΠΗ ΠΙΟ- 

πθης αίθταιο,, αἱ ἵπ οΏβόΗγο οα4αγογᾶ 1ο00 οἸ8πα {απεγατεηί, 

Ῥυορίπαπος ᾖᾳ58ου6. (6) Ῥοβί από ΜΥοεγίηις Ταχ η] έ, αμῖς 

Μομεμαγίπας γοσαία», ο]15, απί μνίογθπη οοπά(άῑί ργγαπη]άεπη, 

παίας. (7) 1ρ5ο ἰΘΥΗαΠ βρριεδδς, ἀΠίε Ῥεγ[εσίαπι ορΗ8 

γίία ἀοιποϊαγ. Ὁπαπιαποάσαο Ρα5ΐ5 Ἰαΐας αἆ {εγηα Ρ]είμγᾶ 

(απαανίέ; Ρραγϊοίος Υθιο αἆ ἀθοίπιαπι «π]ηίαπη οπαρᾶΡεΠη 

Ἠβᾳπό ο πίσιο βᾶχο, Τιδραίοπη γε[ογοηίε, οἀαχΙί; τεβαα απ 

Ιαρίᾶο, απο Ῥγταπηίάεν αἱ οοηδίτισί ογαηί, αχΡρΙθ- 

γί. (8) Ορι5 Ίου, απαππσααηα πηᾶρη[πάἶπε 8 οείατῖς βιι- 

Ρογαία, θἱηποηγῶ {Π1ΘΗ ἁγίε αἱ αρΙά η ππασπἰβοθη{{α 1966 

οχζθ]Πε. Τπ. Ιαίοτο Ῥογθαπι γθρις ἁαἀδοτρίαπα οδί αιοίοσῖΒ 

ΠΟΙΠΟΠ, Μγοσηίπις. (9) Ηίο Ρηϊογαπα , αἰσπί, τεβΠι β0ρΥ|- 

ἄαπα ἀείοδίαίας,, γἱίαπα Μα πιαπ](αί οἱ πιοδρταΠοηί 40 ΏΕΠ6- 

βεοπίίω οιρα δαβα(ίος αἀἀῑσίαπι οολαῖί; [εοϊίααε ἴππῃ α]ία 

Ρίαγα., ααἱρας Ρορυἱ εἴρα 5ε Ῥοπογοἱθη{ίαπα, παπι παχῖπιε 

βορί Ροβδοέ, Ῥνονούανεί, ἔαπι ἵπ ]αμἱκάΙσήοπε ΥΙΠΙ ΠΙΑΡΠΒΠΙ 

ῥοεσπίαγυα. ἰηδηηςίέ, ἆομα. Ἰαυρίοης λοηηηίρας Ῥτοβίς, 

(10) 

σιιηί ία αἶία. ἴγες Ργιαπιίάθ5, απᾶγαπα πηυπιαιοά(αθ 

απὶ ἵη ἠπάϊο]ϊδ πο. αἱ ρα εγαί ἀἰπηήμί γ]ἀεραηίας. 

Ιαΐίας ἀπήάπη Ρ]οίμτοναπα οί; {οίυπι Υογο ορα5, ρου πια» 

οη(άίποπα, οείεγας θγαείατα Ἰπμίαίας. Ηὰς ἴνες Ἡ], ἆθ 

απίδις ἀἰκίππας, τεσο5 πχοίρα5 518 εοπη/οςΊςδε ΡευΙρεπίυ). 

(118). σοηγαπίέ ααίεπι 1η{6ῦ ΟΠΊΠΕΡ μαο ορογα οθίαγῖ Ρ6Γ 

Ἠσγρίαπα Ίοηρθ ΡιόθΙεΤΕ, Ὠο ἰαηίπη. 5α)5(γαςΙοΏ Πα 

πηοῖο οἱ Ἰπιροπδίς, ο είδα ἰπάπδίτία αγήβουη. (12) 

Ῥίὰς οπίπα ἁτο]ίοσίο5, απαπη τεςε5, ααὶ δαπιί1ς Τη Ίος {6. 

οθιηί, αἀμγαπἆο5 6986 6θΗ86Πέ : ἴδίος 6ΠΙΠη Ρτοργ!ς 1ηᾳθ- 

ης οἱ θἰαά(]ς, Ίνος ἀῑν]ϊς Ἰογοδίίαπο αορερίῖς εί Πῃο]θ- 

οἰῑὶς αἰίομίς µτοροδίία Ροι[εοῖ5εο. (15) Αί 4ο Ργταπιά{ριις 

πμ]]5 οΏηΠίπο, πθο αριά Ιπάίσεπαδ, πες Ιηίογ 5οΙρΡ{ΟΓΘΒ 

οἱ οοΠδοης5. ΑΠ α γοβῖρι5 5αργὰ ΠΙΠΠΟΓΑ/ή5, αἱ αὖ αῖς, 

οὐ ποίας πιοππογαπέ. 9ἱ6, ΥουῬί εβαδᾶ, Γηᾶχ{Π]ΑΠΗ Π]α Αγιο, 

ςοοιιιάαπι Απποθῖς, {ογίαιη Τηαγοβί5 ορΗ5 655 [τιηῖ. 

(14) Παπο ποημ]! Πιοδορίαΐ5 πιοτοί(ν]οῖ5 ερι]ογαίη 655 ᾱἷ- 

οπές, οα5 ἄππογο σαρίῖ Νοπιάγον αιἰάσπα (14 εί, 1ο00- 
4 

ταπα ργ[ος(1) οοπηπιαηἰ 14 ορα5 ςιηία, ἀθπογεπᾶῷ 618 

ριαίία, Ῥοι[δοξΠΙ. 



(76, 76.) 

ΙΧΥ. Μετὰ δὲ τοὺς προειρηµένους βασιλεῖς διεδέ- 

ξατο τὴν ἀρχὴν Βόκχορις, τῷ μὲν σώματι παντελῶς 

εὐκαταφρόνητος, ἀγγινοία δὲ πολὺ διαφέρων τῶν προ- 

θασιλευσάντων. (5) Πολλοϊς ὃ) ὕστερον χρόνοις ἐθασί- 

ὅ λευσε τῆς Αἰγύπτου Σαθάκων, τὸ μὲν γένος ὢν Αἰθίοψ, 

εὐσεθεία δὲ καὶ χρηστότητι πολὺ διαφέρων τῶν πρὸ 
». εοω ο ο» Δ σος / μι Νεο / Α 

αὐτοῦ. (5) Τῆς μὲν οὖν ἐπιειχείας αὐτοῦ λάθοι τις ἂν 

τεχµήριον τὸ τῶν νοµίμων προστίμων ἀραι τὸ µέγι- 
στον, λέγω δὲ τὴν τοῦ ζην στέρησιν' ἀντὶ γὰρ τοῦ θανά- 

ιω του τοὺς χαταδικασθέντας ἠνάγχαζε λειτουργεῖν ταῖς 

πόλεσι δεδεµένους. (4) Διὰ δὲ τούτων πολλὰ μὲν χώ- 
µατα χατεσχεύαζεν, οὐκ ὀλίγας δὲ διώρυγας ὤρυττεν 

εὐχαίρους' ὑπελάμόανε γὰρ τοῖς μὲν χολαζοµένοις τὸ 
ο / κ» . 

τῆς τιμωρίας ἀπότομον ἠλαττωχέναι, ταῖς δὲ πόλεσιν 

16 ἀντὶ προστίμων ἀνωφελῶν μεγάλην εὐχρηστίαν πεποιη- 

κέναι. (6) Τὴν δὲ τῆς εὐσεθείας ὑπερθολὴν συλλογί- 

σαιτ ἄν τις ἐχ τῆς κατὰ τὸν ὄνειρον φαντασίας χαὶ τῆς 
λ κ 3 λ 3 / 3” Φα λ Ν λ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἀποθέσεως. (6) "Εδοξε μὲν γὰρ κατὰ 

λ ο! / ο κε λ 3 “2 λ ο! 
τὸν ὕπνον λέγειν αὐτῷ τὸν ἐν Θήθαις θεὸν ὅτι βασι- 

/ Ε) / οο 3) / 3 νὰ 

30 λεύειν οὐ δυνήσεται τῆς Αἰγύπτου µακαρίως οὐδὲ πο- 

λὺν χρόνον, ἐὰν μὴ τοὺς ἱερεῖς ἅπαντας διατεμὼν διὰ 

(2) πολλά- 

χις δὲ τούτου γενοµένου μεταπεμψάμµενος πανταχόθεν 

τοὺς ἱερεῖς ἔφη λυπεῖν τὸν θεὸν ἐν τῇ χώρα µένων" οὐ 

9ὔ γὰρ ἂν αὐτὸν τοιαῦτα προςτάττειν κατὰ τὸν ὕπνον. (8) 

Ἀπελθὼν οὖν βούλεσθαι καθαρὸς παντὸς µύσους ἀπο- 

δοῦναι τὸ ζην τῇ πεπρωµένη μᾶλλον ἢ λυπῶν τὸν χύ- 

Ριον καὶ µιάνας ἀσεθεῖ φόνῳ τὸν ἴδιον βίον ἄρχειν τῆς 

Αἰγύπτου" καὶ πέρας τοῖς ἐγχωρίοις ἀποδοὺς τὴν βασι- 

30 λείαν ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Αἰθιοπίαν. 
ΓΧΥΙ. Ἀναρχίας δὲ γενομένης κατὰ τὴν Αἴγυπτον 

ἐπ᾽ ἔτη δύο, καὶ τῶν ὄχλων εἰς ταραγὰς καὶ φόνους 
ἐμφυλίους τρεποµένων, ἐποιήσαντο συνωμιοσίαν οἳ µέ- 

γιστοι τῶν ἡγεμόνων δώδεκα: συνεδρεύσαντες δὲ ἐν 

3ῦ Μέμφει καὶ συνθή αὐάμµενοι πεοὶ τῆς πρὸς ἀλλή- µφει καὶ συνθήκας γραφάµε ρι τῆς πρὸς ἀλλή 

λους ὁμονοίας καὶ πίστεως, ἀνέδειξαν ἑαυτοὺς βασιλεῖς. 
3 3ν Ν / Ν λ ς/! λ λ 

(9) Ἐπ᾽ ἔτη δὲ πεντεκαίδεκα χατὰ τοὺς ὄρχους καὶ τὰς 

ὁμολογίας ἄρξαντες καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους ὁμόνοιαν 
ΝΔ 

διατηρήσαντες, ἐπεθάλοντο χατασχευάσαι χοινὸν έαυ-- 
ο”. / [ῇ / 3 οο ο 3 ο. 3 / 60 τοῖς τάφον, ἵνα καθάπερ ἐν τῷ ζην εὐνοοῦντες ἀλλή- 

µέσων αὐτῶν διέλθη μετὰ τῆς θεραπείας" 

λοις τῶν ἴσων ἐτύγγανον τιμῶν, οὕτω καὶ μετὰ τὴν τε-- 

λευτῆν ἐν ἑνὶ τόπῳ τῶν σωμάτων κειμένων, τὸ κατα-- 

σχευασθὲν μνημεῖον κοιν περίσχη τὴν τῶν ἐνταφέν- 

των δόξαν. (5) Βὶς ταύτην δὲ τὴν ἐπιθολὴν φιλοχα- 

: 40 λοῦντες ἔσπευσαν ὑπερθάλλεσθαι τῷ µεγέθει τῶν ἔργων 

ἅπαντας τοὺς πρὸ αὑτῶν' ἐκλεξάμενοι γὰρ τόπον παρὰ 

τὸν εἴςπλουν τὸν εἰς τὴν Μοίριδος λίμνην ἐν τῇ Λιόύη 

κατεσχεύαζον τὸν τάφον ἐκ τῶν καλλίστων λίθων; καὶ 

τῷ μὲν σχήµατι τετράγωνον ὑπεστήσαντο, τῷ δὲ µε- 
50 γέθει σταδιαίαν ἑχάστην πλευράν, ταῖς δὲ γλυφαῖς καὶ 

ταῖς ἄλλαις γειρουργίαις ὑπερθολὴν οὐκ ἀπέλιπον τοῖς 

ἐπινινομένοις. (4) Εἰςελθόντι μὲν γὰρ τὸν περίθολον 

οἶκος ἦν περίστυλος, ἑκάστης πλευρᾶς ἐκ τετταράχκοντα 

κιόνων ἀναπληρουμένης, καὶ τούτου μιονόλιθος ἦν ὀρο- 

ΡΙΟΡΟΝΙ 5Ι6ῦΠΙ ΙΡ. . ο. 
ΗΧΥ. Εχίμάς γθσηΙΠΑ δαςοσρί! Ῥοεο]ιοιῖς, οο’ροτο οχίὶ 

εἴ ἀθδροοίο , δ6ὰ Ἱηροπίο απίο 5ο Γοβῖρις Ργαοθ]]εις. (ϱ) 
Ῥο5ί πιυ]ία» Ἰήο (εηαρερίαΐος τοσπο 1σγρίί Ργο[α]{ βαβασο;, 

πηα[Ιοπο 4Εμίορς, ἀθογιαπιαπο ου] οἱ ροπίσηϊ(αΐο απίοορς- 

5ο ρι5 ομης(ῖς δαροτίοτ. (3). Ατσιπιοπίαπι Ἠπιαη](α {18 

ἁλουί γα ριο{, 14, φιοᾷ ραΠαγπη, αῶ Ίοσο Ἱτγομαπίην, 

ΠΙΑΧΙΠΙΔΠΗ, οαρί{αΙθηῃ ἀἱσο, φαδία]ογί{. Ῥγο ἑαρῖῖς οηἱπα 51)- 

ΡΙοῖο ἴὰ γαροια!έ ἆαπηπα(ἰς, αἱ νἰπου]5 αἀςίτῖο  ἴι ορριάἴβ 

Ἰαροταγεπί. (4) Εοτιῦι ορονγα Πηπ]ίος ογοχίέ ἄσσονος, πΠθο 

Ρ811605 «πα]ες ο[[οάί ρογοοπηπποἆος. Ἠοο οπίπι οοηκ[ίο 

Ρ]εοίοπάἰ5 δαρρ]ίοἰί αοθγρΙἑαίοπι ἀοηηίηιαϊ, οἱ πι (Πάπα Ίουο 

ΡΟΠΑΡΕΙΗ ΠπαρπαΠη αθίρας ΠΠ {αίεπα ογθαῖ Ρ6ΓΦΙΔΦΙΙΠΙ 

μαβεραί. (0) ΡΙείαίοπα θ]1ς ΘΙΠΠΠΙΔΠΙ οχ. γἱδίοΠο ΦοπμΙί οἱ 

Δράἰσα[ῖοπο πιαρἰςίταίας οοφΗήμ]α γουίς, (6) Ναπι ἀαις Τίιο- 

Ῥαγαπῃ Ῥγῶςος ἵπ βοη]ηῖς ἱρδίπα αἰ]οφί γίδας : (οσίου οἱ 

ϱ6υ Ἰοησιη. {θηρας Γοβη ΠσΥρίί {εΠοἵΓθ ΠΟΠ Ρο556, πὶ 

ἀϊφεοοίίς, αποίαποί 8556Π{, δαὀθγοίίρις, ου πιοθῖαπα ἱρςο- 

ΤΙ ΟΠΠ δα] Η{{ο. (ταηκίταί. (7) Ωπο 5αρίας Πογαίο, εὰ- 

εοτάἀοίθ5 τππάεαασαθ ΓΟΘΡΡΕΗς, ἀθάπῃ, οἱ ἀἰπας η οσο 

ἴαιγα δαὐβίἰςίονεί, ο[[οπαϊ αἲί : ααῖ Ρος 5οπηπίαπα αῑας που α- 

απᾶπῃ {α1ἱο ᾖηδδίςδεί, (8) Ρατυπῃ ἰσίία 5εθ]οτῖς αἱ ρίασοι]Ι αὐῖτο 

αἱ (αίο γΙίαπα γοάἆςια, παπι 4εο πιο]εδίηιη 6556, απί να 

Ρεν οΦάθια ποίατίαπι Ρουπία Ἐργρίο ἀομηήπατί π]α]]ο. Πα 

γ6Ρηο {απάσιη ἱπά]σοηῖς τοάάτίο, ἵπ ἘΙορίαπα 5ο γασερ]!, 

ΙΙΧΝΙ. Μασίδιαίααπῃ ἵπ ἰσγρίο 5οµ{μάο απο (αἱ ῥες 

ΡϊοπηΙαπη, 56 Ρ]οῦο αά ἑαπηα]έ15 οἱ ΙπίοδίίηαΣ εαάθ5 οοη- 

γειρα, ἀποάθοῖπι Ιπίαυ 5ο ἀποες ργῶοῖριί οοπ[αγαη{, 56ΗΔ- 

ίαααο Μοιηρηί Παβίίο, απ λα {α»ς οοηοοτάἶα) εί Πάεἴ Ίερο» 

εοηφοΓἰρΦἰδ6η{, Τοσθς5 56 1505 εγεαΠί. (9) Οµαη Ιαν ο 

(ωάοτῖς {ατα (ογπηπ]απα. φαἱπάθοίη ἆππος Ρεγρείπο Ππίου 

5ο οοΠΏ8οηδα τοπραβρ]ίσαπα αἁπηηϊδίταγεηί, αἆ οοπηηαΠΙ5 

οπΙΠΙΠΗ 5θρι]ογί οχδίγαοΠΙοΠΘΠΙ αΠΙπιος αἀ1εοεγαη{ : αἱ ά1θ6Π1- 

αἀπιοᾶνπα πηπίαᾶ. Ρος γἱίαπα βοπογο]εμίία οοη/αποίί α ατα” 

Ι65 σοβδϊδοηί ΊιΟΠΟΓΕ5, 5ἷο πΠο Ροδί οβΙίπΏΙ 1000 οοπά[] 

οοηπιαπί ϱ]οπίαπα ΠΙΟΠΙΙΠΙΘΗίΟ οοπρ]εσίοτεηίητ. (ϐ) Δά 

µου ἰσίέν οοηςΙ η α5δεαιοπά πα πχπλέαπα Ηιά{ ε{ απη]- 

Ποπῖς α[[ογοηίος, ορδγΠα πιαρη(μά[πο ΟΠΊΠΕ5 απίε 56 Γ6βε» 

θχοσ]Ίοτο ϱγορογαγηηί. Νάπα (ποσα ἵπ ΤΡγα Ίος. οἶνζα 

Μωμαϊΐς Ἰαοις οδΐαπα ἀεΙοοίο, πιοπΙΘΗΜΠΙ ΎμπἀταΓυηῃ 

οἱ οἰαδΐαπα «παυαγοιςα5 «οπΙρΡΙεΧΙΠΙ ὁ βαχΙ5 ρυ]οιθυτῖ- 

Πηῖς δηςίαχοηί, Ἱία αἱ αἆ δοιἱρίατας οείεΓαπ](ῦθ 0Ρ6: 

γα φοἱἰογίαπι Ροδίος πμ [ασεγεηί το]αυαπα, (4) 

ΜγΗΙΗ ομίπα ἱηογοςῖς άοπιας οσσαηξ απάἶαπθς 6ΟΙΗΠΡΠΗΙΣ 

ςιι( ία. Οατασοπίς ]αΐ5 ρίή5 οχρ]εραία: (ου ον η 
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φή, φάτναις διαγεγλυμμένη χαὶ γραφαῖς διαφόροις πε- 

ποικιλμένη. (6) Εἴγε δὲ τῆς πατρίδος. τῆς ἑκάστου 

τῶν βασιλέων ἕ ὑπομνήματα καὶ τῶν ἱερῶν καὶ θυσιῶν 

τῶν ἐν αὐτῃ ταῖς χαλλίσταις Ὑραφαῖς φιλοτέχνως ὃ δεδη- 

μιουργηµένα. (9) Καθόλου δὲ τοικύτην τῇ πολυτελεία 

χαὶ τηλικαύτην τῷ μεῄεθει τὴν ὑπόστασιν τοῦ τάφου 

λέγεται ποιήσασθαι τοὺς βασιλεῖς, ὥστ εἶ μ πρὸ τοῦ 

συντελέσαι τὴν ἐπιέολὴν κατελόθησων, µηδεµίαν ἂν 

τονν ἑτέροις πρὸς κατασχευὴν ἔργων ἀπολιπεῖν. 

ρξάντων δὲ τούτων της Αἰγύπτου πεντεκαίδεχα 

πε 

ἔτη, 
τας αἰτίας. 

δώδεκα βασιλέων χαὶ τῶν παρὰ θάλατταν μερῶν χκυ- 

μάλιστα 

επ ς. 
συνέθη τὴν βασιλείαν προ οος εἰς ἕνα διὰ τοιαύ-- 

(8) Ψαμμήτιχος ὃ Σαΐτης, εἷς ὢν τῶν 

βιεύων, παρείγετο φορτία πᾶσι τοῖς ἐμπόροις; 

δὲ τοῖς Φοίνιξι καὶ τοῖς Ἕλλησι, (ϱ) διὰ δὲ τοῦ τοιού- 

του τρόπου τά τε ἐχ τῆς ἰδίας χώρας λυσιτελῶς ὃ ατι- 

θέμενος χαὶ τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις ἔθνεσι Φυοιμένων μ.8- 

ταλαμθάνων,. οὗ µόνον εὐπορίαν εἴχε μεγάλην ἀλλὰ 

καὶ φιλίαν πρὸς ἔθνη καὶ δυνάστας. (10) Διὰ δὲ ταῦτά 

τι φθονήσαντας αὐτῷ τοὺς ἄλλους ϐ βασιλεῖς πόλεμον 

ξενεγχεῖν. "Εινιοι ὃ δὲ τῶν ἄρχσίον συγγραφέων μυβσλο; 

υοῦσι , Ἰρησμὸν Ἰ «ενέσθαι τοῖς Ἰγεμόσιν, ὃς ἂν οὐτῶν ἐκ 

γαλ κς Φιάλης ποοοᾶς ἐν Μέμφει σπείση τῷ θεῷ, κρα- 

τήσειν αὐτὸν πάσης Λἰγύπτου: τὸν δὲ Ψαμμ μήτιχον 

ἐξενέγχαντος ἐκ τοῦ Ἱεροῦ τῶν ἱερέων τενὸς φιάλας δώ- 

θεχα χρυσᾶς περιελόµενον τὴν περιχεφαλα ίαν σπεῖσαι
. 

(απ) Ὑπιδομέ γους οὖν τοὺς συνάρχοντας τὸ πραχθὲν,, 

ἀπομτᾶναι μὲν αὐτὸν μὴ βουληθηναι, φυγαδεῦσαι δὲ 

καὶ σλος αι τς ἓν τοῖς ἕλεσι παρὰ θάλατταν, 

εἴτε δὴ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν εἴτε διὰ τὸν φθόνον, χα- 

θότι προείρηται, Ὑενομένης τῆς διαφορᾶς' (19) ὃ μὲν 

"ὰρ Ψαμμήτιγος ἔχ τε τῆς Καρίας χαὶ τῆς Ἰωνίας 

µ, ισθοφόρους! μεταπεμιψάµενος, ἐνίκησε παρατάξει περὶ 
.) 

τ 

πόλιν τὴν ὀνομαζομέ αν Μώμεμφι», τῶν ὃ) ἀντιταξα-- 

μένων βασιλέ έων οἳ μὲν κατὰ τὴν μάγην ἄνηρέθησαν, 

οἵ δ᾽ εἰς Αιθύην ἐκδιωχθέντες οὐχέτι περὶ τῆς ἀρχῆς 

ἴσγυσαν ἀμφιςθητῆσαι. 

υχνΠ. Τῆς ὃ δὲ ὅλης βασιλείας χυριεύσας ὃ Ψαμ-- 

μήτιγος τῷ μὲν ἐν Μέμφει θεῷ τὸ πρὸς ἕω προπύλαιον 

χατεσχεύασε καὶ τῷ ναῷ τὸν περίθολον, χολοττοὺς 

ὑποστήσας ἀντὶ τῶν κιόνων δωδεκαπήχεις" τοις δὲ μι- 

σθοφόροις χωρὶς τῶν ὧμ. λογηµένων συντάξεων δωρεάς 

τε ἀξ ιολάγους, ἀπένειμε καὶ τὰ καλούμενα Ἀτρατόπεδα 

τόπον οἰκεῖν ἔδωχε καὶ /ώραν πολλὴν κατεκληρού γησε 

μικρὸν ἐπάνω τοῦ ΓΠλουσιακοῦ στόματος" οὓς ἐντεῦθεν 

Ἄμασις ὕστερον πολλοις ἔτεσι βασιλεύσας ἄνε στησε χαὶ 

κατῴκισεν εἷς Μευ. Φιν. (5) Διὰ δὲ τῶν μισθοφ όρων 

κατωρθοκὼς τὸν βασιλείαν ὁ ὁ αν αμμμήτ ἴχος, Ἔ δύτοις 

τὸ χατὰ τὴν ἀργην κα 

ϐ) «τε 

3 / τ 

λοιπον μμάλιστ᾽ ἐνεπίστευσε 
/ 

ὃ τρατεύ- 
τχρατά- 

ο / 

διετέλεσε πο μοδα: δυνάμεις. 

σαντος δ εἲς τὴν Συρίαν αὐτοῦ καὶ χατὰ τὰς π 

ξεις τοὺς μὲν μισθοφ φόρους πο ως χαὶ τάττοντος 

εἰς τὰ 2εξιὰ μέρη, τοὺς ὃ᾽ ἐγχωρίους ἀτιμότερον ν ἄγον- 

ας καὶ τὸν εὐώνυμον τόπον ἀπονέ έμοντος τῆς φάλαγγος, 

δΔΙΟΔΟΡροὸΥ ΤωΥ ΣΙΝΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑΛ. Α. (το, 77.) 

ὀ0ΗΦί4Ἠ5 Ἱαρίάς Ἰαουπαγ5 α ρ’ῶ5θρί8 {ΟΥΠΙΔΙΗ οσδορ!ῖς 

ἀἰςιποίαπα ἀῑνοτδίδααο ρἱοίατῖς ναπεραίαπη. (5) Ραϊπαῳ 

αὔοσαα τοραπ εἴησυ]ογάΏ πιοπαπιθηία, πι {επιρ]ῃς οἱ 5α- 

οτἱ51Ρ1 (εααθηίΐα[ἰ5, ραἱολοττ]πηϊς ρίοίατῖς ε]αβοταία οοη({- 

πθραί. (6) Ταπίο ἀαπίαπε 5απιία (απίααιθ Πο] βαρίγι- 

οοποιῃ απο 5ορυ]ονί /εσε5 Ιπομοαγοιαπί, αἱ, ηἰδί ἀθ]οσίίο 

Ώ]ογαΠα Ῥει{θοΠοΠΘΙΗ αΠίαΥογ{]55εί, ΠΘΙΙΟ οβθγαπα πιασηῇ- 

εθηίῖα ἴ]ος ακοθάστα ααϊγίδεεί. (7) Αἱ ααΠπῃ Γσγρίο Ρος 

αἠπάθοῖπη αηΠος Ρτα”(μἱβδεηί, 5ΙΠΗΠΙ ΤΕΥΙΠΙ αἲ ΠΠ Παπο 

οϐ 6αΗδ4ΤΗ ἀεγο]αία οδί. (8) Ρδαπιπείίομς βαΐἱε5, Αδγρί! 

ΓΟΡΙΗ ππιας, πια ηαῖς Ροβές οτἱς, εαπεβς ποροίίαἰου]- 

Ρας, πιαχίπια Ῥ]απία δις οἱ αγα ος, ΠΠΘΥΟΙΗΠΙ οορίαπι {8- 

εἱθραί. (9) Ἠοο Ἱίαπαα Ρασίο, ἀππη 165 εχ 5υα Ῥτογίηόία 

όσα Γαοἱο ἀῑξίταλ{, οἱ Ἱπιρονίαία αἲ αηῖς σεπίβρας αοφαϊΠέ, 

ποῦ {αηίάΠα ππασηας οο]οσίέ ορε5, εεά εἰίαπι βεπυηα οἱ 

ΡτποίριΠα 8ἱΡί απηϊεϊαιη οοπηρατανίέ. (190) Πηνιαία {ρίέαν 

ἴμηρα]δο5 γοσο5 οδίοιος Π6Ια γιο Ιπίαμςδο ἀἰσαπί. Νοη- 

πυΠΙ γθυο θοΠρίογαπι γείσγαπα [αρμαπίαν, ογασυ]απα ΡΥΙ- 

αρίρας εὐαπα, αὐϊὶ οκ ἱρδογΙίη ΠΙΠηΘΤΟ ΡΥηΠ5 ὤπθα 

ΡΙία]α ἀοο Μεπαρ]ήΠέο 1ραδδοξ, 6η ἐοίαιη ἵμ Ῥοΐθείαίο 

απσγρίατη µαβιίατιτη. Ρ5ΒΠΙΠΠΕΙΙΕΗΤΩ ΙδΙΗ1, 44η 5α6θΓάο5 

6 {6ππρ]ο αωγοᾶς Ῥ]ία]ας ἀποάθοίῖπι αχία[δδεί, ἀοίτασία σα- 

Ίεὰ Ιβαπησπ {πάἱ5δο. (11) πο αααπα δαδροσίαπα Παῦογοπέ 

εο] αρα, α π6ςθ αΗΙά6Π1 ε]ά5 Τθπηρειᾶδδο; 5εά ἀΠῑοια ρι- 

5ΕΠα ἴη ρα]αάσς τπαγὶ γἱοῖηᾶς ε]εβαςςθ. ῥίγε 1ου Ισίέας 8ίγα 

Πηγίάία, αἱ ἀῑσίαπι οδί, ἀῑδδοποίοπὶ «αΠδαΙη ῥργραθηέ (19) 

Ῥδαπιπησ[ίο]ας εκ Αγαδία Οαπίασαο οἱ Τοπία βἱροπαϊο ηιῖ- 

Πίος εοπάχίέ, οοΠαίααπθ αὐἲο αρπά αἲρθια ΜΟΙΛΕΙΗΡΗΙΗΙ 

τἰσίου αΕὶνἰ{. Λάνοιρδα. ραιἵς τεραηι. αλ Ἱη Ργω]ο οεοἰάνρ- 

τυπέ, αί η Τήργαπα Ργοίαβί αγηιὶς 4ᾳ ΤεσΠΟ ΠΟΠ αἰίγα 4ἱ5- 

οερίατο να]υσογαπ{. 

ΙΙΧΝΙΠ. Τοίο ρνοϊπάο τοβΠο Ροιῖέας Ῥεαπ]πειΙο]λά5 Μοπη- 

Ρἱσο. ἀθο Ργοβγ]απ (γοδύρααη) ο εμίαίε εχδίιχΗ, 

{αππηπιι ΠηΗΓο οἰγοπηλάθάΙέ, Ῥτο ΡΗΐ5 «0105805 ἀποάεηαπι 

οαβίίοραπα. δαΏδΗέαθης. Μεγοσπατς5 αὐἴοηι πο ΠΗρας οχίνα 

εεἐροπάἰππ ΡγοπιίθΙπα ἆοπα οχἰπία ἀῑδίτραατ, Ιουσ(πε 

ς(γαίορεᾶοπ, ἱὰ οδί οαδίγογαπα, ἰηά6 ποπιεΏ αἀθρίασ , αβεῖ5 

Ίπδαρες ηιι]ή5 δοτίο αἰηρα(ἶς, ραπίαπα 51ρὰ οδ αια Ρο]η- 

οἴαοσηι {π]αβίαράαπα οοποθεςῖ{. 9 1ο5 Απηαςῖς, π]]{ο5 Ῥορί 

(2) 

Ωοῦ εοπἀ πο 1 15ο πα(18 ῥταρίάἰο τερηαπα γἰπαἰσαβροί, 

4ΠΠΟ5 γθσηαΠ8, πάς 5υὈπηοίος ΜΕΡΗΡΙΙΠΗ (αηδία {. 

μις ἀαΐμσορς αἀππϊς(γα{ἰοπῖς περο[]ᾶ Ριαοίραο οοποηιδί{, 

ππασπᾶδα πο ρεγερηΙπογαη 60ΡΙΑ5 αἶογο ρειγεχίέ. (3) ο ἳ 

ἀολίπο ἵπ Όγτίαπι οχρεάΠίοπα, 4141 εΧΙΕΥΠΟΣ Ίπ ασ] ΡΓ82{8- 

| ΓΟΠ5 ἵη ἀοχίγα οοἹοσατοί ρατίθ, Ρορυ]ανίρς ΥοΓο πθα]εοί{η5 
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οἳ μὲν Λἰγύπτιοι διὰ τὴν ὕθριν παροξυνθέντες χαὶ γενόμε- 

γοι τὸ πλΏθος πλείους τῶν εἴκοσι μυριάδων ἀπέστησαν 

χαὶ προῆγον ἐπ᾽ Αἰθιοπίας, κεχριχότες ἰδίαν γώραν 

ἑαυτοῖς κατακτᾶσθαι: (4) ὃ δὲ βασιλεὺς τὸ μὲν πρῦ- 

τον ἔπεμψέ τινας τῶν ἡγεμόνων τοὺς ἀπολογησομένους 

ὑπὲρ τῆς ἀτιμίας, ὡς ὃ᾽ οὐ προςεῖχον αὐτοῖς, αὐτὸς μετὰ 
-”- / ο 

τῶν φίλων ἐδίωξε πλοίοιο. (6) Προαγόντων δ᾽ αὐτῶν 

παρὰ τὸν ἨΝεῖλον καὶ τοὺς ὅρους ὑπερθαλλόντων τῆς 

Αἰγύπτου, ἐδεῖτο μετανοῆσαι καὶ τῶν τε ἱερῶν καὶ τῶν 
πατρίδων, ἔτι δὲ γυναικῶν καὶ τέκνων, ὑπεμίμνησκεν' 

(6) οἳ δ ἅμα πάντες ἀναθοήσαντες καὶ τοῖς χοντοῖς τὰς 
ἀσπίδας πατάξαντες ἔφασαν, ἕως ἂν χυριεύωσι τῶν 

ὅπλων, ῥᾳδίως εὑρήσειν πατρίδας" ἀναστειλάμενοι δὲ 

τοὺς γιτῶῦνας χαὶ τὰ γεννητικὰ μόρια τοῦ σώματος δεί- 

ξαντες οὔτε γυναικῶν οὔτε τέκνων ἀπορήσειν ἔφασαν 
ον / κώμα μ λόἡ δες 

ταῦτ' ἔχοντες. (7) Τοιαύτη δὲ μεγαλοψυχία χρησά-- 
μενοι καὶ χαταφρονήσαντες τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις µε- 

γίστων εἶναι δοχκούντων, κατελάθοντο μὲν τῆς Αἰθιοπίας 
τὴν κρατίστην, χαταχκληρουγήσαντες δὲ πολλὴν χώραν 
3 / / / ς ο Αλ" 1 [] / Ε ΜΑΝ Ἡ 

ἐν ταύτῃ κατῴκησαν. (8) Ο δὲ αμιήτιγος ἐπὶ μὲν 
/ ᾗ 3 / 3 / Δ Δ ὴ ν Μ 

τούτοις οὐ μετρίως ἐλυπήθη, τὰ δὲ κατὰ τὴν Αἴγυπτον 

διατάξας καὶ τῶν προςόδων ἐπιμελόμενος πρός τε Ἀθη- 
ο. .[. / 

ναίΐους καίτινας τῶν ἄλλων Ἑλλήνων συμμαχίαν ἐποιή- 

σατο. (9) Εὐεργέτει δὲ χαὶ τῶν ξένων τοὺς ἐθελοντὶ εἰς 
ρω .λ 

τὴν Αἴγυπτον ἀποδημοῦντας, καὶ φιλέλλην ὢν διαφε- 
Ἀ) / 

ρόντως, τοὺς υἱοὺς τὴν Ἑλληνικὴν ἐδίδαξε παιδείαν 
/’ Δ ο. ο» ” 1 / αι {ος 

καθόλου δὲ πρῶτος τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον βασιλέων ἀνέῳξε 
-” 3) / / 

τοῖς ἄλλοις ἔθνεσι τὰ κατὰ τὴν [ἄλλην] χώραν ἐμπόρια 
ο / / 

χαὶ πολλὴν ἀσφάλειαν τοῖς καταπλέουσι ξένοις παρεί- 

γετο. (10) Οἱ μὲν γὰρ πρὸ τούτου δυναστεύσαντες 
η ρα Δ Ἡ 
ἄθατον τοῖς ξένοις ἐποίουν τὴν Αἴγυπτον, τοὺς μὲν φο- 

νεύοντες, τοὺς 2ὲ καταδουλούμενοι τῶν καταπλεόντων’ 

Ἡ περὶ τὸν Βούσιριν ἀσέδεια διὰ τὴν τῶν 

δν 

(η) καὶ γὰρ 
ἐγχωρίων ἀξενίαν διεθοήθη παρὰ τοῖς Ἓλλησιν, οὐκ 
οὖσα μὲν πρὸς ἀλήθειαν, διὰ δὲ τὴν ὑπερόολὴν τῆς ἆνο- 

μίας εἰς μύθου πλάσμα καταγωρισθεῖσα. 

ΤΧΥΠΠ. Μετὰ δὲ Ἠαμμήτιχον ὕστερον τέτταρσι 
γενεαῖς Ἀπρίης ἐθασίλευσεν ἔτη δυσὶ πλείω τῶν εἴχοσι: 

ατρατεύσας δὲ δυνάµεσιν ἁδραῖς πεζικαϊῖς τε χαὶ ναυτι- 

καῖς ἐπὶ Κύπρον καὶ Φοινίχην, Σιδῶνα μὲν κατὰ κρά- 
τος εἷλε,, τὰς δ᾽ ἄλλας τὰς ἐν Φοινίκη πόλεις καταπλη- 

ξάµενος προςηγάγετο: ἐνίκησε δὲ καὶ ναυμαχία µεγάλη 
Φοίνικάς τε καὶ Κυπρίους, καὶ λαφύρων ἀθροίσας πλῆ- 
θος ἐπανπλθεν εἷς Αἴγυπτον. (2) Μετὰ δὲ ταῦτα δύ-- 

ΡΙΟΡΟΠΝΙ ΡΙΟΡΙΙ ΤΗΕ. 1. 

' ο ο . / λα 

ναµιν πέµψας ἀδρὰν τῶν ὁμοεθνῶν ἐπὶ Κυρήνην καὶ ͵ 
υ 

ϱω. οω / / 

Ράρχην, καὶ τὸ πλεῖστον αὐτῆς ἀποβαλών, ἀλλοτρίους 
Ν λ εν 

ἔσχε τοὺς διασωθέντας' ὑπολαθόντες γὰρ αὐτὸν ἐπ 
μ 2 / 

ἀπωλείᾳ συντάξαι τὴν στρατείαν, ὅπως ἀσφαλέστερον 
ο ου μι » 

ἄρχη τῶν λοιπῶν Αἰγυπτίων, ἀπέστησαν. (8) Ἄπο- 
ρω / 3” 

σταλεὶς δὲ πρὸς τούτους ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἌἍμασις, | 
-” ο» ζει ο 3 -” 

ἀνλρ ἐμφανὴς Αἰγύπτιος, τῶν μὲν ῥηθεισῶν ὑπ) αὐτοῦ 
.ω / ο τη 

πρὸς ὁμόνοιαν ἐντολῶν ἠμέλησε, τοὐναντίον ὃ᾽ ἐκείνους 
η 

/ / η] 

προτρεψάµενος εἷς ἀλλοτριότητα συναπέστη καὶ βασι- 

λεὺς αὐτὸς ἠρέθη. (4) Μετ οὐ πολὺν δὲ χρόνον καὶ τῶν 
-πτπο 

λε 

Παβίς, ΒΙΠΙςίγΙΠΙ αἰήρασγοί ΙπΤΗ σγρΗί μας Ππαἱρη]- 
ἴαίο Ρ6ΓΠΙΟΕΙ ϱ]11θ5 φ1αΠ1 ἀπζσηίη ηλ Π ία ἀθ[ίοίμπί, οἱ πογας 
οοσαρα(ανῖ φεᾳας Ρηπορίαπι γογςι]ς Ι{ου Ππίρπάης, (4) 
41ος ἆποθς «ποβάα Πίο το πΗ(Πέ, 
Ί401 εχοιδαίηγος : 

Α 

ἀδιοπεείαΜϊοποπι Ἱ]- 
αρ τορις{α[ῖς, ρςο ουήη ΔΠΗΙΟΟΓΙΗ 

ἐοηηαία πανίρης ἱηδοφα] (ιν. (0) Αί αΡί ΠΙμΙ]ο πγίηι]ς Ιαχία 
ΝΗΠΙ Ργορτορςὶ Ίαπι ἤμος “Ἐσγμίί (αη5ορπά Πέ, ργορίρης 
ἃαᾱ βοηίθη(ἶῶ) Πλ{α{ΙΟΠΘΙΗ 05 5οΗἱο[ίαης, {σηρ]α, ραΐτίαηι, 
Ἠκογθς, Ιβανος τοσογά αμ] {αραί. (6) Τη απίνογοί μαςίίς 
6ΊΥΡ6ο5 ριβαηίο οοπίθηία γοσρ ΤΕ5ΡΟΠάΕΠ{, αοαᾷ αΓ πια 
ἵπ ροΐθείαίο µαῦοραπί, [ασ] ςἱρί Ραπίατη ΤορατίΗγο». Ἠοχι- 
οἵδ ποσα (απίος σομ!(α]ΐα οδίοηίαη{, ΠάΠ(ΠαΠ) ςἱθί πχογος 
ἀπξ ἥρογος ἀθίονα, απαπιά(α 5 επί Ιηδίγιοίί, ἀἱσίίαπίος. 
(7) Που απΙΠΙΟΓΙΠΙ τοΏογς αἱ Ίος Τεν, 1 αῑς ρο(ἵκε]- 
πηςρ γ]άθηίαν, οοπίθηχίι ορπΊαπη ΑΗλἱορία ἐτασίαη » ἃρι]ς 
Ίοηβα Ἰαίθοιιια 5ογῖίο ἀῑνΙδίς, αἆ ἱποοΙοπά πα αἰρί γμαίς- 
ταηί. (8) Ἠϊπο ποὮ πποζἰοσγθιη Ῥδβπηπισ[ίο]ηιις ἀοἱοιοπα οϱη- 
δρΙ. Ώπιαπε τος Ίσγριῖ ἀἱδροπίΐ, οἱ νοσίϊσα]ίριις ορθ/α1η 
αἱ ρεγοἱρίεμάϊς, ΑΠιοπίεηςος οίῖαιη οἱ ΠΟΠΠΠ105 ΓΟΡΟΟΡΗΠΙ 
4105 5οοἰθία(ἶς (Φάογο εἰῃί αθμηχ. (9) Ἰβογα]ίς οἱ ομί- 
Ρη15 εγαί ἵη ρογορτίπος δΡοη/ο ἵπ Ἐβγρίαπῃ πησιαηίος, οἱ 
γοθῖδ ίαπι οχἰπη]θ ἀἀάῑσίας, αἱ Πο οιίαιῃ δµος Ορροῖς 
ἀἰφοιρ]]ηϊς Ιπιβισγοί. Ῥπίπιις ἀορί 6 οπηηίαπι σγρίϊ το- 
6υπη βοπίρας αἰῖς [γτο]ἰσπα]τορίοπίς επηροΡΙα ρα(ε[αοςέ, η]α- 
Σπαπι(πο παν Ιραοπίρας αχίθγογΙπη. θοο][αἴ δι ΟΠΠ 
(10) Καπ ΤΕΓΙΠΗ απί ἱρδΙΠῃ Ρο ἱπασσοςκαῃι Ρογερι]ηίς 
Ἀβγρίαπη [αοϊεραπέ, αρρι]ςος γαι Ιπονέα νο] φουγ](μ[ο ηλπ]- 
ἴαμίες. (11) Βαθϊνῖάϊς οφ πἱάθα ἱππρίοίαίθπι Ἱημοδρίία]ίας 
Β6ΠΙ15 {απι {πιοβαΠ γωοίς ΓοΦΙάέ : Ἠοῦ. θΗΙΠΙ ΓΟΥΟΘΙΑ οἷς 
ΔοοΙάΙέ, δεᾷ ἱπηππαη](ας 5ΗΠήπηα (αὐ]ῶ οΟΠΙΠΟΠΙΟ ΙςΓΗ1 

ἀθΠί. 

΄ 

ΗΧΥΠΠ. Ρο5ί μα{{που ἴπάρ αίαίος, Αρτίος ἆῑος οἱ γσιπι! 

ΔΠΠΟ5 τορηανΙέ. 5 οπηΙ ηςίγιοβἰςς]ιηῖς ἴουγα παγίαιο οὓ- 

ρῇ5 {π ΟΥΡΙΗΠΙ οἱ Ρα π]οἵαπα οχροἀἰ[οπο βοῖία, ΦΙάοηθΙΗ 

νΙ οαρίέ, αἰίάδᾳπε Ῥ]ιωπίσία 168 {6ΓΤΟΓΟ δμοσ. Μον 

Ἰησεη/ί ρισπα πανα]{ Ῥμωπίεῖρας εἰ ΟΥρν]ς ἀαγῖοίίς, οιῃα 

πιαρηα 5ΡΟΠΙΟΓΗΤΗ γ! ἵῃ Ἐργρίαπῃ ΤΕΥΟΓΡΙΙ565{. (2) Ρορίοα γειο 

σααπῃ, Ιοοἱβδϊπαῖς ο ν{αΠη οορ{ῖ5 Δ4γείςιις ΟΥΤΕΠΕΠ οί Ῥαγορῃ 

πηβαί5, ππαχΙΠαΠΙ ΠαΓΙΠΙ ραγί6Πη απ]θίρδοί, οἸαβρδος οκ Π]α 

οἸαᾷθ ΙΠ{οΠΦΙΦΟΙΠΙΟ5 Ἰαβιΐ.  Αά Ῥογπίοίοπι οπ1η ΠΠ Παπ 

οχροἀΙΙοπαιη Π]άΠ1 οοηθι]{ο [ασίαπι φα5ρίσαίξ, ο δοεγία5 

τοᾳῖς Ἠρυρίῖ5 Ἱπιρενατεί, ἀεξοίγετυπί. (9) Δά εο» Ἱερα- 

{15 α τοσο Απιαςίς, υὶ Π]αςίρῖς ἱπίου Λἰσγρίίο5, παπά 

οἶα5 4ο οοποοιᾶῖα τοδατασεπάα ΡΓΟΓΔΙ5 ΠορἰεοΙ5, εἰ η 

ἂά ΠΚΙΟΤΟΙΩ ἃ τοσο αα Ποπα οποια ρογάποΗρις ἰποία 5, οἳ 

{ρςο 4οβοῖέ, ίαιεγον ογοαία. (4) Νας πλη]ίο Ροδ{ 4Η οίαῇη 
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ἄλλων ἐγχωρίων ἁπάντων συνεπιθεµένων, ὅ βασιλεὺς 

Διαπορούµενος Ἰναγκάσθη καταφυγεῖν ἐπὶ τοὺς μισθο- 
φόρους, ὄντας εἰς τρισµυρίους. ο. Γενομένης οὖν πα- 

οχτάξεως περὶ τὴν ἩΜάρειαν χώµην, καὶ τῶν Αἴγυ- 
ο / σ λ 3 

πτίων τῇ μάχη κρατησάντων, ὁ μεν Ἀπρίης ζωγρηθεις 
9Ἱ ἴ λ νω λ 3 λ / Ἡ ὧν ον 

ο ος χαὶ ας μας ετε μα ια. οε 

διατάξας τὰ. χατὰ τὴν ῥασιλείαν ὁ ὥς ποτ᾽ ἔδοξεν αὐτῷ 
συμφέρει», Ίρχε νομίμως τῶν Αἰγυπτίων καὶ μεγάλης 
ἐτύγχανεν ἀποδοχῆς. (6) Κατεστρέψατο δὲ χαὶ τὰς ἐν 

/ / π λ το ας ο» ο ον Ε) η / 
Κύπρῳ πόλεις καὶ πολλὰ τῶν ἱερῶν ἐκόσμησεν ἀναθή- 

µασιν ἀξιολόγοι. ἨἩασιλεύσας ὃ᾽ ἔτη πέντε πρὸς τοῖς 

πεντήχοντα κατέστρεψε τὸν βίον καθ᾽ ὃν χρόνον Καμ- 

θύσης ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν 
5 οο χ ϱω λ / 

Αἴγυπτον, χατὰ τὸ τρίτον ἔτος τῆς ἑξηχοστῆς χαὶ τρί- 
3 /8 Α ο. /Α α {9 

ης Ολυμπιάδος, ἣν ἐνίκα στᾶδιον Παρμενίδης Κα- 

μαριναῖος. 

ΤΧΙΧ. Ἐπεὶ δὲ 
/Υ ο, Δ ο. ΤΗ / ο ν ” λ 8 

πράξεις ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων διεληλύθαμεν 
. κο σα Δ Ν 
ἀρχούντως μέχρι τῆς Ἀμάσιος τελευτῆς, τὰς λοιπᾶς 

ἀναγράψομεν ἐν τοῖς οἰχείοις γβόνοις᾽ (5) περὶ δὲ τῶν 

νοµίµων τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον νῦν διέξ έξιμεν ἓν κες φαλαίοις 

τὰς τῶν ἐν Αἰγύπτῳ βασιλέων 

/ α λ λ {λ μι λ. 

τά τε παραδοξότατα χαὶ τὰ μάλιστα ὠφελῆσαι δυνά-- 

µενα τοὺς ἀναγινώσχοντας. Πολλὰ γὰρ τῶν παλαιῶν 
ο κ. / ο] / Δ 

ἐθῶν τῶν γενοµένων παρ᾽ Αἰγυπτίοις οὐ μονον παρα 
.ω 3 -ω 3 λ λ λ -” 

τοις ἐγχωρίοις ἀποδογἢς ἔτυχεν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς 

Ἕλλ οὗ μετρίως ἐθαυμάσθη: (3) διόπερ οἳ µέγι- Ἰλλησιν οὗ μετρίως µάσθη: {: ρ έγ 
ο / 

στοι τῶν ἐν παιδείᾳ δοξασθέντων ἐφιλοτιμήθησαν εἰς 
ω /! / 

Αἴγυπτον παραθαλεῖν, ἵνα µετάσχωσι τῶν τε νόμων 

(4) 
ή Δ οο / Δ λ ο; ον 

Καΐπερ γὰρ τῆς γώρας το παλαιον τοις ξένοις δυςεπι- 
2 3 [/ ! ή 

ἑάτου οὔσης διὰ τὰς προειρηµένας αἰτίας, ὅμως ἔσπευ-- 

Ν ο 3 Αν / κ ος ὴ ας 3 

και των επιτηοευμ.ατῶν» ὡς αςιρλογων οντων. 

σαν εἷς αὐτὴν παραδαλεῖν τῶν μὲν ἀρχαιοτάτων Ὀρ- 

φεὺς χαὶ ὃ ποιητὴς Ὅμηρος, τῶν δὲ µε ταγενεστέρων 

ἄλλοι τε πλείους καὶ Πυθαγόρας ὁ Σάμιος, ἔτι δὲ χαὶ 

Σόλων ὃ νομοθέτης. (6) Λέγουσι τοίνυν Αἰγύπτιοι παρ' 

αὐτοῖς τήν τε τῶν Ύραμι µάτων εὗρεσιν γενέσθαι χαὶ τὴν 
τν 

τῶν ἄστρων παρατήρησιν, πρὸς δὲ τούτοις τά τε περὶ 

τὴν γεωμετρίαν θεωρήματα καὶ τῶν τεχνῶν τὰς πλεί- 

ϱ) 
Καὶ τούτων μεγίστην ἀπόδειξίν ον εἶναι αν τῆς Λἰ- 
στας να νόμους τε τοὺς ἀρίστους τεθηνα., 

γύπτου πλείῳ τῶν ἑπταχοσίων χαὶ τ ος ελίων ἐ ετῶν 

βασιλεῦσαι τοὺς π. ίους μα. χαὶ τὸν ώραν εὖδαι- 

ταῦτα μονεστάτην ὑπάρ ξαι τῆς ἅπάσης οἴκουμε ενης" 

γὰρ οὐχ. ἄν ποτε Ἱενέσθαι μῇ οὐ τῶν ἀνθρώπων χρω 

Ώ μένων κρατίστοις ἕ ἔθεσι καὶ νόµοις χαὶ τοῖς κατὰ πᾶσαν 

παιδείαν ἐπιτηδεύμασιν. (7) Ὅσα μὲν οὖν Ἡρόδοτος 

χαΐ τινὲς τῶν τὰς Αἰγυπτίων πράξεις συνταξαµένων 

ἐσχεδιάκασιν, ἐκουσίως προχρίναντες τῆς ἀληθείας τὸ 

παριδοξολο όν χαὶ μύβους α) πλάττειν ψυχαγωγία σὄνεκα, 

παρήσοµεν, αὐτὰ δὲ τὰ παρὰ τοῖς ἱερεῦσι τοῖς κατ) 

Άἴγυπτον ἐν ταῖς ἀναγραφαὶς γεγραμµένα φιλοτίμως 

ἐξηταχότες ἐκθησόμεθα. 

ΤΧΧ. Πρῶτον μὲν τοίνυν οἳ βασιλεῖς αὐτῶν βίον 

εἴγον οὐχ. ὅμοιον τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐν μοναρχικαις έξου- 

Σο 

ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ 4. ία, 80.) 

[ οείανί βοριίαγες αἆ οἱΠὰ {Γαηβἱβ56Η{, ΥΘΡΘΠΙ, 410 50 Υοτίθ- 

το, ἀπβίπΠα, ποθθδδΙία5 αά Ιπγοζέαπάα ΠηεγοεπατΊογαπα 500- 

5ίάία οουπρυ 1, αποτΠα οἴγοΙίει ]σϊηία η]]]ία αγαπή. () 9εᾷ 

απαπα Ρτῶώ]ῖο οοπηπηϊδδυ αἆ Μάγδα γίουΠη, Υἱοίογίᾶ Ρ6ΠΏ65 

«Ἠσγρίῖος είαγεί, Αρτίῖος γῖνις ἵη ΠοδαΠα ΠΊΑΠΙ5 Υοηίΐ, ας 

εἰταπσι]αία5 ρογΗ{5 Αιηαδίς απίσΠῃ, γορηῖ πεδο 15, Ργομί σοη- 

ἀποσιο 18 ΥἰδΙὴ, οοΠθΗ(ΙΗ5, Παδίσπα εί Φα 11 16Υ- 

Ρί05. ἱππρογίαπη εχογομῖέ, οἱ ΠιασΠΙΠΙ θα 16 {ΑΝνογΥ6ΠΙ Ρ0- 

πηθγι{. (6) ΟΥρτϊ εἴίαπα ορρ]άα 5αΏορῖέ, εί πηπ]ία ἆδοταπα 

ἵθπηρ]α ἀοπαγ]]5 πιαση]βοῖς οχογηαγ]{. ΘΗΠΙη(ΠΟ αΠΠΟΣ αι- 

αααρ]πία αιίπααα γεσηᾶδδαοί, γΙίαΠα οὔΠα Ππιοτίο οοπηπημ{ᾶ- 

γΙέ ϱο ἴειηροτο, 4ο Ο4ΠΙΡΥΦΕ5 τεχ Ρειδαγαπ σγρίαπι 

Ρ6ἱο αἀοτίας οδί, {ετίῖο Οἰγπιρίαάϊς βοχαροςίπι {δγα 

υΡί δίαᾶ[ο γἱοῖί Ῥανπιεπίάςς Οαπανίπορας. 

ΗΧΙΧ. Ροβίᾳααηχ 4 Τασία ἀλογρίίοταπι οοἵδ, Ιπᾶο 

9ΗΠΟ; 

απ ἱςθἰπηίς {θηροπίρας αἆ Απιαδίς δα πιογίθηα τορθί]- 

115, δα ἀῑείαπα οςί, γο]σιος 5ο (Πθιπ(ο {οπηροτο ρογςοχ]- 

ΡΕΠΙΗ5. (2) Νιηο πε αία σγρίίογαπα ργῶ αλῖς αἀπηταπᾶα, 

εί αῶ πΙαχίημθ Ιαοίογος ]1γαγα ροβεῖηί, ΦΗΠΩΙΠΑΙΙΠΙ ρθ0θΙ]- 

βορίπλας. Μι] οΏΊπη ρηδοῖ λσγριΙογάπα ΠΙογς5 ποη. {αηίαΠα 

ΔΡ Ιπά]σοηῖς ργοβα({{ {πσγα, 86 ἵπ Πηβρηαπα ἄοθιθ αριὰ 

ἄπως05 αἁπη]ταίοπθιη γοηοταΠί. (9) Θαατο Ἱπίου ἀοοίοῬ 

οε]εργα ἰρδϊπιϊ απίσαε ρεγοστ]παἴοπίρας Π ΕΦΥΡΙΙΙΠΙ οΡθΓΕΙΏ 

ἀεάσθτα, τί ἱεραπῃ Πίο οἱ θἰπάἰοναπα, {αππ(παπα τοΓαΠ πῃᾶ- 

σπἱ πιοηΏιοη/, οοσπΙ οποία αδδε(ιοΓθηίαν. (4) Ναπι απαπῃ- 

γὶςδ 1η Ἠαης ταβῖοπειι απἰ(Ιίας, Ῥτορίοτ «α1δ85 απίθα Γοοί- 

ἰαίας., 4Η Πες ο5ςεί Πορρίμβριις αἁἴίας., Ργοβςἰβοῖ ίαπποπ 1]ας 

εχ απἰ(αἱδδίπι]ς ΟΥρῃθι5 οἱ Ποιηογας Ροσία, ὁ ροβ/ογἱοπίριις 

ααάα αἱ ΟΠΊΡΊΗΥΕ5. ἔππα Ργ{λασογας ΒαπιΙ15” ίρπ]πιιο 50- 

ΊοἨ, ]εσιπα οπίου, που ἀπρίαραηί. (5) Αἰγηιαπί Ἱία(αθ 

«Εουρί, ίεια» οἱ ΠοΙαΠΙοΠΕΠΙ 5Ι46ΥΙΠ, Ῥογοθρία Πθίη 5660- 

πιοί]οα αἱ αγίος απαπαρ]ατίπιας Ιθσαπησιο ορΙπιαγΙΠ δαη- 

οἵοπας αριά 6ο Ιηγοπίας. (6) Οπο ΓΗ 4ειΟΠΡ(ΤΑΙΟΠΟΘΠΗ 

απο α([ογαη{ Ιπακίπ]απα, απο πίτα απαίου πηῖ]]ο 6{ δερί{- 

Εεηίο5 ΔΠΠΟΣΤΕσΟς ΙΠ4ἴσομο ρ]ογ]έιιο αοσγρίαπα σαΏεγπαν]ηί 

οἱ ἱρδογαπῃ ἴουγα οΠΙΠΙΗΠΗ ἰοίο ο/ρο Ρδαἰἰβδίρια Εαθηέ : πα) 

ΠΙΙΠΟΙΑΠΗ. Ἱία ογομἱδβοΠί, ηδί Πποήρι5 οἱ Ιορῖρις ορεϊηιῖς 

(2) 
ΝΟΡ αμίθία, ασ Ηενοαοία5 οἱ ποπη! ΓογΙΠα ἰσγρ[ίαγα Πα 

οπιπίδαπο ἀδορίη δίπαἰῖς Ιπχρι{1 Ἠοη]ηθς πἱβδεηί. 

οπἱρίογο5, Ρρονίοπία παϊγαΙοππα Ῥνο γοιαίο βροπία απῃ- 

Ρἰοχ{ οἱ γοιαρία(ἶς ουαίία (αΏι]ας οοπηπιθη{1, ἴοηενο ο(Γα[1ο- 

απ, Πλῖδδα [αοίθιηα5 : 5ο απ α δαέετζοίἴρας σγρί ἵη 

ορπιπιοπ{ατίος τοἰαία δίαάἱο56ο ον απΙΠαγ 15, ϐ4 ΠΙΠό οχ- 

ΡΟΠΕΙΗΙΡ. 

ΤΙΧΧ. Ῥηηλυπη {οί νας ῑσγρίοναπι 1ός65 ΠΟΠ ρτ0 σθίονοΡΙΠὸ 

ἱωςήπίο πιοπαοματάΠα γΠίαια αβοραηί, αἱ ομιλία 5δοἡἱοεί αἆ 
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σίαις οὖσι καὶ πάντα πράττουσι χατὰ τὴν ἑαυτῶν προ-- 

αίρεσιν ἀνυπευθύνως, ἀλλ᾽ ἦν ἅπαντα τεταγµένα νόμων 

ἐπιταγαῖς, οὗ µόνον τὰ περὶ τοὺς χρηματισμοὺς, ἀλλὰ 

καὶ τὰ περὶ τὴν καθ) ἡμέραν διαγωγὴν καὶ δίαιταν. (5) 

Περὶ μὲν γὰρ τὴν θεραπείαν αὐτῶν οὐδεὶς ήν οὔτ᾽ ἂρ- 

γυρώνητος οὔτε οἰκογενὴς δοῦλος, ἀλλὰ τῶν ἐπιφανε- 

στάτων ἱερέων υἱοὶ πάντες, ὑπὲρ εἴχοσι μὲν ἔτη γεγονό- 

τες, πεπαιδευµένοι δὲ κάλλιστα τῶν ὁμοεθνῶν, ἵνα 

τοὺς ἐπιμελησομένους τοῦ σώματος καὶ πᾶσαν ἡμέραν 

χαὶ νύχτα προςεδρεύοντας ὁ βασιλεὺς ἔχων ἀρίστους 

μηδὲν ἐπιτηδεύῃ φαῦλον: οὖδεὶς γὰρ ἐπὶ πλείον χαχίας 

προθαίνει δυνάστης, ἐὰν μὴ τοὺς ὑπηρετήσοντας ἔχη 

ταῖς ἐπιθυμίαις, (5) Διατεταγμέναι ὃ' ἦσαν αἵ τε τῆς 

ἡμέρας καὶ τῆς νυχτὸς ὥραι;, χαθ᾽ ἃς ἐκ παντὸς τρόπου 

καθῆχον ἦν τὸν βασιλέα πράττειν τὸ συντεταγµένον ἐκ 
(4) “Γωθεν μὲν 

γὰρ ἐγερθέντα λαθεῖν αὐτὸν ἔδει πρῶτον τὰς πανταχό- 

ο / 3 λ ον / ς ο» 

των νομών; ου το δεδογµ.ένον Ἑπυτῷῳ. 

ϐεν ἀπεσταλμένας ἐπιστολάς, ἵνα δύνηται πάντα χατὰ 

τρόπον χρηματίζειν καὶ πράττειν, εἰδὼς ἀχριόῶς ἕχαστα 

τῶν κατὰ τὴν βασιλείαν συντελουµένων' ἔπειτα λουσά- 

μενον καὶ τοις τῆς ἀρχῆς συσσήµοις μετ’ ἐσθητος λαμ- 

πρᾶς χοσμήσαντα τὸ σῶμα θῦσαι τοις θεοῖς". (6) τῷ 

τε βωμῷ προςαχθέντων τῶν θυμάτων, ἔθος ην τὸν ἁρ- 

χιερέα στάντα πλησίον τοῦ βασιλέως εὔχεσθαι μεγάλη 

τῃ φωνῇ, περιεστῶτος τοῦ πλήθους τῶν Αἰγυπτίων, 

δοῦναι τήν τε ὑγίειαν καὶ τἆλλα ἀγχθὰ πάντα τῷ βα- 

σιλεῖ διατηροῦντι τὰ πρὺς τοὺς ὑποτεταγμένους δίκαια. 

(6) Ἀνθομολογεῖσθαι δ ἦν ἀναγκαῖον καὶ τὰς κατὰ µέ- 

ρος ἀρετὰς αὐτοῦ, λέγοντα διότι πρός τε τοὺς θεοὺς εὖ- 

σεθῶς καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἡμερώτατα διαχειται΄ 

ἐγκρατής τε γάρ ἐστι καὶ δίχχιος καὶ µεγαλόψυγος, ἔτι 

δὲ ἀψευδὴς καὶ μεταδοτικὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ χαθόλου 

πάσης ἐπιθυμίας χρείττων, καὶ τὰς μὲν τιμωρίας ἐλάτ- 

τους τῆς ἀξίας ἐπιτιθεὶς τοῖς ἁμαρτήσασι, τὰς δὲ χά- 

ριτας µείζονας τῆς εὐεργεσίας ἀποδιδοὺς τοις εὐεργετή- 

σασι (1) πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα παραπλήσια τούτοις 

διελθὼν ὅ κατευγόµενος, τὸ τελευταῖον ὑπὲρ τῶν ἄγνο- 

ουµένων ἀρὰν ἐποιεῖτο, τὸν μὲν βασιλέα τῶν ἐγκλη μάτων 

ἐξαιρούμενος., εἰς δὲ τοὺς ὑπηρετοῦντας χαὶ διδάξαντας 

τὰ φαῦλα καὶ τὴν βλάθην καὶ τὴν τιμωρίαν ἀξιῶν 

ἀποσχῆψαι. (8) Ἑαῦτα ὃ) ἔπραττεν ἅμα μὲν εἰς δει- 

σιδαιµονίαν καὶ θεοφιλῆ βίον τὸν βασιλέα προτρεπόµε- 

νος, ἅμα δὲ καὶ κατὰ τρόπον ων ἐθίζων οὐ διὰ πικρᾶς 

νουθετήσεως., ἀλλὰ δι᾽ ἐπαίνων κεχαρισµένων χαὶ πρὸς 

ἀρετὴν μάλιστ' ἀνηκόντων. (0) Μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ 

βασιλέως ἱεροσχοπησαμένου μόσγῳκαὶ καλλιερήσαντος, 

ὁ μὲν ἱερογραμματεὺς παρανεγίνωσχέ τινας συμόουλίας 

καὶ πράξεις συμ.φερούσας ἐκ τῶν ἵερῶν βίόλων τῶν 

ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν, ὅπως ὃ τῶν ὅλων τὴν ἦγεμο- 

νίαν ἔχων τὰς καλλίστας προαιρέσεις τῇ διανοίᾳ θεω-- 

ρήσας οὕτω πρὸς τὴν τεταγµένην τῶν κατὰ µέρος τρέ- 

πηται διοίκησιν. ({10) Οὐ γὰρ-μόνον τοῦ χρηµατίζειν 

ἢ κρίνειν ἦν καιρὸς ὡρισμένος, ἀλλὰ καὶ τοῦ περιπατῆ- 
.ω ο ρα ο 

σαι καὶ λούσασθαι καὶ κοιμηθῆναι µετα τῆς γυναικος 

ΡΙΟΡΟΝΙ ΡΙΟΡΙ1 ΤΗΕ. 1. οἹ 

δηηὰ. απρίέήπηα, πα]ή5 ορηοχῇ οδηφινῖς, πιοβσιατοπέας; 

5οᾷ ιΠἱγοθίδᾶ, ΠΟΠ Πηοᾶο απ αἆ {11ἱδάἱο(ΙοΠΘΙΗ Ρεγποηέ, 

5εᾷ εί φποά(ίαηα) να τορίπιεπ οἱ γἱοία5 ταίῖο αἆ Ἱοραπῃ 

ΠΟΓΠΙΑΠΗ οπ{οτιηαία εναη{. (9) Οπἱρρε αά πηϊηἰδίογία ἱρδογιπι 

πυ]α5 αἀμίροραίαγ 6ογα5 Ἠθαπα ομη]ῆα5 πθαιθ γθυπα, 

5ο4 οΠΊΠο5 ποβΙδδίπιογαΠα φαοθγά οί ΠΠ, γἱαϊηίϊ απΏπος 

εριεβςί οἱ ρα ο]ςάθια σοηπΐς Ποπηηίρις οαίαγίς ορίίηΊο ἵη- 

Η(α{{ : αἱ, δἱ ουΓαίογος οοτρουῖ5 οἱ (απιϊματος οΡΒΗπηος ποςία 

ἀΐθαιια 56οΙΠ1 τοχ Παβογεί, ΠΙΜΗΙ Ῥγαναπα απί ΥυΠαρογαίίοηο 

ἀρηιιπα οοπιηϊέίογαί.. Νας οΏίπα ῥριηεςρς αἆ ΠΙΠΗΙΙΠΗ ἵπῃ- 

Ριοβίία[ἰ5 ργοσθα1ξ, ηἰ5ί Ριωδίο δἷηί αἱ οπρίἀΠαἴρις οἶας 

βυρρουγίαη{. (9) Ηογα» {αιη ποσἶς απαΠι ἀῑσί ργβΗΙ τα) ουδη{, 

απἱβις γ6βοίη Πο δἱρί ρ]ασίία,, 56 οσίρις φἰαέπία οπιπ δίτι- 

4ἱο ἄβογο οροτίθραί. (4) 50 αΠΤΟΓΠΙ οχρογΓοσίο Ιέθγορ 1- 

ἀεοιπααθ φοπ]ρί οπΙΠΙΗΠΙ Ργίπιο αοοερίαπάς οταπέ, αί 

οπιπ]ᾶ γοσί{α5 ασογο πιοᾷσγατίαθ Ροβρ6ί,, δἱ αοθμγαίο δἵησι]α 

γορηϊ ποσοίία σοπηροτία Ἰαμοτοί. Ταπα Ἰοίας αἱ ταση! Ιηςῖση]- 

Ρις ερ]οπάϊάααια (γαρθα ογπαία5 ἀς εασηβοσίαπα 1ραί. 

(ο) Αάάποίῖ5 ἵαπι αἆ αναπα γἱοϊπαϊς, πιος ογαί Ργϊποίροπη 5α- 

οογάσίαπα τοσὶ αἀδίαηίαιη παρα γοςς[ῃ οοη/[ογία ΕΓσγΡΙΙΟΓΙΠΙ 

οονοπᾶα ϱ16ύθ8 οπή ἶαγο : αἱ 4 ςαπίαίθηι. οαΠα Ῥοηπϊς ϱ6- 

(οτί οπηπίριις τοσί, [15 οἱ ααπιπ 6υσα Ιη[ογίογας {πδηί1, 

Ἰανσίαπίέαγ. (6) Βίηρ]α) οίίαπα τορῖς γἰγιπίος εργα άἰσσπά 

{απι οταη{, απο γιάε]ῖοσί ΡΙΙΠΙ 56 ο/σα 4605 αἱ ΠΙΠΒΒΙΠΙΠΙ 

εγρα Ιοπηίπθς ῥγάβοαί, αἱ αἱ 5ἱέ οοπ {πας Παδία5, ππασηα- 

ΠΙΠΙΙΙ5, αἱἰοπί5 α Πιοηάαθίο, Ῥοπίσηις Ῥοπογαπά οοπηπηηῖ- 

οαίου εἰ (αμάςπι οπ]ηῖ5 οοποιρἰδέοπίσ) γ]οίου; ααἰ πππογθς 

ἀαιοίογαπα παθεῇ5 Ρραµας Ἰννοσεί, αἱ απΙΡΗΟΤΘΙΙ Ρεπε[οῖο 

σνα{Ιαιη γερεπᾶαί Ώεπο απθγ](15. (7) Πσο πιπ]ίαφιε αἰία Ἠῖ5 

αΙπηϊ]ία οί Ροτονανί{ απίἰδίαεδ, ἱσποταπίί αἆ αχκίΓΘΠΙΠΙ 

Ροσθαία οχδεσταίασ, τθσοπα φπἰάεπα οπ]ρα οχίπιθης, 5ο εί 

ΠΟΧΑΠΙ οἱ ρῶπας ΤΠ ΠηΙηΙ5ΙΤΟΡ οί ἀοείογος ΠΙΒΙΟΓΙΠΙ το]ἱοίθις. 

(8) Οιος 1ά6ο Ῥογαρεβαί, 5ἰπ]] αἱ αἆ πθίαπα πππηηῖς εί 

ν{ίαια ἀῑῖς σιαίατη 16βοή οχμογίατείαη, δἱπλ] π{ ΠΟΠ. 44π]ο- 

π]οηῖς ασονη]ίαίο, 56 Ιαπάαπα Πεσορνῖς γἱα(ἳ πιαχίηιο 

οοπσταῖς αἲ γἱέ πιοδοδίίαπα ]απα αθεπείασεγεί. (9) Ρο5ί 

Ίνα.ο απάπη οχες ΥΠ] ἱπερεοίῖ5 τοχ ροίαβκοί, α 5αοΓἱ» Π- 

Ρο]1ἱ5. φασσγάοβ. οοηδυ]ία «ια ἆαπῃ οἱ [αοία ο1αΙΡΘΙΠΙΟΓΗΠΗ 

νίτογυα αά γἱίαπα οοπζιοσηῖα ο οοπηπιθη{ανί(5 δαοτῖς ῥγοῦ- 

Ίεσοναί, αἱ Ῥιήποθρς ταἱραβ]ζςῦ ΠΟΠΕΣΙΙΡΡΙΠΛΟΡΙΠΙ τα(Ιοηο5 

οοπαϊ]ίογιπα απίπιο εοησἰἀσταίο5 αἆ ργα5οηρίαπα 5ἱησυ]ογΙΠὴ 

αἀπωϊπίςίαιἰοπθία. ςἰπιΠί πιοᾶο ποοοπηπιοᾶανεί. (10) Νο 

οπΊηα ασομᾶὶ αἲ Ρορι]απα οἱ Ιηάῑσία οροιηά! (απίαπιπηοάο, 

«ο οίίαιι ἀοαιωβα]απάί οἱ Ιαγαιιάί οἱ οπή πχοτο ἀουπηϊθηά!, 
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καὶ καθόλου τῶν κατὰ τὸν βίον πραττοµένων ἁπάντων. 
' --.. 92 ον οι-- αν ς . οω / 

(πι) Τροφαῖς δ᾽ ἔθος ἦν αὐτοῖς ἁπλαῖς γρῆσθαι, χρέα 

μὲν µόσχων χαὶ χηνῶν µόνον προςφεροµέγους» οἴνου 

δὲ ταχτόν τι µέτρον πίνοντας μἡ δυνάµενον πλησμονὴν 
Ὑ ῄ ο» / 

ἄχαιρον ἢ µέθην περιποιῆσαι. (19) Καθόλου δὲ τὰ περὶ 
ο ο 

τὴν δίαιταν οὕτως ὑπῆρχε συμµέτρως αυντεταγµένα, 
ο Ἡ / .ω ο 

ὥστε δοκεῖν μ.ἠ νοµοθέτην, ἀλλὰ τὸν ἄριστον τῶν ἰατρῶν 

συντεταχέναι τῆς ὑγιείας στοχαζόμενον. 

ΤΧΧΙ. Παραδόξου δ' εἶναι δοχκοῦντος τοῦ μὴ πᾶσαν 
Ὑψ ..ὁ / λ / -ω ” / οω 

ἔχειν ἐξουσίαν τὸν βασιλέα τῆς χαθ ημεραν τροφῆς, 
-ω / η 

πολλῷ θαυμασιώτερον Ἡν τὸ μήτε δικάζειν μήτε 
Ξ (ζ . αν ολ 3 ” 2χ ον δὲ ον νά 

χρημ-ατι ειν το τυχον αυτοις εξειναι ο.η0ξ τιμΦρησα” | 

7 3 ο σθαι µηδένα δι’ ὕθριν ἢ διὰ θυμὸν ἤ τινα ἄλλην αἰτίαν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. Α. 

κῶν 3 λ / [ά Δ [ἀ / / / 

ἄδιχον, ἀλλὰ καθαπερ οἱ περι ἑκάστων χείµενοι νόμοι ͵ 
/ ο ’ 

προςέταττον. (5) Ταῦτα δὲ κατὰ τὸ ἔθος πράττοντες 
ή / Ἂ κ» 

οὔχ ὅπως ἠγανάχτουν Ἡ προςέχοπτον ταῖς τύχαις, ἀλλὰ 
/ σω σω 

τοὐναντίον ἡγοῦντο ἑαυτοὺς ζην βίον µακαριώτατον. 
ὰ Ν λ λ 3/΄ / . 

(3) Τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους ἀνθρώπους ἐνόμιζον ἀλογίστως 
- ο / ο 

τοῖς φυσιχοις πάθεσι χαριζοµένους πολλὰ πράττειν τῶν 
/ λ (ξ. Ἆ ἅ Δ/ Δ Ώλ / δι 3 

φερόντων βλάβας ἢ κινδύνους, καὶ πολλάχις ἐνίους εἰ- 
ῇ / κά 

δότας ὅτι µέλλουσιν ἁμαρτάνειν μ.ηδὲν ἧττον πρᾶττειν 
λ ο / -λ. 

τὰ φαῦλα, κατισχυοµένους ὑπ᾿ ἔρωτος Ἡ μίσους ἤ τι-- 
σ / ς λ ο] Εά ’ / Δ 

νος ἕτέρου πάθους, ἑαυτοὺς ὃ᾽ ἐζηλωκότας βίον τὸν 

ὑπὸ τῶν φρονιμωτάτων ἀγδρῶν προχεχριµένον ἐλαχί- 

στοις περιπίπτειν ἀγνοήμασι. (4) Τοιαύτη δὲ χρωµέ- 
-ω / / 

νων τῶν βασιλέων δικαιοσύνη πρὸς τοὺς ὑποτεταγμέ- 
κ κ. οω 

νους, τὰ πλήθη ταῖς εἷς τοὺς ἡγουμένους εὐνοίαις πᾶ- 
λ / /. 

σαν συγγενικὴν φιλοστοργίαν ὑπερεθάλλετο: οὗ γὰρ 
/ μ / κ ο το) ολ Ν Ν λ 68 

µόνον τὸ σύστημα τῶν ἱερέων, ἀλλὰ καὶ συλλήθδην 
3, ε Ἱ οο 

ἅπαντες οἵ χατ) Αἴγυπτον οὐχ οὕτω γυναικῶν καὶ τέ- 
χγων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς ἀγαθῶν 
” / ζ- κ. -” ω ολ 2 / 

ἐφρόντιζον ὥς τῆς τῶν βασιλέων ἀσφαλείας. (5) 
1 ο” ω Ν / ω 

᾿Ροιγαροῦν πλεῖστον μὲν γρόνον τῶν μνημονευοµένων 
/ λ / οτε 2 / 

βασιλέων πολιτιχκὴν κχτάστασιν ετηρησαν, εὐδαιμονε- 
δὲ ω/ ΕΑ ον ελε . ] 3/ ο ο ις 

' στατον δὲ βίον ἔχοντες ὀιετελεσαν, ἕως ἔμεινεν Ἡ προει- 
/ ο / / τα λ Φὰ / 3 οω 

ημένη τῶν νόμων σύνταξις, πρὸς δὲ τούτοις ἐθνῶν τε Ἶ η » 

/ / / / 

πλείστων ἐπεκράτησαν καὶ µεγίστους πλούτους ἔσχον, 
λ λ λ / ” Ζ΄ ϱ) 

καὶ τὰς μὲν χώρας ἔργοις καὶ κατασχευάσµασιν ἀνυ- 
2 / Ἆ / / / 

περθλήτοις, τὰς δὲ πόλεις ἀναθήμασι πολυτελέσι καὶ 
/ { 

παντοίοις ἐχόσμησαν. 
λ λ Χ ἡ ν, λ / οσο 

ΤΧΧΠ. Καὶ τὰ μετὰ τὴν τελευτὴν δὲ γινόμενα τῶν 
/ λ - 3 / 3 λ 3 ναι 

βασιλέων παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις οὐ μικρὰν ἀπόδειξιν 
ο) ου ο» / / λ / 
εἶχε τῆς τοῦ πλήθους εὐνοίας εἰς τοὺς ἠγουμένους' εἲς 

λ ν) / ἀνεπαίσθητον γὰρ άριν ἡ τιμὴ τιθεµένη µαρτυρίαν 
ο. Ξ τρ να / ΑΕ. 

ἀνόθευτον περιεῖχε τῆς ἀληθείας. (5) Ὁπότε γὰρ ἐχλεί- 
ἃ / οω Α 

ποι τις τον βίον τῶν βασιλέων, πάντες οἵ κατὰ τὴν 
ἴ ν τω ο. | ( Αν Α ρρας 

Αἴγυπτον χοινον ανηρουντο πενόος, χαὶ τὰς μεν εσθη- 
2ε., λ ος Δ / Δ ) 

τας χατεῤῥήττοντο, τὰ ὃ ἱερὰ συνέχλειον χαὶ τὰς θυ-- 
/ αλά αν } λ Ν ο ες ο κ ς τω «ΑΝ σίας ἐπεῖγον καὶ τὰς ἑορτὰς οὐκ Ίγον ἐφ᾽ ἡμέρας ἐθδο- 
/ αν / λ 

µήκοντα καὶ δύο’ χαταπεπλασμένοι δὲ τὰς χεφαλὰς 

πηλῷ καὶ περιεζωσµένοι σινδόνας ὑποκάτω τῶν µα- 
σω / Εά -- / 

στῶν ὁμοίως ἄγδρες χαὶ γυναῖχες περιῄεσαν ἀθροισθέν- 
Δ / ο { ο 

τες κατὰ διακοσίους Ἄ τριακοσίους, χαὶ τὸν μὲν θρῆ-- 
3 ς ου ” Όσο / Φλ ο. ζ- / 

νον ἐν ῥυθμῷ μετ’ ᾠδῆς ποιούµενοι δὶς τῆς ἡμέρας 

(85, 88.) 

ΟΙΩΠΙΗΠηΠΙΙ6 46ο ρου νΙίαπ1 αροπάογΙΠλ ἴθπηριις ἀοβηίέαπι 

οναί. (11) Βπρ]αί ρυαίογοα η ἰγ]πιοπίο αἱ ῖ αἱ νἱ]ογάΠη 

{απίαπη αηδθγΙη(αθ οαηίρας ναδοΙ, εί οργίαπα Ρίρειθ γίηι 

ΤΙΘΗΘΙΥΔΠΙ, 6410 πεο αᾱ γερ]είίοπεΠα ἱπιπιοάίσαπι, πθς αἆ 

ερησίαίαιη [αοργ6ί, ἵπ Πιοτο µαθεβραηί. (19) Βνονίίαι, ἴαπα 

πιοάσναία γἱοίας ταίο ργωφοηρία [αἱέ, αἱ πο Ἰορίφαίος, 564 

ΠΙθάἰ6ογΙΠ ορΙΠηΙδ αἆ 54ΠΑΠΙ ναἰαίαάίποπα ομηηία. 1ηςί]- 

{μ]ςςαο γ]άδαίγ. 

1 ΧΧΙ. ΜΙΙΠΙ 84Π6 αἴιαο ἱηδο]οης γἱάσίαν «ποΙααηὶ 

Ροϊερίαἰεπη ορῖ πο. ΙΠίορίθΠα 6556 τορί; δεᾷ πηπ]ίο πηαρίς 

πι] από πα ορί, 4αοά πος ]αάίσαγα , πθο απἰάνί5 αρογο 1ρθῖς 

Πεεραί πεο ριηῖτο απεπι(ήαπ οχ ρείμ]απίία αί ἵγα ἂἰίάγο 

Πι]αδία 6158, δε αἱ 4 εἰπρι]ΐ5 5αποϊία Ίορες Ιανεροηί. 

(2) Παο παπα ποιο {οποτεπί, απίαπι αὐ{α1{ αἱ ΙπάΙρπο {6Γ- 

τοηί, απί Ἰας εογίο οβεπάστοπίαν, αἱ οοπίτα ΏθαΙβδΙΠΙΑΙΗ 56 

γἰίαπη ασεγα οχἰεπηαγθηί. (3) Αἱοδ οηἴπι πηοτία]θς, {6- 

Ώηθγθ πα(αγῶ αῄοοίίρας ἱπάα]ρεπίας, πιπ]ία οσα ἀαηπιηῖς αἲί 

Ροηἱοιι]]5 οοη]αηοία Ρ6Γ4Ρ6Γ6., ΙΠΙΠΙΟ ΠΟΠΗΠΙΙ05 βρε, οὐ απ]ςί 

ῥεοζαίαχος 56 Ῥτῶροαηέ, 8Π]ογθ ἴ4ιπεΠ γε] οἁἱο γε] αια- 

όπησαθ ρονίαιραίοηε αηἰπηί βαβασίο5, ποπαίπας π]α]α 

Ῥθνροίγαγθ: 56 Υουο Γοσι]αΠ1 γἰναπάϊ α Ριπάεπἱδεἰηηῖς γἱτῖς 

αρρτοβαίαπα απιρΙεχο5 αὖ οΏ(1οΙο πηΙπίπναπα αὔειγατο δἰαίιο- 

ραπί. 

ΠΊ]ΟΓΘ ἵπ 56 οἶνος Ῥοπεγο]εηίία, 4119Π1 4ΠποΥΘ οο0ΡΠαί08, 

(4) Πας ουσα δρ 1ίο αδΗ[ία 41 1Π1 τΤασος α{ετοηίν, 

ΡΙΟΡΘΗΦΟΞ Ἠαρεμαπί.  ἈοἨ αμίπι εαἐογάσίαα ἀπηλίαχαί 

οο]ἱεσία, 5ο ιπἱνθιδα {9ργρίίογΙΠι Πα[Ι9, ποηἨ {απι ἆθ χο- 

πρις Προγίδᾳπο οἱ ποηῖς ες Ῥηναίἶξ, απαπι ἆθ τοσΠι 

Ἰποολαηϊίαίο 5ο] ο 1 εναηί. (5) Ωποςῖτσα ΙοηβίδδΙπιο θὔἴθηα 

{οπαροτο 5) τορίριι5 πΙοπιοΓας Ἱπίρργαπῃ ταἱραρ]ἰσα θίαἑαπὰ 

εοηδοιναναη{, ἵπ ΦΙηΠηα ν{ίαηα {οΙθίαίο αχϊσεπίθς, 41ΑΠ]- 

αἴα Ἰορς Ἱαραπῃ οοπςΗα{ῖο νίσεβαί, Αά Ίο Ρ]αήπης αὐ ας 

σρηίος φαὐασίοο, παχίπ]α νὶς οραπῃ «ο]αοία, Ῥτογ]ησῖα 

ἱπ]ωλίαβὴΙ ορεγπα πιασπἰΠορηϊία Ἰαςίναίας, τη ροςσαο ταγΐ5 

ας 5απι{ιοβίςδἰπηῖς ἆοπατ]ίς οχογπαία (πο). 

ΙΧΧΙΠ. Λο αυσθ Ρο»ί ορίέαπι Α;σγρίϊ τορίρας δυῖς ϱιῶ- 

βΜἱογιπί, ΠΟΠ οχἰσιαπι Ῥοπογο]επί οἵν]απα ο{ρα πηααίςἰγᾶ- 

έπη ἀασ]αγαίοποπα Παμομραηί.  Ἠοπος 6ΠΙΠΙ 1Π σγα(Ιαπι Ῥ6- 

ἨοβοΙΙ α- 56Η51 ΤοΠΙΟίΙΗ οοἰ]αίας που. αἀπεγίπαπα γουία(α 

(οφηιοπίση. ρουμ ρεδαί. (9) Ναπι ροςῖ τεραη ομ]αβρίαΠ] 

ο νἱία οχορβδΙη ΟΠΊΠΟ5 Ρον σγρίππα, Ιαεία οοπιηλΠὶ 

δηκοθρίο, Ιαοργα1Θ Υοδίθ8, βἄογας ἆάαοδ οἸαπάστο , «αοι]οἶα 

ἱπμίρογα, πος [οδία οο]εῦίανε ρεΥ θορἰιαρίηία ἆπο5 ἀἱ65 5ο- 

Ἰορανί; οπρίρις απἴθιι Ἰ11ο ὀοπδρεΓδί5, θἰπάοποαπθ Ιπ[α 

ΠΠαΠΙΠΊαΡ βαοοίποίΙ γἱτ ρανίίου οἱ (οηλίπα αἲ 4ποεπος αιί 

Ώπεσσπος οἰγοαπιίθαιί, Ῥἱσατιο ἵπ ἀῑς Παραῦτῇ  οἈγηιίπο ἀθ[αποίϊ 
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ἐτίμον ἐγχωμίοις, ἀνακαλούμενοι τὴν ἀρετὴν τοῦ τε- 
τελευτηκότος" τροφὴν δ᾽ οὔτε τὴν ἀπὸ τῶν ἐμψύχων 

οὔτε τὴν ἀπὸ τοῦ πυροῦ προςεφέροντο, τοῦ τε οἴνου | 
χαὶ πάσης πολυτελείας ἄπείχοντο" (8) οὖὐδεὶς δ᾽ ἂν 

οὔτε λουτροῖς οὔτε ἄλείμμασιν οὔτε στρωμναῖς προεί- 
λετο χρᾶσθαι, οὐ μὴν οὐδὲ πρὸς τὰ ἀφροδ δίσια προσ- 

ελθεῖν ἂν ἐτόλμησεν, ἀλλὰ καθάπερ ἀγαπητοῦ τέκνου 
τελευτήσαντος ἕχαστος περιώδυνος Ὑινόμενος ἐπέν- 

θει τὰς εἰρημένας ημέρας. (4) ν δὲ τούτῳ τῷ Ὑρό- 

νῳ τὰ πρὸς τὴν ταρην. λαμπρῶς παρεσχευασμένοι, 

καὶ τῇ τελευταίᾳ τῶν ἡμερῶν θέντες τὴν τὸ σῦμα 

ἔχουσαν λάρναχα πρὸ τῆς εἰς τὸν τάφον εἰςόδου, προε- 

τίθεσαν κατὰ νόμον τῷ τετελευτηκότι κριτήριο 
τῶν ἐν τῷ βίῳ πραχθέντων᾽ {5) δοθείσης δ᾽ ἔξου- 

σίας τῷ βουλομένῳ κατηγορεῖν, οἵἳ μὲν ἱερεῖς ἐνεχω- 

μίαζον ἕχαστα τῶν καλῶς αὐτῷ τ 

αἳ δὲ πρὸς τὴν ἐκφορὰν συνηγµέναι μυριάδες τῶν ὄχλων 
ἀκούουσαι συνεπευφήµουν, εἰ τύχοι καλῶς βεθιω- 

χώς, εἰ δὲ µή, τοὐναντίον ἐθορύθουν. (6) Καὶ πολλοὶ 
τῶν βασιλέων διὰ τὴν τοῦ πλήθους ἐναντίωσιν ἄπεστε- 

ρα γθέντων διεξιόντε ραχθέντων διεξιόντες, 

ρήθησαν τῆς ἐμφανοῦς καὶ νομίμου ταφῖς' διὸ καὶ συνέ- 
θαινε τοὺς τὴν βασιλείαν διαδεγοµένους μὴ μόνον -- 

τὰς ἄρτι ῥηθείσας αἰτίας δικαιοπραγεῖν, ἄλλα ἄαὶ διὰ 

τὸν φόέον τῆς μετὰ τὴν τε αν ἐσομένης ὕθρεώς τε 

τοῦ σώματος χαὶ βλασφημίας εἲς ἅπαντα τὸν η 

Τῶν μὲν οὖν περὶ τοὺς αρχαίους βασιλεῖς νομίµων τὰ 

μέγιστα ταῦτ ἐστί. 

1ΧΧΠΗΠΙ. Τῆς Αἰγύπτου δὲ : λοσης εἰς πλείω μέρη 

διηρηµένης, ὧν ἕκαστον κατὰ τὴν Ἠλληνικὴν διάλε 

χτον ὀνομάζεται νομός, ἐφ᾽ ἑκάστῳ τέτακται νομάρχ. ης 

ὁ τὴν ἁπάντων ἔχων ἐπιμέλειάν τε καὶ φροντίδα. 5) 

Τῆς δὲ χώρας ἁπάσης εἰς τρία µέρη διΠρηµένης τὴν μὲν 

πρώτην ἔχει μερίδα τὸ .... ο ἱερεων, μεγίστης 

ἐντροπῆς τυγχάνον παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις διά τε ο» 

τοὺς θεοὺς ἐπιμέλειαν καὶ διὰ τὸ πλείστην σύνεσιν . 

ἄνδρας τούτους ἐκ παιδείας εἰσφέρεσθαι., (5) Ἐκ ὃ 

τούτων τῶν προσόδων τάς τε θυσίας ἁπάσας τὰς σα 

Αἴγυπτον συντελοῦσι χαὶ τοὺς ὑπηρότας τρέφουσι καὶ 

ταῖς ἰδίαις χρείαις χορηγοῦσιν: οὔτε γὰρ τὰς τῶν ων 

τιμὰς ὤοντο δεῖν ἄλλ ἄττειν, ἀλλ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἀεὶ 

χαὶ παραπλησίως. συντελεῖσθαι, οὔτε τοὺς πάντων προ- 

δουλευομένους ἐνδεεῖς εἶναι τῶν ἀναγκαίων. {4 ) Κα- 

θόλου ορ περὶ τῶν µεγίστων οὗτοι προθουλευόµενοι 

συγδιατρίδουσι τῷ βασιλεῖ, τῶν µ ιὲν συ νεργ οί» » τῶν 
δὲ διδάσχαλοι Ὑωνόμενοι, καὶ διὰ μὲν 

τῆς ἀστρολογίας χαὶ τῆς ἱεροσχοπ τί ας 
ἐκ δὲ τῶν ἐν ταῖς ἵε 

εἰσηγηταὶ χαὶ ἓ διὰ 

τὰ μµέλλον- 

τα προσημαίνοντες, . βαις μέθλοις 

ἀναγεγραμμένων πράξεων τὰς ὦφελ ῆσαι νυφαμενας 

παραναγινώσχοντες. (6) Οὐ γάρ, ὥσπερ, παρὰ τοῖς 

Ἕλλησιν, εἷς ἀνὴρ ἢ µία γυνὴ τὴν ἱερωσύνην παρεί- 

ληφεν, ἀλλὰ πολλοὶ περὶ τὰς τῶν θεῶν Ὀνσίας σπα 

μὰς διατρίδουσι, χαὶ τοῖς ἐχγόνοις τὴν ὁμοίαν τοῦ βίου 
ολ τ να 

προαίρεσιν παραδιδόασιν. (6) Εἰσὶι δὲ οὗτοι πάντων 

ΡΙΟΡΟΝΙ ΡΙΟΡΙΙ 10. 1. 
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Ιαπζο5 οοποἵπηθ ππούπ]αηίος, υΙγα {δια θ] 15 απας! αὐ ἱπ[ογ]ςγο- 
νοσαβαΠ{. Πηίθνῖπι πο(αο οαγηῖριας Ώθ(Π6 ΓΠΠΠΙΘΗ {15 Ὑοβ06- 
Ραηίας, οἱ α νἰπο ομηηίαπο Ἰαἴέία αὐείίπορανέ: (3) που 
Ῥα]ηοί απί ππησιθηῖς απί Ἰσσίογι 5αριῖς αἱ, πος αἀ 
Υ65 ΥΕΠΕΤΕΑΡ 56 εομ/6γο (αἱδ(Ιᾶπα αιιάσθαί,, 5ος τ{ ἀθβηηοία 
δοῦο]ο αρ]θείππα βογίο φπἱδ(ιιο πΩγουθ οοιγορία5.,, Παζ ἵπ]- 
ροπάσραί {οἱ, απο ἀῑχίηχης, ἀἱρς, (4) Ἰηίογθα ποζρβςαγ]ῖς αἲ 
ΓΙΠΕΤΑΠΙΟΠΕΙΗ πιαρηϊβος ῥγῶραταΙ5, αἱ ἀἴσραπα πιο οἩ- 
ἀαγοτῖς ανζα ἵη γοςίρι]ο 5δερυ]ο)ὶ οχρορίία, οκ Ἰοσίς ργα- 
βοΠρίο, ἆο νῖία γ6βιδᾳΠ6 ϱος{ἱ οἷς, απ [απ οποίας 
ενα!» ]πάϊσίαπα ἑηδαορα Πές (0) αὐί οἱ απἱ5 α66Π58Τ6 γο]]εί, 
βαγαπα Ἰαβοραί Ροίοσίαίοπι; Ἰαιά65 απἴθιη τοσῖς ΡογαβοβαΠ{ 
5αέργάοίος, υπυπ](πού(αθ ρα αγΙΠ. οἶας [αοηης Γοζσῃ- 
δερίες: οἱ ππα]ία Ποπηίπ η πα. αἲ ϱαπογῖς Φοά μοΙΟΠΘΗΙ 
ερηστοραίΐα, δἳ γἱίαπι Ώθης Ρετορίβεεί, απο[ία τΙηοτο «ρ- 

(6) 
ΜΗ] Παφππθ νερες, οὗ. ρ]ουῖς γο[υαρα οποία, οοπβρίσια 

ουπάο. ρυοδε(ο απ; δἵη γθγο 50015, οβδίτοροβαπί. 

οἱ βο1οπωη! (πογα[[οηίς Ῥοπιρα ο1ΓΠςΥς. πο ο[[δοίππα, αἱ 
Γ6βΕ5 ΠΟΠΗ 80ΙάΠ1 ΟΡ 6αΠδας 6αρτα ἀῑσίας, ὙοΓΙΠΙ ο{ἴαηι αποά 
οοΠ{Πηο[ἱοξαἵὴ. ϱο58{ ΠΠΟΓίΘΠΙ οοτρο18 {γαςία[ἴοπθπῃ. οἱ 5οι]- 
ΡΙΕΡΗΠΗΙ ἱρηοπ]ηία ἀεά σος Πιθίαθγοηέ, Ἱαδής αοοπίρις 
διάενοηί. Αίᾳπο ἆθ ΓΘΡΙΠΗ ἄΠΙ(ποΡΟΠΙ πηοβας Ρο ἱδείηια 
μοο θη{. 

ΗΧΧΠΗΙ. Οείεγάη απ} οία Αβαυρίας ἵπ Ρ]ατος ἀῑγίδα οἵέ 

Ραγί65, 4πα) νους ἄγα:6ὰ νομοὶ αρρο]απίαη: δηι15 πη{ουῖαιιο 

πονηστό]ια (βαβεγηαίος 56 Ῥνω{οἨ), Ῥθηθ5 411ΘΗΙ ΤΘΓΙΙΠΙ 

οπηηία πα αζ η λπίκίγαΙο {ΟΤΑ ργ [ού µας οςἱ. (9) Τομαδᾳιο 

νορἰοπίς, αα) ἱπρανίῖία ορ, ΡΗΙΠΊΠΙ αζργάο( Πα ογάο οἱρί 

Ρογ{Ιοπ6Πὰ γἰπάἰσαέ, ἵω Ππασπα αριιά ἱπάίσοπας ααο[ορῖ(αίο οἱ 

γεγεγεηῖα οοηβΜΠα{α5., σπα οὗ γουηα ἀῑν{παγαπη Ργοζ γα (1ο - 

πΠ6ῦ}, πα απο ΦΙΠΗΠΙΑΠΙ οχ ογαά{ῖοπα ργιάσηῖαπι αἲ 

τεπιριβ]σαπα α[[εγυηί. (9) Ἐκ γοσιἰσα[ίριις απ{οπη δαἷς οἩ Οία 

ρου βγρίαπα ασγἰΠεία Ῥγουυταη{ πλἰηἰβίγοδααο αἰυηί, οἱ 

διῖ5 146 τασίρης ποσθδεαγία ἀεργοπηη{. Νοπθ ΘΠΠΙ 420 ΓΙΙΠΗ 

οηογςς5 ππζαμ!, 5οᾶ αὖ οἴσάσπι οοάρια γα Ροτασί, ηΘ(Πθ 

ἱ ΟΟΠΙΙΠΜΗΕΘ ομηίρης εοηδα]θηίος5 πθορκξαρίογΗη. εορία 

ἀερίτιυϊ [5 ο.9ο Ἱπάίσαθαπί, (4) Ηί πάπια ἆ4ς τοις 

ΙΑΧΙΠΗ5 ϱοηρΙΠαγΗ τοσὶ ρεγροίαο δπέ ῥγδίο, (ια οροα, 

ατα οοΠΒΙ11ο οἱ ἀοσίγῖμα ἱρδανα αἀᾖαγαπίο5. Ἐκ αξίτο]οσία φη]- 

ἆεια 6ἱ Φα6ΓΟΓΙΠΗ ΙΠςρθο[ίοπο πίτα ργοςΙοπηί : 6 Φ4ΟΓΟΓΙΠΗ 

νογο ΗΡΤΟΡΙΠΗ απηθία[ῖς τος ροδία5 απισς {ΠΠίαίαπα α[ῄογγο ρος- 

βἱηί ργα]οριπί. (6) Νοη οπίπα, αἱ αριιᾷ ἀ1ῶς60Ρ, απ15 {αη{πΠ]- 

πΙο(ο γὶν απ [ορίηα πα. βασθγάο({{ο {αησίίμν, 5ο οοπηρ]- 

τος δαογ]βοἷα αἱ ΟΠΟΓΕς «εογάπα οβοιΠί, απὶ ρο5ίθΓί5 οαπά6Ηὴ 

γι Ταβοπ6ι αααδί Ρ6Γ πάπας ἱναάσηί, (6) Πί α οΠΟΙΙ5 

νέΣ ο. τε ἀτελεῖς καὶ δευτερεύοντες μετὰ τὸν βασιλέα ταῖς τε ἰ οποβιι5 δαηέ ἵππιπππες, οἱ ῥυΐηιας ἃ τοσο μομονῖς οἱ ροῖς 



ασ 

60 ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. Α. (85, 860.) 
: : : : ν ς κ - δόξαις καὶ ταῖς ἐξουσίαις. Γὴν δὲ δευτέραν μοῖραν οἱ | 5ίαἱ5 ορΗποπί. Φεευπάα {6/γ.0 Ρογίο τορῖρις ορβεῖέ αἆ υοοιῖ- 

- / 3 /9 οὐ γ 
βασιλεῖς παρειλήφασιν εἰς προςόδους, ἀφ᾿ ὧν εἴς τε 

ο λ λ Ν 

τοὺς πολέμους χορηγοῦσι καὶ τὴν περὶ αὑτοὺς λαµ- 
8 λ Ό / 

πρότητα διαφυλάττουσι, καὶ τοὺς μὲν ἀνδραγαθήσαντας 
.ω ο. λ ον / ο Α 

δωρεαῖς χατὰ τὴν ἀξίαν τιμῶσι, τοὺς δὲ ἰδιώτας διὰ 
/ εκ. κ 

τὸν ἐκ τούτων εὐπορίαν οὐ βαπτίζουσι ταῖς εἰσφοραῖς. 
λ 

(0) Τὸν δὲ µε 
σ ἡ / μμ 

χαλούμενοι καὶ πρὸς τὰς λειτουργίας τὰς εἷς τὴν στρα- 

ρίδα τὴν τελευταίαν ἔχουσιν οἵ µάχιμοι 

τείαν ὑπακούοντες »ἵν) οἱ κινδυνεύοντες εὐνούστατοι τῇ 
χώρα διὰ τὴν χληρουχίαν ὄντες πάνυ γε προθύμως 
ἐπιδέχωνται τὰ συμθαίνοντα χατὰ τοὺς πολέμους ὃ δεινα. 
), Ἄτοπον γὰρ ἦν τὴν μὲν τῶν ἁπάντων σωτηρίαν 
τούτοις ἐπιτρέπειν, ὑπὲρ οὗ δὲ ἀγωνιοῦνται μηδὲν αὖ- 
τοῖς ὑπάρχειν κατὰ τὴν χώραν σπουδῆς ἄξιον' τὸ δὲ 

µέγιστον, εὐπορουμένους αὐτοὺς ῥαδίως τεχνοποιήσειν, 

χαὶ διὰ τοῦτο τὴν πολυανθρωπίαν Ἰατασκευσζειν ὥςτε 

μὴ προςδεισθαι ξενικῆς δυνάμεως τὴν χώρα». (ϱ) 

Ὁμοίως δὲ οὗτοι τὴν τάξιν ταύτην ἐκ προγόνων διαδε- 

Ἰόμενοι ταῖς μὲν τῶν πατέρων ἀνδραγαθίαις προτρέ- 

πονται πρὸς τὸν ἀνδρείαν» ἐκ παίδων δὲ ζηλωταὶ Ὑωνό- 

µενοι τῶν πολεμικῶν ἔργων ἀνίκητοι ταῖς τόλµαις καὶ 

ταις ἐμπειρίαις ἀποθαίνουσιν. 

ΙΧΧΙΝΥ. "Εστι δ' ἕτερα συντάγματα τῆς πολιτείας 

τρία, τό τε τῶν νοµέων καὶ τὸ τῶν Ύεωρ Ἰῶν, ἔτι δὲ τὸ 

τῶν τεγνιτῶν. Οἵ μὲν οὖν γεωργοὶ μικροῦ τινος τὴν 

καρποφόρον Ἡῆν τὴν παρὰ τοῦ βασιλέως χαὶ τῶν Ἱερέ έων 

χαὶ τῶν μαχέμων | μισθούμενοι διατελοῦσι τὸν ἅπαντα 

χρόνον περὶ τὴν ἐργασίαν ὄντες τῆς χώρας: ἐκ νηπίου δὲ 

συντρεφόμενοι ταῖς Ύεωρ Ὑικαῖς ἐπιμελείαις πολὺ προέ- 

χουσι τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις ἔθνεσι γεωρ γῶν ταῖς ἐμ- 

πειρίαις (5) καὶ γὰρ τὴν τῆς γῆς φύσιν καὶ τὴν τῶν ὑδά- 

των ἐπίῤῥυσιν, ἔτι δὲ ρ . κα 

τοῦ θερισμ.οῦ χαὶ τῆς ἄλλης τῶν καρπῶν συγκομιδῆς 

γινώσχουσι, τὰ μὲν ἐκ τῆς τῶν 

τοὺς καιροὺς τοῦ τε σπόρου χαὶ 

ἀχριθέστατα πάντων 

προ Ἰόνων. παρατηρήσεως, µαθόντες, τὰ ὃ) ἐκ τῆς ἰδίας 

πείρας διδαχ. θέντες. 8 Ὁ ὂ) αὐτὸς λόγος ἐ ἐστὶ καὶ πε ερὶ 

τῶν νοµέων, οἳ τὴν τῶν θρεμμάτων ἐπιμέλειαν ἐκ πα- 

τέρων ὥσπερ κληρονομ ίας νόμῳ παραλαμό Ζάνοντες ἐν 

βίῳ κτηνοτράφῳ διατελοῦσι πάντα τὸν τοῦ ζην γρόνον" (4 

χαὶ πολλὰ μὲν παρὰ τῶν προγόνων πρὺς θεραπείαν χαὶ 

διατροφὴν ἀρίστην τῶν βοσκομένων παρειλήφασιν, οὐχ. 

ὀλίγα ὃ ὃ) αὐτοὶ διὰ τὸν εἰς ταῦτα ζῆλον . ευρίσκουσι, 

Γ Ῥίαηί, 

Ραΐΐα, απάθ ἵπ πδας Ῥε]ογαπη Ιπιροπάηί, θἱ αρ]επάογθπι 

ΞΗΗΙΗ οοηδεγναηίς αρεοίαί ᾳποσαθ γἱγίπ6 ντος ἀῑσηίς 

Ῥνοδεφυµηίαγ πηπποΡΗ5, οἱ απἷα α[αβίπα {ρθῖς δαρρε{, ἱτῖ- 

Ῥη115 Ρ]εβαπη πο. ἀθπιουραπί. (7) Ραῦς ήπια πηρα 

ορα[έ, αἱ αᾱ ο[βοία ἵπ εχρεα(Ποπίρις Ῥο]]οῖς ἀῑοίο 96 αι- 

ἀιεηίες οχμίρεηέ; αἱ, απ Ῥε]ογαπι ρογίο]ί ορ]εοίαπίας, 

Ῥ6υ Πρεγα]επῃ απο αβτογατη α {ΓΡ ΙοΠεΠη ΙΠΊΠΊα ρα{γίορ Ρο- 

πονο]εηίία ἀθγ]ποίϊ ρτοπ]ἴβδίπιο Ώ6ΙΙογΗπη ἀῑδογπίπα οχεἶ- 

(8) ΑΡθιά Πα οπΊΠη εδί δα] {επα ΟΠΙΠΙΙΠΗ οοτηηῖ(- 

ἴεγε 15, αί ΠΠ] Τη ραΐτία, Ρτο απο ἀπηίοθηέ, σαηῖ οί ϱ{6- 

Πο5ί Παβεαηί; εί ααοά ρο[ἱκείππαπα, τί τη Ἠαο [ουίαπαγαΠα 

εορῖᾶ 5δοβοΙ ἆθπί ορεΓαπη (αοἶας, οἱ Ρορι]οδᾶπα ο[βοίαπέ 

{εγαπα, πο ρογορτϊηῖς ΠΩ Πέάπη οορ]15 5ἱέορι. (9) Αάάε αποά 

ογά1ηε Ιςίο α πια]οιίθας αοοορίο, Υἰτα(15 Ραίργπα ΘΧΘΙΠΡΙΟ 

αἆ [ογή(πάἴπεπα οχοαπίαν, οἱ α ραογῖς γα Ώ6ἱΠοαγπι 

5ἱά1οςί, Πάποῖα απΙΠογΠα οἱ ρογίήα ηγίοΙ (απάθεια ονᾶ- 

ἀσηί. 

ΗΧΧΙΥ. Ρε ποία αποαιθ οδί τεδρυβ]ίσα Τη (τος αἰίας μο-- 

ΡΙΙΠΙΙΠΗ 6145565, ΡαδίΟΓΙΠΗ γἱάσ]ίσαί, αβιιοοΙαΓΙπλ(πε εί ορίβ- 

[ οππι. Αρτίσο]ώ κο] ατα (πο θαςβἰρπεηά!ς αΡίµΠΙ1, ΠΟΠ Τηαρη8 

οἸοσαίαπι 5ρεηά[]5 α 1656 5αὀργάομΡαδαια ας π]Ηατίρας 

αοορίαπ{, αἱ {π Ίου οπ]Πο {επιρας εχειοεπἀο οοηίετιη{; αἳ 

απία αἲ Ἱπ[απία η «ασ ῖς ταδας εἀασαπίαν, Ίοησε αἰἰαγιαι 

5εΠΠΙΠΠ οοΙοΏος Ρεγ]ία οχδιῃροταη{. (2) Ναπι ἵεγῶ ηαία- 

τα αἱ ααπαγαπι Παχαπα οἱ βοπιεη{ἶ αἴαᾳις πιθβδίς οἱ- αῑος 

εοπαρογίαμά{ [γασία5 ΤΘΠΙΡΟΤᾶ οχαοίθ πηοΓμη{, ΡὰΓΙΙΠι Π]α[ο- 

(8). Εαάοσπι 

4ποσπθ ΡαδίοΓΙΠΗ ΤΟ, 41, ΡΘόΟΓΙΠΙ ουτα {8ηαΠαΠΙ Ἠεγθ- 

ταπι ἀἰδοιριίπα, ρατίπι εχρενῖοπίία Ῥτορπία. 

ἀ Πας Ίαταα ρατεπ/ῖθιις αοοερία, 5 αἰεπά15 οπηηθ γ{{α» {απιρας 

οἱοσα{. (4) Μια]ία απἱάσπη α ΡτοβεΠΙ{οῖρα5 ἆθ ορΏπια αοοι]- 

γαμ(1 οἱ ρᾶ5εεπάϊ ροσιάος τα[ίοπο αθεθρία Παθεηέ, 5εἆ ΠΟΠ 

Ῥαμσα ἁπηπ]α οπής 5ἰπάἱο αἴῖαπι 1ρδῖ Ιηγοαπίαη{. Ἐί σαοᾷ αᾱ- 

πηγα{ἰόηθιη ῬνορίοΓ ΘΗΠΙΠΊάΙΗ ἵπ Ηἶδορ τ6βρις Ιπάδίγ]απα ἵη- 

Ῥνϊπαϊς πηθγείατ, σαμΙπαγαπα αἱίογε5 ΑΠΡΕΓΗΠΙ(ΠΕ ρα8ΙΟΓ6Ρ, 

καὶ τὸ θαυμασιώτατον, διὰ τὴν μρσορη, τῆς εἰς ταῦτα 

σπουδῆς οἵ τε ὀρνιθοτρόφοι χαὶ οἱ χηνοβοσκοὶ 7ωρὶς τ τῆς 

45 παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις έχ φύσεως συντελουµένης 

Ὑενέσεως τῶν εἰρημένων ζῴων αὐτοὶ ὃ διὰ τῆς ἰδίας φιλο- 

τεχνίας ἀμώθητον ας ὀρνέων ἀθροίζουσιν' (8) οὐ 

γὰρ ἐπῳφάζουσι ὃ διὰ τῶν ὀρνήθων, ἀλλ) αὐτοὶ παραδός ως 

Κειρουργοῦντες τῇ συνέσει καὶ φιλοτεχνίᾳ της φυσυνῆς 

(ο) Ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς 

αππιαηΙσΠα ΠΟΓΙΠΗ ῬγοςΓσαβίομθ, παΐατα ορίοτῖ 4ποατθ 

Ἰουπίρις ρου να]σαία , πο οοπ{θη(1, 810 1ρθί Ππσεπίο Ιπῇ- 

πἰίαπα αγΊάπη (Ἰη]ᾳς σοποτίϐ) πα (πάἰποιη οοησγεραη{. (ὅ) 

[ οπ. οπίΠι ἄὖος ἵποιραια παπί, 5εᾷ δις ἱρδί πιαηίρας, 

ααοα πίτα οδὲ, [ωΐα5 οχοαάἁπί, εἰ δἱό ε[ιοαοίίαΙ τα- 

{αγα]ί Ἱησοπίο δί αγία πΙμΙΙ ουποράιπί. (6) Οπίη εί αγηβοία 

50 ἐνεργείας οὐκ ἀπολείπονται. 
' Αησνρϊς πιαχίπιο οχοι]ία οἱ αἆ ]ηδίατη Ρεγάμοία Ππθπα γ]- 

ν ἔστι παρ ὰ τοῖς Αἰγυπτίοις μάλιστα δια- | τέχνας ἰδεῖ 
ϱ ' ἄονο οί. Αριᾶ Ἠος ομίπ] 5οἱο5 αγβοίῖριας αηϊγογρίς πθΠπθ 

πεπονην. ένας καὶ πρὸς τὸ κα αθηκον τέλος διηκριθωμά- 

αῑῑιά ορἰβοίμα πθήαο παπι η περαβ]σα Πάπ5 β1501ρεγ6 
νας᾽ παρὰ μόγοις Υὰρ τούτοις οἵ ὃ λημιουργοὶ πάντες οὔτ᾽ Ι 

ἐργασίας ἄλλης οὔτε πολιτικῆς τάξεως µ. ταλαμ.θάνειν α 1σοί, ηἰςί α Ιερίρας ἀαβηϊίαπι εί α ρατοηίρις ἱγαδῖθαπῃ τα 
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(86: ϱ7.) 
τος ω ο / « / λ ὰ 
ἐθνται πλὴν τῆς ἐκ τῶν νόμων ὥρισμένης καὶ παρὰ 
.ω ϱ/ 

τῶν Ὑονέων παραδεδοµένης, ὥστε µήτε διδασκάλου 
/ σα) φθόνον μήτε πολιτιχοὺς περισπασμοὺς μήτ᾽ ἄλλο µη- 

δὲν ἐμποδίζειν αὐτῶν τὴν εἰς ταῦτα σπουδήν. (2) 

Παρὰ μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις ἰδεῖν ἔστι τοὺς τεχνίτας περὶ 

πολλὰ τῇ διανοία περισπωµένους καὶ διὰ τὴν πλεονε- 
ξίαν μὴ μένοντας τὸ παράπαν ἐπὶ τῆς ἰδίας ἐργασίας: 

οἳ μὲν γὰρ ἐφάπτονται γεωργίας, οἳ δ᾽ ἐμπορίας χοι- 

νωνοῦσιν, οἳ δὲ δυοῖν ἢ τριῶν τεχνῶν ἀντέχονται, πλεῖ- 
στοι ὃ᾽ ἐν ταῖς δηµοκρατουµμέναις πόλεσιν εἰς τὰς ἐκ- 
χλησίας συντρέχοντες τὴν μὲν πολιτείαν λυµιαίνονται, 
τὸ δὲ λυσιτελὲς περιποιοῦνται παρὰ τῶν μισθοδοτούν-- 

των" παρὰ δὲ τοις Αἰγυπτίοις, εἴ τις τῶν τεχνιτῶν 

µετάσχοι τῆς πολιτείας ἢ τέχνας πλείους ἐργάζοιτο, 

µεγάλαις περιπίπτει τιµωρίαις. (8) Τὴν μὲν οὖν διαί- 
ρεσιν τῆς πολιτείας χαὶ τὴν τῆς ἰδίας τάξεως ἐπιμέλειαν 

διὰ προγόνων τοιαύτην ἔσχον οἱ τὸ παλαιὸν τὴν Αἴγυ- 
πτον χατοιχοῦντες. 

ΓΧΧΥ. Περὶ δὲ τὰς χρίσεις οὐ τὴν τυχοῦσαν 
ἐποιοῦντο σπουδήν, ἡγούμενοι τὰς ἐν τοῖς δικαστηρίοις 
2 / / [4 Ἀ ον ανά / ΄ Ν 

ἀποφᾶσεις μεγίστην ῥοπὴν τῷ κουνῷ βίῳ φέρειν πρὸς 
/ ο» ο 

ἀμφότερα. {2) Δῆλον γὰρ ἦν ὅτι τῶν μὲν παρανο- 
/ / ω μα] ών / / 

μούντων κολαζοµένων, τῶν ὃ᾽ ἀδικουμένων βοηθείας 

τυγχανόντων, ἀρίστη διόρθωσις ἔσται τῶν ἁμαρτημά-- 
των’ εἰ δ᾽ ὁ φόθος ὅ γινόµμενος ἐκ τῶν κρίσεων τοῖς 

παρανομοῦσιν ἀνατρέποιτο γρήµασιν 3 χάρισιν, ἐσο- 
µένην ἑώρων τοῦ κοινοῦ βίου σύγχυσιν. (3) Διόπερ ἐκ 
τῶν ἐπιφανεστάτων πόλεων τοὺς ἀρίστους ἄνδρας ἆπο- 

δεικνύντες δικαστὰς κοινοὺς οὐκ ἀπετύγχανον τῆς προ- 

αιρέσεως. Εξ Ἡλιουπόλεως γὰρ καὶ Θηέῶν καὶ Μέμ-- 

φεως δέκα δικαστὰς ἐξ ἑκάστης προέχρινον: καὶ τοῦτο 
Ν / 3 3 / / ο 3 σα 3, 

τὸ συνέδριον οὐκ ἐδόχει λείπεσθαι τῶν Ἀθήνησιν Ἄρεο- 

παγιτῶν ἢ τῶν παρὰ Λακεδαιμονίοις Ὑερόντων. (4) 

Ἐπεὶ δὲ συνέλθοιεν οἵ τριάκοντα, ἐπέκρινον ἐξ ἑαυτῶν 

ἕνα τὸν ἄριστον, καὶ τοῦτον μὲν ἀργιδικαστὴν καθί-- 
5 λ λ /’ / 3 ια / 

σταντο, εἷς δε τὸν τούτου τόπον ἀπέστελλεν ἡ πόλις 
[/ ν, ν' “” δὲ » 3 / Γ ο 

ἕτερον δικαστήν. Συντάξεις δὲ τῶν ἀναγχαίων παρὰ τοῦ 

βασιλέως τοῖς μὲν δικασταῖς ἴχαναὶ πρὸς διατροφὴν 

ἐχορηγοῦντο, τῷ δὲ ἀρχιδικαστῃ πολλαπλάσιοι. (5) 
κα Δ / Ὢω. ον / 

Ἐφόρει δ᾽ οὗτος περὶ τὸν τράγηλον ἐκ γρυσῆς ἁλύσεως 

ἠρτημένον ζώδιον τῶν πολυτελῶν λίθων, ὃ προςηγό- 
3 / : - ϱω .. 6 / κά αν 32 ὃς Αλ 

ρευον ἀλήθειαν' τῶν δ᾽ ἀμφιςθητήσεων Ίρχοντο ἐπειδὴ 

τὴν τῆς ἀληθείας εἰχόνα. ὃ ἀρχιδικαστὴς προςθοῖτο. (9) 
Τῶν δὲ πάντων νόμων ἐν βιθλίοις ὀκτὼ γεγραμµένων, 

καὶ τούτων παραχειµένων τοῖς δικασταῖς, ἔθος ἢν τὸν 
Δ / / αι ο μοι λ Δ ο ο 

μὲν κατήγορον γράψαι καθ) ἓν ὧν ἐνεκάλει καὶ πῶς γέ- 
: ῑ λ 2 Υ/ ὼ». 23 ο τν .ν λ “ϱ, μ 

γονε καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ ἀδικήματος ἢ τῆς βλάβης, τὸν 

ἀπολογούμενον δὲ λαθόντα τὰ χρηματισθέντα ὑπὸ τῶν 
3 / ϱ) / Δ σ/ τ « 3 ψ [κ Ἂ ἀντιδίκων ἀντιγράψαι πρὸς ἕκαστον ὡς οὐκ ἔπραξεν, Ἰ 

/“” 3 3” / ἈἌ ον / ἐλ / : / 4 -- 
πράξας οὐκ ἠδίκησεν, Ἄ ἀδικήσας ἐλάττονος ζημίας ἄξιός 

ἐστι τυγεῖν. (7) Ἔπειτα νόμιμον ἦν τὸν κατήγορον ἄντι- 
γράψαι καὶ πάλιν τὸν ἀπολογούμενον ἀντιθεῖναι' ἆμ-- 

φοτέρων δὲ τῶν ἀντιδίκων τὰ γεγραμμµένα δὶς τοῖς δικα- 
- -ω / λ 

σταῖς δόντων, τὸ τηνικαῦτα ἔδει τοὺς μὲν τριάχοντα τὰς 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΤΙ 115. 1. οί 

ηθα πο πηααϊςίτογαπα Ἱηγίάία ποηθ ΤΙ ο ψ Τη οεσαρα- 

Πο πθααο αι απἰάφααπα ΠΠοΓΗΠα. οἶνσα Ίος ΙΔ ΗΠη. ἵπι- 

Ρεάϊαί. (7) ΑΙΠΟΙ οπίπι οἴτοα πηπ]ία ἀῑδίπίοίπίη Ἠαμογο απὶ- 

παπα απ{ἶῇσρς, πθο ἵπ απῖας ἀμπιίαχαί το {γασίαίίοηο Ργο0- 

Ρίεν αγαπμαπα Ροικἰδίογο γἱάδπηι : αἰἲί οπίπῃ αστίομ] ατα: Π]α- 

ηυ5 αἀπιογεηί , αΠϊ ππογοαίγα. βυΠί οοΏδοΓίο5; 5Πί οβίαηι 

απἰ ἆπας απί {τος φἱπηπ] ατίος οαροβδαη{ Ροή ἵπ οἶγίίαί]- 

Ρα5 Ρορι]ατεπι βἰαίηπα απιρ]οχίς αἲ οοπαίοπες ρα)]ίσας 

οπγςΙίαπίος ἀαίγιπιοηίαπα τεϊριλ]ίοσς, 5ἳΡί γθγο ΘΠΙΟΙΗΠΠΕΠ- 

{ωπα Ῥετ αἰογαπ] Ἰαηρίίοπες οοπαραταη{. Αί Ἱπίου Α15γ- 

Ρίϊο5, δἱ απὶς ορίβοιπι τοπηραβ]ίσαπα οαροφδῖέ, απί ρίατα 

»Ιπημ] αγβοῖα εχοτοδί, ργαγὶρείπιας Ἱποιγηϊί Ῥωπας, (8) 

Ἠαο Ιβίίατ ταίοηθ γείεταπῃ Ἐσγρβοταπι ταδριῦ]ίσα ἀῑδαποία 

ΓΗΐ5 Ίπαπο δἱ αΐδαπα ονα1πῖς «Πτα Ιπάς α πια]ογῖθαις α16- 

ας σθςς!ΐ, 

ΤΧΧΥ. φπάϊσΙῖς γεγο ἀλρεπίίαπι ποή γη]σαγοπι αἁμ- 

Ῥοηί; αιοά 5εη{εηίῖα5 νο (τήραπαΙί ρνοπιπΗϊαίας ΙΑ ΧΤΠΙΙΠΗ 

γ]ίο οοπηπηΙΠΙ ΠΙΟΠΙΕΠ{ΠΠΑ α[ἴογτο 1π πίταπΊαπθ ῬαΓί6ΠΙ.6Θη- 

φεη{. (2) Χαπι Παιά οΏ5εΙΓΙΠΗ 1ρεῖς ογαί, 5ἱ (αοἰποτοςί Ρι]- 

πτοπίαν, Ἱπ]αγία ορργθρδῖς ακαπα {ογγοίαγ, ΟΡΙΙΠΙΒΠΙ 

απο ἀθ]ιείογαπα οπιοπάα{ΙοΠΘΙΗ {οτο; οί εοηίτα, δἳ ἴθιτου ἃ 

Ππαἱος Ἱπιρεπάεης 5εθ]ετα[ί5 γε] Ρεουπία οἱ στα[ία οΥοτ- 

{αυείαἩ, οομ[ΙδΙΟΠΕΠΙ πηῖγειςα ΠοπιΙπΙπη 5ορἱεία[ῖδ ογοη{τ]- 

ΤΙ Ργοδρίοϊεραηί. (9) Νεο αΏδαια 5πεσθδδα οοΠΒΗΤΠα 

{αἱξ, {πο ορπιος αχ οἰγ[ίαίρας ποβρηβεϊηιϊς νίτος πάϊοΙῖς 

Ργα{οσογιη{. Νάπα οκ Ηε[οροΙ αἱ ΤΠερίς οἱ Μεπηρηῖ ἆσπος 

Ἱαάϊσες εἰοσογαπί. Ουἵ οοηβθδ5Ι5 που Αγοοραρίας Α{Ποηίθη- 

ΦΙΠΠΙ η6ς 5επα(ιΙ Τασεάα»πιοπῖοτΙπῃ Ῥοξίροποπά5 γιάεβα- 

ίατ.. (4) 6οηβνεβεί ΙΙ (γὶσίπία γ]τὶ πππα οκ οο]]οσίο, οἱ αιῖ- 

4επα ορπχαπα, Ῥγαδἰάθπα Ππάϊοίογαπα ογδατηπέ, ἵη ου]Η5 1ο- 

επι α105 αάπα δα ρηί6ραί Ἱαάϊσοπι. βρεπάῖα, απκο ἵπ 

νϊείαπα αἱ αἰίας τος πθοθβεατίας β[Ποθτοηί, α τοσο ]μά1εῖ- 

οἵρις ρτοάεραπίατ, 5εἆ Ιαα1οῖ Ρτα{εοίο πηπ]ίο απηρ[ία5. (5) 

(οδίαβραί 15 ἵπ 6010 εκ απ’θα οαίθηα ἀερεπάεης ο Ιαρί1{5 

Ῥτοοβίςδ]παῖς εἱπιπ]ασγαπα, ουἱ Ὑεγίίας ΠΟΠΊεΠ. Ἠου ἃ [1ά]- 

οἵοταα ΡΓΙΠΟΙρ6 αβδΙΠη{ΗΠα ἀἰδορρίαπάί Πΐες απδρ]οῖαπα εγαῖ. 

(6) Ταπι οείο οοδἱεῖρας, απἶριας πμ]νετςς Ίορος ἀεδετῖρία 

οοπΗποραπίατ, αριά Ἰπάΐσος ἀοροβίῖς, Πο βΗΐ αἱ αοίοτ 

εἰπσιι]αίίπα 5οπῖρίο εχ]ήρογεί οἱ ογἴπιο, δί [αοί πποάυπη, 

οί ἀαπηπί Π]αί! α5ΙππαΙΟΠΕΠΙ;Σ Το6ιΙ5 οοπίτα Ρο5ί αοοθρίαπι 

αἳ αἀνογδατίο οπἱπηπα(ἰοπῖς Ηβεί]απι αἆ εἵηση]α 5οπΙρίαπη 

ΟΡΡΟΠΕΤΘ., 56 Τε] ΠΟΠ [οοῖς»ς, Υε] [ποϊεπάο πο ἀε[αυ]ςσε, 

νο] ἀαιίαποπάο πλῖηας Ρα οοπηΠΙΘΓΗΙςο: (7) {απι οζΗ- 

«αΐοΥ 5οΠρίο παρ]ίσατα, ἀθίεηδοτ τοροηδίοπριη ἀπρΙΙΟ4Τ6. 

Ῥοσίατιαπα Εἱ5 Ιία Πρε]]ος αάϊοίρας οτμήρπεταηίέ Πραηίες, 
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Ἰνώμαςέν ἀλλήλοις ἀποφαίνεαθαι, τὸν ἀρχιδικαστὴν 

τὸ ζῴδιον τῆς ἄληθείας προστίθεσθαι τῃ ἕτέρα τῶν 

ἀμφιοθητήσεων. 

ΤΧΧΥΙ. Τούτφ δὲ τὶ τῷ τρόπῳ τὰς κρίσεις πάσας συν- 

τελεῖν τοὺς Αἰγυπτίους, νομίζοντας ἐκ μὲν τοῦ ον 

τοὺς συνηγόρους πολλὰ τοῖς δικαΐοις πο ο καὶ 

γὰρ τὰς πλ τῶν ῥητόρων χαὶ τὴν τῆς ὑποχρίσεως 

γοητείαν καὶ τὰ τῶν χινδυνευόντων δάκρυα πολλοὺς 

προτρέπεσθαι παροραν τὸ τῶν νόμων ἀπότομον καὶ τὴν 

τῆς ἀληθείας ἀχρίθειαν (9) θεωρεῖσθαι } σον τοὺς ἐπαι-- 

νουµένους ἐν τῷ να. ρα ἢ δι ἁπάτην ἢ διὰ 

ψυγαγωγίαν Ἡ ἢ διὰ τὸ πρὸς τὸν ἔλεον πάθος συνεχς ρ 

ας τη δυνάμει τῶν η ουτον ἐχ δὲ το ἂν ᾱ- 

φειν τὰ δίκαια τοὺς ἀντιδίκους ὤοντο τὰς χρίσεις ἄχρι- 

σε ἔσεσθαι, γυμνῶν τῶν πραγμάτων θεωρουµένων. 

εὐφυεῖς τῶν βρα- 
απ ϐ) Οὕτω Ὑὰρ ἂν μάλιστα μήτε

 τοὺς 
5 πως, 

υτ έρων πλεονεχτήσ σειν µήτε τοὺς ἐνηθληκότας τῶν 
Δ οο 

ἀάπει ίρων μήτε τοὺς ψΨεύσ σοι χαὶ τολ μηροὺς των 

Ω2 

Φ .λ ο-- 
υ 

4 ον 3 2 

λήθων καὶ κατεσταλµένων τοῖς ἤθεσι, πάντας δ' ἐπ 
-ω 

3 -” / 

ἴσης τεύξεσθαι τῶν δικαίων, ἵκανὸν γρόνον ἐκ τῶν νὸ- 
ο ο / 48 / οϱ] . 

υ..ν λαμ.θανόντων τον μὲν ἀντιδίκων εζετασαι τα παρ 
Ἡ ε 

ο οί ο σεις ο ρορνι λ με τα 

ἀλλήλων, τῶν δὲ δικαστῶν συγχρῖναι τὰ παρ αμφο 

τέρων. 

τχκκς Π. Επεὶ δὲ τῆς νομοθεσίας ἐμ. ἐμνήσθημεν, οὐχ 
/ ιά / 9, 

ἀνοίχειον εἶναι τῆς ο. ο ἱστορίας νομ. αίζομεν ἐκ-- 
Ἅ / - : 

θέσθαι τῶν νόμων ὅσοι παρὰ τοῖς Αίγυπ τίοις παλαιό 

τὸ τητι διήνεγκαν Ἡ παρηλλα γμένην τάξιν ἔσχον, ἡ 
! 

σύνολον ὠφέλειαν τοις φιλενα] γνωστοῦσ 
λ 

(2) σηώ μὲν οὖν χατὰ τῶν 

ύνανται παρα 

να θά- σχε έσθαι. επ σ ς 

ν νατος ἦν παρ αὐτοῖς τὸ πρόστιµον, ὣς δύο τὰ μέγιστα 

ποιούντων ἀνομήματα, αι τε οεθῤῥτῶν χαὶ τὴν 

µεγίστην τῶν παρ ἀνθρώποις πίστιν ἆ μμ όντων» 

(8) Ἔπειτα εἴ τις ἐν δδφ χατὰ τὸν χώραν 1δὼν φονευό- 

μιενον ἄνθρωπον ᾗ Ἆ τὸ καθόλου. β βίαιόν τι πάσχοντα μᾶ 

ῥύσαιτο δυνατὸς ὤν, θανάτῳ περιπεσειν ὤφειλεν" εἶ δὲ 

πρὸς ἀλήθειαν ὃ διὰ τὸ ἀδύνατον μὴ κατισγύσαι πα μην 

μ.ηνῦσαί γε πάντως ὤφειλε τοὺς ληστὰς χαὶ ἐπεξιέναι 

τὴν παρανομίαν᾽ τὸν δὲ ταῦτα μῇ πράξαντα χατὰ τὸν 

νόµον ἔδει μαστιγοῦσθαι τε ταγµένας πληγὰς «αλιπάσης 

εἴργεσθαι τροφῆς ἐπὶ τρεῖς ημέρας. (4) οἱ - γενρῶς 

τινων χατη’ Γορῄσαντες ὤφειλον τοῦτ ο. ὃ τοις συ- 

εἴπερ ἔτυγον χατα- κ» 

χοφαντηθεῖσιν ἔτέταχτο 7 πρόςτ 
͵ 

δικασθέντες. (5) Προςετέτακτο ὃ δὲ χαὶ πᾶσι τοῖς Αἴγν- 

πρὸς τοὺς ἄρχοντας ἀπὺ τίνων 

μ.0ν» 

1 

η] υ 
πτίοις ἀπογράφεσθαι 1 

ἕχαστος πορίζετα , τὸν βίον, χαὶ τὸν ἐν τούτοις Ψευσά- 

μ.ενον πόρον ἄδικον ἐπιτελοῦντα θανάτῳ περιπίπτειν με 
ολ) δὲ τοῦτον τὸν νόμον ὑπὸ Σόλω- 

6 Άἴγυπτον εἰς τὰς Ἀθήνας μετε- 
/ 

«ὶ 
ολ / 

ἦν ἀναγχαϊον. Λέγεται 

γος ο 

(ο) Εν 
ἡ τὸν ὃο μα Ἀ : 

μωβ η τον ος 

ως ον «] οΟλω 

Ξ 
νεγθῆναι. ις ἔχουσίως ἀποχτείναι τὸν ἕλ ἐλεύ- 

ἀποθνήσκειν ως οἵ νόμοι 

μὴ ταῖς δια 
ευ [ 

έπι λαῖς εἴ ο. 

λ / 

προσξταττον, συα μ.ν βουλ ομ.ενον 

τας τύγης, ἆλλ ιὰ ταις ς 
τῶν φαύλων, ἅμα 9 

τῶν πράξεων 
Ν τῆς τῶν δούλων ω- απ 

ΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΑ. Α. 

ο ---Ἔ--ύ-------- 

[57, 65.) 

(απάθπη εοη{ομίία5. Ἱπίετ 5ο ἀῑσσπαϊί ἰπαίπία γ{τῖς, ρηπεῖρῖ 

ΠπάΙσμπη γοηίας ο[ϊσίοπι αεί οοπίγογεγδαμυπα ρανῇὶ 

αρρησαπα{ ο[Ποίαπα Ἱποαπιβοραί, 

ΗΧΧΥΙ. Ἠοο πιοάο ουποία /Εσγρίϊϊς [πάϊοῖα Ρογᾶσρετθ 

50Ί6π]ῃθ εδί. Οαμ5ἱάἱεογαπα ομίπι ογα{ίοπθ την] {αρ οα]- 

δἰπῖς ο[ππα1 ανβταπία ης ΠΠ ογαίοΓΙΠΙ ατίες οἱ αοθἰοηῖ5 

ργωρίϊρία οί ρεποΠαπίαπα Ἰαετίπιος πη]ίο αἀάποαηε, αἱ 

| Ἱεραπι τίσοίσπα αἱ γεγαιἶς ΠοΓΠΙαΠΙ Ῥοβί]αρθαηί. (2) 5.- 

ΡΕΠΗΠΙ6ΤΟ οπίπα γἱ]άετί να] εχογοϊαίος ἵπ Ιαάἰοῖς αιί ρε 

| [αασῖαπα, απ{ ρου γο]αρίαίοπη αἱ πηἰςογ]έογάῖω α[[οοίίοποπα, 

[αου]ίαίο ἀσεη[]ς αρπῖρί. ὙδγΙ Πα ΘΠΙΠΊΥΘΤΟ 81 6ΙΙΠΗ αἆ γεγδαγ]] 

όαμδαπα πι Πίτα» τοίογγθη{, ΤΘΡΙΙ5 Ρεῦ 56 πιᾶο σοηφἰἀθτα(ῖς, 

(3) Τία οπΊπι 

πθς Ἰηπσοπίοδος {ατάϊοπθας5, πεο οχετοΙίαἰος Ἱπαρεγ]ῇς, πες 

ασια ίογεπα {ους ἀ[αάἰσαΠοπετη εχἰςΙπιαβαπί. 

πιοηάασος αἱ εοπβάθηίες γογασίρας εἱ πποάσςίῖς ργώ]αίαα 

5ο4 οπΊπε5 «απο Ί1το Τοίχος, αααπᾶο δαΐ ΙοήραΠῃ α Ίεσα 

ἴεπηρις εοποεἀετείγ αἀγοιρατίϊς αἆ Ἱησρρία οἑτοσθεία οχᾶ- 

πηπαπάππα, ]αάιοίρας αἲ αἰπίαδααα ρατίῖς ἀῑσία οοΠίΘΙθΘη- 

ἆππα οἱ ἀ]ιαἰσαπά απ]. 

ΗΧΧΥΠ. απι ροδίαπαπη Ἱεραπῃ πθη!1ο Ιποίά1ξ, ΠΟΠ αἱίθ- 

ΠΙΠΙ αἲ ἸηςΗαία. Πἰςίοτία ἀποίππας, Ίεσες Ἠσγρίίοταπα οχ- 

Ροπθτα, αιιῶ γε] απίοσεΙαηί νοαϊηδίαία, νο] ἀϊναιδαπι αῇ 

αηῖς οοηδΙ μα οπεπι Παβοπί, να], αἱ τετρο ἀῑσαίπν, αΗ]ία- 

ἴθπη α[ἴετγο πάΙο8ο”Ἰοσίουί απεαηί. (2) Ῥήπαπι Ιστ 

ἵπ Ῥοήυγος σαρῖῖδ Ῥωπα 5απαΐα Πας: αἲ αἱ ἀπο πιαχῖτηα 

οοπιπηϊΜετεπί Πασιία, απσδ αἱ Ρἱείαίεπι ἵπ ἀθος γιο]αγοπί, 

οἱ πιακίπιαπι βάοἱ ἰπίτ Ἰοηιῖηος Ηγηιαπηοπίαπη ογογίογθηί. 

(3) Ρεϊπάο ἳ απὶς η τἷα Ποπιπθπη ΙπίθτβοΙ, απ παπι] δεί 

τίπῃ 5ι5ππογοα τΙάθης, απη Ῥο556έ, πο γἰπάϊσαβςεί, εαρί{α]! 

εαρρ]ίοῖο ουποχίας εταί. 5ἱΠ απῖ5 γεΥοΓᾶ ΟΡΕΠΗ {6/6 ρες ἵπβι- 

ΠηΙΙ4{6ΤΏ Ώοῦ. Ρο[α]ςςεί, ΙπάΙσατε {αππεη ΙΔίΓΟΠΕΡ εἰ α6Ποπ6 

5οο]ας5 Ῥεγδοαμί {επεραίαν. Ἠος περ]ἰσοπίϊ ρἰασῶ οργίο π- 

ππθγο Ιπῃίείοο αἱ (γάμο αρῖς Ἱπιαναϊείαπι. (4) Οααπιηῖοςὶ 

αοσπςα{ογθς θίαἰ παπα {8ἱ5ο ἀε]α[ῖς Ράπαπῃ δαὐἱραπί, 5ἳ εἶς 

εοπάσπιπα({ οβ5οη{. (2) Ῥοττο Ἠδυρί5 αη]γοτείς Ἱπ]αποίαπι 

οαί, αἱ ποπηΐπα αριά πιβρϊςίγαίας Ῥτοβίσγεπίης, Ππάϊεαηίθς 

οι] 4πο Ργογθηίιι 6ἱ ν]έσο σεηείο Υἱοίαπη β)δί φπίδᾳαε 60Π]- 

ῥαναγεί. Μεηέας αι! Ππ]αδίπη] αρἰίαης αοθθίΏη ΠΙΟ 15 ρῶ- 

παπα ἱποιγγοβαί. ΟΠαἴῃ Ι6σ6Πῃ 501οἨ  ραοΓεριϊηαΠοπε ἵπ 415γ- 

Ρέππα Αίλοπας (γαάυσίςςε Γον. (6) Οπί δροπίαο Πβογαπι 

ἱοππίποπα αὐί ομίαΠῃ 56ΓΥΗΠΩ ηοσᾶςςεί, 6ἱ Ίοσες οπρῖ(ῖ5 5αβρ]ῖ- 

ἄσπι ἱπιοσαθαπί : πἐροίο απ ΠΟΠ ἀἴνοιεα Ποπ οοπά[- 

ἤοπο, 566 {αοίοΓΠΠΙ εοηςΗς ἃ «ρο]αιίριας Ἱπήρογϊ οποίος 

ον εἰς ἱ νε]εηί, εἰ Ἰαό εΓβᾶ 86ΥΥ05 6ηγὰ ποπηίπος εοπάοεθίασθΓεη{, 
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τοὺς ἐλευθέρους μηδὲν ὅλως ἐξχμαρτάνειν. (7) Καὶ 

χατὰ μὲν τῶν Ὑονέων τῶν ἀποχτεινάντων τὰ τέχνα θά- 

νατον μὲν οὐχ ὄρισαν, ἡμέρας δὲ τρεῖς καὶ νύχτας ἴσας 
συνεγῶς ἣν ἀναγκαῖον περιειληφότας τὸν νεκρὸν ὑπο-- 

μένειν φυλακῆς παρεδρευούσης δηµοσίας" οὐ γὰρ δἷ- 
χαιον ὑπελήφθη τὸ τοῦ βίου στερίσκειν τοὺς τὸν βίον 
τοῖς παισὶ δεδωκότας, νουθετήσει δὲ μᾶλλον λύπην 

ἐγούσῃ καὶ µεταμέλειαν ἀποτρέπειν τῶν τοιούτων ἐγχει- 

ρημάτων" (8) κατὰ δὲ τῶν τέχνων τῶν γονεῖς φονευ-- 
σάντων τιμωρίαν ἐξηλλαγμένην ἔθηκαν' ἔθει γὰρ τοὺς 

καταδικασθέντας ἑ ἐπὶ τούτοις χαλάμοις ὀξέσι δαχτυλιαϊα 

μέρη τοῦ σώματος κατατµηθέντας ἐ ἐπ) ἀχάνθαις χατα- 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5Ι0ΟῦΙ1 ΤΗΙΡ. . 

ῃ 
μ 

| 
| 
| 

/ ο” 5 { αρ. 2 εν) θ 8 2 1 η / | 

καίεσθαι ζῶντας" µέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀἄδικημά- 
/ μ { λ ο 3 - ο” λΊ Δ 

των κρίνοντες τὸ βιαίως τὸ ζην ἀφαιρεῖσθαιτῶν τὴν ζωὴν 
αὐτοῖς δεδωκότων. (9) Εῶν δὲ γυναικῶν τῶν καταδικα- 

ο λ -” λ ο) 

σθεισῶν θανάτῳ τὰς ἐγκύους μὴ θανατοῦσθαι πρὶν ἂν 
τέχωσι' καὶ τοῦτο τὸ νόμιμον πολλοὶ καὶ τῶν Ἑλλήνων 

κατέδειξαν, ἠγούμενοι αι αλά ἄδικον εἶναι τὸ μηδὲν 
κ. ” ο” 3 .. αφ 

ἀδικῆσαν τῷ ἀδικήσαντι τῆς αὐτῆς πλον ειν τιμωρίας, 
΄ ο - ή 3 

καὶ παρανομήματος ἑνὸς Ὑενομένου παρὰ, δυοῖν λαμ. 
ὃλ 

ζάνειν τὸ πρόςτιμον, πρὸς δὲ τούτοις κατὰ προαίρεσιν 

πονηρὰν ἐκτελεσθέντος τοῦ 
ο, / Δ.Α 

πω σύνεσιν ἔ ἔχον ὑπὸ τὴν ὁμοίαν ἄγειν χόλασιν, τὸ δὲ 

ἀδικήματος, τὸ µηδεμίαν 

ϱ/ .ν / 398/ ... ῃ / πάντων μέ γιστ ον, ὅτι ταῖς χυούσαις ἰδίᾳ τῆς αἰτίας 
ἐπενηνεγμένης οὐδαμῶς προςήχει τὸ χοινὸν πατρὸς χαὶ 
μητρὺς τέχνον ο. (1ο) ἐπ᾽ ἴσης Ὑὰρ ἄν τις 

Φπύλους διχλάθοι κριτὰς τούς τε τὸν ἔνοχον τῷ φόνῳ 
σώζοντας καὶ τοὺς τὸ μιηδὲν ὅλως ἀδικῆσαν συναναι- 
βοῦντας. (πι) Τῶν μὲν οὖν φονικῶν νόμων οἳ μάλιστα 

δοκοῦντες ἐπιτετεῦ γαι τοιοῦτοί τινες Ἴσαν. 

ΕΧΧΥΠΙ. Τῶν δ ἄλλων ὃ μὲν περὶ τῶν πολέμων 
χείµενος κατὰ τῶν τὴν τάξιν λιπόντων ἢ τὸ παραγγελθὲν 

στιμον οὐ θ- ο. ) αυτων ὄταττε ὑπὸτῶν ἡγεμόνων μἩ ποιούντων ἔταττε πρό 
δ) ὕστερον ταῖς ολ ) Ανά ) 4 ”. .-- 3 . νατον, ἀλλὰ τὴν ἐσχάτην ατιμίαν θε 

/ λ 3 Ἶ .. 

ἀνδραγαθίαις ὑπερθάλοιντο τὰς ἀτιμίας, εἲς τὴν προῦ- 
5 / / ο Δ ο. 

πάρξασαν παβῥησίαν ἀποχαθίστα, ἅμα μὲν τοῦ νοµο- 

τ 

3 
ει 

θέτου δεινοτέραν τιµωρίαν ποιοῦντος τὴν ἀτιμίαν Ἄ τὸν 

θάνατον, ἵνα τὸ µέγιστον τῶν κοχῶν ἐθίσῃ πάντας χρί- 

νειν τὴν αἰσχύνην, ἅμα δὲ τοὺς μὲν θανατωθέντας 
ἡγεῖτο μηδὲν ὠφελήσειν τὸν κοινὸν βίου, τοὺς ὃς σε; 

μωθέντας ἀγαθῶν πολλῶν αἰτίους ἔσεσθαι διὰ τὴν ἐπι- 

θυμίαν τῆς παῤῥησίας. (8) Καὶ τῶν μὲν τὰ ἀπόρρητα 
τοῖς πολεμίοις ἀπαγγειλάντων ἐ ἐπέταττεν ὁ νόμος ἐκτέ- 

µνεσθαι τὴν γλῶτταν, τῶν δὲ τὸ νόμισμα παραχκοπτόὀν- 

των ἢ µέτρα καὶ σταθμὰ παραποιούγτων 3 παραγλυ- 
- νά να ρω η. - 

φόντων τὰς σφραγίδας» ος ταν ἁρλκατων τῶν 
ψευδεῖς χρηματισμοὺς ο ιο ντο σετῶν 

τῶν τὰς ψευδεῖς συγγραφὰς ἐπι- ᾿ 

ἔεΥ ραμµένων, χαὶ 
5. 3 / λμωβο 

ἐκέλευσεν ἀποχόπτεσθαι τὰς χΣῖ- φερόντων, ἀμφοτέρας 
ρας, ὅπως ἕκαστος οἷς µέρεσι τοῦ σώματος παρενόµη- 

σεν, εἷς ταῦτα κολαζόµενος αὐτὸς μὲν µέχρι τελευτῆς 
ἀνίατον ἔχη τὴν συµφοράν, τοὺς δ᾽ ἄλλους διὰ τῆς ἰδίας 

τιμωρίας νουθετῶν ἀποτρέπῃ τῶν ὁμοίων τι πράττειν. 

(4) Πικροὶ δὲ καὶ περὶ τῶν γυναικῶν νόμοι παρ᾽ αὐτοῖς 

05 

ἵπσρηιος η] {ο πήηας παν αββοίοηᾶος. -(σ) Ρατοπῇβιις 

ΙοΤΟΓΙΠΗ Ππίον[οοΓῖο πο οπρί(α]ῖς ογα{; 5ο {νος αῑρς αἴᾳιο 
ποςίες ἵη οοπηΡ]εχι οσοἵδί Ρογάπτατα, επς{οθία ακςἰάρμίς ρι- 
Ρ]σα, οοσοῦαπίαν. Νοη θηἶ πι Ἰαδίαπα ρηίαραπέ γῖία Ριῖνατο 
605 απ γἱίαπη πα[ῖς ἀθάίβεριί ; 5ρᾷ ἐαδρα Ποπ ροβΐμς,, ο] 
49101 αί ρα π]οηίία Ἰποςδοί, Ποηιίπος 4) ]α5ηιοςἱ αμθῖς αγογ. 
{οηάος 6556. (8) Αί ἵπ ος ρατηῖοῖᾷας Ὁ ΠΟ ΕΟΠΙΠΗ 
ΡᾳἨῶ 6εηΗ5 5ἰαίποτηί : ἀαπηπαίος αηἶπι ϱἨ σος, Ροδί(ΠαΙΗ 

ἀῑπίία[ία οονρονῖς πποπΏγα οπ]απηῖς Ργαζμ1ς ἀαδεσία οιαπέ, 

Υ1ν05 5ρου δρἰηῖς ογεπηᾶϱί ΏθοθοςΙΙΠΙ ογαί. Ναπι αἰγοσῖςεὶ- 
ΠηΠΠΙ Ἱπίου ππογία]θς. 5εθ]ας ο5ςϱ Ππάιεαραπέ, ρου ντα ΠΠ]ς 
γΠαπι οιἱροια, αἱ γἴίαπι ἀράίςςοηί. (9) Ῥταρπαηίος αἲ 

Πηοτίεπα οοπἀσιηπαία5 απία ράΓ{ΠΠΙ ΠΟΠ ΙΠΙΘΓΙΠΙΕΡΑΠ{. ΩΠαΠῃ 

Ἱερεια πηα]{ ΟγαΟΟΡΙΠ Τοορρετιηί, ΠπΙααΠΠα οχἰκἠππαπίος, 

ἆοά ΠΙΙ] ἀολαπ]ςδαί, ἰάθπα ο Πα πα]ο[ίοο ββρΙοἴαπα Ῥογ- 

Ρρείῖ, εί οϐ ππίας [αοίπας α ἀποβας ΡώπαΠι οχίρί; αἆ Ἰως, 

απ υΠ1 πηαΙμπο 5ορ]α5 οοηςΠΙο ρογασίαΠα ο55οί, οἱάθπῃ 5Ιῃ- 

ΡΙΙοἵο ποπάατη Ιπ{ο]σοπίθιη ςιὐ]ίοἱ: οἱ αποςᾶ οπηπῖαπι πιαχ]- 

πηυΠΙ, πεσαασαπα οοηγοπΙτε, π{ αππῃ σταγ]ἰάλ {ΑΠΙΗΠΙ Το 

Ρεταραίι, Γῶ{Η5 {απα ραίτί παπα πηα(γί οοπιπηηῖς ία 

πημ]ίοίατ : (10) απαπάοφπἰᾶσπα ποπ. πιαρίς Ιππρτοβεπς Ἱ- 

ἀϊορς, απἱ οσ4ἱς τεΠη 5ογγαΠέ, (18η απ] Ἰηδοηίος ο πιοίο 

(οΙαπί. (11) σαρίίαϊος οσο Ίθρος, απ απἱάσπα ργα ορί6- 

τὶς φαρίεπί1ῶ Ἰαυά 6 ΠΙΘΥΘΠ{ΗΥ, Ἱία 5ο Πα ΏοηΠ{, 

ΗΧΧΥΠΙ. Ἠπίεν ας Ὑοτο, «πω ἆᾳ Ρο]ίς φαποῖία ο5ε, 

ογά(ππῃ ἀρεογίοπίρας απί ΙΠιρογαίογπΙ ηδεα ΠΟΠ 6χςο- 

απεπίρας, πο πιοτίῖς, ο6 Ἱπ[απηῖα οχίτθπια» ρ6"Π4ΠΗ 4θορυ- 

η. (2) Οποᾶδί ρορίθα ἰσηοπηϊπίαπα 5ἰτοηηίαίο ἄρο]ογοεγη, 

ἵπ ρηϊδίπαπη Πρετίαίοια οἱ Πάποῖαπι τος ἑππίατ. Πα απ η 

ΙσηοπηΙπίαπη ατανῖας πποτίο 5αρρΙΕΙαπ {οοῖέ Ιεσυπη]αίοτ, 

»Ιπηα]. ἹηΓαπιίαΠα ΡΟ 5ΗΠΙΠΙΟ Πα μοπάαπι Π]α]ο ἀοσογο νο]ης, 

οἵπιι] ΠΠ πλογίε α[[οσίος ντα: εοπηπηιἰ ΡγοΓα(ητος ΑΠΙΡΗΗ5, 

Ἰοποτθ Υοτο ἀθ]εσίο Ῥεϊπα, ἱησεπα[ίαίς ἀρείάσνίο ϱ]τῖ- 

ΠΙΠΠΙ α4μιο Ροπί ο[[οσίατος ορηδοξαί. (3) Οἱ Ποξίρης 96- 

οτοία επαπ{ατοπί, μἱ5 Ππσαπα οχδοσατῖ Ἰοκ πιαπάαβαί. ΠΙ5 

απ 1 πποπείαπη αἀπΠίεταγοηί, απί ροπάετα ε{ ΠἹΘηςΗΤΗΣ [αἱ5αγοηί, 

αὐί εἰσί]α (ταηδει]ρετοπί, 5οπρίς αίίαπα, απ (αβη]ας [α]καΒ 

οοπΟΙΠΠΑΤΟΕΠΙ{, Τα] 46 τε]α[ῖς ἵπ (αρια]ας ραρ]ίσα» αωἱάρίαπι 

46ΠΙΘΤΟΠΕ, αὐί 5γηςταρ]ια5 οπιεη/ἴίας οβίγιάστγεηΕ; 1εχ μἱταπι- 

ατα ΠπαΠΙΠΗ ργαοἷαϊ Παςςίέ, αἱ, απα φπἱδααθ οοτροΓί5 Ρατίθ 

ἵῃ οσοι Ροσςα55οί, Ἠαο ἂἆ ΠΠεΠΙ α5ᾳαθ Ιγγοραταβί ΟΠΠ1 

4απ1πο οἱ {ρο οπἱραπῃ Ἰπστοί, οἱ αἱἱσδ, Ρά Πα ἴας 58 60ΠΙ- 

πιοπο[ασίο5, αυ 14 σοπι5 {αοίμοτα ἀείοιτογεί. (4) Ρε 5εχη 



10 

15 

320 

οὐ 

56 

40 

64 

ὑππριαν τοῦ μὲν γὰρ βιασαμένου γυναῖχα ἐλευθέραν 

προςέταξαν πια τὰ αἰδοῖα, νοµίσαντες τὸν 

τοιοῦτον μιᾶᾷ πράξει παρανόμῳ τρία τὰ μέγιστα τῶν 

κακῶν ἐνηργηκέναι, τὴν ὕθριν καὶ τὴν φθορὰν καὶ 

τὸν τῶν τέκνων σύγχυσιν " (8) εἰ δέ τις πείσας μοιχεύ- 

σαι, τὸν μὲν ἄνδρα ῥάδδοις χιλίας πληγὰς λαμβάνειν 

ἐκέλευον, τῆς δὲ γυναικὸς τὴν ῥίνα κολοβοῦσθαι, ὑπο- 

λαμθάνοντες δεῖν τῆς πρὸς ἀσυγχώρητον ἀχρασίαν καλ- 

λωπιξομένης ἀφαιρεθῆναι τὰ μάλιστα κοσμοῦντα τὴν 

εὐπρέπειαν. 

ΤΧΧΙΧ. Τοὺς δὲ περὶ τῶν συμθολαίων νόμους 

Βοκχόριδος εἶναί φασι" προςτάττ τουσι δὲ τοὺς μὲν ἀσύγ- 

γραφα δανεισαµένους, ἂν μ φάσκωσιν ὀφείλειν, ὁμό- 

σαντας ἀπολύεσθαι τοῦ δανείου, πρῶτον | μὲν, ὅπως ἐν 

μεγάλῳ τιθέµενοι τοὺς ὄρχους δεισιδαιμονῶσι” (3) προ- 

δύλου Ύὰρ ὄντος ὅτι τῷ πολλάχις ὁμόσαντι συµδή- 

σεται τὴν πίστιν ακοθόλειν ἵνα τῆς εὐχρηστίας μη 

στερηθ ὃν περὶ πλείστου πᾶς τις ἕξει τὸ μὴ χαταντᾶν 

ἐπὶ τὸν ὄρχον ἔπειθ) ὑπελάμθανεν ὅ γομοθέτης την 

ὅλην πίστιν ἐν τῇ χα αλοκάγαθία ποιήσας προτρέψε εσθαι 

πάντας σπουδαίους εἶναι τοῖς Ἠβεσνν, ἵνα μὴ πίστεως 

ἀνάξιοι διαθληθῶσι" πρὸς ὃ δὲ τούτοις ἄδικον ἔκρινεν εἶναι 

τοὺς χωρὶς ὅρχου πιστευθέντας περὶ τῶν αὐτῶν συµ- 

θολαίων ὁμόσαντας μὴ τυγχάνειν πίστεως" τοὺς δὲ 

μετὰ συγγραφῆς δανείσαντας ἐχώλυε διὰ τοῦ τόχκου τὸ 

χεφάλαιον 5). Τῶν δὲ 
ὀφειλόντων τὴν ἔκπραξιν τῶν δανείων ἐκ τῆς οὐσίας 

/ 
ικα ἐποιήσατο, τὸ δὲ σύμα χατ᾽ οὐδένα τος 

- .ω Α - / 
πλεῖον ποιεν Ἡ διπλάσιον. 

εἴα-- 

σεν ὑπάργε ειν ἀγώγιμον, ἡγούμενος δεῖν εἶναι τὰς μὲν 

χτήσεις τῶν ἐργασαμένων Ἡ παρὰ Χυρίου τ τινὸς ἐν ὃ 

ρεαῖς λαθόντων, τὰ δὲ σώματα τῶν πόλεων, ἵ ἵνα 

καθηκούσας λειτ τουργίας ἐ ἔχωσιν αἱ πόλεις καὶ χατὰ πό- 

ἄτοπον Υ Ὑὰρ 

προϊόντα χίνδυνον, 
/ 3 { Ν ου 

πιστεύσαντος ἅπ . τε χαι της 

/ 

λεμον χαὶ χατ᾽ εἰρήνην στρατιώτην 

τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος εἰ τύχοι, 

πρὸς δάνειον ὑπὸ τοῦ 

τῶν ἰδιωτῶν πλεονεξίας ἕνεκα χινδυνεύειν τὴν χκοινην 

ἁπάντων σωτηρίαν. (6) Δοχεῖ δὲ καὶ τοῦτον τὸν νόµον 

ὃ Σόλων εἰς τὰς Ἀθήνας μετενεγχεῖν, ὃν ὠνόμασε σει- 

σάχθειαν, ἀπολύσας τοὺς πολίτας ἅπαντας τῶν ἐπὶ τοῖς 

σώμασι πεπιστευµένων δανείων. (5) Μέμφονται δέ 

τινες οὐκ ἀλόγως τοῖς πλείστοις τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησι 

νομοθετῶν, οἵτινες ὅπλα μὲν καὶ ἄροτρον καὶ ἄλλα 
τῶν ἀνα γκαιοτάτων ἐκώλυσαν ἐνέχυρα λαμβάνεσθαι 

τοὺς δὲ τούτοις χρησ σοµένους συνεχώρη- 

σαν ἀγωγίμους εἶναι. 

ΙΧΧΣΧ. πηρχε ὃ 
παρ Αϊγυπ ττίοις ἰδιώτατος" ἐκέλευε γὰρ τοὺς Ῥουλο- 

μέγους ἔχειν ταύτην τὴν ἐργασίαν ἀπογράφ ρεσθαι ι πρὸς 

ὁμολόγως ἀναφέρειν 
ῃ 

ρολο ο. 
προς ο. 

. -.ω -. 4 

δὲ καὶ περὶ τῶν χκλεπτῶν νόμος 

τὸν ἀρχιφῶρα, χαὶ τὸ χκλαπὲν 

παρ βαχρηµα πρὸς ἐκεῖνον, τοὺς δὲ ἀπολέσαντας παρα 

πλησίως ἀπογράφειν αὐτῷ καθ ἕκαστον τῶν απολω- 

λότων, προςτιθέντας τόν τε τόπον καὶ τὴν "ἡμέραν καὶ 

τὴν ὥραν καθ) ἣν ἀπώλεσε᾽ (9) το ούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ 
ον 

πάντων ἑτοίμως εὑρισκομένων, ἔδει τὸν ἀπολέσαντα 

. 
ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΩΥ ΣΙΚΕΔΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Α. (ρο, οὐ) 

πημΗορνί αθοτρας Παβοραπ{ Ίορος. Ναπι σπῖ νῖπι ἱπσεοηιο 

αἰ(α]]ρεοί, Ἠαῖς σοπ]ίαα ργω ο Ιαροραηί : ΏαΠῃ {α16Πῃ ΠΟ 

{α01ΠΟΓ6 {γα παχίπηα Πασίμία, Ἱημαγίαπη, οογγαρίθ]απα, 11μ6- 

ΤΟΡΙΠΗ 6ΟΠΗΦΙΟΠΘΠΗ, ΡεΓροεί/ατο ]πάἱεαραΠ!. (5) 8ἱ ρ6γεια- 

5α αἀπ]ίογῖαπη ο55ο{ί οοπηπηΙςΣΙΠη , γίτο πι]]ε ρ]ασα Γαδππα, 

πανί παγαπα ἀοίταπόα ο Ἱγγοραραίατ. Ναπι πω], αἆ 

γοβίας Ηρίάΐπας 9656 εχογπαη!Ι, ῬγῶοίρΙα γεηιςία({15 Ί6Πο- 

Οπ]α αἀϊπιοπάα οθηδεβαπί. 

ΤΙΧΧΙΧ. Ίιερες ἆς οοπιπηεγοῖῖς α Ῥοοσμοτίάς Ἰαΐας 4556- 

ταηί{, Ηἰ5 πιαµάαία, αί δἱ απῖς, ροουη(ῖ5 πμ{πο ασσερβῖς αἲΏς- 

απθ 5ΥηΡΤΑΡΜΟ, 5ε ἀεβεγε περεί, ἱπ{εγροβῖ{ο Παγαππδη{ο , α ἆο- 

ΡΙ{ο αὐδο]ναίαγ: Ῥηϊπχαπα Ἰά6ο, αἲ 1αγϊς[αγαπάἱ γεΙρίοηθΠα πιᾶ- 

ρη][ασϊεπίες ἀθιπιγογετοααπίαν. (9) Θαάπη ϱηἴπῃ πιαπΙ{ΕδίαΠλ 

ΒΙέ, αποά 5αρίας ἀθ]εταπς Πά6δἱ ]ασοίπταπι {ποῖαί, απαξααίς- 

ααθ, πο Ἠου επποΙαππεηίο Ρτείητ, πιαχίπιοροτο οαγεβίί, 

πο αἲ Ιταπεηίαπ ἀαγεπαίατ. Ώεϊηάς εἰ Ἠου αΠΙΠΙΜΠΙ Ἰ6- 

ΕιδΙαίου Ιπά αχ], 5ἱ Πάθπη Τη νΙίῳ Ιπίαρηϊία[ο {οΐαπη οοη{Ππαί, 

ουπείος αά ΠπογαπΙ ῬΡτορίίαίθηι Ἰην]ίαίαπι 1, ης {απαμαπι 

Πά6 ἱπάϊρηϊ Ἱπ[απιεπίηγ. Γπίάπάπῃ ρνορίεγεα Ππά[έαβαπίέ, απἴθης 

οΐένα ΠαταπιθΠίαπα Βάα65 Παβίία ο55εί, Πῖ5 ἆα οοάθπι 6οη- 

μασία Ἱπταίς βάεπι ἀεπερατί. Αί Ρρεγ ΙἸηίεγγεπίηπα 5γηΡτα- 

Ρ] {αηανγαπίες., π]ίγα ἁπρ]απι ρ6υ Ι5ΗΓΑΠΙ 8Π66ίς 5οΓί6ΠΙ 

ναίαβαί. 

γΙΠῃ οχίσθγθ, 5ο οοΓρα5 ἵῃπ πεχΗπ] ἆπσθγο ΠΠΙ]Ο πηοᾶο «0η- 

(3) Εί αδαταᾶς ἆο (αου]ίαἴρας ἀπηίαχαί οῬαγαίο- 

οεάσραί :. Ὄοπα ΠΠοταπι ατριταίας 6.56, απ γα] Ίαροτα 

οοπαραγαδςθηῖ, το] Ρ6γ ἀοπαἹοπεΠ] ἃ ΡΟΞΞΕΣΣΟΓΕ ]θβΙ{ηλο 8066- 

ΡίδεἙη{, 5εἆ εοΓροΓα αἰνίίαίρας ἀαρετί, ααἴρας αἆ «οηργια 

ΡΕΙΙ ρασΐσααθ πιαπία αἰσηίαν. Αὐδατάπα οηΊΠι 6556, ηηΠ]]- 

ἴεπα, απ Ρτο ρα(τία 5ε5ο Ρεγ]ου]ῖς ομ]]οίαξ, Ρτορίθς (ῴηης ἃ 

ετεάΙίοτε, 5ἱ ία εοπρετίί, ἵῃ εαγοθγεπα αβάμοῖ, οί οὗ Ρεϊνᾶ- 

ΓΟΤΙΠΗ ανα] ΙαΓη ΟΟΠΙΠΙΠΠΕΠΙ ΟΠΙΠΙΙΠΗ 5α[αἴθπη ἵη ἀΙδογίπ]εῃ 

τοπία. (4) Υἱάοίαν αί Ώ8πο Ίοσεπ] ΑίΠεπὶς ἱηγεχίςςθ 80ΙΟΠ;, 

αἰσαση(]]ῶ (εποιςδδἰοπῖς οπετλπι, ἵὰ εδ 51ίΓαΤΥΊΙΠΙ 10- 

ἀεγαξἰοπίς ) ποπιῖπθ αΏ 1ρ5ο γοσβίατη, απα οἶγες πΠἱν6Γ808 

(5) Εέ 

γ{μαρεταη{ ααἱάαιη ΠΟΠ ΙππλεΠίο Ῥ]εγοδαιε αριά πα200Φ 

αΏ ὤγο ἁ1ἱ6Πο., 1π οοτροτῖ5 ποχάπῃ ογθᾶ[ίο, ΠροτανγΙ{. 

Ιαρίφ]αίογε5, ααοά ατπια, αταίταπα οἱ αἰα ορετί {αοαπάο 

ΥΠαΧΙΠΊ6 πούθβρατία, οῦ {ης ρἰσποτί 68ΡεΓε γείποτῖηξ, αἲ 

οο5., αὶ 15 πα! ἀερεθαπί, αράποεηᾶος ρογπηϊσοτίη{. 

ΙΙΧΧΧ. Ρο (ή ράς Ἱεχ ααθάαπι Ργριϊϊς εδί ρεγ(πᾶπι 

εἰησι]ανῖς. Φαρεβαί οπίπα 6ο5, αἱ Μαῖς Που] ε{ απβθίας βθ- 

πογὶ οΡ6ΓΑΠΙ ἆατα γο]οηί, ποπηίπα αριά Γαγαπι ΡΠΠΟΙΡΕΠΙ 

Ρτοβίονῖ, αἱ ο γοςρίο {αγίαπα εχ Ρασίο αἆ ΘΙΠΙ ΓΘ[ΕΥΤΘ ; 605 

γοτο, απ Το5 5αᾶς απησίσδοηί, οοηρἰπηΠίεγ απιπι(ποςΠθοί 

απιίςεοτγαπι Πίθγῖς οοηβίσηαίαπη θἱ οκηῖρετα, ΙοσπιαΙο ας 

ἀῑσπι οί Ἰοίαπα, αάρας Ιαοίαγαπι [εοῖςδεηί, αἀφονῖρεγα. (2) 

Ἠος πιοάο ΟΜΠΕΙἰ5 [ος τορεΓῖς, {απζαίας, {αχα[ίοης τ6- 



ο 

(οι, 92) 

τὸ τέταρτον µέρος τῆς ἀξίας δόντα κτήσασθαι τὰ ἔαυ- 
τοῦ μόνα. Ἀδυνάτου γὰρ ὄντος τοῦ πάντας ἀποστῆσαι 
τῆς κλοπῆς εὗρε πόρον ὅ νομοθέτης δι’ οὗ πᾶν τὸ ἆπο- 
λόμενον σωθήσεται μικρῶν διδοµένων λύτρων. (2) Γα- 

6 μοῦσι δὲ παρ᾽ Αἰγυπτίοις οἳ μὲν Ἱερεῖς µίαν, τῶν δ᾽ 
ἄλλων ὅσας ἂν ἕκαστος προαιρῆται' καὶ τὰ γεννώµενα 

πάντα τρέφουσιν ἐξ ἀνάγκης ἕνεκα τῆς πολυανθρω-- 

πίας, ὡς ταύτης μέγιστα συμβαλλομένης πρὸς εὐδαι- 
µονίαν χώρας τε καὶ πόλεων’ νόθον ὃ᾽ οὐδένα τῶν γεν- 

10 νηθέντων νοµίζουσιν, οὐδ) ἂν ἐξ ἀργυρωνήτου μητρὸς 
Ἰδυνηθῃ. {) Καθόλου γὰρ ὑπειλήφασι τὸν πατέρα μό- 
νον αἴτιον εἶναι τῆς Ἰενέσεως, τὴν δὲ μητέρα τροφ ὃν 
καὶ χώραν παρέχεσθαι τῷ βρέφει' καὶ τῶν δένδρων 
ἄῤῥενα μὲν καλοῦσι τὰ καρποφόρα. θήλεα δὲ τὰ μὴ 

16 φέροντα τοὺς καρπούς, ἐναντίως τοῖς Ἕλλησι. (6) 

Ἐρέφουσι δὲ τὰ παιδία µετᾶ τινος εὐχερείας ἀδαπάνου 

καὶ παντελῶς ἀπίστου ἑψήματα Ὑὰρ αὖτοις χορηγοῦ- 
σιν ἔχ τινος εὐτελείας ἕ ἑτοίμης Ὑννόμενα , καὶ τῶν ἐκ 
τῆς βύθλου πυθµένων τοὺς δυναµένους εἰς τὸ πῦρ ἐγ- 

30 κρύθεσθαι, καὶ τῶν ῥιζῶν καὶ τῶν καυλῶν τῶν λεω : 
τὰ μὲν ὠμά, τὰ ὃ᾽ ἕψοντες, τὰ δ᾽ ὀπτῶντες, διδόασιν. 
(ο) Ἀνυποδέτων δὲ τῶν πλείστων καὶ γυμνῶν τρεφοµένων 

διὰ τὴν εὐκρασίαν τῶν τόπων, τὴν πᾶσαν δαπάνην οἱ γο- 

νεῖς, ἄχρι ἂν εἰς ἡλικίαν ἔλθη τὸ τέχνον, οὐ πλείω ποιοῦσι 

96 δραχμῶν εἴχοσι. Δι’ ἃς αἰτίας μάλιστα τὴν Αἴγυπτον 

συµόαίνει πολυανθρωπία διαφέρειν, καὶ διὰ τοῦτο πλεί- 
στας ἔχειν μεγάλων ἔργων χατασχευάς. 

ΙΧΧΧΙ. Παιδεύουσι δὲ τοὺς υἱοὺς οἳ μὲν Ἱερεῖς 

γράμματα διττά, τά τε ἱερὰ καλούμενα καὶ τὰ κοινο- 
80 τέραν ἔχοντα τὴν μάθησιν᾿ γεωμετρίαν δὲ καὶ τὴν ἄρι- 

θμητικὴν ἐπὶ πλεῖον ἐκπονοῦσιν. (5) Ὁ μὲν γὰρ πο- 
ταμὸς κατ’ ἐνιαυτὸν ποικίλως μετασχηματίζων τὴν χώ- 

ραν πολλὰς καὶ παντοίας ἀμφιςθητήσεις ποιεῖι περὶ τῶν 

ὅρων τοῖς γειτνιῶσι, ταύτας δ᾽ οὐ ῥάδιον ἀχριθῶς ἕξε- 

3ὅ λέγξαι μὴ γεωμέτρου τὴν ἀλήθειαν ἐκ τῆς ἐμπειρίας µε- 

θοδεύσαντος. (8) Ἡ δ᾽ ἀριθμητικὴ πρός τε τὰς κατὰ τὸν 
βίον οἰκονομίας αὐτοῖς χρησιμεύει καὶ πρὸς τὰ γεωμε- 

τρίας θεωρήματα, πρὸς δὲ τούτοις οὐκ ὀλίγα συµθάλλε- 

ται χαὶ τοῖς τὰ περὶ τὴν ἀστρολογίαν ἐκπονοῦσιν. (4) 

40 ᾿Ἐπιμελῶς γάρ, εἰ καὶ παρά τισιν ἄλλοις, καὶ παρ᾽ Λἰ- 

γυπτίοις παρατηρήσεως τυγχάνουσιν αἱ τῶν ἄστρων 

τάξεις τε καὶ κινήσεις» καὶ τὰς περὶ ἑκάστων ἄναγρα- 

φὰς ἐξ ἐτῶν ἀπίστων τῷ πλήθει φυλάττουσιν, ἐ ἐκ πα- 

λαιῶν χρόνων ἐζηλωμένης παρ᾽ αὐτοῖς τῆς περὶ ταῦτα 

40 σπουδῆς, τάς τε τῶν πλανήτων ἀστέρων κινήσεις χαὶ 

περιόδους χαὶ στηριγμούς» ἔτι δὲ τὰς ἑκάστου δυνά- 

 µεις πρὸς τὰς τῶν ζῴων γενέσεις, τίνων εἰσὶν αγίων 

ἡ καχῶν ἀπεργαστικαί, Φφιλοτιμότατα παρατετηρή- 

χασι. (6 ) Καὶ πολλάκις μὲν τοῖς ἀνθρώποις τῶν αὖ- 

60 τοῖς μελλόντων ἀπαντήσεσθαι κατὰ τὸν βίον προλέγου- 

τες ἐπιτυγχάνουσιν, οὐκ ὀλιγάκις δὲ καρπων φθορὰς ἢ η 

τοὐναντίον πολυκαρπίας» ἔτι δὲ νόσους χοινὰς ἀνθρώ- 

ποις ἢ βοσχήμασιν ἐσομένας προσηµαίνουσι, σεισμούς 

τε χαὶ καταχλυσμοὺς καὶ κομητῶν ἀστέρων ἐπιτολὰς 

ΡΙΟΡΟΒΟΒ. Ἱ. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΙΙ ΙΛ. Ι. 6 ώ 
τάπη [ασία, αμα ταπίοπη ΠΟΓΙΠΙ ρουφο]γ]έ, οἱ (Πη δυα γεςιι- 
Ῥεγαί. ΟΠ ομ1πα Ποτί Ποη Ρροβδίε, αἱ οΏΊηςς ἃ {αγίο αὐς/]- 

πεαηί, ΥΙΠΗ Ἰορίδ]αίου Ἰηνοπίέ, απο {οία τος 5ηρ]αΐία, ρτα {ου 
εχίβα πα τεζεπη(οπίς ργδίίππη, φογγανοίατ. (3) Τη πια]. 
πλοπίαπα 9σγρίΙογΙΠΙ φαρρτάο{ος ΙΠΑΠΗ , α[ἲί αιιοί ααἱδγοιί, 
ἀποιηί, Ναίίδᾳιπο αἰοπάῖς «πΠείο5 οΡογαΠΙ ἆαγα προρςςς οςί : 
αἱ Ἠοπαίπηπα Πχα[{(αάο δαρροίαξ, απο Ίχος ΡΙΗΤΙΠΊΙΠΙ αἲ 

(εΠοΙἑαἴ δια ἔθγνοῦ ανΏίαπιαιιο οοπάμσαί. Χος ααοππαπαπη Π]10- 

γαπ1 ΤΟ δρυγίο Παῦρηί, αἴίαπδί οχ απο]]α ομη{1εἷα δἳί ῥγοσγθα- 

{15. (4) Ῥο]απα οπΊπῃ ΡαίΘΠὰ ϱοπογα(1οηῖς ΔΠΟίΟΓΘΠΙ 6556, 

πλαίΤθη](11ο αΗπιθηία {αηίαπα οἱ Ἰοσυπα ἱη[απίῖ ργαῬογο ατΏ- 

(ναηίν. Α1Ώογθ5 οίαπα, πα ΓπποίάΠη οὐ υηί, ΠΊαγθς; 5ο4 

4 ΠΟΠ [οαηέ, Γοηίπας, οοπίνα 4πδΠ1 ἄγοροί, ποπιΙηκηί, 

(6) Ῥμοτο αὔΏκαιις δπέα, (σαΠίαίο Ργουςιις ἱπογοβΙρ] οᾶιι- 

σαπ{. ΝαΠΙ οοο(ῆία ααῶάαπα, οχ νΠί ραταίπσις [εί] πηαῖθ- 

τα οοη[εοία, ραργτῖ οῖαῦα {ηγήςος φαῦ οἴποτο {ο5ἱ05 γαςἰ- 

665416 αὐ οα165 ρα]ΗςίΓ65 πΙΠο ογαζος, πΠΟ θ]ῖχος 6ἱ 45505, 

αρροηπιηί, 

εἀποαπίατ, οϱ οοπαπιοᾷαπη 1οσογΠΙ {οπηροτῖθηα, ΙΠΠΡΟΠΡΑΓΙΗΠΗ 

(6) Αο απία δίπο οα]εραπποπ{ίς οἱ πιά{ ρ]οιίᾳο 

ΙΠΊΠΠα; απας ΤΠ ΡΙΕΓΗΠΩ [αοίαπί ρατοηίος αἆ γἱγή]σπη πδαπο 

οἰαίοπα, ΠΟΠ πίτα γἰριπ{Ι ἄτασλπ]ας 8656 οχίοπά{{. Θ1ᾶ5 οἳἨ 

οβιδᾶ5 παχίπῃο σγρίας οἱ ΙοπίπΗπα (Γοφαοηίῖα οἱ ργορίοτ 

που Ρ{απ1πιῖς ορεγαπη ππασηΙβσοταπα δἰγασξατῖς οχοθ]]]έ. 

ΙΧΧΧΙ. ῥαοεγάοίες ἆπο Π{εγατάπη 6εηθτα, {1ΠΙ σας 5ᾶ- 

οα5 γοσαπ{, παπα απ οοπΙπΙΙΠΙΟΡΡΠΙ Παβοπί, ἀἱςοίρ]ίπαπα, 

Ρι6γο5 ἀοσρπί. Τη ροοπιαίτίῶ οί ατἰηχαίῖσαρ ςιά1ϊς ρτο] χίας 

εο5 οχθγορηί. (2) Ναπι απῖα βαγίας αποίαηπἰς οΡτοβδι5 Υαγῖο 

ἃστος (γαηδίογηιαί, ππα]ία5 οπιπ]ς σοπογίθ οοη{γογΥοιβίαβ ΙΠπίθ 

νἰαΙπος 4ο Πππϊάρας εχοίία!, αὖας αοσυγαίθ ἀἱγίππογο πο {4- 

οἵ]ε οςί , ηἰδὶ σοοπηείτῖα» Ρρογ]ί]α γοτῖίας οδίρηάαίατ. (3) Ατ- 

Ώιππεί]σα απ{οπα ά1Π1 αἆ ορίεγας γ]{α τα(ΙοηθΒ, {ΠΠ αἆ σοο0- 

πιαίτία Ροτεθρία 1ρ5ῖς οοπιπιοᾶα{. Αά Ἠῶο ποη ΡαΓΙΠΙ 5{η]- 

αἴαπι 14 οππο]απιοπ{1 ομ](οτῖρας αδίτο]ορία. α[[οτῖ. (4) Ναπι 

ἀἰσγρϊ, ἳ συ αἰΠ, αοοπγα[ἰβδίπο 5ἰάδγαπα οοπςπ{1ο- 

ΏθΠα θ{ ΠΙΟ οὔδοτγαπί, αἱ ἀθδοτῖρίοπος 5ἱπριΙοΓΙπη Ρ0γ 

ἱπογοάμ!]θπα αΠΠΟΥΗΠΙ ΠΙΠΠΘΤΗΠΙ οα5ἰοδιαπίς α παπα αἲ απῇ]- 

απἰθείηιίς 1πά6 {οπιροτίρι5 Ίου αριά ο05 δίπάίαπα οογ{αἴηι 

βἰί ασἰίαίαπα. Ῥ]απείαγαπη οἶαπι πιοίαρ θἱ οἰτοιίς εί »ί- 

Ποπος οἱ απίαδοπ]αδαπθ νίτος οἶτοα ογ{5 ἀπΙΠΙαΠΗυΠΗ, 

απα" Ῥοπ8, αι πάν π]α]α ο[Ποίαηί, 5ηάΙοβίδείπιε ομρεγνᾶ- 

τωπί. (5) Ε{ 8αρο ογοπίητος σΙίῶ οᾶδας Ργοάϊορηίος Ἰο- 

πηϊπίρ5,, νο]υ{ οι ΤΕΠΙ {αηρυπί; ηθο ΤΓΟ [ΓΗΡΙΠΙ οα]απηῖ- 

(αίοπι αιιί οχι Ῥογαπ{ῖαπα, ΠΙΟΥΡΟΒ4Η6 ργοπιίσζπο τε] Ποπη[ηῖ- 

Ῥα5 το Ρουορα5 ἱηργαϊίατον ΡιβΙκηϊβαληίΣ ἵογγ 41018 

σ 
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Ἡ , ὰ » -.. 298/ γ Φ ο ὶ 
καὶ πάντα τὰ τοις πολλοῖς ἀδύνατον τχουννα πηη 
} / / 
επ λα ἐκ πεολ χς οονίου Τσρστη βήσεως πας νη μεν ης 

προγινώσκχουσι. (ο) Φασὶ δὲ καὶ τοὺς ἐν Βαυλῶνι 
ὃ 3 / 3 / Ε/ υ Φ /” 

Χαλδαίους, ἀποίχκους Αἰγυπτίων ὄντας, τὴν ὀόξαν 
Μ λ λ .ω 3 / λ -- { / 

ἔχειν τὴν περὶ τῆς ἀστβολογίας παρὰ τῶν ἱερέων µα- 
(τ) Τὸ δ) ἄλλο πλῆθος τῶν 

λ 
Αἰγυπτίων ἐκ παίδων µανθάνει παρὰ τῶν πατέρων ἢ 

..-. ’ 

θόντας τῶν Αἰγυπτί ων. 

συγγενῶν τὰς περὶ ἔχαστον βίον ἐπ ειτηδεύσεις» χαθά-- 

περ Ἄρρειρ ύκαμεν" γράμματα ὃ ἐπ᾽ ὀλίγον διδάσχον-- 

ται οὐχ ἅπαντες, ἀλλ᾽ οἱ τὰς τέχνας μεταχειριζόμενοι 

μάλιστα" παλαίστραν δὲ καὶ μουσιχὴν οὐ νόμιμὀν ἐστι 
παρ αὐτοῖς μανθάνειν' ὑπολαμθάνουσι γὰρ ἐκ μὲν τῶν 

καθ ἡμέραν ἐν τῇ παλαίστρα γυμνασίων τοὺς νέους 

οὐχ ὑγίειαν ἕξειν, ἀλλὰ ῥώμην ὀλιγοχρόνιον καὶ παντε- 

λῶς ἐπιχίνδυνον, τὴν δὲ μουσικὴν νοµίζουσιν οὗ µόνον 

ἄχρηστον ὑπάρχειν, ἀλλὰ καὶ βλαθεράν, ὡς ἂν ἐκθη- 
λύνουσαν τὰς τῶν ἀκουόντων Ψυγάς. 

ΕΧΧΧΙΙ. Τὰς δὲ προκαταλαμθανόµενοι 
ἥ / κ λ 

εραπεύουσι τὰ σωμ.ατα Χλυσμοις χα» νηστείαις χαι 

γόσους 

[που] 

3 / 9 Ἡ μ η, « / ο σ / ες λ 

εμ.ετοῖς. ενιοτε μεν χα λε μρα ηρεραν; ἐνίοτε ξ 

«ϐ) Φασὶ γὰρ ς τέτταρας Ἠμέρας διαλείποντες. 
η τὸ πλέον εἴναι περιττόν, ς φῆς ἀναδοθεί ίσης 
αὲ ὦν 

«} 

σο [ή 

νᾶσθαι τὰς νόσους" ὥςστ 

ο. ἆν ναιραᾶσαν, τὰς ἀργὰς μάλι 
’ Δ / ΔΝ 

παρασχευάσαι τὴν ὑγίειαν. Κατὰ δὲ τὰς στρατείας καὶ 
-ω ’ ’ / ”Ν/ 

τὰς τῆς χώρας ἐκδημίας θεραπε ύονται πάντες οὐδένα 

μισθὸν ἰδία διδόντες: (5) οἵ ὰρ ἰατροὶ τὰς | μὲν τ οφὰς ὃ ο ᾿ οι τε γ ο τρο τρ 

ο ο 
ἐκ τοῦ κοινοῦ λαμθάνουσι, 

” / 

γουσι κατὰ νόμον ἔγγραφον ὑπὸ πολλῶν χαὶ δεδοξασµέ- 
5 ον 3 ο] 3 σα. ώς . . --, νων ἰατρῶν ἀρχαίων συγγεγραμμένον: κἂν τοῖς ἐκ τῆς 

οο { / 

Ἱερᾶς βίόλου νόμοις ἀναγινωσχομένοις ἀχολουθήσαντες 
ο μυ / Ν 

ἀδυνατήσωσι σῦσαι τὸν χάµνοντα, παντος 
Β] πα 3 / 31 αλ 
ἐγχλήματος ἀπολύονται, ἐὰν δὲ 

αθφοι 

παρὰ τὰ γεγραμµένα 

ποιήσωσι, θανάτου ορ, ὑπομένουσιν, ἡγουμένου τοῦ 
ὖ πε ῶηῃ 

/ υ / ον 3 

θεραπείας χαι συντετοαγη.ενης ὑπὸ των σριστων τεγνι- 

οι) 

2, 

νομοθέτου τῆς ἐκ πολλῶν ον 

ο .. / Ἆ / /{ 

τῶν ὀλίγους ἂν γενέσθαι συνετωτέρους., 

Γκ ΝΠΠ. Περι δὲ τῶν ἄφι ο ον ένων ζῴων χατ᾽ 
ο Σ 

ἴγυπτον εἰχότως Φαίνεται πολλο ι αο ἄδο οτον τὸ} Ινό- 5. σα. 
ἡ 

µενον καὶ ζητήσεως ἄξιον. Ὃμβιι γὰρ ἔνια τῶν 

ζῴων Αἰγύπτιοι καθ ὑπερθολὴν οὗ ζῶντα μόνον, ἀλλὰ 
[ή 

καὶ τελευτήσαντα, οἷον τούς τε αἴλούρους χαὶ τοὺς 

χνεύμονας καὶ χύνας, ἔτι δὲ ἕέρα κας χαὶ τὰς χαλουμέ- 

δὲ τούτοις τούς τε αερα νας παρ᾽ αὐτοῖς ἴδεις, πρὸς 
υ ο 

καὶ τοὺς κροκοβείλους χα α τοιαῦτα πλείω, περὶ 
ο 

ὧν τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι πει ρα 
/{ ’ / 

σόµεθα, βραχέα προτε- 
ο ὦ 4 λ 

(9) Πρῶτον μὲν γὰρ 
/ / 3 / 

τυΥ/σνοντον ζφων σφιε- 

ρον ὑπὲρ αὐτῶν. διελθόντες. 

ον δὲ 5 σὲ ’ 2. ο. 2 

ἑκάστῳ γένει τῶν σεβασι 
’ β / 3 ο” 3 3 7’ 

βωται 7ώρα πρόςοδον φέρουσα ἀρχκοῦσαν εἲς ἐπιμέλειαν 

χαὶ τροφὴν αὐτῶν” ποιοῦ 
1 ο οο / 

ὑπὲρ τῶν ππιδίων οἵ χατ᾽ Αἴγυπτον τῶν ἐκ τῆς νόσου 
/ ιά / Λ -ν 3 / 

σωθέντων" ξυρήσαντες γὰρ τὰς τρίχας αἱ πρὸς ἀργύ- 

ριον Ἡ χρυσίον στήσαντες διδόασι τὸ να τοις 
ς ολ 

ἐπιμελουμένοις τῶν προειρηµένων ζῴων. (5) Οἱ δὲ 

ο) λ ροέ 3 λ 

ται δὲ καὶ θεοις τισιν εὐχας 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΔΙΩΤΟΥ ΡΙΒΛ. Α. 

ι 

(05, ϱ5.) 

ἴπεπιονο» εί ἀ μανία, ογίαδᾳπε οοπηδίαγαπα, αἱ 4πογαππουπαθ 

ἐοβιῖο Ἰπάππαπαπα. εκοσᾷστα [αου]ίαίεπι γα]ρο ραίαίας, οκ 

Ἰοηρί Γοπιροτῖς ουβεινα[ίοπε ργα"ποδομηῖ. (6) Οµαἱάσος δίαπη 

η Βαβγ]οπία Ἐδγρίίογαπα «ο1οπος 6556, εί α βασοτάοἵριιβ 

Ἀδίτο]οσίαπι εἀοσίο5 6ο οε]ουε]αίϊς Ρογγεῃίςδο αβδοτιηῖ. 

(σ) οείείαπι γα]δας Ἐσγρίοτυπη α ρπογΗ{ οίαΐίο ραγοπίαπα 

απί οοβηα{ογιη ππασἰς[επίο οπ/άδσπο να ατίθπα, αἱ 5αργᾶ 

ΠπάΙόα [Πα οδε, εἀοσείαν. Πἠίεγας ς{ποξἴπη ἀἴβδοιηέ, πο ΟΠ]- 
η65, 5ε4 αῃοία {τασίαπίθς Ρο[ΙβεΙππΗΠι. Ῥα]ῶδίταπη Υθτο 

εί πηηδίσαπι αρυά 605 4ἴδοετο ΏΟΠ Ππποτίς εἰ. Ναπι 6 ᾳποί- 

ἀἰαπῖς ρα]ῶείγα εχοτεῖῖ5 πο εαπΙ(αίεπα, 5εὰ οχἰσαϊ {επηρο- 

υ5 τοριας οἳ οπμπίπο ροτίοπ]οδαπα. {αμίοτίρας οοπιραγαγῖ 

εκἰςμπιαη ΕΣ πιαδῖσαπα Υεγο ποπ. πιοᾶο ἴπαί]θια, 5εᾷ ϱἱ Πο- 

ΧΙΙ 6556 ηί απ ααἀἰεπΗΙ η ἁαΠΙΠΙΟΡ ο[[επα]πεί, Ῥειςιιᾶ- 

5ΗΙη Παβοαπί. 

ΙΧΧΣΧΗ. Μοτρος τί απίεγετίαηί, εἰγείθις Πε]απίδααθ 

οἱ γοπηζα οονροτᾶ πηεδἰεαπίατ; Ἱάαπε τε! ἵη ἀῑος 5ἱησι]ος τθ- 

(2) πι 
οιηΙ5 επί παππεη ἀϊδεξμοπο ΠΙαΙΟΓΕΠΙ ΡαΤί6ΠΙ 65568 

ρείαπίέ, να] Πάααπα απἲ απαἰπίάσασα Ππίεγροπί. 

εαροιήπαπα, εἰ πο πιοιβος ογεατὶ: Ἰάεοσας οαταίίοηθια 

Ιαῦα πποππογαίαπα, σα Ρποῖρία πποιΡί ἰομαπίας, αἆ τεζρθ- 

ταπάαΠα γαιείπάπεπα οοπ{εγγο Ρ{αγΙΠάΠα α(Πτιηαη{, Τη εχΧΡ6- 

ἀϊμίοπο Ρε]ῖσα αι εχίτα ραΐνία βπθ5 ΡοταβτίπαΗοηθ αΏδαμθ 

πηργοθάο οπταπίατ, (9) Μαάϊοί οηῖπι ΠΠΟΠαΙΙ εχ ραβ]ίοο 

αοαἰρίαπέ, εί πιαάΙοίπατη εκ Ίερο 5οηρία, ΡΕΥ ΠΙΙΙ{05 αΏ αἩ- 

Ώσαο πιεάἶσος Παςίτες οοποηπαίαπαι, αρρ[σαηί. 81 ]εσες, 

α πας 5αοΠί οοᾶ]σῖς Ιεοίῖο ἰταδΙέ, 5εο{{ ασνοίο 5απΙίαίεπι τες- 

4ατα ποαιδαΠ{, ομ]ρα τασαπί{, οἱ Ιπάσπηπες αβειηΐ; δἵη εοη- 

ία ριῶςοτίρίαΏη ασαπί, οαρῖῖδ Ἱαάϊοίια 5αβειιηί. Νάπα 

πηθάθηα{ ταβοπσεπα Ιοηςί {οπροιί5 δα οὐδογναίαπῃ οἱ αῦ 

ορ[ἰπηῖς ατβαῖρας οτΙπαίαπα ραςος5 ἱησοπίο εί 5ομεγίία 

ερειαίαγο5 Ιοσίδ]αίοι εθηδι{, 

ΙΧΧΧΠΙ. Βοξίίαταπι η σγρίο οοηδοὐΓαίατΙπη γε]ςίο 

λασά ας το ἱηδοίθης οἱ σπαδίίοπα ἀϊσπα ηα15 νἰάείαῦ. 

Ναπιάαθ απππηαία. απαἆαιαι Αλσγρι 5πρτα Πιο ΠΟΠ 

νῖνα {αηίαπα, 5εᾷ εί ἀεπιοτίμα ναποτασ{αν, αἱ {6ἱε5, ἱσμπει- 

ΠΊΟΠ65, 63Ἠ65, αεαἰρίέναος, αἱ απας Ιρίάες τοσαηί, Ιέθπιαπε 

Ίηρος ας ονοσοᾷ]]ος -εί Ρίτα 14 σεηι15 αἰία. ΩΙΙΟΓΗΠΙ 6α1δα5 

τοάάσγο, Ὠνουί 51ρ6ι ηὶς ἀἰξεογίαίίοηπα ργᾶ Πιίδεα, εοπα- 

(9) Αο ΡιπΙαπα απἰσπίαιε αΠἰπΙαΠ ΠΠ, 410 Ύεῃο- ΠΙΗΤ. 

γαπίαν, σεπετῖ ἃπδετ εοηδθεγαία5 οδί, τεαιτι {ετθης αἆ 

επταπάα αἱ αἰοηάα ρεα α(οιεηίειη. Ῥίς εἴαπι ποι- 

πι]]15 γοία Ρο ρατῖ5 α ΠΙΟΥΡΟ 5ο να[15 σγρίϊ [αοιεηίθς, 

εαρί]]]5 αὐταςίς αεί αἆ ατσεη{ αππῖτε ροπάα5 Ηρταί[δ, ΏΙΙΠ]- 

πηο5 οηγα(οηίρας απἰπιαἰίπα ἰφίογαπα εχρεπάπηί, (3) Ηὶ 

.ν 



(ρε, οἱ) ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟῦΠΙ ΠΠ. |. | δὲ) 
τοῖς μὲν ἱέραξι χρέα κατατέµνοντες καὶ προοκαλούµε- 
νοι µεγάλη τῇ φωνῇ πετοµένοις ἀναῤῥίπτουσι, μέχρι 
ἂν δέξωνται" τοῖς δὲ αἱλούροις καὶ τοῖς [γνεύμοσι χα- 

ταθρύπτοντες τοὺς ἄρτους εἰς γάλα καὶ ποππύζοντες 
6 παρατιθέασιν ἢ τῶν ἰχθύων τῶν ἐκ τοῦ Νείλου κατα-- 

τέμνοντες ὠμῶς σιτίζουσιν : ὡςαύτως δὲ καὶ τῶν ἄλλων 

ζώων ἑκάστῳ Ύένει τὴν ἄρμόζουσαν τροφὴν χορηγοῦσι. 

(ὠ Τὰς δὲ Ὑέναμενας περὶ ταῦτα λειτουργί γίας η οἷον 

ἐκκλίνουσιν ἢ τοῖς ὄχλοις γενέσθαι χαταφανεῖς ἐπαι- 
10 σχύνονται, τοὐναντίον δ) ὥςπερ εἰς τὰς µεγίστας τῶν 

θεῶν Ὑωνόμενοι τιμὰς σεμνύνονται καὶ μετὰ σημείων 

ἰδίων περιέρχονται τὰς ο. καὶ τὴν χῶραν’ πόῤῥω- 

θεν ὃ᾽ ὄντες φανεροὶ τίνων ζῴων ἔχουσι τὴν ἐπιμέλειαν, 

ὑπὸ τῶν ἀπαντώντων προσκυνοῦνται καὶ τιμῶνται. 

16 (6) Ὅταν δ᾽ ἀποθάνῃ τι τῶν εἰρημένων, σινδόνι κατα- 
χαλύψαντες καὶ μετ οἴμωγῆς τὰ στήθη καταπληξαµε- 
νοι φέρουσιν εἷς τὰς ταριγείας" ἔπειτα θεραπευθέντων 

αὐτῶν κεδρία καὶ τοῖς δυναμένοις εὐωδίαν παρέχεσθαι 

καὶ πολυχρόνιον τοῦ σώματος τήρησιν θάπτουσιν ἐν 

90 ἱεραῖς θήχαις. (6) Ὃς δ᾽ ἂν τούτων τι τῶν ζῴων 

ἑχὼν διαφθείρῃ, θανάτῳ περιπίπτει, πλὴν ἐ ἐὰν αἴλουρον 

ἡ τὴν ἴθιν ἆ ἀποκτείνῃ: ταῦτα δὲ ἐάν τε ἑχὼν ἐάν τε ἄχων 

ἀποχτείνη, πάντως θανάτῳ περιπίπτει, τῶν ὄχλων 

συντρεχόντων καὶ τὸν πράξαντα δεινότατα διατιθέντων, 
οὔ καὶ τοὺτ) ἐνίοτε πραττόντων ἄνευ κρίσεως. (7) Διὰ δὲ 

τὸν ἐπὶ τούτοις φόθον οἳ θεασάµεοοι τεθνηκός τι τῶν 
ζῴων τούτων ἀποστάντες μ.ακρὰν βοῶσιν ὀδυρόμενοί τε 
καὶ μαρτυρόμενοι κατειλΏφθαι αὐτὸ τετελευτηχός. (8) 

Οὕτω δ᾽ ἐν ταῖς τῶν ὄχλων ψΨυχαῖς ἐντέτηχκεν ἡ πρὸς τὰ 
α0 ζῶα ταῦτα δεισιδαιµονία καὶ τοῖς πάθεσιν ἀμεταθέτως 

ἕχαστος διάχειται πρὸς τὴν τούτων τικήν, ὥστε καὶ 

καθ’ ὃν γρόνον Πτολεμαῖος μὲν ὁ βασιλεὺς ὑπὸ Ῥω- 
µαίων οὕπω προςηγόρευτο Φίλος, οἵ δ ὄχλοι πᾶσαν 

εἰςεφέροντο σπουδὴν ἐκθεραπεύοντες τοὺς παρεπιδη- 

ᾷό μοῶντας τῶν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ σπεύδοντες μηδεμίαν 

ἀφορμὴν ἐγκλήματος Ἄ πολέμου δοῦναι διὰ τὸν φόδον, 

ἀποχτείναντος Ῥωμαίου τιγὸς αἴλουρον, καὶ τοῦ πλή- 

θους συνδραµόντος ἐπὶ τὴν οἰκίαν τοῦ πράξαντος, οὔτε 

οἳ πεμφθέντες ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἄρχοντες ἐπὶ τὴν πα-- 

40 ραίτησιν, οὔτε ὃ χοινὸς ἀπὸ τῆς Ῥώμης φόθος ἴσχυσεν 

ἐξελέσθαι τῆς τιμωρίας τὸν ἄνθρωπον, χαίπερ ἀκουσίως 

τοῦτο πεπραχότα. (9) Καὶ τοῦτο οὐχ ἐξ ἀχοης ἡμεῖς 

ἱστοροῦμεν, ἀλλ) αὐτοὶ κατὰ την γεγενημένην ἡμῖν ἐπι- 

δηµίαν κατ Αἴγυπτον ἑωραχότες. 

4 ΤΧΧΧΙΥ. Απίστων δὲ φαινομένων πολλοῖς τῶν 

εἰρημένων καὶ μύθοις αραελησίων πολλῷ παραδοξό- 
τερα φανήσεται τὰ μετὰ ταῦτα ῥηθησ σόµενα. Λιμῷ γάρ 

ποτε πιεζομένων τῶν κατ) Αἴὶ γυπτόν φασι ο. ἆλ-- 

λήλων μὲν ἄψασθαι ὃ διὰ τὴν ἔνδειαν, τῶν ὃ᾽ ἀφιερωμέ- 

δ0 νων ζῴων τὸ παράπαν µη» αἰτίαν σχεῖν µηδένα προςε- 

νηνέχθαι. (5) Ἀλλὰ µήν γε καὶ χαθ᾽ ἣν ἂν οἰκίαν 
εὗρεθῃ κύων τετελευτηκώς, ξυρῶνται πάντες οἵ κατ 
οἶχον ὄντες ὅλον τὸ σῶμα καὶ ποιοῦνται πένθος, καὶ τὸ 

α ο ”/ ο Ν 

τούτου θαυμασιώτερον, ἐὰν οἶνος  σῖτος ἤ τι τῶν πρὸς | 

΄ 

ανηο» αοορΙῖρας οοποϊάσηέ οἱ Πλᾶσηα γοςα ασο]απηαηίος 
ἀἀγο]απίίρας οὐᾖἰοίσηί, άποιιδαπο τοοϊρίαηί, Το ρας απέρπι 
εί ΙοηοΙΠΙΟΠΙΡΙΙ5, ἆππα ΡΟΡΡΥΡΠΙΟ οο5 ο ηί » 6ΘΠΓΓΙΔΠΗΤΗ 
[η Ἰασίο ΡαΠεΠΙ αρροπιηί, α{ ογααῑς ΡΙδ6ΙάΤη οχ ΝΠο0 6ορπιοη- 
[5 ϱο5 οἶναπί. Ἐοάσπι πηοᾷο οσίθγῖς ααοφιθ απηίπηαβιις 
Ρνο 810 οπ]φα ϱοΏογο γἰοίαπι κα ηπηἰκέγαη{. (4) Μαπία 
γ6γο Ὠῶο πο. (αηίαΏι ΠΟΠ ἀσο]ίπαηί, ααί Ῥιορα]απῃ ουίτο 

ενα ρεδοιη{, φο ο οοπίταγίο σοι ἵπ πηαχἰπαής 4οογΙΠή Ποπουί- 

Ῥι5 οοοαρα(ί πιασηϊβορ 5ο Π]ς οδίοηίαηέ, οί ρεοι]αγία ρου 

πΓΡΕΠΙ οἱ αστος ἰηδίσηία οἰτουιησεδίαπέ; παπάς Ῥγουι] αρηί, 

4ποΓΗΠΙΠΑΝΗ ΑΠΙΠΙΑΠΗΙΗ  ΟΙΓΑΠΩ ασαηί, Ποχίοηθ 6ΘΠΗΙΙΗΙ 

ἈἸίοφια ου]ία αἲ οπηῖρας Ἠοπογαηίι.. (5) 5ἱ φοᾷ Π]ογάπι 

ἹηπίογΗέ, 5Ιπάοπο ἱπγο]ΗέΠα, ΟΠ1 εα]αία ροσίογα ἑππάση- 

ί8, αά εαΠίπναη ἀσ[εγιπίς {πι οἶοο οράιίπο οἱ αἰῑῑς, 

απ αἱ (αργαπίίαπι οἱ ἀϊπίπαπα οαἀαγοτῖς ἱπίορτιαίοῃι ΡΓα)- 

δίαπί, οοπάΙίαπα ϱαστῖς ἵπ οοπά{{ογΐς φοροἰπ{. (6) Οἱ 

4ᾳ ΡεςΗἱ5 ΠΠ] αροπία ααπαπα ἱπίογοπηίέ, οπρίἰο ρἱοσβτας, 

οχοορία {[ε]ἱ5 οἱ 1ρίάΐ5 οαἆᾳ : απας 5ἱ απ να νο]εῃς ται 

Ἰηνϊία5 οοοἰάση]έ, αἆ πποτίοπα οογςδίπηαπι α- πια] άἴπα 

οοπουτοΠ{Ιάπα αμτερίας, ογπο[ρείπια, ἱπίογάμπι οἰἶαπι 

4ρδαιθ ιοί δοηίοπί]α, (τασίαίαν. (7) Πίο πποίας [αοἳ, 

υἱ απί 14 6οη5 αηίπια] οχθμπείαπα {οτί οοπδρεχοτίη{, Ργο- 

οι]. αβἰκίοηίας Πο ΠΠ 56 Ἰηγαπίςδθ Ίος 6ΗΠΙ Ι4ΠΙΘΠ/18 

εἰ αἰίαςία[ῖοπο Ργοσ]απ]θηί. (8) Αἀάαο γογο απΊπηῖ ΠΟΠΙΙΠΙΠΗ 

Ιδία αΠΙΠΙΦΠΤΩ γα]ἱσῖο Ιπιργοδδα οςί, αἱ απ οΏβίίπαίαπα αἆ 

γεηεγαπάμΠῃ ϱα απῖδαιε α[ΓοοίΙπῃ ρου, πέ, οαπα 4ο ἴθπη- 

Ρογ6 Ρίο]επ]σ5 οκ α Ποπ]απῖς ΠοΠάΠΠΙ απηίΟΗ5 ογα{ τοηΙή- 

Παΐας, οἱ ρἱεβς οΏΊπο Πο πάἵαπα οοπ{εγεβραί, αἱ οκ Πα]ία 

60 Ργο[εσίος ομβοαπἱο5ο ο]ετεί, πίααο π]]απα ος ογἱπηΠΙς 

απί Ῥ6]]1 απδαπα ρταῬοιαί, οὗ ππείπτη οοπίοπᾶργοί; {ο]ο {α- 

ΠΊ6Π ἃ ΒΟΠΙάΠΟ απποάαπ Ιπίεγίεία, Ρορυ]]άπο αἲ αάος ο] 

εοποι!δα {[αείο, Ἠθ(Π6 ῬΤοςθΓ6 α Τ6σο αἆ ἀεργοσαπάΠῃ 

πηῖσ»ὶ, πθ(ιθ οοπηπηαηῖς Ποπ] ἵθγτογ Ποπ]ίπαπα ΡαΠ οχ]- 

πηθγο γα]ησνί{, (παπηγίς οἵέγα τολιπίαίεπη {αοῖπας ρογορίβςεί. 

(9) Τά αιοᾶ ποπ ααθία. ρεγεορίαπα τείοίπηας, 8ο 1ρί ἵπ 

ρετοριϊηαίίοηπο ἵπ βγρίο εοταπα γΙάΙπλας. 

ΙΧΧΧΙΥ. 9ἱ Πᾷο πια]ογα [αρ]δαθ θΙπη]]ία ]αΠα πισπ]ονα(α 

πιυ]ἶδ αρρανοηέ, Ίοηφθ Ιηδο]οπίίογα ἀαἰίηο πιεπιοταπάα Υ1ά0- 

ρυπίαν. Οµάπα οηίπι {αηιες αΠαπαπάο Εργρίαπη ΡΥΘΙΠΘΓΕί, 

πημ]ίος αἲ ΠΙΠΠΑΙΗ ΙΠί6Υ 56 ἑανπῖ5 Ππππαπο ἀεραδίΙοΠθηι 

αἀασίος {ογιηές 564 Π6ΙΠΟ φπἱδᾳπαπῃ ἆθ 5αογοδαπο({5 απιᾶ: 

Ἰθ5 νε] ἀοριρία»θο αΠσίά ἱποιδαίας οϱί. (2) ου” 

αποᾶ ἵπ απασππα πα ἆοπιο πιοτίπας Ἰπγοπίίαγ επΠΙ5, ΟΠΊΠΕ5 

ἀοπιοςίίοῖ (οίο ταάμπί 6οτρογθ’, εί Ιαοίαση ης παπί, εἰ 

σαιιοᾷ αἀπηιταδ {ης Ιςίο, δἱ νίπυπα ααἲ Γυηδυίὔπ απΐ ισα! 

μ 
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τὸν βίον ἀναγχαίων τυγχάνη χείµενον ἐν τοῖς οἴκήμασιν 
οὗ τὸ ζην ἐξέλιπέ τι τῶν θηρίων, οὐκ ἂν ἔτι /ρήσασθαι απ α πρ ον; χρη5 

Δ 3 ΔΑ 3 ω ς τά Ἡ σἊ 3 Ύ/ὴ / 
πρὸς οὐδὲν αὐτοῖς ὑπομείνειαν. (5) Ἰαν ἐν ἄλλη χώρα 
που στρατευόµενοι τύχωσι, λυτρούμενοι τοὺς αἰλούρους 
χαὶ τοὺς ἱέρακας ἀπάγουσιν εἰς Αγοππον: χαὶ τοῦτο 

πράττουσιν ἐνίοτε τῶν ἐφοδίων αὐτοὺς ὑπολιπόντων. 

(2 Τὰ δὲ γινόμενα περὶ τὸν Ἆπιν τὸν ἐν Μέ ἔμφει χαὶ 

τὸν Μνεῦιν τὸν ἐν Ἡλιουπόλει καὶ τὰ περὶ τὸν τράγον 
λ 9 / λ λ νά ν / Ν 

τὸν ἐν Μένδητι, πρὸς δὲ τούτοις τὸν κροχόδειλον τὸν 
λ Ν {3 ης / Ν Ν / ι / 

κατὰ τὴν Μοίριδος λίμνην καὶ τὸν λέοντα τὸν τρεφό- 
.] οω / / Λ ἀ ορ ο 

µενον ἐν τῇ Λεόντων πόλει, καὶ πολλὰ τοιαῦθ΄ ἕτερα, 

διηγήσασθαι μὲν εὐχερές, ἀπαγγείλαντα δὲ πιστευθῆ- 
ναι παρὰ τοῖς μὴ τεθεαµένοις δύσκολον. (6). Ταῦτα 
γὰρ ἐν ἱεροῖς μὲν περιθόλοις τρέφεται, θεραπεύουσι δ᾽ 

αὐτὰ πολλοὶ τῶν ἀξιολόγων ον τροφὰς διδόντες τὰς 

πολυτελεστάτας' σεµίδαλιν γὰρ ἢ χόνδρον ἕψοντες ἐν 

γάλαχτι καὶ πέµμµατα παντοδαπὰ μέλιτι φύροντες καὶ 
/ / Ν λ ς/ ή) κά 2 λ / κρέα χήνεια τὰ μὲν ἔψοντες, τὰ δ᾽ ὀπτῶντες ἀνεχλείπτως 

χορηγοῦσι, τοῖς ὃ᾽ ὠμοφάγοις. πολλὰ τῶν ὄρνέων θη- 

ρεύοντες παραθάλλουσι, χαὶ τὸ χαθόλου μεγάλην εἰσφέ- 

ρονται σπουδὸν εἰς τὴν πολυτέλειαν τῆς τροφῆς᾽ (6) 

λουτροϊς τε χλιαροῖς χρώμενοι καὶ μύροις τοῖς κρα- 

τίστοις ἀλείφοντες καὶ παντοδαπὰς εὐωδίας θυμιῶντες 
οὐ διαλείπουσι, στρωμνάς τε τὰς πολυτελεστάτας χαὶ 

κόσμον εὐπρεπὴ γορηγοῦσι, καὶ τῶν συνουσιῶν ὅπως 

τυγχάνη κατὰ φύσιν φροντίδα ποιοῦνται τὴν µεγίστην, 
ώς λ- / /; / ο ος - / 

πρὸς δὲ τούτοις ὅμοφύλους θηλείας ἑκάστῳ τῶν ζώων 

τὰς εὐειδεστάτας συντρέφουσιν, ἃς παλλακίδας προςα-- 

γορεύουσι χαὶ θεραπεύουσι ταῖς µεγίσταις δαπάναις χαὶ 

λειτουργίαις. (7) ᾿Εὰν δὲ τελευτήσῃ τε; πενθοῦσι μὲν 
ἴσα τοῖς ἀγαπητῶν τέχνων στεροµένοις, θάπτουσι δὲ οὐ 

λ μ ς ου ο / λ ἀ ΝΑ ν) ο αἲά ο 

χατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, ἀλλὰ πολὺ τὴν ἀξίαν τῆς 

ἑαυτῶν οὐσίας ὑπερθάλλοντες. (8) Μετὰ γὰρ τὴν Ἄλε- 

ξάνδρου τελευτήν, Πτολεμαίου τοῦ Λάγου παρειληφότος 
μι Ν 3 ΕΝΑ Β / / 
ἄρτι τὴν Αἴγυπτον, ἔτυχεν ἐν Μέμφει τελευτήσας ὁ 

Ἆπις γήρα: ὃ δὲ τὴν ἐπιμέλειαν ἐ ἔχων αὐτοῦ τήν τε 

Ἀτοιμασμένην χορηγίαν, οὖσαν πάνυ πολλὴν, εἷς ταφὴν 

ἅπασαν ἐδαπάνησε καὶ παρὰ τοῦ Πτολεμαίου πεντή- 
κοντα ἀργυρίου τάλαντα προςεδανείσατο. Καὶ καθ) 
ἡμᾶς δέ τινες τῶν τὰ ζῷα ταῦτα τρεφόντων εἰς τὰς 

ταφὰς αὐτῶν οὐκ. ἔλαττον τῶν ἑκατὸν ταλάντων δεδα-- 

πανγκασι 

ΓΙ ΧΧΧΥ. Προςθετέον δὲ τοῖς εἰρημένοις τὰ λειπό-- 
ψενα τῶν γινοµένων περὶ τὸν ἱερὸν ταῦρον τὸν ὀνομα- 

ζόμενον Απιν. Ὅταν γὰρ τελευτή φἩ µεγαλοπρε όμενον Ἆπιν. Ὅταν γὰρ τελευτήσας ταφῃ µεγαλοπρε- 
ο οω ο. » / 

πῶς, ζητοῦσιν οἳ περὶ ταῦτ᾽ ὄντες ἱερεῖς µόσχον ἔχοντα 

κατὰ τὸ σῶμα παράσημα τὰ παραπλήσια τῷ προῦ- 
πάρξαντι ({9) ὅταν δ᾽ εὑρεθῇ» τὰ μὲν πλήθη τοῦ 

πένθους ἀπολύεται, τῶν ὃ) ἵ ἱερέων οἷς ἐστιν ἐπιμελὲς 

ἄγουσι τὸν μόσχον τὸ μὲν προτον εἲς Νείλου : πόλιν, εν 

ᾗ τρέφουσιν αὐτὸν ἐφ᾽ Ἠμέρας τετταράκοντα, ἔπειτα 
εἰς θαλαμ.ηγὸν ναῦν οἴχημα κεχρυσωμένον ἔχουσαν 
ἐμβιβάσαντες, ὡς θεὸν ἀνάγουσιν εἰς Μέμφιν εἰς τὸ τοῦ 

Ἡφαίστου τέµενοο. (9) Ἐν δὲ ταῖς προειρηµέναις 

ΔΙΟΔΩΡΟΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. (οὔ, 96.) 

α4 Υἱοίαπα ποζθββατίαη ἵπ αάΐρας, αρί Ῥοδ[ίαπα γἱίία ἀρίθ- 

οί, τοροβίαπι Ἠαβοίιν, αἆ 4πθιποιη(ιθ ἀθίΠ6θρ6 δη 

Ἠσος αρρ]ίσατο το]σίο ο5ί. (9) Εί αιαπάἆο εχρθάΙΠοπεπι {α- 

οσηίος ΙΠ ίθγγα ρογοστῖπα δαη{, τοσμιίος 1δί [οιας οἱ αεοῖρί- 

έτος ἵπ Αἰσγρίαπη ἐγαηδίογαπί; άᾳπο [αοἱσηί γεἰ 1ρ8ί ΙΠί6υ- 

ἀπ γἰα(ίοο ἀεδαα. (4) Οἱ Ῥοτο οἶτοα Αρίπι Μεπι- 

ΡΗΙ, Μπογνίπι Ηοα]οροΠ, Ἰήτοπη Μοαπάοία, οιοσοΦΙάα αἆ 

Μωνγ]ά]ς Ι40ΙΗ, Ιοοπσθίη αριιά ΠουπίοροΠίας, αΠασιθ Ἠ]15 

σρηθιῖ5 πιπ]ία Ῥοιασαηίατ, ΠαΙΤΑΤ6 (πἱάθπι [ασί]α εδ; δε 

(5) 
Ἠαο δαοτ]5 ἵπ δορΗς πααπίας: πα ίααα ριαδίαη[Ι5δίπηί 

παγαπ{ϊ ογθάστο, ηὶδί ααῖς 1ρ5ο νἰάθιί, Ῥογι][οῖθ. 

νιὶ πιαρηϊς αΠπιοπίογαπα ἱπιρεπα1ἶ5 πα Ποπ σογηί. 

Ιπ]ασίπθα θμίπ το] ασαπα 1π Ἰαείο οοοίαπι αἱ Ρ]ασεηίας 

γαπῖ σοηογῖ5 ηθ]]6 οοπ(1{α5 ΑΠ5ΟΓΙΠΙ4Π6 68ΓΠ65, σπα οἶχας, 

απα ἃβδα5, Ροτρείαο εαρηηϊηϊδίγαπί; σας γετο ογιᾶ]ς γ]6ίΙ- 

ΙαηΏί{, Π5 αὖες αιοπρίο αοηαἰρίίας α[[αίϊπι ορᾖἰοίαπί, ας Π]ᾶ- 

(6). Ῥουτο 

οα]άΐ5δ εα πιπηάατε Ῥα]ησίς, εί ορίπαῖς Ρειπησατθ Παποτί- 

ση05 ΟΠΙΠΙΠΟ ἵπ αΠπιοπίαπ} δΗΠΙί15 οοη/ογΗη{. 

Ρα5, αὀ 5α/Πίας αχ οηηηϊ σθης:6 {ΓασγαΠΠ5δίηιος 15 οχμ]θειθ 

ΏΟΠ ἀθβίδίπηί, ΟΠ οἱ εἰίγαρι]α. Ῥργοαοβίρεῖππα οἱ ππΙπά πα 

ἀθοθη{Ιδδίπ]Ιπ 5αρροαςΙίαπ{, οἱ αἱ παίαγα Ίεσο 56 Ἰπεαηί, 

ου ΙΠΠΩΝ Ργογ]ἀθηί; {επηε]]ας5 ΙΠ5ΙΡοΙ ουίαι1ε αΠΙΠΙΑΠ{ΠάΠα 

υἱ σοηογῖ5 5Ρεοἱοδὶςδεῖηιας Ρ6]11οιΙΠΙ ποπηἶμο αἰαηΐ, ε{ δηί15 

οαέαδααθ πιαχίπιος ἱπρεπάπηί. (7) Ῥε[αποίο αἰίατο, ας 

5ο σενυηηί ας 5ἳ ομὶςοιηίς Ἠμθνὶς ογραἡ Γαε]ηί, ηθς ΡΤο 

{ασα]ἰαίαπλ ΠΙοίο, 5εά Ίοηρα 5αργα αηΗΠΙαΠοΠΘΠΙ 1ΠΑΓΙΠΠΗ 

{αποειαΠ{. (8) Ναι ροςί Ἱηέργϊαπα Αἰεχαπαγί, 41Πῃ Ῥιο]ο- 

ΏηΡΡΗΣ Τ,ασὶ Ίαῦ1 ργρίαπῃ οσζαραδςεί, αςοἰαί υἱ Αρί5 Μεπι- 

ΡΙή 5οηίο ἀοβοσιαί : οαγαίογ ο{δο μιας οἳ ΑΠΙΡΗΒΕΙΠΙΑΠΙ {απο 

αρραταία5 εορίαπα Τη (απις ἰοίαπῃ Ἰη5υπηδί{, οἱ απἱηαπασίηία 

ΠΞΗΡΟΥ {α]οπία α Ῥ{ο]ἱοηιῶο {ωηοΓαίας οδἰ. Νοξία {ποαπθ 

πηθηηογία. ααἰάαπα πιο απ πα(πίοτες αά εεραητᾶΠὰ 

Ρβογαπα ση ΠΙΙΠΙ5 ορηίαΠα {αἱοπί]ς ριομιάσγαπ{. 

ΙΙΧΧΣΧΥ. Πὶς εῖαπῃ Το σα οἴτοα 56ΓΙΠΙ Ῥογεπα, άπειῃ 

ΑΡίπι ποπι]παπί, αδίίαία α]αηραπίαν. Ἐ{οηῖηι Ρροδί πιασηί- 

βοαπα ἀα[αηοίΙ 5ερυ]µαγαπα, ἀαδίπα ια Πῖς πηορδοίίο βα0εΓά0- 

ἴο5 γΙ(π]άπῃ, οαἆθπα ἵῃ οογροἵθ ΡΥΦ4Ι{ΠΠα ποία, απα 5ΗβεΓ10Ι’ 

{[{, Ἱπγοβίήσαπί. (9) ῴαο ἱηγαπίο, ΡΙεῦς α Ιαοία 1ροια- 

{ας βαοστάοίσ5 απίθια» απἱθιας ου ουν εδ, νΙαπα Ρι]- 

ΙΠΠΠΙ ΑΝΠοροϊα Ρρονάποίαπα αἆ ἀῑαδ απαἀτασίπία Ραδοιηί. 

Τη πανἰρίαπι ἀεϊπᾶς (μαἱαπποραπα (ἑιθἰσμαίιώπι), ἵπ απο 

θπγαἴαπ «οπθ]ανο, ἀεποίαπα, αἱ ἀααπα, Μεπιρηία ἵη 

γυἱοαπῖ Ἱποσπα ἑαηδρογίαπ{. (9) Ῥετ ιαάνασίηία 1]ος 4ἱσ8 



(οο---οὖ.) ΡΙΟΡΟΒΗΙ δ5ΙΩΌΙΙ 115. 1. α 
τετταράκονθ᾽ ἡμέραις µόνον ὁρῶσιν αὐτὸν αἵ γυναῖκες 

κατὰ πρόςωπον ἱστάμεναι χαὶ δειχνύουσιν ἀνασυράμε-- 

ναι τὰ ἑαυτῶν γεννητικὰ μόρια, τὸν δ) ἄλλον χρόνον 
ἅπαντα χεχωλυμένον ἐστὶν εἰς ὄψιν αὐτὰς ἔργεσθαι 

ὅ τούτῳ τῷ θεῷ. (4) Πς δὲ τοῦ βοὺς τούτου τιμῆς 

αἰτίαν ἔνιοι φέρουσι λέγοντες ὅτι τελευτήσαντος ᾿Οσί-- 
ριδος εἲς τοῦτον ἡ ψυχΏ αὐτοῦ µετέστη, καὶ διὰ ταῦτα 

διατελεῖ µέχρι τοῦ νῦν ἄεὶ κατὰ τὰς ἀναδείξεις αὐτοῦ 

µεθισταµένη πβὸς τοὺς µεταγενεστέρους” (6) ἔνιοι δὲ 
10 λέγουσι τελευτήσαντος Ὀσίριδος { ὑπὸ Τυφῶνος τὰ µέλη 

συναγαγοῦσαν τὴν Ἴσιν εἰς βοῦν ξυλίνην ἐμθαλεῖν βύσ- 

σινα περιθεθλημένην, χαὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν πόλιν 

ὀνομασθῆναι Ῥούσιριν. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα μυθολογοῦσι 
περὶ τοῦ Ἄπιδος, ὑπὲρ ὧν μακρὸν ἡγούμεθα τὸ καθ’ 

16 ἔχαστον διεξιέναι. 

ΤΧΧΧΥΙ. Πάντα δὲ θαυμάσια καὶ µείζω πίστεως 

ἐπιτελοῦντες οἱ χατ᾽ Αἴγυπτον εἰς τὰ τιμώμενα ζῷα 

πολλὴν ἀπορίαν παρέχονται τοῖς τὰς αἰτίας τούτων 

ζητοῦσι. (9) Οἱ μὲν οὖν ἱερεις αὐτῶν ἀπόῤῥητόν τι 
30 δόγμα περὶ τούτων ἔχουσιν, ὃ προειρήκαµεν ἐν τοῖς 

θεολογουμένοις ὑπ αὐτῶν, οἱ δὲ πολλοὶ τῶν Αἰγυπτίων 
τρεῖς αἰτίας ταύτας ἀποδιδόασιν, ὧν τὴν μὲν πρώτην 

μυθώδη παντελῶς καὶ τῆς ἀρχαϊκῆς ἁπλότητος οἰκείαν" 

(8) φασὶ γὰρ τοὺς ἐξ ἀρχῆς Ὑενομένους θεούς, ὀλίγους 

36 ὄντας καὶ κατισχυοµένους ὑπὸ τοῦ πλήθους 'χαὶ 

τῆς ἀνομίας τῶν γηγενῶν ἀνθρώπων, ὁμοιωθῆναί τισι 

ζῴοις, καὶ διὰ τοῦ τοιούτου τρόπου διαφυγεῖν τὴν ὠμό- 

τητα καὶ βίαν αὐτῶν ' ὕστερον δὲ τῶν κατὰ τὸν χόσµον 
πάντων Χρατήσαντας χαὶ τοῖς αἰτίοις τῆς ἐξ ἀρχῆς. σω- 

8υ τηρίας χάριν ἄποδιδόντας, ἀφιερῶσαι τὰς φύσεις αὐτῶν 

οἷς ̓ ἀφωμοιώθησαν χαὶ χκαταδεῖξαι τοῖς ἀνθρώποις τὸ 

τρέφειν μὲν πολυτελῶς ζῶντα, θάπτειν δὲ τελευτή- 

σαντα. (4) Δευτέραν δὲ λέγουσιν αἰτίαν, ὅτι τὸ πα- 
λαιὸν οἳ κατ Αἴγυπτον διὰ τὴν ἀταξίαν τὴν ἐν τῷ 

85 στρατοπέδῳ πολλαῖς µάχαις ὑπὸ τῶν πλησιογώρων 

ἠττηθέντες ἐπενόησαν σύνθημα φορεῖν ἐπὶ τῶν ταγµά- 
των" (6) φασὶν οὖν κατασχευάσαντας εἰχόνας τῶν 

ζφων ἃ νὺν τιεῶσι χαὶ πήξαντας ἐπὶ σαυνίων φορεῖν 

τοὺς ἠγεμόνας, χαὶ διὰ τούτου τοῦ τρόπου γνωρίζειν 
«0 ἕκαστον ἃς εἴη συντάξεως" μεγάλα ὃ δὲ συμθαλλομένης 

αὐτοῖς τῆς διὰ τούτων εὐταξίας πρὸς τὴν νίκην, δόξαι 
τῆς σωτηρίας αἴτια γεγονέναι τὰ ζῷα : χάριν οὖν αὐ-- 

τοῖς τοὺς ἀνθρώπους ἀποδοῦναι βουλοµένους εἷς ἔθος 

κατατάξαι τῶν εἰκασθέντων τότε μηδὲν κτείνειν, ἀλλὰ 
40 σεθοµένους ἀπονέμειν τὴν προειρηµένην ἐπιμέλειαν 

καὶ τιμήν. 
ΤΧΧΧΥΠ. Τρίτην δ’ αἰτίαν φέρουσι τῆς ἀμφιςθη- 

τήσεως τῶν ζῴων τὴν χρείαν, Ἂν ἕκαστον αὐτῶν προς- 

φέρεται πρὸς τὴν ὠφέλειαν τοῦ κοινοῦ βίου καὶ τῶν 
60 ἀνθρώπων. (2) Τὴν μὲν γὰρ θήλειαν βοῦν ἐργάτας τί- 

τειν καὶ τὴν ἐλαφρὰν τῆς γῆς ἀροῦν' τὰ δὲ πρόθατα 

δὶς μὲν τίκτειν καὶ τοῖς ἐρίοις την σχέπην ἅμα χαὶ τὴν 

εὐσχημοσύνην περιποιεῖν, τῷ δὲ γάλαχτι καὶ τῷ τυρῷ 
; .ς τα Ες 

τροφὰς παρέχεσθαι προςηνεις ἅμα καὶ δαψιλεῖς' τὸν δὲ 

(οπιίπα» ἀμηίαχαί ἱρειπα γἰάσηέ, απίθ (αεἶρῃῃ 6Ἱα5 οοηεί]- 

ἰαία, εἰεγαίίκαιιο ρορ]ἱς Ιησιῖπα οδίοηίαηί, Οσίστο 4είπεορς 
{εΠΠροτο ἵπ οοηδβοσίΗα Ἠα]ας ἀᾳἱ Ρινοᾶῖτα Η]ῖς Ιμ{ογάΙοίῃι 

οί. (4) Ταυπἱ ]α5 ου] έπη αὖἲ απο τοβογαπί 615111 : Ος]- 

πά15 γἱία 4ο[αποί{ απἰπιαη 1η ρδιην ἀθηηίσγαςκο ροή μοι! 5 

απ οὗ 1ά Ἠπς πδαπε Ῥεγρείπο, (αΠάο {ρδο αρρατοί, ἵπ 

ΡονίοΓος (γαηβ[αηάα{αν. (6) Νοηπηί οµίαπι ἀῑσπηί, Ο5ἱΓῖ- 

ἀἱδ α Τγρ]οπθ ποσα πλοπηῃγα Εςἰάσπη ἵη ΠσΠθαΠη γάοςαΙα 

ορπ[θοίς»θ, Ὀγδδίμῖς ομίθοίσηα, οἱ Ἠΐπο μαι Βιβίγίπα δι 

πυπόαραίαπι. Μα]ίαφιε α]ία 4ς Αρίάο (αρα]απίαν, ασ 5ῇη- 

Ρα] τουθήδογο ἸοησαΠα αγρίγαΠιΓ. 

ΕΧΧΧΥΙ. Ρεὰ σπ1Π1 οηπία αἀπαίγαπάα δἷηί οἱ [Πάσιη 8ιἱ- 

Ρεγονί, αι αἆ ου]ίανή ΦΔΟΤΟΓΙΠΗ απἰπηαη υπ. ροταριηί 

γθγρίϊ, πιαρηα οι]απ ρογρ]οχίέα5 οαµδας. ἱΠοταπα 5ου (ση]- 

ἄρις ομ]ἱοιαν, (2) Βαοστᾶοίος απἱάθηι ΑΓΟΔΠΙΙΠΙ 46 5 

Ρ]ασΙέαπα Παβεγα, ἵη ἀθογαΠα Πδίοτία 5ΙΡΓᾶ α ΠοΡΙΦ οΟΙΩΙΟ- 

πιογαίαπη 65Η. Αί γι]δις σγρίϊογιΠα ας {τος 6α11δ85 6ΧΡο- 

{τ απ Ῥγίηια ομηηίηο {αρα]οξα οδἰ, οἱ ο Ῥγίδοα 

βἱπιρ]οἰίαίο οοηγεηί{. (9) Ώεος οΠίπ ΙπΙΙο σοπ]{ο, απάπη 

ραιοϊία Ποπ πππ]Π{Πάο εἰ 5οε]εταία ἱπιργορίίας Ιουπ]- 

ΏΙΠΙ {ου ΓΙσ6ΠαΓΗΠΙ ργα.γα]ογεί, ἵη απΙη]α]ί8 56 ἱγαηςίοπας»ο, 

Δίαιιο Ἰοῦ Ποάο. για ίαίεπι αἱ γίπι Π]ογαπα ο[[ασίς5ο 

ἀἰσομίαπί: 564 ροδίθα ΓογΙΠΗ ἵηῃ πηππάο Ροβέος,, αἱ ρτϊηιϊ5 5α- 

Ιά5 αποίοτίρας σνα(ἴαπα ταἰπῬαθγεηί, 6οΠβδθογαΙ5, 61ΠαΓΙΠΗ 

5Ροαοίθιη Ιπάμβδοπί, ΏοδΗΐ5, αἱ γῖναςδ ΙΠρ6Πς5α αἰοτο οἱ 

πιοτίμας το]ρῖοδο ΓΠπθ6γαγο ἀοθμίδδα, (4) ΑΙίογαπΙ ο8Ι158Πὰ 

μαπο ἀἰσππί : Α5γρίΙο5 Υοαίαγες, απ ρτορίευ ογάἵπ]ς ἵη 

οχογοῖία εοη/[αδίοΠθΠι ἃ ΥΙΟΙΠΙ5 ΒΒΡΡΕΠΙΠΙΘΤΟ ῥρΗβηα γίπεθ- 

του, δἶσηα οσο ρας ργᾶ [ογοπάα εχοορί(α55θ. ΑΠΙΠΙΑΠΗΠ 

Ισίίαν, απαςδ πάπο γοπθταπ{ας, Πηαρίηες [ΟΓΠΊ8556, αας 5α1- 

ης (14 ᾖαδία ϱοπις οδί}) αἴβχας ἆπσες σοδίατεηί; αἱ Ίου 

ραείο, ου] 15 απΐδαιαο ονά ηῖς ορ5θέ, ερτίο ἀἱρηοδερτεί. θα" 

οταἰπίς οοποϊηίαδ απαπι αἆ νἱείοτίαπι Ῥ]αγίπΊάη α[[ογτοί 

ΠηΟΠΙΘΠΙ1, απἰπιαπ ρα 5 5αἰαίσπι αοεθρίαπι τοίμ]]55α. Αά 

σνα[ἶαῦα Π]15 ο/σο γοάσπάαπα ΠΊΟΓΕΠΙ Ἠππο, παπα 4ο απῖ- 

ππαΠθι5 Ἱπιαρίπο αποπάατη ποργςοπί{α(ίς Ἱπίεγβοϊεπάϊ, 5οᾷ 

το]ἱσίο5ο αια ἀῑείππα ο5ί ουγα οί Υαπογα[ίοπε ρτοδοηοπ!1, 

ΘΑΠΟΙΙΠΠ 6596, 

ΙΤΧΧΧΥΠ. Τονίία ἵπ Ἰας απα)5Ποπ6 αὐ ἴρδίς οάιιδα αΕίοΓ- 

(ας αΠίας απΙπια Πάπα, ασα γ{ίαπαλ Παπ οΟΠΙΠΊΗΠΕΠΙ οἱ 50- 

οἰθίαίαπῃ Ποπ αγαπά. (9) Ναπι ταεσα, Ιπαυμηί, εί 

81ἱο5, απὶ (6ιΤάΠΠ ὀΡοΕ06 οχογζθαη{, ραῖέ, οἱ ἴρδα Ἰεγί5 ΟΠΗ 

νοπηστο ῥγοδο(πά{{. Όνος Ρἱ5 ἑίππα οὐ σπίς ο απΑΡΙΠΗ ]αΗἱ5 

απιῖοίιις θἴπη] οἱ ογΠΔ{Η5 ΟΟΓΡΟΓΗΠΗ, ο Ια0ἱ6 οἱ «35ρο εζΠίο 

(801 {πουπόα αυαπῃ Ίαγρα οοπβοἰαπέας. Ο8Ηἱ5 Η5ΗΤ οδί τομα” 
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χύνα πρός τε τὰς θήρας εἶναι χρήσιμον χαὶ πρὸς τὴν 

φυλακήν' διόπερ τὸν θεὸν τὸν παρ᾽ αὐτοῖς χα Ἰούμενον 

᾿Ανουόιν παρειςάγουσι χυνὸς ἔχοντα χε φαλήν, ἐμφαί-- 
ϱ! τσ λ 

νοντες ὅτι σωματοφύλαξ ἦν τῶν περὶ τὸν "Όσιριν καὶ 
θα 

τὴν Ἴσιν. (3) Ἔνιοι δὲ φ ο... Ἴσιδος : προηγουµέ ἔνους 
τοὺς χύνας χαθ᾽ ὃν χαιρὸν ε ζήτει τὸν Ὄσιρυν, τά τε 

θηρία χαὶ τοὺς απαντῶντας ἀπείργειν, ἔτι δ) εὐνοϊχῶς 
ο ΄ γ. κ.» 3 / ον. Δ ας) { διαχειµένους συζητεῖν ὠρυομένους' διὸ καὶ τοις Ἰσείοις 

λ Δ / κ. 

προπορεύεσθαι τοὺς χύνας χατὰ τὴν ποµπήν, τῶν κα-- 

ταο δειξ ξάν των τοῦτο 
/ λ 

τὸ νόμιµον ση. πινοντων την πα- 

λαιὰν τοῦ ζῴου άριν. (4) Καὶ τὸν μὲν ο οι 
τὰς ἀσπίδας θανάσιμα δν δσκν εὔθετ 

ὑπά ειν καὶ τᾶλλα δάχετα τῶν το τὸν 
ώ 

µονα τῶν Χροκοδε είλων παρατηροῦντα τοὺς Ὑόνους 

τὰ χα αταληφθέ ντα τῶν ᾠῶν συνερίόειν, χαὶ ταῦτ ἐπι- 

ελῶ ς χαὶ φιλοτιμῶς ἐνεργεῖν μηδὲ εν “Ὠφελούμενόν: 

6) τοῦτο δὲ εἰ μὴ συνέθαινε γίνεσθαι, διὰ τὸ πλῆθος 
/ / .. Ἀ / Ν 

τῶν γεννωμένων θηρίιων ἄθατον ἂν γενέσθαι τὸν ποτα- 
3 Ν Δ 

μόν' ἀπόλλυσθαι δὲ χαὶ τοὺς προχοδείλους αὐτοὺς ὑπὸ 
. 

ο / /” 

τοῦ προειρηµένου ζῴου παρε ος χαὶ παντελῶς ἅπι- 

στουµένῃ μ. εθόδῳ. Τοὺς Ὑὰρ [χνεύμονας χυλιοµένους ἐ εν 

τῷ πηλῷ γασχόντων αὐτῶν γχαθ᾽ ὃν ἂν Ἰρόνον 

7έρσου κ 
ΔΝ 

σον το σύκα" ἔπειτα συντόμως την χοιλίαν διαφα) ὀν- 

ἐπὶ τῆς 

καθεύδωσιν εἰςπηδᾶν διὰ τοῦ στόματος εἰς μέ- 

τας αὐτοὺς μὲν ἀχινδύνους ἐξιέναι, τοὺς δὲ τοῦτο πα- 

(6) Γῶν δ ὀρνέων 

τὴν μὲν Τέιν χρησίµην ὑπόρρυ πρός τε τοὺς ὄφεις χαὶ 

τὰς ἀχρίδας καὶ τὰς κάµπας, τὸν δ᾽ ἱέρακα πρὸς τοὺς 

θόντας νεκροὺς ποιειν πο ηρς 

σχορπίους χαὶ χεράστας χαὶ τὰ μικρὰ τῶν δαχκέτων 

(0) 
; ο ν ο . δὴ ν ν 

λέγουσι μας τὸ ζῷον τοῦτο διὰ τὸ τοὺς 

ῤΧ λ 3 / Βλ ο» α 

θηρίων τὰ μάλιστα τοὺς ἀνθρώπους ἀναιροῦντα. 
ει λ. 
Ενιοι δὲ 

μάντεις οἰωνοῖς τοῖς ἱέραξι χρωμένους προλέ] 

μέλλοντα τοῖς Αἰγυπτίοις. ώς Τινὲς δὲ φασιν ἐν τοῖς 
/ ς/ 

ἀρχαίοις γρόνοις ἔέρακα | βιό 
φοινικῷ ῥάμματ τι ανν ἔγον θήος 

6) 
ον ἐνεγχεῖν εἰς Θήθας τοῖς 

ἱερεῦσι « 

ένας τὰς τῶν θεῶν θεραπείας τε χαὶ τιμ ἄς᾽ διόπερ χαὶ 

ἱερογραμματεῖς φορεῖν φο 
ε η 

ινικοῦν ῥάι 
9) Ὑὸν δ' στον νν Θηόαῖοι 

εν. 1.0ς χαὶ πτε- 

βαχος ἐπὶ τῆς κεφ .. 

ς ἄξ ΤΟΥ. 

ΧΧΣΝΠΠ. Τον δὲ 
{ 

τοῖς Ἕλλησι τετιμῆσθαι λέ ἔγουσι τὸν Πρία- 

τράγον ἀπεθέωσαν, καθάπερ 

πον, διὰ τὸ γεννητικὸν µόριον’ τὸ μὲν γὰρ ζῷον εἶναι 

τοῦτο χα ος εστατον συνουσίας, τὸ δὲ μό- 
/ 3 ο 

ριον τοῦ σώματος γενέσεως αἰτιον τιμᾶσθαι 
« σε μες .- 

προς ςηκόντως, ὥς ὃν ὑπαργον αρ ο τῆς τῶν ζῴον 

φύσ εως. 

ν) µόνον, ἀλλὰ 
χατὰ τὰς τελετάς, ὃς αἴτιον τῆς τῶν ζῴων πο εωσις τούς 

ν (5) ἸΚαθόλου δὲ τὸ αἴδοιον οὔχ Αἰγυπτίους 

τε ἱερεῖς τοὺς παραλαθόντας τὰς πατρικὰς ἱερωσύνας 

[5) 
ρω ς κ Ἅ] /΄ ) [α4 « ο. 

Καὶ τοὺς Πᾶνας δὲ καὶ τοὺς Σατύρους φασὶν ἕνεκα τῆς 
κω οο ”- / τον λ Δ λ 5 

αὐτῆς αἰτίας τιμᾶσθαι παρ ἀνθρώποις" διο καὶ τὰς εἰἶ- 

κατ Αἴγυπτον τούτῳ τῷ θεῷ 7 πρῶ τον μυεῖσθαι. 

/ . ον ο) / νο λ / ην εις νὰ 

χόνας αὐτῶν ἀνατιθέναι τοὺς πλείστους ἐν τοις ἱεροῖς 

καὶ τῶν ἄλλων οὐχ. ὀλίγους καθιερωχέναι | 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. Α. 

ο να ο ο Ὅ-  ---υἵ--- ἵ-.  - --------υ--ᾱ- ὐαο-----ᾱ----- Ὑ--- ο... ..})ὴώ 

(67, 98.) 

Ποπίρης αἱ οαδίοζῖς. Τ46ο ἀθιπα, απο Απιζιιη αρροῄση!, 

σΔΠΙΠΟ οαρίίο πορτα 5εηίαΠί, 61. Ο5ίΓΙΙΙ αἱ Ι514ϊ εοτρουῖς 

Γα1956 εωφίοάσπι Ιπάϊσαηίθς. (9) ΑΙ παταπίέ, οὔπες 541 

αααπάο ΟΦἱΠΠ Ιηγοβίίσαραί, 4πσες {αἱ5ςε αἱ [ογας αἱοφ(πε 

ομγ]οβαγογί]55ο, αἳ Π4ο5 Ρεπεγο]οβαιιο πα Ιδ[Ιοπς 8060108 56 

ργαριῖςδο οσπῃ αἰα]αία. 1άοίγοο εἴῖασα 1η ΤΦίάἱς {εδίο Ροπιραπα 

οαπ65 απίεσθάενο : απἶα γατα απο ἀοσι]βδοηί, οος αἱρηί- 

(4) 
ἘεΙ]5 γονο, αἰαηί, εοηπίτα Ἰείϊίετος αφρίἰάαπι Πποῖς5 οἱ αἰία 

Πσανα γο]αῖδδο Ργϊδίπιπα α]ας5 απίηλα]ἰς ῬοποβοΙιπῃ. 

τορ(η σπα σοΏοτα, 45 ἨΠΟΥΡΙ πούεη!, ας 5. ΤΕ]ΙΘΙΠΊΟΗ 

ουοξοά[! {Φίαπη οκ ἰηδίάῑ οΏδοιγαί, αἱ οσσμραίᾶ εἶας ου 

ὀρηίε; Ἰάᾳπα ρπανΙίεν εί δίτοηιιε {αοἷέ, ππ]]αῦ1 Ἰπάς ρ6ι- 

αἱρίεης αἰΗΠαίεπα. (0) Οαοἆ πῖςὶ αδα νοπίτος, αΐέα ῬεΠαα- 

γαπα Παρατα εχαβογαπίο, απηῖς (Γοαποηίατί ΠΟΠ Ῥοββοί. ΟΓ0- 

ὁοά1 αἆθο ἱρεῖ αὐ Ίος απἰπια]! επασαη{ν πηῖγα οί ῥγους!18 ΊΠοιθ- 

40Η ταση. ΤΟΙΠΕΝΠΠΟΠ οἱ μη πιο ἱηγο]αίας,, απαπάο 1ο 

μΙαπία ο 1η τἶρα ἀογπηέ, Ρον ο5 οἶας ἵῃπ πηρθία γὶδεσγα 

ἸηΓΟΡΙΠ{, οἱ {μπα οοη{ας Πα νοπίτγε 6090, οἴέτα Ρθηἱόπ] Πα 

(6) Τπίας 

γε» ΙΡ αἆ αηΏσαος Ἰοεαρίᾶδααθ οἱ ογασας {οΠεπάμπι Ργο- 

εναάϊέ 1ρ5ε, 5εᾷ Ἰιοδίθπα θα οἰαάα κία(ἴπι πθεαί. 

ἀο5ί. ΑοθΙρΙίευ βοογρίοπθς, οεγᾶρίας (56ΥΡΟπί65 ϱΟΥΗ{05) 

εί Ρεκίοἶας Ὠλοιάαθες., απια: πηαχπῃθ Ἰοπηίπες ΥΘΠΕΠΟ Ρροιῖ- 

μιπηέ, Ἱπίορίαί, (7) Βαπί αἱ 1460 απο γο]ΙάσγθΠι οο]ῖ 

ἀῑσαπέ, αποᾶ απριτος οἱ ἁῑγηϊ, μΐ5 ργαροΗβας αθὶ, θἵπτα 

ΑΠΒΥΡΙΗΙ5 ΡιωπυπΗεηί. (8) Νοηπυ] {ταδαπ{, νείαςΗς ἔθπι- 

ροῖρις Ἡργαπα Π]ο Ριπίσθο οἰτοιπι]σαίαπα, ἵπ απο ἀἆθογΙΠα 

επ]έᾳ5 εἶ Ἰλοποτθς φοϊρίῖ, αὐ αοαρίίτο φαεογάοίδας Έλοβας 

Πα(απη 6956. Ο118Π1 οὗ οα1δαΙη. Ποἰαη! 5ασγῖ Πίπο πο(αθ 

Πάπα ΡΙΥρτεπη οἱ αεορί(εῖς ρ6ηΠαΠα 1 οαρίίο ρορίοηῖ. 

(ϱ) ΑαπΠαπι μερα οο]αΏέ, απο αγίδ Ίχαο τορία οἱ ἀΐρηα 

1ΟΥἱ5 πηθ]εξἰαίο γ{άεαίαπ. 

ΕΧΧΧΥΠΙ. Ηιεομπι οὗ σοη]{α]θ ἨΠΘΠΙΡΤΙΠΙ ἱπίοι ἆθος 

γοίμ]6γθ;, αποπιοᾶο αραιά ἀπάόος αἰίαια Ῥπαρα Ποπογαι] 

ρε ρεπί, ΑπίπιαΙ ομίπλ Ώου ἵῃ ΥΕΠΘΤΕΙΙ οχἰηι]θ ΡΥΟΡΘΗΒΙΠΗ:; 

εἰ πε Ργαπα Γιά οοηρονίδ, βεηεγαἰἰοπίς Πηδίγαταθηίαηι, 

Ἰοπογε ἀἴβππΠῃ 6556, αοᾶ αΏ 6ο παίυτα απΙΠΙΔΠΙΠΠΙ ΟΓΙΠι 

ἀαιϊνεί. (2) Ώοπίαπε ριάεπάα, αἰππί, πο αριά ασγρίῖος 

ἴαπίαπα, 5εά αριιᾶ αἱἱο5 4ποάιθ ηΟΠ ΡαΠΟΟ5 {Π ΠΥΦ{ΘΓΙΟΓΙΙΠΩ 

τή ρη5 τα]ῖσιο5ο Παβεηίατ, αἱ α ααἶβας σεπσγα(Ιο αΠΙΠΙα ΠΠ 

ΡΥοπηαΠεί. Ας Παπμες, απ α ρα ρας βασετάοίῖα αρ αΙρίαηί, 

11 ἄ)σγρίο 151 4εο ργἴπιαηα Ἱπ]ααηίατ. (3) Ῥαηπθβ οαἰἶαΠι οἱ 

Ῥαΐγιτὶ εαπάθηι ο) 6Δ158ΠΠ {Π γοηεγα(ἶοπο 5απ{ αριιᾷ Ἰογι]- 

π68. Θποσῖνσα εῖαπα ἱπαβίηος ἵρδογαπῃ ἴη [απῖς Ῥ]εγίᾳαο ἆ6- 



(θβ---- 1ου.) 

ἐντεταμένας καὶ τῇ τοῦ τράγου θύσει πορσιηρίας, τὸ 
γὰρ ζῷον τοῦτο παραδεδόσθαι τβὸς τὰς συνουσίας ὑπάρ- 

γειν ἐνεργέστατον' ἐκείνους οὖν διὰ ταύτης τῆς ἐμφά- 

σεως Ὑάριν ἀποδιδόναι περὶ ης πολυτεκγίας α)ς 

ἑαυτῶν. ϐ ) Τοὺς δὲ ταύρους τοὺς ἱερούς, λέγω δὲ τόν 
τε Ἆπιν χαὶ τὸν Μνεῦιν, ο μανν παραπλησίως τοις 

θεοῖς, ᾿Οσίριδος καταδείξαντος, ἅμα μὲν διὰ τὴν τῆς 
΄ Δ ” Γὰ 

γεωργίας χρείαν, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ τῶν εὑρόντων τοὺς 
χαρποὺς τὴν δόξαν ταῖς τούτων ἐργασίαις παραδόσιµον 

γεγονέναι τοῖς μεταγενεστέροις εἷς ἅπαντα τὸν αἰῶνα; 
ΔΝ λ 3 λ ο» οω / λ Ν ν 

τοὺς δὲ πυῤῥοὺς βοῦς συγχωρηθΏναι θύειν διὰ τὸ δοκεῖν 

τοιοῦτον τῷ γρώματι γεγονέναι Τυφῶνα τὸν ἐπιθου- 
δ, ο 

λεύσαντα μὲν ᾿Ὁσίριδι, τυγόντα δὲ τιμωρίας ὑπὸ τὶς μ ΙΡ Ι η 
” α λ Δ μν ΕΝ. / Δ ο ο / 

Ίσιδος δια τὸν τᾶνδρὸς φόνον. (6) Καὶ τῶν ἀνθρώπων 
δὲ τοὺς ὁμοχρωμάτους τῷ Τυφῶνι τὸ παλαιὸν ὑπὺ τῶν 

βασιλέων ον θύεσθαι πρὸς τῷ τάφῳ τοῦ Ὀσίριδος: 

τῶν μὲν οὖν Αἰγυπτίὼν ὀλίγους τινὰς εὑρίσκεσθαι πυῤ- 

ῥούς, τῶν δὲ ξένων τοὺς πλείους: διὸ χαὶ περὶ τῆς Ῥου- 

σίριδος ζεγοχτονίας παρὰ τοῖς “Ελλησιν ἐνισγῦσαι τὸν 

μῦθον, οὐ τοῦ βασιλέως ὀνομαζομένου Βουσίριδος, ἀλλὰ 

τοῦ Ὀσίριδος τάφου ταύτην ἔχοντος τὴν προςηγορίαν 
ΔΝ ΔΝ ωὉ 3 / κ.α ν) τει λ δὲ λύ 

κατὰ τὴν τῶν ἐγχωρίων διάλεκτον. (6) Ἔ οὓς δὲ λύκους 
ο / 

τιμᾶσθαι λέγουσι διὰ τὴν πρὸς τοὺς κύνας τῆς φύσεως 
. - Π 

ὁμοιότητα' βραχὺ γὰρ διαλλάττοντας αὐτοὺς ταῖς φύσεσι 

ταῖς ἐπιμιξίαις ζωογονεῖν ἐξ ἀλλήλων. Φέρουσι δὲ καὶ 
3] Μη ας ο .ω / / «ν 

ἄλλην αἰτίαν Αἰγύπτιοι τῆς τοῦ ζῴου τούτου τιμῆς µυ- 
σω λ εο 

θικωτέραν" τὸ γὰρ παλαιόν φασι τῆς Ἴσιδος µετὰ τοῦ 

«παιδὸς Ὥρου μελλούσης διαγωνίζεσθαι πρὸς Ἐυφῶνα 

παραγενέσθαι βοηθὸν ἐ ἐξ Ἅδου τὸν Ὄσιριν τῷ τέχνῳ καὶ 

τῇ γυναιχὶ λύχῳ την ὄψιν "μοιωθέντα: ἄναιρεθέντος οὖν 

τοῦ Τυφῦνος, τοὺς κρατήσαντας χαταδεῖξαι τιμᾶν τὸ 

ζῷον οὗ τῆς ὄψεως ἐπιφανείσης τὸ νικᾶν ἐπηκολούθησεν. 
ς ο. αἲ / ο 3 / / ΕΝ 

(7) Ἔνιοι δὲ λέγουσι, τῶν Αἰθιόπων στρατευσάντων ἐπὶ 
λ Ύ 3 / λ, θεῖ. ος 6) λ / 

την Αἴγυπτον,ἀθροισθείσας παµπλήηθεις ἀγέλας λύχων 

ἐχδιῶξαι τοὺς ἐπελθόντας ἐκ τῆς χώρας ὑπὲρ πόλιν τὴν 
3 / 3 / ο λ ς Δ / ΔΝ ὼ .. 

ὀνομαζομένην ᾿Ελεφαντίνην' διὸ καὶ τόν τε νομὸν ἐχεῖ- 
ϱω ο. λ 

νον Λυκοπολίτην ὀνομασθῆναι καὶ τὰ ζῷα τὰ προειρη- 
μένα τυχεῖν τῆς τιμῆς. 

ΤΧΧΧΙΧ. Λείπεται δ) ἡμῖν εἰπεῖν περὶ τῆς τῶν κρο- 
χοδείλων ἀποθεώσεως, ὑπὲρ ἧς οἳ πλεῖστοι διαποροῦσι 

ο ϱω ΄ / κ / 

πῶς, τῶν θηρίων τούτων σαρχοφαγούντων, τοὺς ἀνθρώ- 
ο ᾱ-ἷ λ /{ 

πους ἐνομοθετήθη τιμᾶν ἴσα θεοις τοὺς τὰ δξεινότατα 
αι ο» / ΕΤΕ Σ ’ 

διατιθέντας. ({9) Φασὶν οὖν τῆς χώρας τὴν ὀγχυρότητα 
/ λ Ν ο 

παρέχεσθαι μὴ µόγον τὸν ποταµν, ἀλλὰ καὶ πολὺ μᾶλ- 
Σ ση - Ν Ν 

ἀδ λον τοὺς ἐν αὐτῷ κροκοδείλους" διὸ καὶ τοὺς ληστὰς 
ο” λ ωὶ .-ω 

τούς τε ἀπὸ τῆς Ἀραθίας καὶ Λιθύης μὴ τολμᾶν δια- 
κ δω - / 3 

νήχεσθαι τὸν Νεῖλον, φοθουµένους τὸπλΏθος τῶν θηρίων 
δν 5 / νο ’ 

τοῦτο δ᾽ οὐκ ἄν ποτε γενέσθαι πολεμουμένων τῶν ζῴων 
- / ην 

καὶ διὰ τῶν σαγηνευόντων ἄρδην ἀναιρεθέντων. (3) Ἔστι 
κο / / 

60 δὲ καὶ ἄλλος λόγος ἵ ἱστορούμενος περὶ τῶν θηρίων. τούτων. 

Ο)ασὶ Ἱάρ τινες τῶν ἁργαίων τινὰ βασιλε έων, τὸν προς- 

αγορευόµενον Μηνᾶν, διωκόµενον ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν 

Αν εἰς τὴν Μοίριδος καλουμένην λέμνην, ἔπειθ 

ὑπὸ κροχοδείλου παραδόξως ἄναληφ θέντα εἰς τὸ πέραν 

σι 

10 

96 

40 

ους 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙ06ῦΙ1 ΠΡ. 1. 
πι 

ἀϊσαπί, απτθοῖς Πα πασηργία, ιἱ Πἱγοί παίαΓάηι Ἰηίοη (αν. 
Ηαπο επί Ῥεσπάθιη αἲ οοἵ η. {ογίατ ργοαςἰςνίηιο, Γὰ 
ΙΦίία εἰρι]βσαίίοπο οιαίαηα. ἀἱίς ΠΙίΘΙΙ Ρο. [αοιηαίαίο 
βαηίῖ5 5αῶ {ορίαίαια γοονο. (4) Ταινί ααίοπι δασγὶ » Αρί5 
5ο1]ἱοεί οἱ Μπονί, Ποη 56οἱ15 απαπι 4] ἠοηογαμίας, αἱ Οµἱ- 
υ15 1ης ἑ1έ5 ἔαην ρτορίου ασγου δη, ἴππα οἱἶσα, αἱ 
βἰονία Ἠουπα, Ύπἱ (ασος γαρετίθδεηξ, Ἰογιπη οροτα αἆ 
οΠΊΠΘΙΙ ροδίαοΠ{αἰἶς ποηιορίαπα ριοραρατοίαν. Ώουα5 ἁίΘη 

τα{ος Ιπ]Ππο]αγα {5 οδί, ααοά πο οοἱοίσπι ἠαβηίςςο Ῥγ- 
Ρον γἰάσίαν, αἱ ρου ἠηδίάϊας Οςἰσίηι ορργοςδ!!, οἱ Ρνορίογ 

γπῖ οβάθπη αΡ. Ιδί46 αρρ]ἰοίο α[εσίας ορ. (5) Ηοιπίμες 
άποσιθ, αἰαηί, ο]αφάσπα, απο ΈγρίοὮ Ἠαβιέ, οο]ορῖς 
απμφίας αἲ ΟΡἱΓΙ4ἱ5 πηΟΠΗΤΩΘΗΠΗΣ α τορίθας ΠΙΑ μαΠ- 
ἴπτ, Εί Ραποἱ απο ἀἰσγρίίογαπα γα ἱπνομίαπίαν, 5ο Ρ- 

γασιΙΠΟτΙΠὰ οοπηρίμγο5. Ῥγοίηάα οἱ {αῦα]α ἆσ Πιςἱμ]αῖς 
ἀάνεηας ορίγαπέαη{{5 φωγία αριᾶ 1608 ἱπγα]αῖέ : ΠΟΠ 
αυοά τες αἰσααί Βαβίοῖς γοσαίας ἰ5 αἰί, 5ο (πηχα]ας Οδ1τῖ- 
4ἱ5 Μησια γουπασυ]α 14 ποπηϊηίς Παβηήε. (6) Παρίς, αἱ αςκο- 

γυσλί, ἨοΠΟΡΕΠΙ (ρηυπέ ρτορίογ αβηη]ίαίοπα, σπα» {ρδίς σπα 

σαπίρ5 Ππίετορα({. Καπι παματῖς Ραντ γαταπέ, οἱ οχ 60Π- 
πηἰχείοπθ ηλαίαα (σίας Ῥγοσγθαιή. Αἴαπι αποαις ΤΑΠΙΟΠΘΙΗ 

γοπεγα({οημίς, 5εᾷ ηιασίς (αῬυ]οδαπα, αἀάποπηί. Ναπι ΦΠη 

[5ἱ5 αποπάαΠ1, αἰαπί, ουΠὰ Ηογο ΠΙΟ αἄγοιδις ΤΥΡΙΟΠΕΠΙ 

οεγί8ΏΊΕΠ Πηϊίατα ογαί, Ο8ἱἱ5 αὐ Ἱπ[ονῖς 5πΏ Παρί (ονηια β]]ο 
εί αχονί ορΙπαίου γοπή!. δη)]αίο ἰσίίαν ΤΥΡΠοΠα, γἰσοτος 

ου απίπια] οοΗ ρνασδρθτυΠ{, φπἷᾶ ο0Π5ΡΘΟΙΙΠΙ 6/45 νίοίο. 

πα Ἰηδεουία εδδεί. (7) Νοηπιί α[ήρηλαπέ, ας Αίορήη 

ἵη απσυρίαπα ἱνγαρίίοπθπι Ἰησοηίθς Ἱαροτάπῃ οαἴδγνας 60η- 

νεμ]5ρ6, αἱ ΠοβΠαΠα Ιπομγδαπ{πη} ἄθίΠΟΠ π]ίνα Ε]ορ]ιαπ(]- 

ΠΑΠΑ ΙΓΏ6ΙΗ 1πά6 {Πσαγοπηί. θα ἆθ οααδᾶ ῥγα[οσίητα ἵ]]α 

ἸψοοροΠίαπα ποπποίαγ. ΑίΠπε ἵἴα απἰπηα]ία μα, ἆᾳ απἶθας 

]α11 561ΠΠΟ οδί, ου]{απη Ιδίαπη ΡυοπιθΓιςβ6. 

ΕΧΧΧΙΚ. Πε]απαπα οδί πἱ ἆς οιοεοᾷΙΙογαπι ἀῑγίηίίαίο 

ΔΡΔΠΑΙΙ5, ἆθ ατα Ρ]Ηπιί (πα54οΠΘΙά πιονοπ{, απὶ βαΐ αἱ, 

«0416 {απποη ας 

() Δά Ίου τα- 

απ Ρε] ἴδια Ποπηίπος ἀεγοτοηί, 

οο]απίαν, αἰγοσίδδίηα ἴπίδνίπι ροτροίγαηίο». 

εροπάθπί : ΠΟΠ {αμίαπη α Παγίο, 5εᾷ εαπι, ἃο απἰάθῃη 

ΠηΠΙίο πηασί5, α ετοσρᾶἡ]ίδ ππαπΙπἹεπίαπα γορίοπί ῥρ)ορίατ]. 

Τάεοααθ ργάσπος οκ Αγαδία οί Α[Πίσα, πια] Η(πάϊπο Ὦο]]α- 

ΤΠ αὐδίοιγί(ο5, ἐαπαΐατο ΝΠΙΠΑ πομ αμἀσθνα. Που ΠΙΠ(ΠαΠ] 

εαίαναπα, ἱ Ῥααπι ἰπ[ογαία Ῥομαῖδ, εί α νεπαίογίρας ια; 

βαπαΙέας ἀοϊοαπίαν. (3) 5οᾶ {αιπθ6ι οί αἰα 4 115 Πἱδίοτία 

τοσιίαίαν. Ναι γοαδίοναπα τοσα ααοπάαπα, απὶ Μεηᾶς Πο- 

πηϊπαίατ, οαΠΙΠ 5ΠΟΓΠΠΙ ἱηβοσία[ίοπο ἵπ Μα]άϊς Ι861Π1 6586 

ᾗ | οοπαρυ]δαπα, άποπα ογοσοά ας (πγαρ/]ο ἀῑεία) εα5οερίαπῃ 

[πα Πέας ο[οσίιι μαπβρογ{αξδοί, Ου, αἱ στα Μαπι ρτο ἀοπαία 
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απ πενεχθῆναι. Της δὲ σωτηρίας χάριν ἀποδιδόναι βουλό- 

µενον τῷ ζώῳ πόλιν κτίσαι πλησίον ὀνομάσαντα ἵρο- 
/ α αλ λ ο δα / ς Ν κοδείλων: χαταδεῖξαι δὲ καὶ τοῖς ἐγχωρίοις ὥς θεοὺς 

τιμᾶν ταῦτα τὰ ζῷα χαὶ τὴν λίμνην αὖτοις εἲς τροφῃν 

6 ἀναθεῖναι' ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸν τάφον ἑαυτῷ κατασχευά- 
/ 

σαι πυραμίδα τετράπλευρον ἐπιστήσαντα, καὶ τὸν 
λ -. ζ ο 

θαυμαζόµενον παρὰ πολλοις λαθύρινθον οἴκοδομῆσαι. 
(4) Παραπλύσια δὲ χαὶ περὶ τῶν ἄλλων λέγουσιν, ὑπὲ ΐ ρ ] ρ 2 
σος ὰ λα πα, / π] Ν ων 
ὧν τὰ καθ) ἕκαστον μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. Ὅτι γὰρ τῆς 

ο [- λ 
10 ὠφελείας ἕνεχα τῆς εἰς τὸν βίον οὕτως ἑαυτοὺς εἰθίκασι., 

φανερὸν εἰναί φασιν ἐκ τοῦ πολλὰ τῶν ἐδωδίμων παρ᾽ 

αὐτοῖς ἐνίους μὴ προςφέρεσθαι. τινὰς μὲν γὰρ φαχῶν, 
σω / 

τινὰς δὲ κυάµων, ἐνίους δὲ τυρῶν 3 κρομμύων Ἡ τινων 

Ἄν. “ ὸ παράπαν μὴ γεύεσθαι, πολλῶ ἄλλων βρωμάτων τὸ παράπαν μὴ γεύεσθαι, πολλῶν 

[6 ὑπαρχόντων κατὰ τὴν Αἴγυπτον, ὃΠλον ποιοῦντας διότι 

διδαχκτέον ἐστὶν αὐτοὺς τῶν χρησίµων πο ο χαὶ 

διότι πάντων πάντα ἐσθιόντων δὲν ἂν ἐξήρχεσε τῶν 

φασιν ἐπὶ τῶν παλαιῶν βασιλέων πωλόω ο ἀφισταμένου 

ἀναλισκομένων. (5) Καὶ ἑ δ) αἰτίας φέροντές τινές 

90 τοῦ πλήθους καὶ συμφρονοῦνπος χατὰ τῶν Ἠγουμένων, 

τῶν βασιλέ ὧν τινὰ συνέσει τοι διελέσθαι μὲν τὴν 

χώραν εἰς πλείω µέρη, χαθ᾽ ἕχαστον ὃ) αὐτῶν καταδεῖξαι 
.λ ο λ 

τοῖς ἐγχωρίοις σέθεσθαί τι ζφον, Ἡ τροφΏς τινος μη 
εν / 

γεύεσθαι, ὅπως ἑκάστων τὸ μὲν παρ) αὐτοῖς τιμώμε- 
[4 / νά νὰ λ ο, ν΄ 3 σα 

96 νον σεθοµένων, τῶν δὲ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀφιερωμένων 
/ Ἅ. 

καταφρονούντων, µηδέποτε 
. -ω ” ο 3 / 

οἵ κατ΄ Αἴγυπτον. ί6 ) Καὶ τοῦτα ἐκ τῶν ἀποτελεσμά- 

των φανερὸν εἶναι; πάντας Ὑὰρ τοὺς πλησιοχώρους πρὸς 

ἀλλήλους διαφέρεσθαι, προσκόπτοντας ταῖς εἷς τὰ προει- 

ὁμονοῆσαι δύνωνται πάντες 

δὺ ρηµένα παρανοµίαις. 
Χά6. Φέρουσι δέ τινες καὶ τοιαύτην αἰτίαν τῆς τῶν 

ζφων ἀφιερώσεως" συναγοµμένων γὰρ ἐν ἀργὮ τῶν ἀν- 

θρώπων ἐκ τοῦ θηριώδους βίου, τὸ μὲν πρῶτον ἀλλήλους 

κατεσθίειν καὶ πολεμεῖν, ἀεὶ τοῦ πλεῖον δυναµένου τὸν 
36 ἀσθενέστερον κατισχύοντος: μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς τῇ 

ῥώμῃ λειπομένους ὑπὸ τοῦ συμφέροντος διδαχθέντας 

ἀθροίζεσθαι καὶ ποιῆσα! σημεῖον ἑαυτοῖς ἐκ τῶν ὕστε- 

ϱον καθιερωθέντων ζῴων; πρὸς δὲ τοῦτο τὸ σημεῖον τῶν 

ἀεὶ δεδιότων συντρεχόντων, οὐκ εὐχαταφρόνητον τοῖς 

{0 ἐπιτιθεμένοις γίνεσθαι τὸ σύστημα" ({5) τὸ δ᾽ αὐτὸ 
καὶ τῶν ἄλλων ποιούντων, διαστΏναι μὲν τὰ πλήθη 

κατὰ συστήµατα, τὸ δὲ ζῷον τὸ τῆς ἀσφαλείας ἑκάστοις 
γενόµενον αἴτιον τιμῶν τυχεῖν ἰσοθέων, ὡς τὰ μέγιστα 
εὐεργετηχός" διόπερ ἄγρι τῶν νῦν χρόνων τὰ τῶν Αἰ- 

4ὔ Ὑυπτίων ἔθνη διεστηκότα τιμᾶν τὰ παρ) ἕαυτοῖς ἐς 
ἀργῆς τῶν ζῴων καθιερωθέντα. Καθόλου δέ φασι τοὺς 

Αἰγυπτίους ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους εὐχαρίστως 

διαχεῖσθαι πρὸς πᾶν τὸ εὐεργετοῦν, νομίζοντας µεγίστην 

ἐπικουρίαν εἶναι τῷ βίφ τὴν ἀμοιθὴν τῆς πρὸς τοὺς 

60 εὐεργέτας χάριτος" θῆλον γὰρ εἶναι διότι πάντες πρὸς 
εὐεργεσίαν ὁρμήσουσι τούτων μάλιστα παρ) οἷς ἂν αν 

(5) Διὰ ὃ 

τὰς αὐτὰς αἰτίας δοχοῦσιν Αἰγύπτιοι τοὺς ἑαυτῶν βα- 

σι θησαυριζομένας τὰς χάριτας χάλλιστα. 

κ» - Ν ϱω Γά Ν 3 / Α 

σιλεῖς προσχυνεῖν τε χαὶ τιμᾶν ὡς πρὸς ἀλήθειαν ὄντας 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. (τοῦ, 101.) 

α]ηία Ῥείία, τοροποτοί, μαιά Ῥτου] α Ίασα 1Ώ6ῃι οοπ(1- 

ἀἱδδεί Οτοσοά οτι αἩ. 1ρ5ο ποππαίαπη. Ώουιίςδο θά 

οίαυα Ιπάίσεπας ἀῑν]ηί5 ογοσοΚ{]ος Ποπονίρι5 α[Πσετα, Ἰαο]- 

σας 6ογαπ1 αΗπιοη{5 ἀεάϊσαςκα, αβί οἱ δορα]ογαπ 5ἱ)Ρί οΠ1 

}γταπιάε Πριν απαἀταία., οἱ Ἰαργνηίμαπα Ιπαρπ αριᾶ 

πηπ]ίος αἀπιγαΙοηίς «οἀἱβοανϊςδεί. (4) ΒΙπη]ία 4ο ορίετῖ5 

αποσφπο πανγαή{, αυ εἱηση]αίίπι ΤΘΟΘΠΞ6ΤΘ ΙΟΠΡΗΠΑ θ8ί. Ναι 

ααοά αΠΠίας Ἱπ νΠαπα γοὐαπάαη{{ς οαηβα ΠΠΠΟ ΠΙΟΓΘΙΑ 

βοοίεπίαἩ, εχ 6ο Παετο αἰαπί, αιιοά ποπ ράσα οδοι]εηίο- 

ΤΗΠΙ ΠΟΠΠΗΠΙ εχ 1ρ8ῖ5δ ΠΟΠ ΤΕ σπα οἱ Ἰοηίος., αἰή 

{αρας, ΠΟΠΠΙΙΗ οᾶδοος αιῖ οορᾶς αἱ 1ᾷ σθη5 ναδέα αἶία, 

αποΓΙΠ οορία {4Ππεη ουρίας αΡιπάαί{, ΟΠΙΠΙΠΟ πο ἀθσι- 

5ίεηί αάεπα; απο οδίοπάαη{, ἀοθεπᾶος 6556 πποτία]ες,, α{ αἲ 

ἸΠΙΟΚἶσο οοπηοβΗμήΠαπα αδα 51Ρί {οππρογεηί, αἱ, 5ἱ ααἰἁγίς 

ἃ απογίς οἀαίαν, πΙΜΙΙ αΏξαπιαη πα ἱησ]αγίαί {απάσπι θιι{- 

{[οοίαγαπη. (0) ΑΙ Πα «αΠ δα αεγοπίες ἀἰσπηί, Ῥτίςοο- 

ΤΙ οἰαἰθ 16ρπ1, 41η ΡΙεῦς 5αρίηάε ὀοπίγα ππαρἰς(γαία πα 

οοπβρίταης «ἀείδείίοπεπα πιο]τείας, Ῥηποίραπα ααεπάαπι 

ῥνπάσηίία εκεο]]επίαπα ἵπ ρ]αγες γεσίοπθπα ρατίες ἀῑδίτραϊ»θ, 

αἳ Ἱπ εἰησι]ῖ5 ου]ίαπι απἰπα]ἰς ου]αςρίαπι Ἰη5ί(μίςρο, αιΐ 

οἵρο α]απο Ἱπίετάϊκίςδα, τἱ 5ἱ 5411 απῖααα γεπεγαταπίας, 

ἀεάϊσαίαππαιθ αΏρί οοπίαιπθνοεΠ{, οοποογάἶαπα 1ΠΓ6 ΟΙΩΠΘΡΒ 

Επσγριϊ παπα ῬοββοΠί. (6) ἹἸάᾳπο αχ ο[[ασίῖς ποίαπα 

6556: 9ΠΊΠ65 θηἶπῃ ΠΠΙΗΠΑΟΡ, ἆππι α)ῆ αἱίος τα απα {παηςσγθς- 

εἴοηο ο/[οπάη{ , ἀϊδεοτά[ας ΙΠί6Γ 5656 6Χ6166Γ6. 

Χο. Οπ]ἆαπα ααπα Ώαπο οοΠΞΘΟΤΥΑ{ΟΓΙΤΩ αΠΙΠΙΔΗΠΙΠΩ 681ΦΑΠΙ 

αΠενυηέ : Ῥο5ί Ῥγππαμα Ποπηίπα εκ {είπα Π]α γ]ία 6οΠ8Ο- 

οἰαΙοΠοΠΙ ἸοπηίΠ6ς 56 ΠΙΠίΠο ἀαγογαβαπί, 6ἱ ρετρείπο Ἱπίθς 

56 οοηβ]οία, απ ρ]ά5 Ῥοβ5εί, ΙπβγηίογθΠῃ 5αβ]σεβραί,. Εχἰηάο 

νοτο, ααϊ ΥοΡΟΓ6 αἰῇς Ιη[εγίογος οΓαηί, πΗΠίαίο οἀσσίϊ ἵη 

οαίαπῃ οοίραπί, οἱ βἶσηα ἀς «0ΠΒΘΟΥΑ/Ι5 Ροδίεα απ]π]αΙρας 

β1Ρῖ ργοροποβαπ{. Αά απ» πάπα ρτᾶ Π]θία δαρίηάθ οοησΙΥ- 

16ΥΘΠΕ, ἄ5ΠΘΗ ΠΟΠ αδρεγπαπάτη εοπίγα γῖπα πιο]εηίας ϱ[[ε- 

οἴππι εδ. (9) Ωποά εχεπηρΙαπη οείετα ηπα]Η(πάο Ππίαία 

ἵπ ογδίθηιαία (ο{18) ἀῑδορδςίέ. Ηίπο [αδίαπα, αἱ απίπια!Ι, ου 

6ήαΠ1 απἶάπα ἱποο]απηίαίθπ αἀδογ]ρενοηί, οποίας ἀνίποἙ, 

τί ορ8πηο 46 ἱρδῖ πιοηίαπα, ορίίπετοί. ΟΠ ΠΙΟΡΓΟΠΑ ας 

οΙΠΗΠΙΤΩ {οπηρορίαία σοπίες5 ογρίϊα, ἀῑδοσγαϊ τεἰσίοπί8 

ςίιάῖο, Ὠορίίας α ΡπΘϊΡρίο 5αογα5 ἀεγεπενατί. /Ἠδγρίίος ἀ46- 

πίάιε 5πργα οθίοιο5 ππογία]ες, απἰἀφπῖά Ῥεπο ἆθ 1ρ5ί5 πιθ- 

τοίγ, σιαΐα Πποηίθ Ρτοδε(ιή αἰβηπαηί, σταρ ταγρι{]ο- 

ΠΟΙΑ ΠΠαΧΙΠΙΙΠΗ {ία ργῶδΙάἴππα 6556 ]αάἱοβηίθς. Βίᾳπἱάθηα 

Ρ8Ι4Π1 δἱ{, ΟΠ1Π65 αἆ Ῥεπε[ασΙεπάαπη 115 ρτορεπάστο πηαχί- 

πθ, αριιᾶ 4ος ια {Παδαι σαδπα Ρυ]όεΙΤΙΠΙΘ ΤΘΟΘΗ- 

(3) Ηςάσπα ἀ4α οαιςῖς Ἠσυγρίϊϊ Τοσε5 ΠΟΠ 866015 ας 

εἰ νογί ο55ομέ ἀἡ »Δ4ο1αΓ6 οἱ γο]ρίο5ο οο]ενα γἱάρπίαν. Ναπι 

ἀαπίατ. 
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θεούς, ἅμα μὲν οὉκ ἄνευ δαιµονίου τινὸς προνοίας νο- 
µίζοντες αὐτοὺς τετευχέναι τῆς τῶν ὅλων ἐξουσίας, 

ἅμα δὲ τοὺς βουλομένους τε καὶ δυναµένους τὰ μέγιστ) 

εὐεργετεῖν ἡγούμενοι θείας µετέχειν φύσεως. (4) Περὶ 

μὲν οὖν τῶν ἀφιερωμένων ζῴων εἰ καὶ πεπλεονάκα- 

μεν, ἀλλ᾽ οὖν γε τὰ µάλιστα θαυμαζόµενα τῶν παρ) 

Αἰγυπτίοις νόμιμα διευκρινήκαµεν. 

ΧΟΙ. Οὐγ ἥκιστα δ) ἄν τις πυθόµενος τὰ περὶ τοὺς 

τετελευτηκότας νόμιμα τῶν Αἰγυπτίων θαυμάσαι τὴν 

ἰδιότητα τῶν ἐθῶν. "Όταν γάρ τις ἀποθάνη παρ᾽ αὐτοῖς, 

οἳ μὲν συγγενεῖς χαὶ φίλοι πάντες χαταπλασάµενοι πη- 

λῷ τὰς χεφαλάς, περιέρχονται τὴν πόλιν θρηνοῦντες, 

ἕως ἂν ταφῆς τύχη τὸ σῦμα: οὗ μὴν οὔτε λουτρῶν οὔτε 

οἴνου οὔτε τῆς ἄλλης τροφΏς ἀξιολόγου µεταλαμθάνου- 

σιν, οὔτε ἐσθῆτας λαμπρὰς περιθάλλονται. ϐ) Τῶν δὲ 

ταφῶν τρεῖς ὑπάρχουσι τάξεις, Ἡ τε πολυτελεστάτη καὶ 

µέση καὶ ταπεινοτάτη" κατὰ μὲν οὖν τὴν πρώτην ἄνα- 

λίσχεσθαί φασιν ἀργυρίου τάλαντον, κατὰ δὲ τὴν δευ- 

τέραν μνᾶς εἴχοσι, κατὰ δὲ τὴν ἐσχάτην παντελῶς 

ὀλίγον τι δαπάνηµα γίνεσθαι λέγουσιν. (3) Οἱ 

τὰ σώματα θεραπεύοντές είσι τεχνῖται, τὴν ἐπιστή- 

µην ταύτην ἐκ γένους παρειληφότες" οὗτοι δὲ γραφὴν 

ἑκάστου τῶν εἰς τὰς ταφὰς δαπανωµένων τοῖς οἰκείοις 

τῶν τελευτησάντων προσενέγκαντες, ἐπερωτῶσι τίνα 

τρόπον βούλονται τὴν θεραπείαν γενέσθαι τοῦ σώματος. 

(8) Διομολογησάμενοι δὲ περὶ πάντων καὶ τὸν νεκρὸν 

παραλαθόντες, τοῖς τεταγµένοις ἐπὶ τὴν κατειθισµένην 

ἐπιμέλειαν τὸ σῶμα παραδιδόασι. Καὶ πρῶτος μὲν ὅ 

γραμματεὺς λεγόμενος τεθέντος χαμαὶ τοῦ σώματος 

ἐπὶ τὴν λαγόνα περιγράφει τὴν εὐώνυμον ὅσον δεῖ δια- 

τεμεῖϊν' ἔπειτα δ᾽ ὁ λεγόμενος παρασχίστης λίθον ἔχων 

Αἰθιοπικὸν καὶ διατεμὼν ὅσα νόμος χελεύει τὴν σάρχα, 

παραχρῆμα φεύγει δρόµῳ, διωκόντων τῶν συµπαρόντων 

καὶ λίθοις βαλλόντων, ἔτι δὲ καταρωμένων καὶ καθαπερεὶ 

τὸ μύσος εἰς ἐκεῖνον τρεπόντων' ὑπολαμθάνουσι γὰρ 

μισητὸν εἶναι πάντα τὸν ὃμοφύλῳ σώματι βίαν προς- 

φέροντα χαὶ τραύματα ποιοῦντα χαὶ καθόλου τι καχκὸν 

(ϐ) Οἵ ταριχευταὶ δὲ καλούμενοι 

λ ] 
μεν οὖν 

ἀπεργαζόμενον. αν ὁ μ 

πάσης μὲν τιμῆς χαὶ πολυωρίας ἀξιοῦνται; τοῖς τε 

ἱερεῦσι συνόντες χαὶ τὰς εἰς ἱερὸν εἰκόδους ἀκωλύτως 

ὥς καθαροὶ ποιοῦνται" πρὸς δὲ τὴν θεραπείαν τοῦ παρε- 

σγισµένου σώματος ἀθροισθέντων αὐτῶν ο ἑαθίησι 

τὴν χεῖρα διὰ τῆς τοῦ ψεκροῦ τομ.ῆς εἰς τὸν θώρακα χαὶ 

πάντα ἐξαιρεῖ χωρὶς νεφρῶν καὶ καρδίας, ἕτερος δε χα- 

θαίρει τῶν ἐγκοιλίων ἕκαστον ἐγκλύζων οἴνῳ φοινικείῳ 

καὶ θυμιάµασι. (6) Καθόλου δὲ πᾶν τὸ ο. μον 

πρῶτον χεδρία χαί τισιν ἄλλοις πας ἀξιοῦσιν ἐφ 

ἡμέρας πλείους τῶν τριάκοντα, ωτ σμύρνῃ καὶ 

χιναμόμῳ χαὶ τοῖς δυναµένοις μὴ μόνον πολυχρόνιον 

τήρησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐωδίαν παρέχεσθαι θεραπεύ
σαν- 

τες παραδιδόασι τοῖς συγγενέσι τοῦ τετελευτηκότος 

οὕτως ἕχαστον τῶν τοῦ σώματος μελῶν ἀκέραιον τετη- 

ρηµένον, ὥστε καὶ τὰς ἐπὶ τοῖς βλεφάροις χαὶ ταῖς ὀ
φρύσι 

τρίχας διαµένειν καὶ τὴν ὅλην πρόςοψιν τοῦ σώματος 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΙΙ ΤΕ. 1. 79 

πε 8ἱΠ6 ἀῑνίπα 1ρ5ο Ργογἱάρη(ία ΦΗΠΙΠΙΑΠΙ Ρροοφίαίοπι 

ἀ46ρίο., αί, (πάπα γα]η{ οί Ροββῖηί πιαχῖπια σοΠ/{ογγο ἨΏσῃο- 

Ποΐα, ἀῑνίπω παίαγ ραγἱαἷρος ε55ο αγρί(γαπίης, (4) Ώο κα- 

οἱ5 61Ρο απἰπιαηΜίρι5 αἱδί [ογίαςςο Ρ]ά5 πο α πορῖς ᾱἷ- 

οίππι οί, σγρίίοταπι {αππθη Ίοσας Ριαοῖρις αἀπηίταπάας 

Ἰπ{ατίπι εχρἰαπαγίπ]ς. 

ΧΟΙ. Αἱ δί απῖδ ἱρβογΙπῃ τας οἴτοα ἀα[αποίος αιἀϊνονϊέ, 

ΏΟΠ ΠΙπΙ5 ΠΠΟΡΙΠΙ ἱηδο]οηίίαπα ἀοπηγαβίίαν., Ἐἰοπίτη δἱ απῑς 

αριιά ἵρ5ος πιοτίοπι ομίαν{, εοδηα{1 αἱ απηϊοῖ ΟΠΠΠ65, 60Ἠ- 

ΒρθΡΙ5 Ιαΐο οαρ[1ρις, Ιαηπιοηίαπίας ρον αΤΡεΙΙ, (ποσά ζὰ- 

ἄαγοετ {ππογαίαπη δέ, οἱγοαπαθαηί. Τη{θνῖπα α Ῥα]ηοῖς οἱ νΊΠΟ 

οπιηί(1ε 1811 10γ6 ο Ρο αΡ5{Ιπδηΐ, παογοςία5 εἰοσαπίος παπι. 

(2) Βερι]ίατα. ἑ]ρ]εχ α5ί οοπα[]ο : δαπι{ποβίςΣίη]α, ΠΙε([ο- 

οτἱς οἱ ΥΠ]ἱδείπια. Τη ΡνΙπιαπη ατροηῇ! {α[επίαπη Ἱηδηπηί ἀἰοαπί; 

ΙΠ δοοπάαη γἱρίηα πηῖηαςΣ ΙΠ πΙΠπαΠΙ Ῥεγοχίσιας Πατ 

Ίπρεηδας. (9) Πρ]ήπατ, απἱ {απας ομΓαΠί, ἈΤίοΠΙ α Π]ᾶ- 

Ἱογῖριας αοοορίαπα οχοτζθη{. Ηἰ οπ]αδπο το ἵῃ {αΠι15 ΤΠΙρθη- 

ἀομά οοηβίρπα(ἶοπθ ΠΙΟΤΙΠΟΓΙΠΑ ἀοπιθβ[ίοί οΡ]αΐα, αι1ο- 

πιοᾶο οχφοαιίας οε]εργατῖ γε]πί, οἰδοίίαπίατ. (4) Ὀρι 4ᾳ 

οπιπίρας Ιπίθυ 1ρ5ο05 οοπγεηϊ{, αὀθορίαπα ἴπάθ 648γοτ Πι]- 

πὶςίτίς,, αά αδίαίαπη Ἰχου η ΠΠΙΙ5 οοης (115, ἱταάσηί. Ῥπήσχας 

{ᾳίίαν, απθπῃ 5ογ{ραπη γοςᾶηέ, ἀθροβίίο Ἰαπηῖ 60ΓΡΟΡΕ, ΟΙ161ΠΙ 

Πία οἰπίδίταπη Ἰαΐέ1ς, απαπίαπα Ἰποϊςίοπίς {ασ]θπάαπῃ δῇέ, οἵτ- 

οππιςοηρίέ. Ταπη ραγαθολῖςίθ5 (ΊΠοίς5ο) ἐραί5 ἀῑσίας, Ιαρίάθπι 

ίοπονς Αππιορίοαπα, αί οαπίδ, (παπίήπη ]εχ Ἰα06ί, ἀἱβ5ο- 

ομἱέ, οχίεπηρ]ο απαπίο Ροίο»ί οαγδα απ [αρίέ, ῥετδοσιεπΙρη5 

αι αποίατοί αἀδαπί οππη Ἱαρίάππη /αοία εἰ οχδοογαΙοπίρις, 

ας οἱ ρίασυ]απη 1η ἱρδιιη] αγεγίαηΐ, ΝΑΠῃ απἰσαπαια οἶγῖς ο0Υ- 

Ρουί ίσα γυ]ηήδαπε απί 4ποσαο πιοᾶο πια]απα Ἰη[εγαί, οὐἱο 

Ἠιο ἀῑσπιιπι 9956 Ροδᾶδιμη Ἰαροηί. (5) Ταπςλμειίας 

τογο (αἱ οπάαγθτα οοπά{απ{) οηιηί ἨΟΠΟΓΕ αίαπε ους. ἆᾱἷ- 

σπαυίαγ. Ναπη δαθεγάοίρας (πηήίαγος 5η, οἱ {η 5ΔοΓοΓΙΗΠΗ 

αἱ ααἱ ραπή οἱπέ, Πβεγο ἱπρτεδαηίηγ. Οιπαπιργίπηαπα ἂἆ 5εο(ῖ 

οαάατοτί5 οαταΙοπεΠΙ ΟΟΠΥΕΠΕΤΕ, ΠΠ ΡΕ ΠΙΑ ππαπα αἆ 

Ργοροοταἷα ΙΠΙΠΙΕΙΡᾶ, ααἰἀφαἷά Ππίοποναπη εδ, Ργῶί6γ ο0ῦ 

οἳ τοπος, οχίταλ{. ΑΠάς α1γαπ 6Η γίεοστΙρς 5Ιηρ 115 Τ6- 

Ριγραίαπα ΥΙΠΟ Ρα1ππεο αγοπηαβΙοῖδαυθ οάοτῖρας ρο]αί{. (6) 

Τοΐμπι ἀεπίαιο οπάανον αά ἀῑε» ΡΙαγος απαπα ἡΠρίηία 1η” 

ραοπ{ο ΡΕΙΠΙΙΤΩ σράνίηο αΠϊεαιιθ ἀθηριίαπα τεάδηί, πΙγιτα 

ἀαϊπᾶς αο ΟΙΠάΠΙΟΠΙΟ ΔΠίδααθ Πο ΙἸοηβίοτὶ (δη{πΙη ο0Π5ΕΙ- 

ταβοηί, εοᾶ οσα Παρταπία, αριῖ5 οοπά[ωπη. Ργορµι( 05 

ἀοβαποίϊ τος αμηί :. υΡί οἵπρι]α οογροΓῖ5 πιπιῃγα {αη{αΠα 

μαμοπέ ἠπίορτίαίθπι , αἱ εἴἴαηι ΡαΙρερταγυπῃ οἱ βιιρογο]ΙοΓΗΤΩ 
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ἀπαράλλαχτον εἶναι καὶ τὸν τῆς μορφῆς τύπον γνωρί- 

ζεσθαι. (7) διὸ καὶ πολλοὶ τῶν Αἰγυπτίων ἐν οἰκήμασι 
πολυτελέσι φυλάττοντες τὰ σώματα τῶν προγόνων, χατ᾽ 

ὄψιν ὁρῶσι τοὺς γενεαῖς πολλαὶς τῆς ἑαυτῶν γενέσεως 

προτετελευτηκότας, ὥστε ἑχάστων τά τε μεγέθη καὶ 
τὰς περιογὰς τῶν σωμάτων, ἔτι δὲ τοὺς τῆς ὄψεως γα- 

βακτῆρας ὁρωμένους παράδοξον Ψυγαγωγίαν παρέχεσθαι 

καθάπερ συμθεθιωκότας τοῖς θεωµένοις, 

ΧΟΠ. Τοῦ δε ι 

'ενεις προλέγουσι τν ἡμέραν τῆς ταφῆς τοῖς τε δικα- 
σταῖς καὶ τοῖς συγγενέσιν, ἔτι δὲ φίλοιςτοῦ τετελευτηκό- 

τυς, καὶ διαθεθαιοῦνται λέγοντες ὅτι διαθαίνειν μέλλει 

(2) Ἔπειτα 
/ ο Ν , -- 

παραγενομενων δικαστῶν 9υσὶ πλείω των τετταράχοντα 

έλλοντος θάπτεσθαι σώματος οἵ συγ- 

κ / 3 ο / 

τὴν λίμνην τοὔνομα τοῦ µετηλλαχότος. 

/ / ΄ 

καὶ χαθισάντων ἐπί τινος ἡμικυχλίου κατεσχευασµένου 
-ω / Δ ρω /' 

πέραν τῆς λίμνης, Ἡ μὲν βᾶρις καθέλκεται, κατεσχευα- 
/ / ς λ ο / ον ΑΔ 3 Π 

σμένη πρότερον ὑπὸ τῶν ταύτην ἐχόντων τὴν ἐπιμέ- 
- λ ιά 

λειαν, τον. δὲ ταύτη ὃ πορθµεύς, ὃν Αἰγύπτιοι 
/ε 

κατὰ τὴν ἰδίαν διάλεκτον ὀνομάζουσι χάρωνα. (2) 
Διὸ καί φασιν λὈρφέα τὸ παλαιὸν εἰς Αἴγυπτον παρα- 

θαλόντα καὶ θεασάµενον τοῦτο τὸ νόμιμον, «μυθοποιῆσαι 

τὰ καθ᾽ Ἅδυυ, τὰ μὲν μιμησάμενον, τὰ δ’ αὐτὸν ἰδίᾳ 
πλασάμενον: περὶ οὗ τὰ κατὰ μέρος μ.υερὸν ὕστερον 
ἀναγράψοµεν. (4 Οὐ μὴν ἀλλὰ τῆς βάρεως εἰς τὴν 

λάμνην Χαθελκυσθείσης» πρὶν ἢ τὴν λάρνακα τὴν τὸν 

νεκρὸν ἔχουσαν π αὐτὴν τίθεσθαι, τῷ βουλομένῳ χα- 

τηγορεῖν ὁ νόμος ἐζουσίαν δίδωσιν. Ῥὸν μὲν οὖν τις πα- 
ρελθὼν ναλς έση καὶ δείξῃ βεθιωκότα νο. οἵ μὲν 

χριταὶ γνώμας ἀποφαίνονται, τὸ δὲ σῶμα εἴρ Ύεται τῆς 
εἰθισμένης ταφΏς' ἐὰν δὲ ὁ ἐγκαλέσ σας δόξη μὴ δικαίως 

κατηγορεῖν, µεγάλοις περιπίπτει προςτίµοις. (6) Ὅταν 

δὲ μηδεὶς ὑπακούσῃ κατήγορος ἢ παρελθὼν γνωαθῇ 

συχοφάντης ὑπάρχειν, οἱ μὲν συγγενεῖς ἀποθέμενοι τὸ 

πένθος ἐγχωμιάζουσι τὸν τετελευτηκότα, καὶ περὶ μὲν 

τοῦ γένους οὐδὲν ο ὥσπερ παρὰ τοῖς Ἓλλησων 

ὑπολαμθάνοντες ἅ ἅπαντας ὁμοίως εὐγενεῖς ε εἶναι τοὺς κατ᾽ 

Αἴγυπτον, τὴν δ' ἐχ παιδὸς ἀγωγὴν καὶ παιδείαν διελ- 

θόντες» πάλιν ἂνδρὸς γεγονότος τὴν εὐσέθειαν καὶ δι- 

χαιοσύνην, ἔτι δὲ τὴν ἐγχράτειαν καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς 

αὐτοῦ, διεξέρχονται, καὶ παρακαλοῦσι τοὺς χάτω θεοὺς 

σύνοιχον δέξασθαι τοῖς εὐσεθέσι: τὸ δὲ πλΏῆθος ἐπευφη- 

μεῖ χαὶ πηρε, τὴν δόξαν τοῦ τετελευτηκότος» 
Ἅδου μετὰ 

οἳ μὲν ἰδίους 
πὸν αἰῶνα διατρίθε ειν μέλλοντος καθ) 

(6) Το δὲ 

ἐν ταῖς ἀποδεδειγμέ γαις θήκαις; οἷς δ᾽ 

ὡς ελα 
τῶν εὐσεθῶν. σῶμα τιθέασιν 

/ 

ἔχοντες τάφους 
οὐχ ὑπάρχουσι τάφων κτήσεις, καινὸν οἴκημα ποιοῦσι 

. Ἡ Δ ο / ο 

κατὰ τὴν ἰδίαν οἰχίαν, καὶ πρὸς τὸν ἀσοαλεοετοὸ τῶν 

τοίχων ὀρθὴν ἵστᾶσι τὴν λάρνακα! καὶ τοὺς χωλυοµέ-- 

νους δὲ διὰ τὰς κατηγορίας Ἡ 

θάπτεσθαι τιθέασι κατὰ τὴν ἰδίαν οἴκίαν' οὓς ὕστερον 

ἢ πρὸς δάνειον ὑποθήχας 

- ν - Δ ο” 
ἐνίοτε παίδων παῖδες εὐπορήσαντες καὶ τῶν τε συµ.- 

θολαίων καὶ τῶν ἐγκλημάτων ἀπολύσαντες µεγαλοπρε- 

ποὺς αρα αξιοῦσι. 

χο. Σεμγότατα 9, ιείληπται παρ᾽ Αἰγυπτίοις τὸ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΑ. Α. (τος ---1θά.) 

ΡΙΙ αἀθοἄαιο {οία οοιρο15 «ροθθς ἱηγαήσαία ροιβίςἰοί, οί 

{ο ρη]είίησο ε[βσίος ασποσσαίυν. (7) Ηίπο πι] ἄϊσγ- 

ΡΙογύΠὰ, η πρασπ{βοἰς αριιά 5ο αάἱθι]15 πια]ογπη οχάαγογα 

Ἀβδογγαπίος, τηι]15 απίς ἱρδογήπα παίαϊας 5αοι]ῖς ἀθ[ιπείο- 

ΤΙΠΙ [α0ἱ65 απίο οσµ1ο8 Ἠαβοηί, ἴία αἱ 5ἱησι]ογαπα 6ΟΠΙΡΙ6- 

ΧΕΙΠῃ οοιροιῖ5 4ο Ἠποαπιεηία {αρἱ6Ι οοπίμθηίος π]βσα Υ0- 

Ἱσρίαία, ηοῦ 5εό15 ας δἱ αἆμιό 566Π1 νἰναη{, α(Ποϊαπίας, 

ΧΟΗΜ. Βορομοπάϊ ροιγο 6αάανοιίς ποσθβδαπί οί ϱομ{]θ8 

οσίαπα δεριίαγο ἀἴεπῃ ]αάϊσίριας αἱ εοπδαηρμ]πεῖς, Π6Ο ΠΟΠ 

απι]οῖ5 ἀα[αποι ργα παπί, οἱ πιον{α{ ΠΟΠΊΘΗ ΡΓοΟΙΔΠΙΔΠίΘΒ, 

(9) Ιπᾷ6 

ἀπο ία πα νασίπία ]αάἱεθς αροεάυηῖ, ααἴριις 1η ἨδιηΙόΥ- 

επ ρααάσθπα (αἱσσίαγατη 6556 ορυίο οοπβγπησηί. 

οἷο ααοάαϊα {415 461 Ροβίίο εοπδἰιάδιΙβαδ, Ππαγίδ, αἲ 

λα]α5 ποσοϊ ουγαἰονίρας ρτίας ἱηδίασία, είνα αχ’, ϱγογοδιᾶ 

αποάαπ ϱρεγπαίοτθ, 4πθια δυα Πησιια Οματοηθπα γοσαηί. 

(9) Ἱάεοσιαο ΟΥρµδΙΠα, άαάπ1. ρετερπαία5 αποπάαπα ἵπ 

ἀσγρίαηι απο παπι γἰάϊδδεί, (αρα]απι 4θ Ιη[ογί5 Ρα ΗΠΙ 

ἱπηίαίαπα, ῬαΓΙΠ οχ ΙησθΠΙο 8110 6ΟΠΙΙΠΘΗΊΗΠΙ 6856 Ρε]ι]- 

(4) 
Ροάιοίο {ρίίαν ἴῃ θἱασηιπι πανὶσίο, ῥηαδαααπα πιογεαἱ 1ου0.- 

Ροπί. Ῥ6 «ιο ΡραγΠει]αίΏι ρασ1ἱο ἱπίοας ασοη]ις. 

145 ΙΡί ἀαροπαίαν, ααϊδααίς αέεαδατε γεΠέ, α Ίο56 Ροίοβία- 

{σσ Ἠαβεί. Οιοᾶςῖ ααῖς ἵπ πιοδΙαπα Ῥτοργδδδις ἱπδ [τα ξαιη 

αεοαξ5αΏοπεπῃ ρτοραξ, ααοᾶ γἱίαπι Ππια]απὰ ασεηζ, Ιάία Ρε 

1πάΐϊοος δεηίοηίία, {10 αΏ αδ[αία σαάαγει δορι(αγά ατοεία: 

βἱη αὀομαδαίου οααηπίοδαπι Ιπίεπάἰ55δαο αοοΠθΠα ἀθργθίιαι- 

815 οἱ, πιασης ουποχία5 οδί Ρῶπᾶ. (5) Οπαπᾶο Υγατο πή|- 

Ία5 56 οβοτί αοοαδαἴος, ααί ορ]αίας ου ἱπηπα[ἰοπίς (9150 ο0η- 

γἰποιίατ; ἀθροδίίο εοσπα(ἶ Πποία, αᾱ οποία Ἰαιάςς Ῥνοςο- 

ἀαπί, οἱ ο σεπογε απἱάσπα πΙΙ], αἱ 6νεογαπῃ οοηβθιάο 

Ἰαβεί, ππεηιοναη{» αιμα οΠηπος ὤπιο πορ]ες {π ἸὈσγρίο 

6586 οεηδοεπί: 564 αἱ ἃ Ρ6το εἀσαίας αἱ Ιηςπίης, αἱ αἆ 

τοπ αἰαΐθιη ϱτοβΓσδε5 ΡἰδίαίεΠῃ ἵη 4605 αἱ {πδήβαια, 

Πίσπιαπθ οοπΗποπβίαπα οἱ αὐας υΙτιαίος οο]ασηξ, τασεηδεηί, 

αο 4908 Ιπίθτος, αἱ ἵπ οοηίαρθυπίαπι ΡίογΙπα τοἙρίαίις, 

οὐήορίαηίθς τοραπ{. Ἠα5 γοςθβ 6ΙΔΠΊΟΓΘ δεοαπάο γτι]σας οχο]- 

ΡΙ, οἱ ππασπ]Ποἷς θἱπιι] Ἰαπάίθας ἀεβαποίαπα ργοάἶσαί, αἱ αί 

βοπιρίί6γΏ Πα 6η Ρίἱ5 ον άπα ἵπ ΡΙ15 γορηο αἰί ρεγασί σα». 

(6) 6αάανονα, ααἶθας ργορεῖα 5αη{ ποππιθηία, ἵπ ἀθβίρηα- 

(5 αἆ ος οοπζ(οῖῖς τοροπαΠέ : αἱ ααὶ 5οριΠογαᾶ ρνοργῖα ΠΟΠ 

Ροβδίάθη, ἵῃ ἆοπιο δια πογαπα οοπά σέ αάϊοπ]απα , ετοοίῃ- 

απο Ἰοευαη αά Εγπιὶδοίπηι () ρανϊείαιη δαἑαπηί. δερι]- 

(ατα τομή βίος, Υ6] οὗ µεηίαία ορἰπαίηα, γε] ο αἲοῖς αΠ1επί 

ἀσορίΠοποαπα, θιιῖς ἵπ Φάΐρας σοπάηί{. Εί βαε β{ αἱ ρορίθὰ 

ορίρι5 αποἰί περοίο» 4οΡΗ15 αιί οηηλίρις εχδο]α{ο8 ΒΟΠο- 

πβοα ΠΠΙΟΥΟ5 δορα]ίηνα ἀἱρπεπίαν, 

πΟΠΠ. Φαποἰςδίπιο απίοπα οοπεΙ(αίαπα οδί αριά 3πγ- 
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τοὺς γονεῖς ἢ τοὺς προγόνους φανῆναι περιττότερον τε- 
1/ 

τιµηχότας εἷς τὴν αἰώνιον οἴχησιν µεταστάντας. ἹΝόμι- 
.. / σω 

μον δ᾽ ἐστὶ παρ᾽ αὐτοῖς καὶ τὸ διδόναι τὰ σώματα τῶν 

τετελευτηκότων γονέων εἰς ὑποθήκην δανείου: τοῖς δὲ 
/ 3) / ὰ / 2 ω 1 ὅ μὴ λυσαμένοις ὄνειδός τε τὸ µέγιστον ἀχολουθεῖ καὶ 

/ σω 

μετὰ τὴν τελευτὴν στέρησις ταφῆς. (9) Θαυμάσαι δ᾽ 

ἄν τις προςηκόντως τοὺς ταῦτα διηυκρινηµένως δια- 

τάξαντας, ὅτι τὴν ἐπιείχειαν καὶ σπουδαιότητα τῶν 
σρο 3 3 ας ο / ς λί / 2λ) μ Δ ἠθῶν οὐκ ἐκ τῆς τῶν ζώντων ὁμιλίας µόνον, ἀλλὰ καὶ 

τῆς τῶν τετελευτηκότων ταφῆς καὶ θεραπείας ἐφ᾽ ὅσον 
δω . / .. 

ἦν ἐνδεγόμενον τοῖς ἀνθρώποις ἐνοιχειοῦν ἐφιλοτιμ-ήθη- 
9 / 

σαν. (3) Οἱ μὲν γὰρ Ἕλληνες µύθοις πεπλασμένοις 
καὶ φήμαις διαθεθληµέναις τὴν περὶ τούτων πίστιν 

παρέδωχαν, τήν τε τῶν εὐσεθῶν τιμ.ὴν καὶ τὴν τῶν πο- 

νηρῶν τιµωρίαν; τοιγαροῦν οὐχ οἷον ἰσχῦσαι δύναται 
-ο / ΗΝ λ 9ῇ / π λ 3 / 

ταῦτα προτρέψασθαι ἐπὶ τον ἄριστον βίον τοὺς ἀνθρώ- 
3 λ 3 / ς λ -ω / . / 

πους, ἀλλὰ τοὐναντίον ὑπὸ τῶν φαύλων γλευαζόμενα 

(4) παρὰ δὲ τοῖς 
Αἰγυπτίοις οὐ μυθώδους, ἀλλ’ ὁρατῆς τοῖς μὲν πονηροῖς 
ϱω - -» . ο .ο Ὕ ι) 

τῆς κολάσεως, τοῖς δ᾽ ἀγαθοῖς τῆς τιμῆς οὔσης, χαθ 

ἑχάστην ἡμέραν ἀμφότεροι τῶν ἕαυτοις προςηκόντων 
ὑπομιμνήσκονται, χαὶ διὰ τούτου τοῦ τρόπου μεγίστη 

μα ρα / 
καὶ συμφορωτάτη διόρθωσις γίνεται τῶν ἠθῶν. Κρατί- 

-ω ας 9” / 
στους δ᾽ εἶναι τῶν νόμων ἡγητέον οὐκ ἐξ ὧν εὐπορωτά- 

2δ τους, ἀλλ’ ἐξ ὧν ἐπιεικεστάτους τοῖς ἤθεσι χαὶ πολιτι-- 

χωτάτους συµόήσεται γενέσθαι τοὺς ἀνθρώπους. 
- ο» / 

ΧΟΙΥ. Ῥητέον δ’ ἡμῖν καὶ περὶ τῶν γενοµένων 
ο. 3 3 ο. [ή 2χ λλ Ἀ / } 

νομοθετῶν χατ᾽ Αἴγυπτον τῶν οὕτως ἐξηλλαγμένα κα 
| λ λ 
παράδοξα νόµιµα καταδειξάντων. Μετὰ γὰρ τὴν πα- 

.ω λ 

30 λαιὰν τοῦ κατ᾽ Αἴγυπτον βίου κατάστασιν τὴν μυθολο- 
ο ο. ο / 

γουµένην γεγονέναι ἐπί τε τῶν θεῶν καὶ τῶν ἠρώων 

πολλῆς καταφρονήσεως τυγγάνουσι" 

20 

.. οο /{ λ 

πεῖσαί φασι πρῶτον ἐγγράπτοις γόµοις γρήσασθαι τὰ 
/ πω Ν Μ α. , Ν .ω ῃ νο μα 

πλήθη [βιοῦν] τὸν Μνεύην, ἄνδρα καὶ τῇ ψυγἩ µέγαν 
κο ο / 

καὶ τῷ βίῳ κοινότατον τῶν μνημονευομένων" προσποτη- 

36 (Ύναι δὲ 
/ 2 ο» 5 / Ε / θ / 2 πρι 

γάλων ἀγαθῶν αἰτίους ἐσομένους, χαθάπερ παρ -- 
δν λ ο / / Ἡ 

λησι ποιῆσαί φασιν ἐν μὲν τῇ Κρήτη Μίνωα, παρὰ 
.ω Ν Ν ῃ / ν 

Λακεδαιμονίοις Λυχοῦργον, τὸν μὲν παρὰ Διός, τον 
/ 

παρ᾽ Ἀπόλλωνος φήσαντα τούτους εἰληφέναι. (5) Κ 
/ ο Δ 

40 παρ) ἑτέροις δὲ πλείοσιν ἔθνεσι παραδέδοται τοῦτο τὸ 
ο ο” υ 

γένος ες ἐπινοίας ὑπάρξαι καὶ πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιον 
ον - λ λ λ ο 3 - 

γενέσθαι τοῖς πεισθεῖσι' παρὰ μὲν γὰρ τοῖς Ἀριανοῖς 
ο / αφ 

ᾖαθραύστην ἱστοροῦσι τὸν ἀγαθὸν δαίµονα προσποιή- 
ο λ λ κ» 

σασθαι τοὺς νόμους αὐτῷ διδόναι, παρὰ δὲ τοῖς ὀνομα- 
δν’ / / » ε ει 

'ε6 ζομένοις Γέταις τοῖς ἀπαθανατίζουσι ᾖάλμοξιν ὡςαύτως 
λ λ « /  Α κ. Τ ο. / Μο σην 

τὴν κοινὴν Ἑστίαν, παρὰ δὲ τοῖς Ἰουδαίοις Μωυσῆ 
/ 3/. Δ / 

τὸν Ἰαὼ ἐπικαλούμενον θεόν, εἴτε θαυμαστὴν καὶ θείαν 

”} ουν Δ {Εν οω { / ς ο. 

αυτ τον Ερμἣν οξεοώΩκχεναι τουτρυς, ὡς με” 

ο2 ϱ2 (ο Ὦ- 

δὲ μ 

ω λ λ κ κό Ν) ν / 
ἀνθρώπων πλἍθος, εἴτε καὶ πρὸς τὴν ὑπερογΏν και ὃν- 

.« ο. / ον / η 41: 

60 ναµιν τῶν εὗρειν λεγομένων τοὺς νόμους ἀποθλέψαντα 
λ Μ κ ο [δε θο ο ἡρ όν (3 Δεύ- 

τὸν ὄχλον μᾶλλον ὑπαχούσεσθαι διαλαθοντας. (5) Δεὺ 
[ Δ / / τερον δὲ νοµοθέτην Αἰγύπτου φασὶ γενέσθαι Ῥάσυγχιν, 

.ο ολ] ΔΝ εν { / 

ἄνδρα συνέσει διαφέροντα" τοῦτον δὲ πρὸς τοῖς ὑπάρ- 
- Λ Δ Ν α ενω 

γουσι νόµοις ἄλλα τε προςθεῖναι καὶ τὰ περὶ τὴν τῶν 

ον 

ΡΙΟΡΟΛΙ 5ΙΟῦΤ1 Τ10. 1. 

» Ν {3 3 ” | 

ὅλως ἔννοιαν εἶναι χρίναντας την μέλλουσαν ὠφελήσειν | 

ππανοηπί. (9) Ῥεοππάμπι Ἐρυρί 
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Ρ4105, αποά ρατοηίθς αι πιλ]ογος αἆ αἴΘΥΠΑΠΙ Πα ΡΠαΙΟΠΘΙ 
ἰγαηδ]αίος Ιπιροηφίας Ἠοπογαιθ γἱάρηίην. Ἠϊο ὔἶαπῃ ΠΙΟΡ 
1ρ5ἱ5 οδί, αἱ ραγοπίαπα 4 αγθγα 46ΠάίΟΡΙΙΗΙ Ρ00 ογθά118 ορ- 
ΡΙΡΠΘΙΘΗΙ. Οἱ Ποχο5 ΠΟη γορίρηοταηί, ορρχοῦτίαπα. Ἠος 

ΠΙΑΧΙΠΙΠΗ, οἱ Ρ05ί θκ6ΘΒΙΠΗ ϱ γἱία δορυΠίαγο ριϊγα{ίο ο0- 

εσας.) Ππ]ας ίαπι οχααἱδίία οοηςΜ{ {ο πῖ5 αποίογος 

11ο απῖς αἀθλίτείας, ααἲ πιοδρείίαπι οἱ ργοῬ(αἴσηα ΠΙΟΓΙΙΠΙ 

ποη (απίΠι οχἵ αδα γινοηηι Ἱηίαι 5056, ΥΘΓΙΙΠΙ οΗίαΓη οχ 

ππογίποταπα Παηια[ίοηο οἱ ου], απαπίαπη Πογὶ ρο(αέ, Ίο- 

πΩΙΠΙΠΣ απἰπιίς ἱηδίλιατο οοπίθηάθιαή, (3) Επίπιγογο 

απεθΙ (αρΐς οοπηπηοπ (115 οἱ ἱπορίῖς πανταοπίρας β4θηα 
άγια ΓΕΓΙΠ1, αποά αἆ Ποπογος Ρίογαπα δί 5εε]θςβΕΟΓΙΠΗ 

Ῥωμας απεί, (παβἱάεγαπί. [ἀ6ἴγοο ποῦ Πποᾶο αἲ οΡ{ΙπιαπΠῃ 

γ]{α) ταοπθΠα Ἠοπη]μθς αάάποστο Ἠῶο ΠΟ Ροίΐπεταηί, 5οὰ 

οοπίγα ἀειϊδίοπαπα ΙπΙρτοΡοταπα αίαια οοπέοπηέπα ἵποιγτο- 

παπί. (4) Αραά Ἐσγρίίο νοτο, (ππά 6η ΠΙαΙΟΓΙΠΙ δὲ 

Ῥοπογπη Ργωηιία ΠΟΠ. ἴπ [αθι]ΐς, φοᾷ ἵπ οοπδροοία Ροβίία 

ΒΙΠ{, αᾳο[ίάΐα ρα: αίγα(αο ο(Ποἳἱ αἀπιοποίαν : οί]ιος πποᾶο Πέ 

παχίπ]α εί υ{ΠΙςείπ]α ΠἹογΙΠ οουγοοίίο. ΟρΙπια οηίπα Ίοσο5 

ὀεηδεπά δυηΐ, που απα ορίρις5 πιαχίπιο Ποπηίπος ο Π]ιΙ- 

Ιθηί, 5οἆ αι πιογαπα Ἠαπαπίίαία οἱ τθγηα οἱ γΠίαπα ῥτιι- 

ἀεηίία «παπα ἸηςίγιοιΙςδίπιος ο[οίαηί, 

ΧΟΙΥ. Ῥϊσοπάππι αποαπα πορῖ ἆδ Ίσσαπι Ἰαίογίριις 

δυρίϊ, ααἵ {αηα αἰἴοπα αΡ αἴογάπα δα οἱ πηἰταβ]ία δαποῖία 

ργοηια]σανυη{. Ναπι ροδί απϊααἰςδίπιαϊα ἵπ γσγρίο υίίρ 

οοπαΠίοπαπα ἀθογαπα ἱπηρογίο Ἰαγοαπ]αιθ οίαἲ ἵη (αρυ]ΐς 

αθθἰσηαίαη, Ρις, αἰπηί, Μπονίς, νυίν οἱ πιασηϊ αη]ηηί 

εί Ππίεν Ἠος ποπιίπθ εο]εῦταίος ἆς ία ορίῖπια πηθγϊίη5, Ρο- 

Ρα] υπ] πάαχ{έ, αἱ φοηρί15 Ἱορίρις π{ογοίαν, Τιορος α Μογοι- 

το 8ἱρί {γαάϊίας, παπάς Ἱησοπί]α γἱία, Όοπα ῥγομιαπαγδηέ, οἳ- 

πλπ]αγ1{. Φοἆ αραά Τάσος ἵπ Οτεία οίαπα Μίπος, αραᾷ 

ΠαςσάΦπιοπίο5 Ἡγοιτσις (οοἶδδο ἀἰσομηίαγς αποταπα Ιςία 

4ογ!, ηῖο ΑροΙπί 5αα5 γἰηάἰσανξ. (9) 14 οοπιπιαπ{ϊ σεη5 

αραιά ϱΙ1Υ65 4ποσιθ αἰίας σοη{ας ααΠΏἰρίέατα πλα]ίογαπα σααδᾶ 

Ῥοπογ!. ρεη5ιαςῖς οχείἸ[θδο (σγαπί. ἸΝαπ αριᾶ Αγίαποβ 

Ζαἱμταιδίες Ῥοπιπη σεπίαπα, αραιά αοία5, απὶ αππ]ας ἴπι- 

ππογία]α5 6θηξαΠ{ί, Ζα]ηιοχῖς δΙπηΙΙ ΠΟΙΟ ΟΟΠΙΠΩΠΠΘΠΙ Ὑ6- 

ρίαπη, αριιᾶ Φμάσος Ἰο5ες ἀεαπα, αιὶ Τλο ἀῑσίίας, Ἱερατῃ 

ΔπιΟίΟΡΘΠ1 84.1 1Π1 η χίς»ο Ροιλ]ῬαπίΓ; θἶνα αοά αἀπιίγαη- 

ἀσπα ῥτογδα5 οἱ ἀἰνίπαπα ο556 ΠπάΙσαταπί οοπηπιεηίαπῃ Πλαά, 

αποᾶ ἵπ. οοπηπιοάαπι 5οοἱείαί{ς Πάπ]απ οχἰταί; 5ἶνε αοᾶ 

γυ]σι5 αἆ ππα]εδίαίετη οἱ ροίεη[ίαπι [Πογαπα, απῖ Ίερος ΙΠΥ6- 

μὶςφο ἀἰσσγοπίαν, τεερθείαη5 ἀῑσίο πηαρῖς απάίθης [ογε εχἰδί]- 

ἱερίς]αίογεπῃ. Β4δΥΕΙΗΠΙ 

ΠΠΘΠΊΟΙ ΑΠ γίταπα ἱπίοΠίσοπ[ία ργαφίαπίοπα, αἱ 4 ΡΓΙΟΓΕΣ 

Ίοσο6 {σπα αἰίας αἀ]σοίί, πα αα; αἆ ἀθογαπῃ γοΠφίοπειη εί 
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ο λ ») ο Α / [4 λ λ Δ 

εν τιμήν ἐπιμελέστατα διατάξαι" εὑρετὴν δὲ καὶ γεω- 
µετρίας γενέσθαι καὶ τὴν περὶ τῶν ἄστρων θεωρίαν τε 

/ 

(4) Τρίτον 

δὲ λέγουσι Σεσόωσιν τὸν βασιλέα μὴ μόνον τὰς πολε- 

λ / μα κ ο ΝΑ 
χαιν παρχτηρησιν οιοαςαπι τοὺς ΕΥγΦριους. 

/ ο 

ὅ μικὰς πράξεις ἐπιφανεστάτας κατεργάσασθαι τῶν κατ᾽ 

Αἴγυπτον, ἀλλὰ καὶ περὶ τὸ µάχιμον ἔθνος νοµοθεσίαν 
λ / 

συστήσασθαι, καὶ τὰ ἀχόλουθα τὰ περὶ τὴν στρατείαν 
ο / / 

πάντα διαχοσμΏσαι,. (56) Τέταρτον δὲ φασι γενέσθαι 
νοµοθέτην Ῥόκχοριν τὸν βασιλέα; σοφόν τινα καὶ πα- 

19 νουργία λιαφερούσα. Τοῦτον οὖν διατάξαι τὰ περὶ τοὺς 
βασιλεῖς ἅπαντα καὶ τὰ περὶ τῶν συµ.θολαίων ἐξαχρι- 

ο νἡ α/ 

θῶσαι: γενέσθαι δ᾽ αὐτὸν χαὶ περὶ τὰς χρίσεις οὕτω 
/ «/ λ ο. ο ο) ου / ο Αλ 

συνετόν, ὥστε πολλὰ τῶν ὑπ αὐτοῦ διαγνωσθέντων διὰ 
/ / /. .ω προς 

τὴν περιττότητα μνημονεύεσθαι µέχρι τῶν καθ ἡμᾶς 
/ ΄ ον αλ εςλ ζ / ζ ο” Δ / 

ο] χρονων. Άεγουσι ο αυτον Ιώ ά τῷ ψεν σωµατι παν- 

τελῶς ἀσθενη, τῷ δὲ τρὀπῳ πάντων φιλοχ ρηματώτα- 

τον. 
ΧαΥ. Μετὰ δὲ τοῦτον προςελθεῖν λέγεταιτοῖς νόµοις 

”Ἀμασίν τὸν βασιλέα, ὃν ἱστοροῦσι τά τε περὶ τοὺς νο- 

0 µάρχας διατάξαι καὶ τὰ περὶ τὴν σύµπασαν οἴκονο- 

μίαν τῆς Αἰγύπτου. Παραδέδοται δὲ συνετός τε Ἰεγονέ- 

ναι καθ᾽ ὑπερθολὴν καὶ τὸντ τρόπον ἐ ἐπιεικὴς καὶ ὃ δίκαιος: 

ὧν ἕνεκα καὶ τοὺς Αἰγυπτίους αὐτῷ περιτεθεικέναι τὴν 

ἀργὴν οὐκ ὄντι γένους βασιλικοῦ. (5) Φασὶ δὲ καὶ τοὺς 
οὔ Ἠλείους σπουδάζοντας περὶ τὸν ᾿Ολυμπιακὸν ἄγῶνα 

πρεσθευτὰς ἀποστεῖλαι π πρὸς αὐτὸν ἐρωτήσοντας πῶς 

ἂν κο δικαιότατος" τὸν ὃ᾽ εἰπεῖν, ἐὰν μ.ηδεὶς Ἠλειος 

ἀγωνίζηται. (8) Πολυχκράτους ὃ δὲ τοῦ Σαμίων δυνάστου 

συντεθειµένου πρὸς αὐτὸν φιλ ίαν, καὶ βιαίως προςφερο- 

δι πολίταις καὶ τοῖς εἲς Σάμον χαταπλέουσι -] μένου τοῖς τε 

ξένοις, τὸ μὲν π 

λαντα παρακαλεῖν. αὐτὸν ἐπὶ τὴν µετριότητα" οὐ πο 

χωτος δ) αὐτοῦ τας λόν γοις [εῖς] ἐπιστολὴν γράψαι 

τν ο χαὶ τὴν ξενίαν τὴν πρὸς αὐτὸν διαλυόμενον’ 

ρὗτον λέ το. πρεσθευτὰς ἀποστεί-- 

ὅ οὐ Ὑὰρ [ βούλεσθαι λυπηθή ναι συντόμως ξαυτόν, ἀκριόῶς 

εἰδότα ὅτι πλησίον ἐστὶν αὐτῷ τὸ κακῶς παθεῖν οὕτω 

προεστηκότι τῆς τυραννίδος. Θκυμασθῆναιδ' αὐτόν φασι 

παρὰ τοῖς Ἕλλησι ὃ διά τε τὴν ἐπιείκειαν χαὶ διὰ τὸ τῷ 

Πολυκράτει ταχέως ἀποθῆναι τὰ ῥηθέντα. (4) το 

δὲ λέγεται τὸν Ξέρξου πατέρα Δαρεῖον τοῖς νόµοις 

ἐπιστῆναι τοῖς τῶν Αἰγυπτίων' μιδήαοντα γὰρ τὴν 

παρανομέαν τὴν εἲς τὰ κατ’ Αἴγυπτον Ἱερὰ γενοµένην 

πὸ Καμθύσου τοῦ προθασιλεύσαντος. ο. βίον 

πιεικἩ καὶ φιλόθεον. (5) Ὅμιλῆσαι μὲν γὰρ αὐτὸν 

τοῖς Ἱερεῦσι τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ χαὶ μεταλαζειν τῆς τε 

0ε ολογίας αὐτῶν χαὶ τῶν ἐν ταῖς σος βίθλοις ἆ ος. 

πρι πράξεων: ἐκ. δὲ τούτων ἱστορήσαντα τήν τε 

μεγαλ οψυγίαν τῶν ἁρχαίων βασιλέων καὶ τὴν εἰς τοὺς 

ἀρχομένους εὔνοιαν» μιμήσασθαι τὸν ἐκείνων βίον, καὶ 

40 

αν σ. 

διὰ τοῦτο τηλικαύτης τυχεῖν τιμῆς, ὥςθ᾽ ὑπὸ τῶν Λἰ- 

Ὑνπτίων ζῶντα μὲν θεὸν πο .- ευθῆναι µόνον τῶν 

ἁπάντων βασιλέων, τελε ευτήσαντα ὃ δὲ τιμῶν ο. ἴσων 

τοῖς τὸ παλαιὸν νομιμώτατα "ο κατ Λῖ- 

γυπτον. (6) Τὴν μὲν οὖν χοινὴν νομοθεσίαν συντελε- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Α. (τοῦ ----- 107.) 

ΛοΠογ6ς ρεγπεηί, αεοαγαἰδδίπια οιάΙπανγίέ. ἨΗίο δἱ 660ΠΊθ- 

Πα ῦὰ Παγεηῖςδε, εί 5ιάδνα οοπἰοιηρ]απά{ αἱ ο,εογγαπάἱ τᾶ- 

Ποπαια Ρρορι]αγες ἀοσιῖςνο [οίαν. (4) Τονίαπι Ἰπᾷς 96- 

Βοδίγῖπα οε]εργαηί, αἱ ΠΟΠ 50111 τοῦι5 Ώσ]]ο ργἶαγο σος 8 

σείετος ἄγσγρίϊ ργ]παῖρες Ρο5ί 5ο ται, δοὰ αἱ παν 

«ΒΥΡΗΟΤΙΠΑ ογά]ΠΙ Ίερος εοποἰηπανΙ{, εἰ οπποία αἆ πετ ῖαπι 

(5) Οπατία5 16- 

ΒἰδΙαίογάΠ ποπηηαίαν αἲ 5 Ῥοσσ]ουίς τον, γἱγ φαρίοης οἱ 

Ρογπθηίία ἵη ορίίΠΙαΠΙ ΓΟΡΙΠΑΠΗ ἀἰσος»]ί. 

γογδηῖα εχοε]]εης. Ἠϊο εί οπηπία, 410 αἆ Γοᾳο05 δροσίαπέ, 

οοηδ(Π{, εἰ ασοαγα[ἴοποπη οοπἰγασίρα5 ΠποάΠα ργαδου]ρς]ε, 

Τη ]αά16Ιἱ5 ἆποφο ο Εα1ί καρίοηίία, αἱ πα] οἷ ας δοπ{οιίί 

Ρτορίεν εχοθιεηίίαπα αἆ πας ποδίνο 5οσπ]ο πποιποτοηίας. Οο{- 

Ῥογ6 Ῥεγα παπα ΙΠβΠο, Ἱπσοπίοάμα Ροουπίαγαπι Αγἰάἱδοίπιο 

μοιραία. 

ΧΟΥ. Ροδί επι τεχ Απηασί5 ορααη Ἱαρίρις Ἱπιρεπά[, 

απῖ νο Νοπιατο]αγαπα οίαίηαπε ργρί αἀπηΙδίΓαΠΟΠΕΙΠΙ 

η ογά(ηδπη γαἸοεαίί. Τ5 αἱ πιαχίππα Ἱπροπῇ φο]]εγία οἱ Πῃο- 

ταπὰ Ῥοηϊρηίίαίο αἰσας {δα ρταοε]]η]ςςο {γαάϊέατ : 4πο 

[αείαπα , αἱ Ἱππροίηπη , Πεοί ἃ τορίρα5 πο οππάο, αῑσυρίϊ 

ἰαΏλεΠ ΠΠἱ οοπηοηάαγ]η!. (9) Ε1εῖ», απ ππα οἶτοα Ἰαάος ΟΊγιη 

Ρίαέεος οἑσαρα [1 ηχ]ςδίς {ρδιπῃ Ἱερα[{ς οοηςυ]εγεΠέ, ἆπο ρασίο 

Πβιϊδείη]ο τος αἁπιπϊδίτατεη{, ταδροπς5δο Ιπθποταίας, 8ἱ 

Ἐ]αρθηδίπη ΠΘΙΠΟ ἵπ οργίαπεη ἀαδοθπάετεί. (3) Ῥο]γααίας 

ΒαπηίοτΙι {γγαπηας απηϊαϊ1ο (ωΦάμ5 ου οο Ρερίροταί. Αί 

απππ] 6{ οἶγες οἱ ακί’ᾶπθος Πας ρτο[εοίος γἰο]επ[5 {γαςίᾶ- 

γα, Ρτίπναπι απἰάθη Ρεν Ιεραίος αἆ πιοςΓαΙΙοΏεΠ1 ΠΟΠΙΙΠΘΗΙ 

αἀΠοτίαβραξαν., Θεά ααΠΠα πο οβίθιηροτατεί, ἰαπάσιη Ῥευ Ἱ]- 

ίογας αιη]ο1 10ο οἱ μοδρίίαᾖ (Φάθτϊ πυηΏαπα τοπη]ς{ί, οῖιε5ε, 

Ἰπαπίεις, δαΡίίο πιώγουϊ ΙπγοινΙ, βἰᾳπ]άσπι, ασοεΓβαΠα ἵπι- 

ΠΙΙΠΘΙΘ ΟΔ8ΙΙΠ {απ {γταπηΐοο ἀοππαπί{, εχασία ρταδοίαί. 

Ὅπᾶς (ππα Ῥτορίεν οοπ{αίδΠα, ἔαπι Ῥγορίεγεα αοά Ρο]γ- 

οναῖ ργῶ ἀῑσία πποχ ογεηίαπα Παβασγαπέ, ογαςῖς αἀπηϊγα[ἰοηί 

{μ1{. 

ῥσγρίίογατι απίππι αρρι]ίςςα ἀῑσίίατ. Ὠοείθείαίις εηίηι 

(4) Βοχίις {απάεπι Ῥαπας, Χογχίς Ραΐετ, Ιεσίρης 

Οαπιῤγαίς., απ ἴπ Τορπο Ρρορ8δθγαί, {η ἔεπαρ]α {ΕΡΥΡΙΙΟΓΗΠΙ 

ἱπηρίείαίεπα, ῬοπϊσηιίαίἹ ἵπ. Ἠοπιίπας δἱ απιογῖ εΓβα 405 

οβογαία ἀθάΙ. (5) Ναπα οππῃ αοεγάοὕρς Αγαυρίϊ [απη]ᾶ- 

γΙαἴθιη 1πΙ, εἶ Ειοοἱοσίσρ ρδοταπι τογαπησθ [η ΕαςΓΙ5 Υο- 

Ἰαπαϊπίρας αηποίἰαίαταπα, Ῥαγ{οεῃς {αοία5 65τ: απάε οἀοσίας, 

ατα χοσος απίϊαα{ πηαρηΠπάἶηο αππιογαπη εἰ ειδα φαρά ος 

Μπιαπ]{αέθ (αἱςαπέ, ἹΠοναη γἱίαπα Ἱπηίαίας ο5ί. Ῥγορίενθα 

(απίαπα. Ἰοπουίς εοηδδσ{ης οδί, τί δαρετείος αἀμαο Ὠΐνϊ 

αρρθΠαΒοπεια, απ πα]! γοραπα αογαπ] οοηΠ6Ιέ, ΡΓΟΠΙΘ- 

γιθηῖέ; οἱ ἀο[αποίις γίία, Ποπονίρας Πα5βδίΠ1ο5 ο Ἐργρίϊ 

Ρηπαῖρος ααπραγαπί. (6) Πος ἱβίίωγ νίνος ραρ]ίοις 49Υ- 



(107, 108.) 

σθῆναί φασιν ὑπὸ τῶν εἰρημένων ἀνδρῶν, καὶ δόξης 
ο .. ο / Ν » ζλλ  ὃ δὲ ών 

τυχεῖν τῆς διαδεδοµένης παρὰ τοῖς ἄλλοις' ἐν δὲ τοῖς 
ὕστερον χρόνοις πολλὰ τῶν χαλῶς ἔχειν δοκούντων νο- 

µίμων φασὶ κινηθῆναι, Μακεδόνων ἐπικρατησάντων 

χαὶ χαταλυσάντων εἰς τέλος τὴν βασιλείαν τῶν ἐγχω- 

ίων. 

ΧΩΥΙ. Τούτων δ᾽ ἡμῖν διευχρινηµένων ῥητέον ὅσοι 

τῶν παρ) Ἕλλλησι δεδοξασµ ένων ἐπὶ συνέσει χαὶ παι- 

δεία παρέόαλον εἰς Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις, 
υ - . 

10 ἵνα τῶν ἐνταῦθα νομίµων καὶ παιδείας µετάσχωσιν. 
ς ἀ ς » τω 3 / [ὰ ο» ο» 3 

(9) Οἵ γὰρ Ἱερεῖς τῶν Αἰγυπτίων ἵστοροῦσιν ἐκ τῶν ἆ- 

ναγραφῶν τῶν ἐν ταῖς Ἱεραῖς βίθλοις παραθαλεῖν πρὸς 
αο Ν λ να / Ν ο Δ / 

αὐτοὺς τὸ παλαιὸν Ὀρφέα τεχαὶ Μουσαῖον καὶ Μελάμ- 

ποδα χαὶ Δαίδαλον, πρὸς δὲ τούτοις "Ὅμηρόν τε τὸν 

16 ποιητὴν καὶ Λυχοῦργον τὸν Ἑπαρτιάτην, ἔτι δὲ Σόλωνα 
τὸν Ἀθηναῖον καὶ Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον, ἐλθεῖν δὲ 

π / Ν / λ Ν ση ή 
καὶ Πυθαγόραν τὸν Ῥάμιον χαὶ τὸν μαθηματικὸν Πῦ-- 

δοξον, ἔτι δὲ Δημόχριτον τὸν Ἀθδηρίτην καὶ Οἰνοπίδην 
τὸν Χϊον. (5) Πάντων δὲ τούτων σημεῖα δεικνύουσι 

ο0 τῶν μὲν εἰκόνας, τῶν δὲ τόπων ἢ κατασχευασµάτων 
ὁμωνύμους προςηγορίας, ἔχ τε τῆς ἑκάστῳ ζηλωθείσης 

/ .) ’ 

παιδείας ἀποδείξεις φέρουσι, συνιστάντες ἐξ Αἰγύπτου 

σι 

μετενηνοχέναι πάντα δι᾽ ὧν παρὰ τοῖς Ελλησιν ἐθαυ- 

µάσθησαν. (4) Ὀρφέα μὲν γὰρτῶν μυστικῶν τελετῶν 

ϱὔ τὰ πλεῖστα χαὶ τὰ περὶ τὴν ἑαυτοῦ πλάνην ὀργιαζόμενα 

καὶ τὴν τῶν ἐν Ἅδου μυθοποιίαν ἀπενέγχασθαι: (5) 
τὴν μὲν γὰρ Ὀσίριδος τελετὴν τῇ Διονύσου τὴν αὐτὴν 

εἶναι, τὴν δὲ τῆς Ἴσιδος τῇ τῆς Δήμητρος ὁμοιοτάτην 
ὑπάρχειν, τῶν ὀνομάτων µόνον ἐνηλλαγμένων: τὰς δὲ 

30 τῶν ἀσεθῶν ἐν Ἅδου τιμωρίας καὶ τοὺς τῶν εὐσεθῶν 

λειμῶνας καὶ τὸς παρὰ τοις πολλοϊῖς εἰδωλοποιίας ἀνα-- 

πεπλασµένας παρειςαγαγεῖν μιμησάμενον τὰ γινόμενα 
περὶ τὰς ταφὰς τὰς κατ᾽ Αἴγυπτον. (6) Τὸν μὲν γὰρ 

... ψΨυχοπομπὸν Ἑρμϊὴν κατὰ τὸ παλαιὸν νόμιμον παρ 

96 Αἰγυπτίοις ἀναγαγόντα τοῦ Ἄπιδος τὸ σῶμα µέχρι τι- 
νὸς παραδιδόναι τῷ περιχειµένῳ τὴν τοῦ Κερβέρου προ- 
τοµήν: τοῦ δ) Ὀρφέως τοῦτο χαταδείξαντος παρὰ τοῖς 

Ἕλλησι τὸν Ὅμηρον ἀκολούθως τούτῳ θεῖναι κατὰ τὴν 
ποίησιν 

40 Ἑρμῆς δὲ Ψυχὰς Ἰζυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο 
ἀνδρῶν µνηστήρων΄ ἔχε δὲ ῥάόδον μετὰ χερσίν' 

εἶτα πάλιν ὑποθάντα λέγειν 
πὰρ δ᾽ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην, 
ηδὲ παρ᾽ ᾿Ηελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ονείρων 

4 Ίισαν' αἶψα δ᾽ ἔκοντο κατ’ ἀσφρδελὸν λειμῶνα, 
ἔνθα τε ναίουσι ψΨυχαί, εἴδωλα καµόντων. 

(τὴ) Ὠκεανὸν μὲν οὖν καλεῖν τὸν ποταμὸν διὰ τὸ τοὺς 

Αἰγυπτίους κατὰ τὴν ἰδίαν διάλεκτον ᾿Ὠκεανὸν λέγειν 

τὸν Νεῖλον, Ἡλίου δὲ πύλας τὴν πόλιν τῶν Ἡλιοπολι- 
6ο τῶν, λειμῶνα δ᾽ ὀνομάζειν καὶ τὴν μυθολογουμένην 

οἴκησιν τῶν µετηλλαχόπων τὸν παρὰ τὴν λίµνην τόπον 
τὴν καλουµένην μὲν Ἀχερουσίαν, πλησίον δὲ οὖσαν 

τῆς Μέμφεως, ὄντων περὶ αὐτὴν λειμώνων καλλίστων, 

ἕλους, καὶ λωτοῦ καὶ καλάμου" ἀκολούθως δ᾽ εἰρῆσθαι 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΓΙ1 ΤΙΣ. 1. “η 

Ρ{ΙΟΡΗΠΗ Ίοσες., (αΠίΠΠΙ αριιᾶ αἷῖος οοἰοριἑαἰἷς αἀθρίας , 60Π- 
{οςῖδδε ΠΙαΙπΟΥαΠΕ. Τη5δς1 {15 αΠ{ΘΠΙ (επηροηίβας πηπ]ίας, απα; 

Ργῶε]ατο φαπιοῖί ρυίαραπίαν, α- Μασσδοηίρις αθγοσαίας 

65565 απ, τοπ Ρο, τορίαπα πα ξἰοπῖς Ἠ] ας πηρογΙσΏι 

ΡΤΟΥΡΙΙ5 δ5ίπ]ογαη{, 

ΧΟΝΥΙ. Πὶς Ἱία εχρ]σας, τουρηςομάϊ ποῬίς φιπέ, ααὶ 

Ρος 16 {οπιρογίρις δαρίοηίία οἱ ἀοοιτῖπα οο]οῦγος αριιᾶ 

6πα1005 Ρογορηηαίίοπος ἵπ Εβγρίαπι, αἆ Ίαγα οἱ ἀἰνοῖρ]ίπας 

Ρεη{15 οορηοδοθηάἩπα, βαδοδροτυΠ{. (9) Εἰοηίπι 5αορτάοίος 

ααγρίογαπι ΟΥρµδπα, Μαδσαπα, Μαἰαπιροᾶσπι, Ῥα4α]απ], 

ἨοπιετΕπα ροείαια, Πγοπτραπα. ΒραίαΠΗΠΑ, Φ0ΙΟΠθΙΙ Α{1θ- 

ΠΙΕΠΦ6ΠΙ, Ῥ]αίοποπι ΡΙΙΙοδορ]πα, ΡΥίΠασοΓαΠΙ ΒΑΠΙΙΠΗ, 

Επάσχαπα ππα(ποππαίίσαπα, Ὠοππσογίέαπαι Αβάθτϊίαπι οἱ ἲ- 

πορίάεπι ΟµΙαΠι αἆ 1ρ8ος αἀγοπίαρςα, ο δαογίς οοΠηΠΙθΗ{4- 

τής γο[ογαηί. (9) Οπογαπη οππίαπα οδοί πποππησηία, 

ἁίογα Ἰπ]αρίπας,, ΔΠἱΟΓΗΠΩ ΡαγίΙπα Ίοσα ραΓΗΠη ὀροτα απᾶ- 

ἆαπι ἱρουγαπ1 οοσποπηθη{ῖ5 ἱποϊσηία; οἱ οκ οπαδάο Ῥγο- 

[εββίοπο αγίῖ5 ἀεπιοηδίγαίῖοηες α[[ογυπί, απαίρας Ῥιοραπ{, 

εχ 4Ξβγρίο ουποία, ααἴριας αἀπαϊγαίίοπδίη 11 αριιά ἄΤασο5 

8ἱΡΙ Ρερογεγιέ, (Γαηδ]αία 65956. (4) Ναπι ΟΥΡΙΕΙΠΙ ΡΙεγο- 

σας πιγίαγίογαπη πέης., εί ασ) οἶτοα (Οογετίς) ουγουθς οτσία 

οσ]ερταπίατ, ἰοίαπιᾳιο 4ο ἱη[ογῖς (αῬη]απα πάς αδροτίαςου. 

(5) Ναπι Ο5ἱγιάϊΙ5 οί Βασσῖ ΠπΙΙογΙπα ορργ]πιοπίας οαςάθπι 

6556: Ιδίάΐδαᾳιιο εί Οεγουῖς, ργαίογ(παπα αιοά ποπηῖπο ἀ1[[ο- 

ταηέ, Ιπίευ 8ε Ρίαη6 οοηγοεπίτο. Εί ἆππι Ρώπας ἱπιρίογαπα 

αραιά ΟΥουπι αἱ Ρίογάπ ρναία οἱ Ῥοτν]σαία 5ἱΠΙ]άΟΤΟΓΙΠΙ 

Πρηποπία ἱπίτοάποϊε, Ἐρυρίίοναπα ΓαπογαἰἰοΏθς αΠῃ πα {αἱ 

ἀἰοπηί. (6) ΑπίπΙάΤΗΠΙ οπίπ1 ἀεάμοίογοπι ΜοτοπγυΠα, Ώγο 

γείενί ασγρίίοταπα Ιης{αίο, Αρίάΐ5 οαάαγεν απο αδαια 

ἀσάιοίυπα Η]{ {γαάστε , ααὶ ΟοτΏονί Ίαγγαίη ργα 5ο [ογοί. Τὰ 

απαπα ΟΥρεΙ5 ουπα ἀγανοῖς οοπιηληηἰσα»φοξ, ΗΟΠΙΘΓΙΙΠΙ εἶς 

νοβίσία δεο{ΙΠῃ Ροθ]α(1 510 Ιηςογηἱς»θ : 

Ἠετοππ]απο απίπιας ΟνΙεπῖας ογοσαί Ἠοτπιος, 

1η ππαΙΡδαπθ σογῖἰ Ρασοσ]απι, φαἲ Παἱσῖάας αατο ο5ἱ: 

αΡί Ῥγοσγθβδς αΠαπαπίππα αἀθαί : 
Οεοαπί νοπῖαπί απάας εἰ ῶοισαᾶα ταροπα, 

90145 ε{ αἆ Ῥοτίαςδ, αὐὶ 5οπιπία τορηαη{; 

αΠίογίαδαο αἀεαηί νἱγϊάαπίία ρταία, Γ[τοαασηίαπ{ 

ασσ πιαποας Ποπηαπα γἱία βΙπηπίαστα οατοΏίπῃ. 

(7) οεοαπῖ ΠΟΠΊσΠ ο ΠαγΙο (πρηές ἷο οπΙπι Ἱησια Ρορι]- 

Ἰατί Νάπα Ἐσγρίϊς ποπηπανί, Ῥος Ρο] Ρροτίας ΠεΠορο[ίη 

Ἱπίο]1δί. Ῥναίιπι Υοτο οἱ ἀο[αποίοταπα Παβία ΙοπεΠα οομβ” 

ἅαπι, ο55ο Ιούήπῃ Ἱαχία ρα]πάσπα, απθπ Αοἰεγαδίαπα Υοςδη{, 

Ῥτορα Μεπηρ]ίη, «απ ρταία οί δίαρηπα απηωπἰςεἰπη]ς 60Π1 

1οἱί οί εα]απηὶ α]νί5 οἰγουπιάαπέ. Χου αβ]αάστα, 4πί ΠηοΓ{Η05 
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χαὶ τὸ χκατοιχεῖν. τοὺς τελευτήσαντας ἐν τούτοις τοῖς 

τόποις διὰ τὸ τὰς τῶν Αἰγυπτίων ταφὰς τὰς πλείστας 

καὶ µεγίστας ἐνταῦθα γίνεσθαι, διαπορθµευομένων μὲν 

τῶν νεχρῶν διά τε τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς Αχερουσίας 

λίμνης, τιθεµένων δὲ τῶν σωμάτων εἰς τὰς ἐνταῦθα 

χειαένας θήκας. (ϱ) Συμφωνεῖν δὲ καὶ τἆλλα τὰ παρὰ 

τοῖς λλλησι καθ "Αδου μωθολογούµενα τοῖς ἔτι νῦν 

Ὑννομένοις κατ᾿ Αἴγυπτον' τὸ μὲν γὰρ δικκοµίζον τὰ 

σώματα πλοϊον βᾶριν 3 καλεῖσθαι, τὸ ὃ᾽ ἐπίθαθρον [νό-- 

ο τὸν ὁὀβολὸν τῷ πορθμεῖ δίδοσθαι, καλουμένῳ 

κατὰ τὴν ἐγγώριον διάλεκτον ̓ χαρωνι’ (9) εἶναι δὲ δτ- 

.... πλησίον τν τόπων τούτων χαὶ σχοτίας “Εκάτης 

ἱερὸν χαὶ πύλας Κωκυτοῦ χαὶ λήθης διειληµµένας γαλ- 

χέοις ὀγεῦσιν' ὑπάρχειν δὲ καὶ ἄλλας πύλας Ἀληθείας, 

καὶ πλησίον τούτων εἴδωλον ἀκέφαλον ἑστάναι Δίκης. 

ΧΩΟΥΠ. Πολλὰ δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν μεμυθοποιη- 

µένων διαμένειν παρ᾽ Λἰγυπτίοις, τηρουµένης ἔτι τῆς 

προςηγορίας καὶ τῆς ἐν τῷ πράττευν ἐ ἐνεργείας. 8 Ἐν 

μὲν γὰρ Ἀχανθῶν πόλο πέραν. τοῦ Νείλου κατὰ τὴν 

Λιῤύην. ἀπὸ σταδίων ἑκατὸν καὶ εἴχοσι τῆς Μέμφεως 

πίθον εἶναι τετρηµένον, εἰς ὃν τῶν ἱερέων ἑξήκοντα χα) 

τριαχοσίους καθ ἑκάστην ἡμέραν ὕδωρ φέρειν εἰς αὐτὸν 

ἐκ τοῦ Νείλου. (5) τήν τεπε ερὶ τὸν ἜὌκνον μυθοποιίαν 

δείχνυσθαι πλησίον κατά τινα πανήγυριν συντελουµένην, 

πλέκοντος μὲν ἕνὸς ἀνδρὸς ἀργὴν σγοινίου μακράν, πολ- 

λῶν δ᾽ ἐκ τῶν ὄπισθεν λυόντων τὸ πλεκόμενον. (4) 

Μελάμποδα δέ φασι ας η εξ Αἰγύπτου τὰ Διο- 

νύσῳ νομιζόμενα τελεῖσθαι παρὰ τας Ἕλλησι καὶ τὰ 

περὶ Κρόνου μυθολογούµενα χαὶ τὰ 7 περὶτῆς Τιτανομα- 

χίας καὶ τὸ σύνολον τὴν περὶ τὰ πάθη τῶν θεῶν ἵστο-- 

βίαν. 

τὴν τοῦ λαθνυρίνθου πλοχὴν τοῦ διαµένοντος μὲν µέγρι 

τοῦ νῦν καιρο. οἶχοὸ δομηθέντος δέ, ὡς μέν τινές φασιν, 

ἔνιοι λέγουσιν, ὑπὸ Μάῤῥου τοῦ 

(6) Τὸν δὲ Δαίδαλον λέ] ο ἄπομιμ. σασθαι 

ὑπὸ Μένδητος, ὡς δ᾽ 

βασιλέως, πολλοῖς ἔτεσι πρότερον τῆς Μίνω βασιλείας" 

(9 τόν τε ῥυθμὸν τῶν πα χαιον κατ᾽ Αἴγυπτον ἀνδριάν- 

των τὸν αὐτὸν εἰναι τοῖς ὑπὸ Δαιδάλου ο... 

παρὰ τοῖς Εν σνοι τὸ δὲ κάλλιστον πρόπυλον ἐ ἐν Μέμ- 

φει τοῦ Ἡφ ραιστείου Δαίδαλον ρω μη χαὶ 

ύαυμ αοθέντα τυχεῖν εἰκόνος ξυλίν Ἱςκατὰ τὸ προειρημένον 

ἱερὸν ταῖς ἰδίαις χε ρσὶ δεδημιουργηµένης» πέρας δὲ διὰ 

τὴν εὐφυΐαν ἀξιωθέντα μεγάλης δόξης καὶ πολλὰ προς- 

εξευρόντα τυγχεῖν ἰσοθέων τιμῶν' χατὰ γὰρ µίαν τῶν 

πρὸς τη Μέμφει νήσων ἔτι καὶ νῦν ἱερὸν εἶναι Δαιδάλου 

() ης δ) 

παρουσίας ἄλλατε σημεῖα φέρουσι, καὶ μάλιστα τὴν τῆς 

"Ἑλένης γενομένην παρὰ Μενελάῳ Ῥηλεμάχου φαρμα- 

χείαν καὶ λήθην τῶν συμθεθηκότων κακῶν τὸγὰρνηπεν- 

Ὁμήρου τιμώμ.ενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων. 

θἐς φάρμαχον, ὃ λαθεῖν φησιν ἕ ὅ ποιητὴς τὴν Ελένην ἐκ 

τῶν Αγυπτίων Οπηόῶν παρὰ τῆς Πολυδάμν Ἱστῆς Θῶνος 

γυναικός, ο: ἐξητακὼς φαίνεται" ἔτι γὰρ καὶ νῦν 
τὰς ἐν ταύτη γυναϊκας γρῆσθαι τῇ προειρηµένη δυνάμει 

λέγουσι, καὶ παρὰ µόναις ταῖς Διοσπολίτισιν ἐχ παλαιῶν 

Ἰρόνων ὀργῆς καὶ λύπης φάρμαχον εὑρῆσθαί φασι" τὰς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 

| Ῥτο ΠαΠΙΟ ςο]ν]. 

(108, 109.) 

Ίοσᾶ ἰδία Ιποοίθγο ῄησαί : Ρ]θγαδα6 οΠίηὰ οἱ παχίππας σγ- 

ΡΙΙΟΡΙΗ {ΠπεΓαίοηος ἱδίϊο ρεγασὶ, 4151 οβἆαγογα Ρ6Γ 4ΠΙΠΟΠΙ 

οἱ Αομογαδίαπι Ραιάσπα ἀεροτίαία ἵπ 5ορα]οτῖς Π]]ς ο]{15 τα- 

ῬοπαΠί. (8) Οαίονα αποσαο ατα σεοτατη ἆ6 Ιη{ογῖς οοπηπιοηία 

ο} Ἠἱ5, ασ» οΙαπΙΠα παπί ἵπ 1Ργρίο, οοπΥθπῖνα. ΝαΠΙ 

ααοά οαάανοεγα ἰταπβγοηῖΐ πανἰσίαπη, Ρανγίη αρρο]]αι1, οΏοΙΙ- 

απθ ρογΗ(ογ!, πετ} ΟΠαγΟΠΟΠΙ γαγηαδι]ο ΘΕΓΠΊΟΠΘ γοσαη{, 

(9) ἵα γἱο]πία είαπα βοοίία, 14 ο5ί, {6ηθ- 

Ῥηέοξας, Ηοσαίες {αΠΗΠΑ, εἰ Οοογἱ Πμείμεξαιο ρυτίας, νποῖθ 

τεοίῖρας οβ5ίγαοία5, εἵ ργῶίει ας αίαπῃ Ψοιία(ἶς ο556, οπΙ 

Φα5Η0ἱ5) αὔΏδαιια αρίἴο 5ἱηχα]αογΙΠ} ῥγοχίπιε αἀδίεί. 

ΧΟΝΠ. Μα]ία ΙηςΠΡΟγ αἰία 4θ {αρι]οςί5 οοπιππΘηῖς 1η - 

'.Εγρίο 51ρ6γεδ5ο, 4πογΙπη αρρο]]α(1ο Ἱρδεααο αοοπιΠα πδιι8 

αάμαό ἀπγοί,. (2) Ναπι η Ασαπίμογαπῃ 1106, ἴαης ΝΠπΠ, 

Γ πεδας Ιήργαια, οεπίαΠι γἱβίπ δίαςςδ α Μεπιρηῖ, ἀολίαπα 

εδί ρει[ογαππα, αἰπηῖ, ἵπ ααοά 5ασργάοίας {γοοθηί δεχαρἰπία 

πποσπο]ροί ἀῑς α4παπι εχ ΝΠορετίογαπ{. (8) Αίάπε ἆε Οεπο 

{αρη]α Ἱπ εα]εΏτ] ποπ Ῥτουαὶ ἱπάς οοηγαηία 1ρ5ο ασία οχΗῖ- 

Ῥοΐαι, αΡί νὶγ πἱάαπῃ Ἰοηδαπῃ α ρηϊποῖρῖο [απίσα]απη ἑοταιοί, 

(4) Μείαπι- 

Ῥοάεπα Ροττο δαποΙία Βαθς]μο δαστα αριιά ἄΓ.ΟΟ5, οἱ (αριἱοδαπα 

πηυ][]άμε τείτο, αποᾶ {ογίαπα α5ί, ἀῑδδοϊγαπί. 

46 Ραΐαγπο αἴᾳπο Τ{απίθιας παττα[ΙοπδΙη, αάεοσιθ ἰοίαπι 48 

α[[οο[οηίρας ἀεογαπα Πἱδίοτίαπα οχ ᾽ισγρίο (ταάμχὶδςο Ρ6Γ- 

Μ1βεη{. 

δε5, αυ αἆ ος αδαιε {επηρς ρογάμτοί, α Μοηάεία ραπ, 

(5) Εἰ Πῖπο Ώα.άαΙαπα Ρρειρ]εχας Τα υγγ]π{μί απηρᾶ- 

86, α{ ποηπυ1 το[ογυηΐ, α Ματτο 656, ππσ]{15 απίθ ΜΙΠοΙ6 

ἱπρογίηπα απηίς οχθίτισίι5, ἱπηαίαπα. (6) Εαπάεῖῃ 4ποαιθ 

6556 ΡΤορογίΙοησπη δἱαίμαΓΙπη η ργρίο γείεταπι, (πα) ορία 

Ώωάα1ο ε[βοίαταπα ἵῃ αγωοία. Ῥα]ομεγήπιαπη(θ η ΜειηρΏί 

Ῥτοργ]ώαπη Ὑπ]οσπί Ῥαάα]απι ατολΙ(θοίαίππα 6956, {αηίῶ 

αρ 11ος οχἰδ πια Ιοηί5, αἱ βἰαἴπαπα αἱ Πρηοαπη 1ρδίΗ5 ΠΙάΠΙ 

{αργ]σαίαπη ἵπ αοάσπα {επαρΙο οοἱοσαπ]π{. Θπσπι {απάσπι οϐ 

ἱησοηίἱ ἀεκίογίίαίοπη οἱ πηπ]ίογαπα ΙπγαπίοΓΙΠα 5ο11θΓΙαΙΏ ἴη. 

ΠΠᾶΦΠΟ Ῥγούίο Παβίέαπι αἆ ἀῑνίπος Ἠοπογθς αχ]θηίηέ : ΠαΙΗ 

η ππα αἆ ΜεαπιρμΙη ἹηπδΙ]αΓμΠι θα απηΠΙΠΙ [4ηΙΠ αρ ζα]ϊ 

(7) οποά απίθηι 

ΗΟΠΙΘΤΙ5 ϱο ]οοἵ γαποαπξ, ααΜΗ αῑς αγρπηθη({{5, {παπα Ρίιαυ- 

Ῥετ(παπα τα]βίοδΗΠη ἰηαἱσοηίς οχδίατο. 

πηαΟο ρα6γ Πο]επαπα ΓεΙεΠιασΠο αραιά επείαΙπα αἆ ἱπάμσθη- 

ἆαπα ομ]νίοπεα εχηΙρίίο Ῥνοραπί. Νεροπῆιες οπίπι ρ]αγ- 

ΠΟΙΗΤΗ {α ππωγοτίς γαση]ίαία δἱο ἀῑσίππα), αποά Ἠε]επαῃι, 

α Ρο]γάαπιπα Τμοπίς αχογε αοθθρίπη, εχ Τ]ιερίς Εαγρίϊς 

Δδ8ΡοτίαΕ56 ΠΊΟΠΙΟΓΑί, Ροεία ἀῃσοηίου εκρ]ογᾶίαΠΙ λα β1ἱββθ 

γἰάσίαγ. Ναπι θήατη πα Πο ο[ῆσασί ος γοηιθάἰο Π]Ι6Γε 11ο 

αἱ1ς οἱ αρα 5ο]ας ΏἱοδροΠίαπα» αὐ απ{{ᾳ 5 1πά6 {επιροτίρας 

Ίο οἱ δεΜία) πιοβἰσαπποπίαπα Ιηγοηίτὶς Τμεραᾶς αὐίεπη αἱ 
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δὲ Θήδας καὶ Διόςπολιν τὴν αὐτὴν ὑπάρχειν' (8) τήν 

τε Ἀφροδίτην ὀνομάζεσθαι παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις χρυσην 

ἐκ παλαιδς παραδόσεως, καὶ πεδίον εἶναι καλούμενον 

χρυσῆς Ἀφροδίτης περὶ τὴν ὀνομαζομένην Μώμε εμφιν" 

ὅ (ϱ) τά τε περὶ τὸν Δία χαὶ τν ραν μυθολογούµενα 

περὶ τῆς συνουσίας καὶ τὴν εἰς Αἴθιοπίαν ε ἐκδημίαν ἐκεῖ- 
θεν αὐτὸν με ετενεκγεῖν' κατ’ ἐνιαυτὸν γὰρ παρὰ τοῖς κι. 

Ἰωπτίοις τὸν νεὼν τοῦ Διὸς / περαιοῦσθαι τὸν ποταμὸν εἰς 

τὴν Λιθύην, καὶ μεθ) ἡμέρας τινὰς πάλιν ἐ ἐπιστρέφειν, 
0 ὡς ἐξ Αἰθιοπίας τοῦ θεοῦ παρόντος: τήν τε συνουσίαν 

τῶν θεῶν τούτων, ἐν ταῖς πανηγύρεσι τῶν ναῶν ἄναχο- 

µιζοµένων ἀμφοτέρων εἰς ὄρος ἄνθεσι παντοίοις ὑπὸ τῶν 
ἱερέων κατεστρωμένον. 

ΧΟΥΙΠ. Καὶ λυχοῦργον δὲ καὶ Πλάτωνα καὶ Σόλωνα 
ὅ πολλὰ τῶν ἐξ Αἰγύπτου νοµίμων εἲς τὰς ἑαυτῶν χατα- 
τάξαι νομοθεσίας. ᾽ (5) Πυθαγόραν τε τὰ κατὰ τὸν 
ἱερὸν λόγον καὶ τὰ κατὰ γεωμετρίαν θεωρήματα καὶ τὰ 
περὶ τοὺς ἀριθμούς, ἔτι δὲ τὴν εἰς πᾶν ζῷον τῆς ψυχῆς 

μεταθολὴν μαθεῖν παρ) Αἰγυπτίων. (8) Ὕπολαμ- 
ῥάνουσι ὃξ καὶ Δημόχριτον παρ) αὐτοῖς ἔτη διατρῖψαι 

πέντε καὶ πολλὰ διδαχθῆναι τῶν κατ᾽ ἀστρολογίαν" τόν 

τε Οἰνοπίδην ὁμοίως συνδιατρίψαντα τοῖς Ἱερεῦσι καὶ 

ἀστρολόγοις μαθεῖν ἄλλα τε χαὶ μάλιστα τὸν Ἁλιαχὸν 
χύχλον ὡς λοζὴν μὲν ἔχει τὴν πορείαν, ἐναντίαν δὲ τοῖς 

ἄλλοις ἄστροις τὸν φορὰν ποιεῖται' (4) παραπλησίως 

δὲ χαὶ τὸν Εὔδοξον ἀστρολογήσαντα παρ᾽ αὐτοῖς καὶ 

πολλὰ τῶν χρησίµων εἰς τοὺς "Ελληνας ἐκδόντα τυγεἴν 

ἀξιολόγου δόξης. (5) Τῶν τε ἀγαλματοποιῶν τῶν πα 
λαιῶν τοὺς µάλιστα διωνομκσμµένους διατετριφέναι παρ 
αὐτοῖς Γηλεχλέα καὶ Θεόδωρον, τοὺς Ῥοίχου μὲν υἱούς, 
χατασχευάσαντας δὲ τοῖς Σαμίοις τὸ τοῦ Απόλλωνος 
τοῦ Πυθίου ξόανον' (6) τοῦ γὰρ ἀγάλματος ἐν Σάμῳ 
μὲν ὑπὸ Γηλεχλέους ἵστορεῖται τὸ ἥμισυ δημιουργηθῇ- 
ναι, κατὰ δὲ τὴν Έφεσον ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ Θεοδώρου 

ὅ τὸ ἕτερον µέρος συντελεσθῆναι: συντεθέντα δὲ πρὸς ἅλ- 

ληλα τὰ µέρη συμφωνεῖν οὕτως, ὥστε δοχεῖν ὑφ' ἑνὸς 

τὸ πᾶν σῶμα κατεσχευάσθαι" τοῦτο δὲ τὸ Ύψνος τῆς 
ἐργασίας παρὰ μὲν τοῖς Ἕλλησι μηδαμῶς ἐπιτηδεύε- 

σθαι, παρὰ δὲ τοῖς Αἰγυπτίοις μάλιστα συντελεῖσθαι, 
(σ) Παρ) ἐχείνοις γὰρ οὐχ ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ὅρασιν 

φαντασίας τὴν συμμετρίαν τῶν ἁγαλμάτων κρίνεσθαι, 
καθάπερ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τοὺς λίθους 

χαταζάνωσι χαὶ μερίσαντες κατεργάσωνται, τὸ τηνι-- 
καῦτα τὸ ἀνάλογον ἀπὸ τῶν ἐλαχίστων ἐπὶ τὰ μέγιστα 

λαμθάνεσθαι (8) τοῦ γὰρ παντὸς σώματος τὴν κα- 
τασχευὴν εἰς ἓν καὶ εἴκοσι μέρη. καὶ προςέτι τέταρτον 

διαιρουµένους» τὴν ὅλην ἀποδιδόναι συμμετρίαν τοῦ 

ζῴου" διόπερ ὁ ὅταν περὶ τοῦ με έθους οἵ τεχνῖται πρὸς 

Γἀλλήλους συνθῶνται, χωρισθέντες ἀπ᾿ ἀλλήλων σύμφωνα 

χατασκευάζουσι τὰ μεγέθη τῶν ἔργων οὕτως ἀχριθῶς, 

ὥστε ἔκπληξιν παρέχειν ος ἰδιότητα τῆς πραγματείας 

αὐτῶν. (8) Τὸ δ’ ἐν τῃ Σάμφῳ Ἴόανον συμφώνως τη 

τῶν Αἰγυπτίων φιλοτεχνία κατὰ τὴν κορυφὴν διχοτο- 
μούμενον διορίζειν τοῦ ζῴου τὸ μέσον µέχρι τῶν αἲ-- 

ο 
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(8) 
Ύεποτεπῃ ῬουΓο αἲ ἱπα]αρηϊῖς οχ γαίηςία (παύση. (παθΙάοπο 

Ώιοβρο]/π πΠάΠ. οἱ οἈλάσπι 05946 οἴγ[ίαίοιη «ββΘΥΙΗΗ, 

ἈπγεαΠα γοσατΣ 60Π116 ΠΟΙΩΙΠΟ 41ΘΠΔΔΤΗ η ΜοιηθιηρΗΙίαγΙηι 
{ουνΙ(ογῖο ϱΧΠΙΡΙΙΠΙ 9969. (9) Ώρ ]ογῖς οἱ 1 αηοηῖς οοηηρίθχιι 
ἵπαιο ΑπἰΠΙορίαπι ργοβοσ(ίοηο (ΑΡΠΙάΠΙ ΗΟΠΠΕΡΙΠΙ οχ Λ{αγρίο 
αης(η]ῖςς6 : αποἰαηηῖς οΏ/πα 1ογίς 54061 1Π1 αριιᾷ Ἠτσγρ[ίος 
ρου Παγίαπα (γαηβπι({1 ἵπ άργαπα, οἱ ρο5ἱ ἀῑος αΠαποί, ας 
5ἱ ἆεις ἴρδο οκ ἀπίΠἱορία τοᾶις δ[έ, τογου]. Ἐἱσηθηίήι 46 
οοπηρ]οχια ΠοΓΙΠΙ ἀἆθογαπη α [Ο6ίΟΡΙΠΙ 5ο]επηϊίαία, ἵπ ατα 
υ{γαδᾳθ ΦαΟθ1]ΗΠή. ἵπ. ΠΙοΠίσΠη οΏηηίς Εοπονῖς Ποιίρας {ῃ- 
5ίγαίυπα α βαοογάο(ἴριις ἀερονίαίιν, αθθορίαΠ 6956. 
ΧΟΥΠΙ. Λάάππί Τγομέσιηα σποφιθ εί Ῥ]αΐοποπῃ οἱ 5ο. 

Ιοπ6Πα πηι]ίας αἲὐ / ὈσΥρίΠ5 Ίθσος Πιι(αίος ἵῃ γεδριβ]σας 
δυας τεζερί5δαο. (9) Εί ΡΥ{ΠασοΓάΠΙ 68ΟΓΙΗΠΗ » 4061 γουβη{, 
ΒΕΙΠΛΟΠΕΠΑ οἵ πεοπιείπία: ρογοσρία οἱ ΠΙΠΊΘΓΟΓΙΙΠΙ ἀοσίπίπαπι 
εί απ/ηλαγάΠη ἵη ααοάγίς απίπια] {ναηςΠηΙσγαΓΙΟΠΘΠΙ αεθορί8εο 
αϱ συριής. (3) Ώοπιοσγίέαπα ἴἶαι (πἱπαπεηηῖο αριιᾷ 5ο 
ΟΟΠΙΠΠΟΤΑ(ΗΠΗ εἴ Πππαβηαπη αδίτο]οσία» βοἴθη[ίαιη 6οπΊρᾶΓα550 
αρηταπίαγ. δἱ6 εἰ τπορίάση οἵπῃ 5αεογζ ο(ἵρς εἰ αξίτο]ορίς 
[απηϊΠατ]ίου. γουβαμίοπη. 4111 ἃμα, {ἨΠα ρο[ἱβδίΠπΗΠι 5ο]ίς 
οἴγου]απα, φποᾶ οβ(αυπη Ἠαβσαί (ος οἱ οΠ{ΥΑΡΙΠΙ α[ῖς 
βἰάεηίρις [αοῖαί ῥνοβγθδδη, ἀῑαίοῖρςς. (4) ΒΙΠΙΙΙ πιοᾶο 

Γπάοχπα, 4ππΠῃ ας(το]οσία Ἱέῖο ορεγᾶπα ἀαάϊδδαί, πι] 
υή]Ῥ5δ πιοπιπιοηής η Οτῶσία οὐϊεῖς ΠΠΔσΠΑΠΙ ΠΟΠΙΙΗΙ8 
οε]ευγαίεπα αἀθρίαπη. (5) δίαΠαΓΙΟΓΙΊΠΙ ἀαηίαια γείθγι η 
οἸαηϊδβίηιος αριιᾷ 56 αά {ιηριις γἱχίδκο, Το]οε]οπι οἱ Τ]6ο- 

4οἵαπα λαοί β]ΐος, αἱ δαπηῖΐ5 Αροϊηηις ΡΥ ΠΜΗΙ βΙΠλ]άΟΓΙΠΙ 

εἰαροναγαηί. (6) Ναπι καί Ἠη]ας ἀἰπηίά μπα ἵπ 4Π1Ο 3 

Τείεσ]ε [αυηοαίιµη, Ἐριιοδίαιε α ΤΠδοᾷοτο [αίτο Δ{οΓβΙή 
Ραγίοηι αμκο]αίαπη πηθιπογαη{ς Ἱπηοίακαπο ἰπίου βο ρατίθς 

ία οοηβοηςίςε, πα {οίαπα οοτρΙΙ αἲ απο οοΠ/οσίΙΠα γἰάριδ. 

αν. Οποἆ βεηιις απο! α ἀταοῖ» ποππα(παΠα αχετοςΓῖ, 5οἆ 

Πιο(πεπ(ἰβδἵππαπα αριά Ἠργρίίο δΙΠή Ἰαμογο σοπ{οηάιΙΠί, 

(7) Αριιά Πο οηἴπα Ποπ ορΗΙογΠὴ οοπέέα, αποᾶ Οτοοῖς ἵη 

πηοῦΕ 654, ἄΡίαΠΙ 5{α{110ρ οΟΙ{ΟΓΠΙΑΠΙΟΠΕΠΗ ο5ἡλατί, 5εᾷ ᾳπαπάο 

Ἰαρίά65 εχΟΊ505 αἱ ἵη Ῥανίες ἀῑδίτρηίος εἰαβοταηέ, ἔαπο ρου{10- 

ΏΘΠΗ 51η] ἃ ηΙπΙπηῖ5 αἆ πἸαχίπηα ἀδδαπηί. (8) ηἱνοιδί οπΏίπα 

οουροςῖς ίγασίυτα ἵῃ Ῥανίος γἱβίηιϊ ε{ ππάπα ας απο γαπίθιη 

ἀῑνίδα , {ος Πσυγο δγηιπηδίτίαπη αἲ 115 τος]. Ιά6ἴγοο αὐί 

ἆθ πιαρηϊ(μάϊπο αγΙΠοῖρας Πμίευ 5ο οοπγθηῖί, ἀἰστγεβδὶ 5Η ΤΗ 

αιίδαιο ρατίθηα {αιη οοπβτΙαΠα πασηϊ(μάίπο αἰιετί {αοί, αἱ 

οροτίς Ἠοναπα ἱπβο]εηίία αἀπαῖταΙοπεπα ΟΠΗ 5ίαρογο Ππάποαί. 

(9) ΒΙπππ]ασγαπη 61βο Ραιηίαπα, Ῥτο Ἐσγρίίογαπαι 5οΗοτΙα» 

ἃ Υογίσρ ἵπ ἆπο δοοίαπα, αἆ ραῇΏοπα πδόπθ ριοδἵαπη ἵνα ᾱἷ- 
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δοίων, ἰσάζον ὁμοίως ἑαυτῷ πάντοθεν' εἶναι δ αὐτὸ 
/ λ Ν ν κ». 

λέγάναι κατὰ τὸ πλεῖστον παρεμφερὲς τοῖς Αἰγυπτίοις, 
: - Μ 
ὡς ἂν τὰς μὲν χεῖρας ἔχον παρατεταµένας, τὰ δὲ σχέλη 

π ον 
διαθεθηκότα. (10) Περὶ μὲν οὖν τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον 

/ λ / Ρ/ ΜΑ ο 
δ ἱστορουμένων χαὶ µνήµης ἀξίων ἀρχεῖ τὰ ῥηθέντα" ημεις 

- -ω. ο . εσο 

δὲ χατὰ τὴν ἐν ἀρχη τῆς βίθλου πρόθεσιν τὰς ἑξῆς 

πράξεις καὶ μυθολογίας ἐν τῇ μετὰ ταύτην διέξιµεν, 

ἀρχὴν ποιησάµενοι τὰ κατὰ τὴν σίαν τοῖς Ἀσσυρίοις 
πραχθέντα. 

ΡΙΡΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. 

ο Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ δευτέρα τῶν Διοδώρου βίόλων. 

αἱ. Περὶ Νίνον τοῦ πρώτου βασιλεύσαντος κατὰ τὴν ᾽Ασίαν καὶ 
καὶ τῶν ὑπ) αὐτοῦ πραχθέντων. 

β’. Περὶ τῆς Σεµιράµιδος γενέσεως καὶ τῆς περὶ αὐτὴν αὐξή- 
σεως. 

16 Υ’. Ὡς Νίνος ὁ βασιλεὺς ἔγημε τὴν Σεµίραμιν διὰ τὴν ἀρετὴν 
αὐτῆς. 

δ’. Ὡς Σεµέραμµις τελευτήσαντος Νίνου διαδεξαµένη τὴν βασι- 
λείαν πολλὰς καὶ µεγάλας πράξεις ἐπετελέσατο. 

ε’. Ἑτίσις Βαθυλῶνος καὶ τῆς κατ΄ αὐτὴν χατασχενῆς ἀπαγ- 

30 ἡἸΥελία. 
ς’. Περὶ τοῦ χρεμαστοῦ λεγομένου κήπον καὶ τῶν ἄλλων τῶν 

κατὰ τὴν Βαθνλωνίαν παραδόξων. 
’, Στρατεία Σεμιράμιδος εἰς Αἴγνπτον καὶ Αἰθιοπίαν, ἔτι δὲ τὴν 
Ἰνδιχήν. 

οὔ Ἠ’. Περὶ τῶν ἀπογόνων ταύτης τῶν βασιλευσάντων κατὰ τὴν 
᾿Ασίαν χαὶ τῆς κατ’ αὐτοὺς τρυφῆςτε καὶ ῥαθυμίας. 

ϐ’. Ὡς ἔσγατος Σαρδανάπαλος ὁ βασιλεὺς διὰ τρυφὴν ἀπέθαλε 
τὴν ἀρχὴν ὑπὸ ᾿Αρθάκον τοῦ Μήδον. 

Ψ. Περὶ τῶν Χαλδαίων καὶ τῆς παρατηρήσεως τῶν ἄστρων. 
80 τα’. Περὶ τῶν βασιλέων τῶν χατὰ τὴν Μηδίαν καὶ τῆς περὶ 

τούτων διαφωνίας παρὰ τοῖς ἱστοριογράφοις. 
(6’. Περὶ τοποθεσίας τῆς Ἰνδικῆς καὶ τῶν κατὰ τὴν χώραν 

φνοµένων καὶ τῶν παρ Ἰνδοῖς νοµέμων. 
ιγ’. Περὶ Σκνθῶν καὶ Αμαζόνων καὶ Ὑπερθορέων. 

3 ιδ’. Περὶ τῆς Αραθίας καὶ τῶν κατ αὐτὴν φνοµένων καὶ μυ: 
θολογουµμένων. 

τε’. Περὶ τῶν νήσων τῶν ἐν τῇ µεσημθρίᾳ κατὰ τὸν Ὠχεανὸν 
εὑρεθεισῶν. 

Σ / 4 ο ) / 
1. Ἡ μὲν οὖν πρὸ ταύτης βίόλος τῆς ὅλης συντά-- 

σα , Δ 2 3 / ὦ 
40 ξεως οὖσα πρώτη περιέχει τὰς κατ’ Αἴγυπτον πράξεις 

ο ο» ο. . 3 { 

ἐν αἷς ὑπάρχει τά τε περὶ τῶν θεῶν παρ Αἰγυπτίοις 
σ τσ ω ου / / 

μυθολογούµενα καὶ περὶ τῆς τοῦ Νείλου φύσεως καὶ 
ο ο / α / 

τἆλλα τὰ περὶ τοῦ ποταμοῦ τούτου παραδοξολογούµενα, 
οω ω. / λ 

πρὸς δὲ τούτοις περίτε τῆς κατ᾽ Αἴγυπτον χώρας χαὶ 
ο. λ 5 / / 

αὔ τῶν ἀρχαίων βασιλέων τὰ ὑφ) ἑκάστου πραχθεντα. 
-” τς ο /“8Δ 

ἕξης δὲ κατετάχθησαν αἵ κατασχευαὶ τῶν πυραμίδων 
-ω / ον / νά 

τῶν ἀναγραφομένων ἐν τοις ἑπτὰ θαυμαζομένοις ἔρ- 
ο / Δ οω 

γοις (5) ἔπειτα διήλθομεν περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν 
ο / οκ / 

δικαστηρίων, ἔτι δὲ τῶν ἀφιερωμένων παρ Ἀἰγυπτίοις 
λ λ ψ. ἃ Ν ο 

60 ζῴων τὰ θαυμαζόµενα, πρὸς δὲ τούτοις τὰ περι τῶν 
ο. ς / ς/ ο 

τετελευτηκότων νόμιμα, καὶ τῶν Ἑλλήνων ὅσοι τῶν 
/ 3 3 

ἐπὶ παιδεία θαυμαζομένων παραθαλόὀντες εἰς Αἴγυπτον 
ου / / / 3 λ 

καὶ πολλὰ τῶν γρησίµων µαθόντες μετηνεγχαν εἰς τήν 

(ατ]----119,) 

5µησι6νς, π{διιαπη απάἶαιο «πα Ρ{Π{αίθπη Παβθαί; άαιπ]ια 

πιαηῖρις δἱί ργοίθηαῖς, οἱ ογαγῖθις αἆ Ῥγοστθςἰθη[ίς πιοᾶπα 

ἀἰάπείίς, «παπα ργοχίπιο αἆ Ερβγρίίονυπι ο[βσίος αοοοᾶσγο 

Π]ιά αἰαπί. (10) Αίάπί Ίο 4θ τορας ἵη Ώσγρίο οεἰεβταί[ῖβ 

πηθηπογία(ιθ ἀῑσηίς τοσιίαία ςι/ήοίαη{. Νιπο, αέ ἹπΙΙο Η τί 

Ῥνοροβίαπα, απ οηπΠίγ τος ρεδίας οἱ (αρι]ας, αἲ Ηΐ5, 

απ Αβθγγ Ρ6τ Αδίαπι [αεμίαταπ{, οχοτςί, ΡΓοχίπιο Πῃτο 

ΡΕΙΒΕ(ΙΕΙΩΙΓ. 

11ΡΕΒ ΕΟΠΓΝΡΕΟΡΣ. 

1ο ὕι δοσἸιπάο Ι)ἰοΙογί Πἱῶγο οοπ{ἰποπίι. 

1. Ῥο Νίπο, ῬΗΙΠΙο ΑδΙΦ τορο, τεριδᾳαθ αΏ 6ο σο»Μἶς. 

2. Ώο Ρεππ]γαπ]](]5 οτία οἱ Ιπογοπιθῃ/ῖς. 

5, Ὁί ΝΙπας αχοτεπι ἀαχοτιί θοπιγαπι]άσπα οὗ. γἱτίαίαπι δ[ιβ. 

4, Ὁί θεπιγαπιϊς Νίπο ἀε[απείο 5αοσθβδογῖ{ οἱ πιπ]ία5 Ππιασηαβ- 
απο τος Ῥογεσοτ]{. 

6, Ραυγ]οπῖς πάϊβοα(]ο οἱ δα μεἰγαςοοηαπι οἷας οηαγσα{]ο. 

6. Ῥο Ποτίο Ῥαυγ]οπί5, αἱ ρεης]]]ς νοσαίατ, οἱ οείοτῖ Βαβγ]Ιο- 

η] πη]γαβ] θα]. 

7. Ἐκροδϊο Βαπαϊγαπη]ά]ς ἵπ ἀιργρίαπι Ἐμιορίατησαο οἱ Τη- 
ἀϊαπι. 
8. Ὀο Ργορηα!15 εκ Ίρδα Αδία τερίρα5, αἰᾳιαό ἆᾳ εοταπι [ατα 

οἱ Ἱρηανία. 

9, Ὀί ροδίτεπια5 τασαπι ῥαγάαπαρα]ας Ῥτορίοτ νο]αρίαίος ἵπῃι- 

πιοᾶοεταίας Ῥεγ Αγῤασεπι Μεάαπῃ τ6ρπο ρεϊναίας Γαοτῖί. 

10. Ώε Οµα]άαῖς οἱ αδίτογαπα οΏβδογγα{ἶοηθ. 

1. ο τερῖρας Μεάοταπα, εἳ αἱ Πὶξίοτ]οῖ ἀθ Π]]ς ἀῑδδεπ/ίαπί. 

15. Ώο Ιπά]α εἴία; ααα τερῖο 1]α ρντοάσοαί; ἆεπααο πιοπίβρα5 

Ἠοππίπαπα οἱ Ἰη5{α115. 

19. Ώο ΘοΥΙΠΙ5, Απιαζοηίρας αἱ Ἠγρετβροτεῖς. 

14. Ὀο Αναβῖα; ἀεΠαο Π5., ασ 19ἱ ογεδοαΠ{ αἱ [αΏα]οδθ ΏΙΘΙΠΟ- 
τοπίας. 

15. Ώο Ιη5]5 αἆ πιετίάἶεπῃ η Όοραπο τερεΓίῖα. 

ο 

Τ. Ῥγωοσᾶαης ογσο ρου, {οίίας ορειῖ5 Ρείπιας, το δγρίϊ 

εοπιρ]θο[ἶέαι :απἴρας ἱηςπέ, απ {4ρι]οςο ἆο ἀῑῖς 396γ- 

Ρίου Ισ, οί ρτοᾶϊσίοςε 4ο παίαγα ΝΠΙ αῄσαπε αά παπο Παγίαπα 

Ρογποπίίρι5 οοπηπιθππογαπίασΣ αἆ ηῶο 4ο ἴειτα 9ργρΙΙ εί 

τθσῖριις απίἰᾳῖς ἱησπ]ογιπησθ σος{ίς ἀῑσίαπη οςὲ; ἀαίποσρα 

εἰγισίατ ρυταπη]ά απ, Ἰπίει θορίθηι πταμάα οΥϱίς ορογα 

τοςοησίία,, Ἰοσιπι ομέίποη{ : (9) Ροδί Ἠσρο αι 4ε Ἱερῖοις 

αἱ ]αάϊοῖῖς ἀεαπο δαογοξαπο(ἶς 1η /Ἐβγρίο απίπιαρας αἀπι]Γᾶ- 

άοπσπα πιογοηί οχροβιΙπηΙ5Σ Ργίεγθα τἰ{ας οἶγοᾶ 4ε[αη- 

οἵο5., οί ἄταοος ἀοοίτίπα οοΊερτες, απὶ 1 βγρίαπη ΡΓο(6ο(1 

ΤΘΓΙΠΑ παπα ἀῑδοιρ]ίηας ἵπ ἀγωσἶαπα ἱταπδροτίαναηί, 6” 



(ατα, 1.) 

Ἑλλάδα. (5) Ἐν ταύτῃ δὲ ἀναγράψομεν τὰς κατὰ τὴν 
Ἀσίαν γενοµένας πράξεις ἐν τοῖς ἀργαίοις χρόνοις, τὴν 
ἀρχὴν ἀπὸ τῆς τῶν Ἀσσυρίων ἡγεμονίας ποιησάµενοι. 

4) Ῥὸ παλαιὸν τοίνυν κατὰ τὴν Ἀσίαν ἡ ὑπῆρχον ἐγχώ- 
ριοι βασιλεῖς» ὧν οὔτε πρᾶξις ἐπίσημος οὔτε ὄνομα 
μνημονεύεται" πρῶτος δὲ τῶν εἰς ἱστορίαν καὶ μνήμην 
παραδεδοµένων ἨΝίνος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἀσσυρίων μεγά- 

λας πράξεις ἐπετελέσατο" περὶ οὗ τὰ κατὰ µέρος ἀνα- 

γράφειν πειρασόµεθα. Γενόμενος γὰρ φύσει πολεμικὸς 
τ0 καὶ ζηλωτὴς τῆς ἀρετῆς, καθώπλισε τῶν νέων τοὺς κρα- 

σι 

/ α / ναι ωξκ8 λ ί " / / 
τίστους γυμνάσας δ᾽ αὐτοὺς πλείονα χρόνον, συνήθεις 

ἐποίησε πάση καχοπαθεία χαὶ πολεμιχοῖς κινδύνοις. 

(6) Συστησάμενος οὖν ατρατόπεδον ἀξιόλογον, συμμαχίαν 
Δ κ.» Δ οω 

ἐποιήσατο πρὸς Ἀριαῖον τὸν βασιλέα τῆς Ἀραδίας, ἢ 

16 κατ ἐχείνους τοὺς χρόνους ἐδόχει πληθύειν ἀλκίμων 
3 .ω Ε, λ Δ /) οω δα. / 

ἀνδρῶν" ἔστι δὲ χαὶ χαθόλου τοῦτο τὸ ἔθνος φιλελεύθε- 

θερον καὶ κατ’ οὐδένα τρόπον προςδεχόµενον ἔπηλυν 
/ / 4ῃὸ ς ο ω στη 

ἡγεμόνα" διόπερ οὔθ' οἱ τῶν Περσῶν βασιλεῖς ὕστερον 
ο) σ .ω / / εν Ε] / 

οὔθ᾽ οἳ τῶν Μακεδόνων, χαίΐπερ πλεϊστον ἰσχύσαντες, 
3 / ο. Ἅ 3μ ον / 

90 ἠληνήβησαν τοῦτο τὸ ἔθνος χαταδουλώσασθαι" (6) κα- 

θόλου 'ὰρ ς Ἀραδία δυσπολέµητός ἐ ἐστι ξενικαῖς δυνά-- 

µεσι διὰ τὸ τὴν μὲν ἔρημον αὐτῆς εἶναι, τὴν δὲ ἄνυ-- 

δρον καὶ διειλημμένην Φρέασι χεχρυμμένοις χαὶ µόνοις 

τοῖς ἐγχωρίοις γνωριζοµένοις (7) “Ὁ δ) οὐντῶν Άσσυ- 

οὔ ρίων βασιλεὺς Νίνος τὸν δυναστεύοντα τῶν Ἀράθων 
ιά 3 / ν΄ ο“ ἐν / 3 

παραλαέώὠν, ἐστράτευσε μετὰ πολλΏς δυνάµεως ἐπὶ 

Βαθυλωνίους κατοικοῦντας ὅμορον χώραν' κατ) ἐχείνους 
Δ Ν / λ ου δ τη Όν Αν ον σα 

δὲ τοὺς χρόνους ἡ μὲν νῦν οὖσα Βαθυλὼν οὐκ ἦν ἐχτι- 

σµένη, κατὰ δὲ τὴν Βαθυλωνίαν ὑπῆρχον ἄλλαι πό- 
λ 2Σ λ . δί δὲ ὃν / εν λ νο / 
εις ἀξιόλογοι" ῥαδίως δὲ χειρωσάμενος τοὺς ἐγχωρίους 

διὰ τὸ τῶν ἐν τοῖς πολέμοις κινδύνων ἀπείρως ἔχειν, 

τούτοις μὲν ἔταξε τελεῖν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὡρισμένους φό- 

ρους, τὸν δὲ βασιλέα τῶν καταπολεμηθέντων λαθὼν 
μετὰ τῶν τέκνων αἰχμάλωτον ἄπέχτεινε. (8) Μετὰ 

αῦ δὲ ταῦτα πολλοῖς πλήθεσιν εἰς τὴν Ἀρμενίαν ἐμθαλὼν 
χαί τινας τῶν πόλεων ἀναστάτους ποιήσας χατε- 

/ λ 3 / ο ΔΝ .» ου 

πλήξατο τοὺς ἐγχωρίους' διὀπερ ὅ βασιλεὺς αὐτῶν 

Βαρζάνης, ὁρῶν ἑαυτὸν οὐκ ἀξιόμαγον ὄντα, μετὰ 
πολλῶν δώρων ἀπήντησε καὶ πᾶν ἔφησε ποιήσειν τὸ 

40 προςταττόμενον. (ϱ) Ὅ δὲ Νίνος μεγαλοψύχως αὐτῷ 

χρησάμενος τῆς τε Ἀρμενίας συνεχώρησεν ἄρχειν χαὶ 
φίλον ὅ ὄντα πέμπειν στρατιὰν καὶ τὴν χορη αν τῷ 

σφετέρῳ σπβατοπέδῳ: ἀεὶ δὲ μᾶλλον αὐξόμεγας ἐστρά- 

τευσεν εἷς τὴν Μγηδίαν. (1ο) ὍὉ δὲ ταύτης β βασιλεὺς 

ὃί -- 

.- Φάρνος παρατάξάµενος ἀξιολόγῳ δυνάμει καὶ λειφθείςν 

έὁ 

τῶν τε στρατιωτῶν τοὺς πλείστους ἀπέθαλε καὶ αὐτὸς 

μετὰ τέχνων ἑπτὰ καὶ γυναιχκὸς αἰχμάλωτος ληφθεὶς 

ἀνεσταυρώθη. 

Π. Οὕτω δὲ τῶν πραγμάτων. τῷ Νίώφ προγωρούν- 

6ο τῶν» δεινὴν ἐπιθυμίαν. ἔσχε τοῦ καταστρέψασθαι την 

οσα ἅπασαν τὴν ἐντὸς Ταναϊλος καὶ Νείλου: ὡς ἐπί- 

παν Ὑὰρ τοῖς εὐτυγοῦσιν Ἡ τῶν πραγμάτων ἐπίῤῥοια 

τὴν τοῦ πλείονος ἐπιθυμίαν παρίστησι. Διόπερ τῆς | μὲν 

Μηδίας σατράπην ἕνα τῶν περὶ αὑτὸν φίλων κατέστη- 

ΡΙΟΡΟΠΙΟΣ 1. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙ0ὔῦ1ΙΙ 115. Π. δί 

εθηθυΙπ]ας. (8) Που ἀάποσρς Ινο τος ἵπ Αδία ῥη]δοῖς αἴα- 

Πρης Ρεδίας, αὐ ΑΒδΥΡΙΟΡΗΠΩ Ἱπαροτίο οχοι»ὶ, ἀο5ο μοι. 

(4) Απαϊέης ἰρίίαν νορος Ιπάίροπας, άπογαΏ πθο [αοία Ἱη- 

1166, πθο ποπηϊπίδ πιοπιορία ἀπναί, Αδία Ἠαὐοβαί, Ρε]. 

ης ἰπίθυ 605, (ποσά. Ἠἰδίογίῶ ΠΠοΠΙΟΓΙΠΗ Ρνοραρατυηί, 

ΝΙΠιΘ ΑΦΦΥΤΙΟΡΙΠΙ Ταχ π]αρηα5 τος ρογορίέ. Γο σααο ρατίίοι- 

Ἰα61πα ποπη]]α ρογ5οπίΏογο αΠΙπηΙΠ ἱπάμχίηχας. Ο1Π1 οηἵηι 

παίυνγα Ρε[ἱοσδις νἱγα(ἶδ απιοτα Παρνανεί, ανοπαη γα]ἰαἰςαῖ- 

πιοβανπηῖς ἱπβίγαχξ, οί αἷα πππ]έαπηαο οχογοΙ(αίος αἆ οΠΊΏΘΠΙ 

Ιαρονῖ5 εί ρουἱοπ]ογαη ἵη Ρε][15 (ο]εγαη {ἴαιη αφβιιθ[οοΙ{. (5) Πι- 

βἱρηί 6Ι6Ο παπι! οοπίτασία, οππη Απίῶο γοσο Αταβία,, ἰγοηῖς 

{πα υἱπῖς ΡΙεπα, δοοἱείαίειη ΠΠ. Ναπα σρης ἰδία Ιθογία(ἷς 

ΡειρείΠο αἴηαη5 ο8έ, πθς ΙΠ(ΠΑΠΑ οχίταπδΙΠη. Ῥϊποίρθιη α- 

πη{{. Τά6ο πθο ΡοδγδαΓΙπα, ηοο ΜαΕΕάΟΠΙΠΙ Ῥοβίθα τΤθρο5, 

αιαπηνίς ροίοηιἰδθἰπηί , Πα(ἴοπθια απο βιρίσογο γα[ασγιη{. 

(6) Αναβία οηίπα, ααοᾷ ρατίίπη ἀθδονία, ρατίῖπα αηαῖς ἀθ[εοία, 

αιί Ριοἷς οσοιη(15, ος Ιπάίσεη αν {αηίΗΠα πογη{, Ἱπίθτοθρία 

οί, αὐ οχίεγπῖς πΙΠίαπῃ εορῇ5 αχρισπανί ποαυ{. (7) Νίπας 

6/ςο, τεχ ΑΦΦΥΤΙΟΤΙΠΗ, ἱπιρογαίογῖς Αγαβὶς θμΏφίάϊο ἰηδίτι- 

οἵαδ, ΠΠΙΘΓΟΞΟ ΟΠΗ οχογοί(α βηϊΊπιος 5ἱ{ρί Ῥαμγ]οπίος Ἰπνα- 

5ἱ{. Βαβγ]οη απίαιι αι πιπο ο5ί, ]ο ίαπιροτο ποπάπι 

ογαί οοπαϊία. 9αἆ αἰία5 Ῥαβγ]οπία υ1Ώ65 ποπ οοπίοηποηάας 

Ἠαβεβαί; ομ]α5 Ιποο]ί5 έαπα [αοἷἱα ἵη Ῥοίρείαίεπι τοάαοίϊῖς, 

αποᾶ ἀῑδονππίπα πα Ρ6]{ ταᾶςς αἱ Ιπρον/Η ο556ηί{, ἱροίς αιῖ- 

ἆσπι αηπαϊ Ρ6ηΦΙΟΠΘΙΗ (ρα {1 Πππρογαν{, Γ666Π1 Υοτο ἀ4ερε[- 

(8) Ροί 

Ίχῶο γα]ἰάα πιαπ. Αιπιθηϊαιι ασσγθαςς, εγουςίς απἱραςάαπα 

Ἰαίαπι οὐπΏ Προτίς εαρίίναπι αρθάαχΙΐ οἱ ἱπ[αγοπη{. 

ατρίρας, πιοίαπη εθίοτῖς ἰποιιδδῖέ. [ἀείτοο Τεχ ἱρεοτύτη Ῥαϊ- 

74Π68., 56 Ώθ]]0 ΙΠΊΡΑΤΕΠΙ 6556 ίάθης, όπι πιασηϊ5 οἵ ΠΊΙηΘ- 

ρας οεσυγηῖέ, οί οπηπῖα 5ο Ἰπροναία [ασίπταπαι ΡοΗσθίι, 

(9) Ἠιῖο Ῥτο πιαρηϊ(άϊπα απἰπαϊ καἳ Ῥοπίσπιπα 5ο Ῥγῶρεί 

Νίπις5, τοσηπι(ιο Αγπιοπία:. οοηοθδδίέ, 54 Πα, αἱ απλίοη5 

(ονδέ, οἱ πηϊΠίο αὖο οοιηηθαία εχρεά{Ποπος ἱρρίας Ιανανεί. 

Αο αα)ἰπάο αποίῖου [ποία5 Μοθίαπι αρρεέ. (10) Ου]α5 Τεχ 

Ῥμαγμας, οἱδὶ να]άαια ΟΡΡΟΠΟΠ5. αοΐοπα, Υποίη εἰ Ρι- 

{ρδο οπι Προτῖς δερίοη οἵ ακους τ{πη{5 ΦΙΙΟΓΙΠΙ ἀΠΠΙΦ8ἱ5., 

οπρίας ἵπ οΓαοθη αρ. 

Π. ΟιαΠ1 ίασαρ τες ΝΙπΟ {απα ΡΓΟΡΡΟΤΕ αιοσεεγθη{, Υ6- 

Ἱπηθης ου ουρίάο ἱηναφίέ {οίία5 Ιπίτα Ταπαίηη, εἳ ΝΠΗΠΙ 

Αδίω ςηἰσοπάΦ : π5απο ἆ4εο [ογίηπα(Ο5 ΡΓΟΡΡΕΕ ΓΕΡΙΝΗ 5110 

65515 ρία5 Παβεπά1 οπρἰα[αίο Ἱποσπάϊ{. ΑπιίσσΗἥι 6ΓΡ0 υπ] 

Μοαάία εαἰταρίαπα οομηπηϊςίε : 1ρ5ε αά εαμἱσοηάας ΑδίΩ Ρεῃ- 

6 
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σεν, αὐτὸς δ᾽ ἐπῄει τὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν ἔθνη καταστρε- 

φόμενος, καὶ χρόνον ἑπταχαιδεκαετῆ καταναλώσας; 

πλὴν Ινδῶν καὶ Βακτριανῶν τῶν ἄλλων ἁπάντων κύ- 

βίος ἐγένετο. 

τὸν ἀριθμὸν ἁπάντων τῶν καταπολεμηβέντων οὐδεὶς 
6 ) Τὰς μὲν οὖν καθ ἕκαστα μάχας ἢ 

τῶν συγγραφέων ἀνέγραψε, τὰ ὃ᾽ ἐπισημότατα τῶν 

ἐθνῶν ἀκολούθως Κτησίατῷ Κνιδίῳ πειρασόµεθα συν- 
/ . ὁ » ον 4 Α ) Ὄρς ο τόµως ἐπιδραμειν. (8) Κατεστρέψατο μὲν γὰρ ο. πα 

ο ο / 3 

ραθαλαττίου καὶ τῆς συνεχοὺς χώρας τήν τε Αἴγυπτον 

καὶ Φοινίκην, ἔτι δὲ κοίλην Συρίαν καὶ Κιλικίαν καὶ 

Παμφυλίαν καὶ Λυχίαν, πρὸς δὲ ταύταις τήν τε ἷκα- 
/ ; Δ / λ / Δ Α/ φ 

ρίαν καὶ Φρυγίαν καὶ Μυσίαν καὶ Λυδίαν, προςηγά- 

γετο δὲ τήν τε Τρῳφάδα καὶ τὴν ἐφ᾽ Ἑλληςπόντῳ Φρυ- 

γίαν χαὶ Προποντίδα καὶ Βιθυνίαν καὶ Καππαδοχίαν 
λ αν / ρο ο 3 ο. / 

καὶ τὰ κατὰ τὸν Πόντον ἔθνη βάρθαρα κατοικοῦντα µέ- 
[ον /. 3 / η ο ον / οκ, χρι Τανάϊδος, ἐχυρίευσε δὲ τῆς τε ἸΚαδουσίων χώρας 

ο αλ) νά 3] 6 / λ ο σα λ 

καὶ Γαπύρων, ἔτι δ Ὑρκανίων χαὶ Δραγγῶν, πρὸς δὲ 
/ ο/ λ / λ Τ / ΕΑ 

τούτοις Δερθίχων καὶ [Καρμανίων καὶ Χωρομναίων, ἔτι 

δὲ Βορκανίων καὶ Παρθυαίων, ἐπΏλθε δὲ καὶ τὴν Περ- 
/ 8 : λ λ η. λ νι / 

σίδα καὶ τὴν Σουσιανὴν καὶ τὴν καλουµένην Κασπια- 

νήν, εἰς ἦν εἶσιν εἰςθολαὶ στεναὶ παντελῶς, διὸ καὶ 

προσαγορεύονται Κάσπιαι πύλαι' (4) πολλὰ δὲ 

ἄλλα τῶν ἐλαττόνων ἐθνῶν προςηγάγετο, περὶ ὧν 

λ 

χαὶ 

μα- 
κρὸν ἂν εἴη λέγειν. Της δὲ Ῥακτριανῆς οὔσης δυςειςθό-- 

λου καὶ πλήθη µαχίμων ἀνδρῶν ἐχούσης, ἐπειδὴ πολλὰ 

πονήσας ἄπρακτος ἐγένετο, τὸν μὲν πρὸς Βαχκτριανοὺς 
/΄ 3 ς/! 3 / / Ν λ / 

πὀλεμον εἰς ἕτερον ἀνεθάλετο καιρόν, τὰς δὲ δυνάμεις 
Ρ) ὴ᾿ 3 λ δν / 2Υ λέ / ”/ 5 

ἀναγαγὼν εἰς τὴν Συρίαν ἐξελέξατο τόπον εὔθετον εἰς 

πόλεως μεγάλης χτίσιν. 

ΠΠ. Ἐπιφανεστάτας γὰρ πράξεις τῶν π 

τειργασμ ἔνος, ἔσπευδε τηλυιαὐτην χτίσαι τὸ μέγε εθος 

πρὸ αὐτοῦ 

κ 

πόλιν, ὥστε μὴ µόνον αὐτὴν εἶναι µεγίστην τῶν τότε 

οὐσῶν κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ἀλλὰ μηδὲ τῶν 

µεταγενεστέρων ἕτερον ἐπιθαλλόμενον ῥᾳδίως ἂν ὑπερ- 

θέσθαι. (5) Τὸν μὲν οὖν τῶν Ἀράόων βασιλέα τιµήσας 

δώροις καὶ λαφύροις μεγαλοπρεπέσιν ἀπέλυσε μετὰ τῆς 

ἰδίας στρατιᾶς εἰς τὴν οἰχείαν, αὐτὸς δὲ τὰς πανταχό- 

θεν δυνάμεις καὶ παρασχευὰς πάντων τῶν ἐπιτηδείων 

ἀθροίσας παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, ἔχτισε πόλιν εὖ 

τετειχισµένην, ἑτερόμηχες αὐτῆς ὑποστησαάμ, ενος τὸ 

σι τμα" εἶχε ὃ δὲ τῶν μὲν μακροτέρων πλευρῶν ἑ ἑκατέραν 
ἡ πόλις ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα σταδίων, τῶν δὲ βρα- 

(5) Διὸ καὶ τοῦ σύμπαντος περι- 
θόλου συσταθέντος ἐκ σταδίων τετραχοσίων καὶ ὀγδοή-- 

κοντα, τῆς ἐλπίδος οὐ διεψεύσθη’ τηλικαύτην γὰρ πόλιν 

οὐδεὶς ὕστερον ἔχτισε χατά τε τὸ μέγεθος τοῦ ο 

καὶ τὴν περὶ τὸ τεῖχος μεγαλοπρέπειαν' τὸ μὲν γὰρ 

ὕνος εἴχε τὸ τς υμος ποδῶν ἑκατόν, τὸ δὲ πλάτος τρισὶν 

ἅρμασιν | ἱππάσιμον Ὅλ οἵ δὲ σύμπαντες πύργοι τὸν μὲν 

ἀριθμὸν η ἦσαν .- καὶ πενταχόσιοι, τὸ ὃ᾽ Ὄὄψος εἶχον 

ποδῶν διακοσίων. 

χυτέρων ἐνενήκοντα. 

(4) Κατώχισε δ) εἰς αὐτὴν τῶν μὲν 
3 / λ λεί λο / ρδς, ολ ο Ασσυρίων τοὺςπλείστους καὶ δυνατωτάτους, ἀπὸ δὲ τῶν 
3) ο λ λ 
ἄλλων ἐθνῶν τοὺς βουλομένους' καὶ τὴν μὲν πόλιν ὠνό- 

-ω το κ. κ. 

µασεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Νίένον, τοῖς δὲ κατοικισθεῖσι πολλὴν 

πΏς ὃμόρου γώρας προςώρισεν. 
ἰ Ἡ υ Γή) 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Β. (τά, 115.) 

ίᾳ5 86 οοηγογί{; αἱ 5ορίομιᾶεοίηα {ΠίοΓΥα1ἱ0 ἄΠΠΟΓΗΠΙ ΟΠΊΠΘΒ 

105, Ρίου ΤΠά08 εί ΒαοίγίαποΒ, 8155 ροίοδία[ἰ 5αβ]οοῖ{. (5) 

Ῥίησιι]ας αιιίεπ Ῥισηα5δ οπιπίπΙηαιθ αὐ 1ρ5ο ἀαγΙοίογΙΠῃ 

ΏΙΠΩΘΓΗΠΙ π]]α5. θοπἱρίογαπη τουθηδα{. Τάσο. ποβρΙΙβδίπιας 

ἰαηίππη σοηίθς, Οἱεβδίαπι ΟπΙά(ππη δοσα{1, Ὀτονίίαυ Ρ6εγοαί- 

ΤΘΙΩΙΙΒ. (9) ο ἴδυνῖς ππαν]παῖς εί τοίηπα ἀοῖποερς σοπί]- 

Ὠθηίο γρίπη οἱ ΡΙώπίσεη, οαναπηάπθ ΒΥΤΙάΠη ΟΙΠΙ 

Οἱ, Ῥαπιρηγ]ί., Ἰωγεία, οἱ ργωίογ ας σαπίαπι, ΡΗγγσίαπη, 

ΜΥδίαΠη αἱ ΤιγάἱαΠι θα0θοῖέ; Τποβάεπα 4οηπθ οἱ Ῥ]ιγβίαπη 

αἆ Ηειαδροπίέσπη οπι Ῥγομοηπ/άο, ΒΙγπία, Οαρραάοσία, 

οί Ρατρατί5 αά Ροπίαπῃ σοη1βά5 αδαΙο αἆ ΤαπαΙ αἀ]πηχ{ΐ; 

6αάπδίογΙΠ οαπα {ευνα εἰ ΤαΡΥΤονΙΠα , Ὠθο ΠΟΠ ΗΥΤΟΛΠΟ- 

ΡΗΠΑ, ΏΥΑΗΣΟΤΙΠΗ, Ώου βίοογΠΩ , ΟΕ1ΠΙΑΠΙΟΤΙΠΗ, ΟΠΟΓΟΠΙΠΘΡΟ- 

ΤΗΠ1 , ΒΟοΥΟΑΠΙΟΓΙΠΙ οἳ ΡατίΠογΗΠη οδί Ῥο[ίη5, αἆ ο Ῥει- 

ΒΙ4Π Ἰηγαφίέ οἱ ββἱαΠαΙη, οἱ απ Οαβρίαπα ΠοπΙηαίας, ἵη 

αααπῃ [αποίρας ρεγαησΙ5{{5, απας Οαβρίας Ἠήηο ροτία5 γοσαηί, 

Ιίογ Ραΐαεί. (4) Μα]ίας Ἱπδαρεγ αἰίας, 5ε ΠΊΙΠΟΓΟ5, βεηίθς 

ερ]ασανΙέ : ἆο αίρας ἀϊσοστο ἸοηβιΙπι ο5ί. Ώο]]ππα απίθιη 

Ῥασἰτίαπαπα ρτορίατ ἀἰλοι]ίαίοπα αρ6θβδιις οἱ ΥΙΓΟΓΗΠΙ ἵη ϱα 

ΡιρπαςἴςδΙπιογαΠῃ οορίαπα, Ρο5ί πιπ]{ος ΙΡὶ Ἰαρογθς Ππεᾶδδαπι 

οχηαιδίο5, ἵπ αἰἰαπι ἀῑδίαλί οεσαδίοπσΠη. Τη(οτίπη τοβο(ῖδ [η 

ΒΥΤΙαΠΙ οορῖΐς, Ιοόππι αἆ Ππασησς αγοῖς οχδίγιοΙοΠσΙη αρροεῖ- 

{απα εἱορῖί. 

ΒΠΙ. Ναπι ρναίογαπαπῃ ααοά ’6γαΠΙ σοδίαγπη οἰατπᾶίπα 

ΟΠΊΠ6Ρ απίθ 56 ργερβδογαί, (αη{ 4ποσπε ΠΙΟΙ15 ΒΕΠ 60η - 

ἆογε {αδίϊηαβαί, αἱ ποῦ πιοςο ΟΠΙΠΙΗΠΙ {1πο 1η ογΏ6 {6ΓΥΑΓΙΠΙ 

πιαχίπηα οχβἰςίθγεί, 568 οίίαπα αἱ, ΠΟΠΙΟ ρο5ί σεπ/{ογΗτη {α6 

ααοςᾶ ασσγθβδις ἱρδΠη [α6]ο 5αρεγαγρεί. (2) Αταβραπι 1ρίία 

γόρθΙη , ΠΠΙΠΘΓΙΡΙΙ5 οἱ 5ΡΟΠΙ5 Ποπογαἴππα πασηϊβοἳς, ἀΟπΙΙΠΙ 

οσα. οχοιο]ί ἀἰπιίςιές 1ρ56 οοπίἰτασιἶδ υπάῖαια οορῖς αἱ 

ΟΠΗΠΙΠΠΙ ΤΕΓΙΠΗ. παοθδδατίατπι αρραταία, αἆ Ευρηταί6η Πι- 

νίαπα ΡΕ ρ0]4Γ6 πιππίαπι βσιητα αἰίπδεσις ορ]οηπσα 

Ροριΐ{. Ναπα Ἰαΐα5 αἰγίπαιιο Ιοησίας αἆ ορηίαη ααἰπαπασίηία 

ἰαᾶΐα οχοτγῖέ» ῬταγίογιΠ1΄ ααοάαια 5ίααΐα Ιαβιί ΠοΠα- 

αἰπία. (9) Ἱασαα πα (οὔς απρίς απηβίίς βΙα4ΙΟΓΗΙΗ 

οςςοί «απαἀγίησοηίογαπι οἱ οοἱορίπία, 8Ρ65 οοπάΠίογΘηΙ 

ΠΟΠ {6[6ἱΗ{. Α πιο οηίπη Ροβίπιοάπη τὴς {απίο απηβίίας 

αραίίο ἰππίαφια πιασηβορηία πιωπίαπ οχδίτασία {αἱ{. 

Ναπι Πας αἆ οομίαπα ρούτα αἰἠπάίπεια οχκδαΥρεβραί, εί 

αά (πίαπα ΙαὐΜαάίπσηα ου γα ]αποβπα αρἰίαπάογαπη ετγαὶ 

Ρονγοσίας. ΤαΥτοβΙπ 6ο η)]ε «πἱησθπία», ἀποθηίος Ρρεάος α1ίοο, 

(4) φαΐ δις µαυἰίαπάσπα προ} ἀθάεταί, ΑδδγτΗ ογαπί ρ]ειῖ- 

σπα Ιἱάθππαπθ Ροίθηβδίηι!, οχ αἰῖ5 {αππθη παβοπίρα5, απ 

νο]]οπί, ασσγορα(ἶς. Ἠ5 ππᾶσπη. αριηῖ νἰοηί (γασίαπι αδ»ί- 

ρηαν]έ, 1 οπιφιο ΝΙΠαΠη 510 ποπχίπο αρρο]]ανή {1551ἱ. 
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ΙΥ. Ἐπεὶ δὲ μετὰ τὴν χτίσιν ταύτην ὃ Νίνος ἐστρά- 

τευσεν ἐπὶ τὴν Βαχτριανήν, ἐν ᾗ Σεμέραμιν ἔγημε τὴν 

ἐπυρανεστάτην ἁπγσῶν τῶν γυναικῶν ὧν παρειλήφαμεν, 

ἄνα γκαϊόν ἐστι περὶ αὐτῆς προειπεὶν πῶς ἐκ ταπεινῆς 

κής εἰς τηλικαύτην προήχθη δόξαν. (9) Κατὰ | 

τὴν Συρίαν τοίνυν ἔστι πόλις Ἀσχάλων, καὶ ταύτης 

οὐχ ἄποθεν λέμνη μεγάλη καὶ βαθεῖα πλήρης ἰχθύων. 

παρὰ δὲ ταύτην πδρκν τέμενος δς ια ἣν 

ὀνομάζουσιν οἵ Ἓνροι Δερχετοῦν : αὕτη δὲ τὸ μὲν πρός” 

ωπον ἔχει Ἰνναικός, τὸ δ) ἄλλο σὓμα πᾶν ἴχθύος διά 

τινας τοιαύτας αἰτίας. (8) Ἡυθολογοῦσιν οἱ λογιώτατοι 

τῶν ἐγχωρίων τὴν Ἀφροδίτην προςκόψασαν τῇ προει- | 

ρημένῃ 0ε8 δεινὸν τν βαλεῖν ἔρωτα νεανίσχου τινὸς 

τῶν Ολώήπων οὐκ ἀειδοῦς' τὴν δὲ Δερχετοῦν μιγεῖσαν 

τῷ Σύρῳ γεννῆσαι μὲν θυγατέρα, παταισχαγβρῖσαν δὲ 

ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις τὸν μὲν νεανίσχον ἀφανίσαι, τὸ 

δὲ παιδίον εἴς τινας ἐρήμους καὶ πετρώδεις τόπους ἐκ- 

θεῖναι: [ἐν οἷς πολλοῦ πλήθους πο ἐννοσσεύειν 

εἰωθότος παραδόξως τροφῆς χαὶ σωτηρίας τυγεῖν τὸ 

βρέφος ]ἑ ἑαυτὴν δὲ διὰ τὴν αἰσχύνην καὶ λύπην ῥέψα- 

σαν εἰς τὴν λίμνην Μαπασχημα ταν ναι τὸν τοῦ σώµα- 

τος τύπον εἲς ἰχθύν' διὸ καὶ τοὺς Σύρους μέχρι τοῦ νῦν 

ἀπέγεσθαιτούτου τοῦ ζῴου καὶτιμᾶν τοὺς ἰχθΏς ὡςθεούς. 

(149) Περὶ δὲ τὸν τόπον ὅπου τὸ βρέ ὄφος ἐξετέθη πλήθους πε-- 

ριστερῶν | ἐννοττεύοντος παραδόξως χαὶ δαιμονίως ὑπὸ 

τούτων τὸ παιδίον (διατρᾶ ἐφεσθαι τὰς μὲν γὰρ ταῖς πτέ- 

βυξι περιεχούσας τὸ σῶμα τοῦ βρέ έφους πανταχόθεν θάλ- 

πειν, τὰς ὃ) ἐκ τῶν σύνεγγυς ἐπαύλεων, ὁπότε , τηρή- 

σαιεν τοὺς τε βουκόλους χαὶ τοὺς ἄλλους νομεῖς λιπόντας, 

ἐν τῷ στόματι φερούσας γάλα διατρέ έφειν παρασταζού- 

σας ἀνὰ μέσον τῶν 'χειλᾶν. 6 ) Ἐνιαυσιαίου δὲ τοῦ παι- 

δίου Ὑενομένου χαὶ στερεωτέρας τροφΏς προςδεομένου, 

τὰς περιστερὰς ἀποχνιζούσας ἀπὸ τῶν πυρ παρ έχεσθαι 

τροφὴν ἀρκοῦσαν" τοὺς δὲ νομεῖς ἐπανιόντας καὶ θεωροῦν- 

τας περιθεθρωμένους τοὺς τυρούς, θαυμάσαι πὸ παράδο- 

ξον : παρατηρήσαντας οὖν καὶ µαθόντας τὴν ἀἰτίαν εὑρεῖν 

τὸ βρέφος, διαφέ έρον τῷ κάλλει. (6) Εὐθὺς οὖν αὐτὸ χο- 

μίσαντας εἲς τὴν ἔπανλω, ἁρβήρημθαν τῷ προεστῶτι 

τῶν βασιληκῶν χτηνῶν, ὄνομα Σέμμα᾽ χαὶ τοῦτον ἅτε- 

χνον ὄντα τὸ παιδίον τρέφειν ὡς θυγάτριον μετὰ πά- 

σης ἐπιμελείας, ὄνομα θέµενον Σεμίραμιν, ὅπερ ἐστὶ 

χατὰ τὸν τῶν ' Σύρων διάλεκτον παρωνομασμένον ἀπὸ 

τῶν περιατεμάνι ἃς ἀπ᾿ ἐκείνων τῶν χρόνων οἵ κατὰ 

Συρίαν ὁ ἅπαντες διετέλεσαν ὁ ὡς θεὰς τιμῶντες. 

Υ. Τὰ μὲν οὖν χατὰ τὴν Ύένεσιν τῆς Σεμιράμιδος 

μυθολογούμενα σγεδὸν ταῦτ ἐστίν. Ηδη ὃ αν ἡλι- 

χίαν ἐχούσης γάμου χαὶ τῷ χάλλει πολὺ τὰς ἄλλας 

παρθένους ὃ ερίόσης, ἁπεατάλη παρὰ βασιλέως 

ὕπαρχος ἐπισκεψόμενος τὰ βασιλικὰ χτήνη” οὗτος δ᾽ 

ἐκαλεῖτο μὲν Ὄννης, νὰ ἦν τῶν ἐκ τοῦ βασιλι- 

χοῦ συνεδρίου χαὶ τῆς Συρίας ἁπάσης ἀποδεδειγμένος 

ὕπαρχος: ὣς καταλύσας παρὰ τ τῷ Σίµμμα χαὶ θε ωρήσας 

τὴν Σεμίραμιν ἐθηρεύθη τῷ κάλλει: ὃ διὸ καὶ τοῦ Σίμμα 

ο αδεηδεὶς αὐτῷ δοῦναι τὴν παρθένον εἰς γάµον ἔννο- | 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟὕΠΙ ΗΒ. Π. 

| 
| 
| 
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Υ. Ότρο οοπά[ία, Νίπας Βασίγῖαπος ουπι οχογοῖτα Ρο: 

αρ! βοπΙΓαμηΙάθιη οοπ]αρῖο 5ἳί ἠαηχίέ, Οπή (πα η. ΟΠΗΠΙΠΠΗ 

[οπηἱπαγυ η οἰαγὶςθίπηαηα. οχθ[1ἶςςο αοοθρογίπηΣς, Πορ ΠΟΠ 

Ροΐο»ί Ὑπίη που ΠΙΠΗ] ο 4ᾳ Ίρδα γο[ογαπΊΗς, 4ποπ]αάπηο- 

4ππὰ οκ Παπ ηια βοτῖο αά (απίάΠα σ]οτίῶ 6ΗΊΠΊΘΗ αδόσῃ- 

ἀομί. 

πάσης εί ρνο[ιπά 5 Ἰασις, Ρἰδοίαπα οορία αθαπάαη5, δἱ ἵη 

(2) Εδί ἵπ Ουτία α1ὴ5 Αδοαίοπ, ἃ- 4πα ΠΟΠ Ργουιἱ 

γΙοιπία μα ς(οῖς ἆθοο {οηρίαπα, απ Ώενοσίο Αγγῖς νοσαίας, 

{αοἵς ΠΙΗΠΙΟΓΕΙΗ , αἱ {οίο αἰῑαδ 6οπροῦα ρίδεσπι τοίογρης» Ἱ- 

απθ Ἰᾶ5 ο) σαμφας. (3) Εἰεπίπι απἱ οκ Ἱπά]βοηϊς ραΐτία 

ἁπἰϊσἰαίαπα. ρογἱΗἡςθἰπη δαη{, (αρααπίαν, Ὑοποτοδιι αὓ. Π]α 

ο δηδαπι, 40ΤΟΠΙ [αγοπίς ἵΠ. βαογίβοαΙπΠα (πτῦα ΠΟΠ. 1Πθ- 

Ἰεσαη{ῖ5 αΠΠΟΓΘΠΑ ἀ650 Ιη]οσίδεο. Βηβοορία(πθ ο εοιηρ]εχι 

Ῥγιϊ Πα, οπῦα [αποἰποτῖς οαπ ριάστοί, Ι4ΥΘΠΘΙΑ Πδσαρδα, 

Ῥπεμ]αππαυο ἵπ ΡεγΙεοδΙπα αποπάαπα 1ο0ῦΠ1 3ο ἀθδογίι 

εχροβις»6 :. [αρί απαπ] π]ασπα. οορία οοπαραγαπα πἰζμ]α τί 

5οἱογεί, αθοἰάφο, ι{ αἲ 5 πα (ρ](α Ππίαης Ρίου οχδροείᾶ- 

ΠΟΠΕΠΑ 5ε’γατείατ,]. ἵρδαπα Υονο, Ραάοτα οἱ ΠΙΩΤΟΤΘ 60ΠΙ- 

ῥι]δαΐα , ἵῃ Ἰα6Πά 6 αρ]οοῖςςδο, ἵπ ρῖδοσπι 1πά6 {γαπς[ογηιᾶ- 

(ανη. Ηίηο [αοίαπι αἱ Θγτί οίἵαπη παπο αἲ 14 σοπι5 αηϊπιαηία 

αρδίποαπ{, ἀεογππ]ααθ τί ρίδοθς οοἶαπί. (4) ΦαΠ1 γοτο αἆ 

οχροβἰ(ῶ Ιη[αΠ{15 Ιο011Η π]ασπα οοΙάΠΙΡΑΤΗΠΙ γἱ5 πἰάατοίας, 

παίτο αποάαπα [αίο αἲ 5, αἴππί, Ιπίαης ορ ]ία ο5ί. ΑΙ 

οπίπα αἰαγαπι. οοπηρίεχα οονρας Ἱπίαπίϊ5 {ογοτο, αἰω Τη 

νϊαϊπίς αἰίοσίίς ἀονο[οίαπι α Ῥαβρι]οῖ αἱσαιε ραςίοτῖριις 

Ίαο οΏδοινατο, τοδίτῖδαᾳιο οχοερίη πείς οἷας Ἰαῦπῖς., αἱ 

αἰίογοο πηυ/τίσας, ἱης]]αις. (0) ΘΗάΠπσι1ο ΠΠ θΡΊ665α Πι- 

πηῖοια Ιπάϊσογεί πι(γπιθηίο, 4ο σαδαῖς, αΠαΠίΗΙΗ 5αΐ ο55οί, 

ἀοσσιρίτπα Π1 5ασσεγοβαη{. Ῥαδίογες απ{οΠῃ τογθτςί, 4Π1Π1 

685608 γιάσγοηί ΟΙΡΟΙΠΙΓΟΦΟ5., ΡΙΙΠΊΟ 16Πη ΙηδοΠίαπα πλϊτατί : 

ίαπα, οὐδεγνα[ίοπο αἀλ]βίία, ο βαπα ἀθργομιομάστο, Ῥιοί]αηι 

οπῖπι ἆροοιθ {οΓΠΙ ΙΠβίρηοθπι /6ροτο:θ. (6) Θπαπα Τη πια- 

ραϊία ἀερογίαίαπι τορίογα!α Ἠπιαβίδίτο αππθίοριαν επί 

ΦΙΠΊΠΙΦ) ΠΟΠΊΘΠ, ἀοπαταπ{. [5 ροανίς σατθοΏς ῥρεἰ]απα αἲί 

βΙίαπα ΘΙΠΙΠΙΣ οἳπι οπτα οἀμοαν]ί, αἱ Βειη]γαηλίά[5 ΠΟΠΠΕΙ 

Ἱπροδι]{, Θγτοτήπα Πήρα α οολαηρίς ἀεηϊγαίαπας πας 8Υ- 

ΟΓΙΠΑ οχἰπἀς πα(ῖο π{ ἀαας Ρρετρείαο νοποναβαίαν. 

Υ. Πως (στο οµηΐ, απ 4ο Ῥεηϊγαπι]αϊς οτί [αΏη]οςε γ- 

αἰέαηίαν. Οι 1401 ππαίατα πΙΡΗΙ5, Γογπιώ(αθ ρυ]ογ(πάίπε 

Ίοησο νἰτοίπος αἶίας καρορεπαιποπία, ργ[οσίς απ σπα, Πο- 

Πηῖπο 0ΗΠ68, αἲ Ἱαδίταπά σπα τοσῖς ατπεπία παν. Εγαί 15 

«οπαίας τορῖῖ ριήποορς οἱ Φγτίω {οίίας αἀπηηΙδίγαίο; απὶ 

αασα αἲ ΒΙΠΙΙαΙΗ ἀἰνογ[ϊρδεί, σοπδρθεία φοηϊγαπηίάς, οῦ 

γοπιβίαίθπι ο] 15 αΠΠΟΤΕ οαρί(ατ. Πααπο ῥοδίαπαϊῃ ϱ ΒΙΠΙΠΙ8 

ρεΐσγαί, αἱ νγοίπαια 518! ἀαγοί Ἱορίίππαια ΠΧΟΓΟΙΗ, ΝΙΠΙΗΠ 58 
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δ4 

3 / 3 μ 3 Νι ον / ο 

μον, ἀπήγαγεν αὐτὴν εἰς Ἀινον, και γήµας ἐγέννησε 

δύο παῖδας, 1 απαάτην καὶ Ἰδάσπην. (9) Της δὲ Σε- 

μιράμιδος ἐχούσης καὶ τἆλλα ἀχόλουθα τῇ περὶ τὴν 

ὄψιν εὐπρεπείᾳα, συνέθαινε τὸν ἄνδρα τελέως ὑπ᾿ αὖ- 

τῆς δεδουλῶσθαι, καὶ μηδὲν ἄνευ τῆς ἐκείνης γνώμης 

πράττοντα κατευστοχεῖν ἐν πᾶσι. (8) Καθ’ ὃν δὴ χρό- 
νον ὁ βασιλεύς, ἐπειδὴ τὰ περὶ τὴν χτίσιν τῆς ὁμωνύ- 

µου πόλεως συνετέλεσε, στρατεύειν ἐπὶ Βακτριανοὺς 

ἐπεχείρησεν' εἰδὼς δὲ τά τε πλήθη καὶ τὴν ἀλχὴν τῶν 

ἀνδρῶν, ἔτι δὲ τὴν χώραν ἔχουσαν τόπους πολλοὺς 

ἀπροςίτους διὰ τὴν ὀχυρότητα, κατέλεξεν ἐξ ἁπάντων 

τῶν ὑπ) αὐτὸν ἐθνῶν στρατιωτῶν πλῆθος" ἐπεὶ γὰρ 

τῆς πρότερον στρατείας ἀποτετευχὼς Ἡν, ἔσπευδε 

πολλαπλασίονι παραγενέσθαι δυνάµει πρὸς τὴν βακ- 

τριανήν. (4) Συναχθείσης δὲ τῆς στρατιᾶς, παντα-- 

χόθεν ἠριθμήθησαν, ὡς Κτησίας ἐν ταῖς ἱστορίαις ἄνα- 

γέγραφε, πεζῶν μὲν ἑκατὸν ἑθδομήκοντα μυριάδες, 

ἱππέων δὲ μιᾶ πλείους τῶν εἴχοσι µυριάδων, ἅρματα 

δὲ δρεπανηφόρα μικρὸν ἀπολείποντα τῶν µυρίων ἕξα- 

κοσίων. (6) Ἔστι μὲν οὖν ἄπιστον τοῖς αὐτόθεν ἀχού- 

σασι τὸ πλῖθος τῆς στρατιᾶς, οὐ μὴν ἀδύνατόν γε φα- 

νήσεται τοῖς ἀναθεωροῦσι τὸ τῆς Ἀσίας μέγεθος καὶ 

τὰ πλίθη τῶν κατοικούντων αὐτὴν ἐθνῶν' εἰ γάρ τις 

ἀφεὶς τὴν ἐπὶ Σχύθας Δαρείου στρατείαν μετὰ ὀγδοή-- 

κοντα μµυριάδων καὶ τὴν Ἑέρξου διάθασιν ἐπὶ τὴν 

Ἑλλάδα τοῖς ἀναριθμήτοις πλήθεσι τὰς χθὲς χαὶ πρῴην 

συντελεσθείσας πράξεις ἐπὶ τῆς Εὐρώπης σχέψαιτο, 

τάχιον ἂν πιστὸν ἡγήσαιτο τὸ ῥηθέν. (6) Κατὰ μὲν 

οὖν τὸν Σιχελίαν Διονύσιος ἐκ μιᾶς τῆς τῶν Συρα- 
Ν αν / σω Δ 

«ὐ«χοσίων πόλεως ἐξήγαγεν ἐπὶ τὰς στρατείας πεζῶν μεν 

90 

6 πολέμου, χατε 

δώδεχα μυριάδας, ἱππεῖς δὲ µυρίους χαὶ διςχιλίους, γαὺς 

δὲ μακρὰς ἐξ ἑνὸς λιμένος τετραχοσίας, ὧν Ἴσαν ἔνιαι 

τετρήρεις τεχαὶ πεντήρεις (2) Ῥωμαῖοι δὲ μικρὸν πρὸ 

τῶν Ἀννιθαϊχῶν καιρῶν, προορώμενοι το μέγεθος τοῦ 

έγραψαν τοὺς κατὰ τὴν Ἰπαλίαν ἐπιτηδείους 

εἰς τὴν στρατείαν πολίταςτε καὶ συμμάχους ὧν ὁ σύμπας 

ἀριθμὸς μικρὸν ἀπέλιπε τῶν ἕκατον μυριάδων " χαΐτοι 

Υ΄ ἕνεκα πλήθους ἀνθρώπων τὴν Ἰταλίαν ὅλην οὐκ ἂν 

τις συγχρίνειε πρὸς ἓν ἔθνος τῶν χατὰ τὴν Ἀσίαν. Ἱ σος 

μὲν οὖν ἡμῖν εἰρήσθω πρὸς τοὺς ἐκ τῆς νῦν περὶ τὰς 

πόλεις οὔσης ἐρημίας τεκµαιροµέγους τὴν παλαιὰν τῶν 

ἐθνῶν πολυανθοωπίαν. 

γΙ. “Ο δ) οὖν Νίνος μετὰ τοσαύτης δυνάμεως στρα- 

τεύσας εἰς τὴν Βακτριανήν, ἠναγχάζετο, δυςειςθόλων 

τῶν τόπων χαὶ στενῶν ὄντων, κατὰ µέρος ἄγειν τὴν 

δύναμιν. (5) Ἡ γὰρ βακτριανὴ ώρα. πολλαϊς χαὶ 

μ.εγάλαις οἰκουμένη πόλεσι, µίαν μὲν εἶχεν ἔπιφανε- 

στάτην, ἐν ᾗ συνέδαινεν εἶναι καὶ τὰ βασίλεια" αὕτη ὃ 

ἐκαλεῖτο μὲν Ώάκτρα, µεγέθει δὲ καὶ τῃ κατὰ τὴν ἄχρό- 

πολιν ὀχυρότητι πολὺ πασῶν διέφερε. βασιλέων δ αὖ- 

τῆς ᾿Οξυάρτης κατέγραψεν ἅπαντας τοὺς ἐν ἡλιχία 

στρατείας ὄντας, οἳ τὸν ἀριθμὸν κ... εἰς, τεττα- 

ράκοντα μυριάδας. 8) Ἀναλαέὼν οὖν τὴν δύναμιν 

καὶ τοῖς πολειαίοις ἀπαντήσας περὶ τὰς εἰςβολάς, εἴασε 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ 10) ΣΙΚΕΛΙΑΤΟΥ ΒΙΡΑ. Ρ. (επ, 118.) 

61 αθάαοΙ!, αΡ! 1η] {ο πια(γπηοπίο ἆπο5 οκ οἳ Π{οβ Ργοσιθας, 

Ηγαραίθη εἰ Ηγάαβροη. (9) Εί απἷα οο’ροχῖς γαηιιδία(1 οθίθγα 

6πος6 οοπδοπίαπθα αβθραί Βεπιγαπηίς, αοο]ά1ί αἱ ΡτοΓΡ18 

Τη ο] 15 ροίοείαίο πιαίας ο58ο{, ασ (1η. ΠΙΠΙΙ αΏδαιο αχοτῖς 

ὀοη5ΙΠο ασετεί͵, {ε[οί{ου αἱ οοάσγοπί οπηηία. (3) 58 Ίου ἱσίέαε 

{επιραδγεχ ΝΙΠΙΙ5, Ρορίααᾶπῃ πας αἱ οοσηοπη!η]ς οἱ γ]{α{ῑς 6οΙ- 

ΒΗ{αΠΟΠΘΙΗ ρογΗπεραηί αὐδο]γ]βοθί , οχῃααΙΠοΠδΙη. ἴπ Ῥαο- 

ΙαπΟΡ πηοµεραίαν, δεᾷ παπι Ώθμο φοἶνθί, αααπίαρ 1] οο- 

Ρίῶ, αι» γ]γίέ5 πα Ηέαπα , οἱ 4ος ργορίοι Βιπ{αίθιη {6υγ8 

πηα118 ἵπ Ιου αἀῑίαπα Πθραιεί, εκ οπιπίριας Ιπιροϊ 

αἱ Ρρορι]ῖς ηλ ἀθ]θοίας ορί. Ναπι ρτορίο; ἱντῖ- 

[πα βαρογ]ογί5 οχροάΙ]οπίς οοπαίαη Ίοηβο πια]ογ Ῥαο- 

ΠΠάΠΑΠΙ ΠΊάΠ Ιπναάθις ῥγορεγαβραί. (4) Οοασίο Ιδίίαν ππ- 

ἀϊᾳαε οχθγοῖία, Γουοηθίία ἀθοῖος 5ερίίε5 ορηίεπα πηϊ]ία ροᾶ]- 

{απη, δἱ ἀποεηία ας ἀθόεπῃ εφ έπα, ἀθοθιηαιο ο ΥΤΙΜΠΗ [αἱ σα- 

ΟΥΙΠΙ 6ΙΠῃ Ρ8ι]ο Πηίη5 βοχοση{ς, Οίθρίας ἵη Ἠρίοτί]ς ἰτα- 

4. (5) ΠπογδάΙρ]]ς 6απο 15, αῖ ρήπχάπη αάσηί, οορίαΓΗΠΗ 

ΏΙΠΙΘΓΙς, 5ο πεαπασααπα. Ιπιροβδῖρ]ϊς γ]άσρίέαν 1115, αι 

πηαρηΠαά1Π6Π1 Αδία παοηΙΠΙ(Πθ ἵπ. δα παπά ἰποίη 60η - 

οἰάσγαπί. Θἱ απὶ5 οΏ{π1, οπηίδδα Ώαγίϊ 1η Βογίμᾶςδ οἱ ὁοβί- 

δοη{15 πα ρυ5 εχρεά(δίοπα, οἱ Χοιχίς ἐγαηδῖία ἴπ ἀταοῖαπα 

οσα ππαπηθγαΡ ΠοΠΗΙΠΗΠΙ {πχρα, τος Ἠοτί, αἱ αἰπηί, οί 

πα 1ης (θγί]ᾳ5 ἵπ Έωτορα βεδίαβ Ιππδαίαη, {ασ 15 αμα ἀῑοίῆς 

Πάθη α.μΙΡθΡΙ{, 

ΦΥΥ4ΟΠΦΑΠΟΓΗΠΩ 196 οεπίυπη οἱ υ]σίηί πα Ῥοάίαπη, εί 

(6). ἵπ Φἱο]ία ααἰάθιι Ώἱοηγδίη5 οχ ππὰ 

ἀαοάθοίπα πηΠία οσα αἆ Ὀε[απῃ αγπιαγ{έ, ΠᾶΥΘξάιΙΘ 

Ίοησας απαἀίησοηίας, (1άΓΕΠΙ ποππ]]ο 4παἀγΙΓ6ΠΊΘΒ οσα 

(7). Εἰ Βοπιαπὶ 

Ραπ]ο απίο Αππίρα]ἰς ἴεηιροτα , ἱηδίαηίϊς ΡΕΠΙ πιασηΙ(αάἴποπι 

εἰ (ΗΠάΠΕΙΘΠΙ65, οχ πο Ροτία οἀαχίέ. 

Ρτορρίασηίθς, οἴγίαπι βοοἱογαπιααθ Ώε]]ο ΙάἀοπδοΓαπι 66ης 

ἵη Πα]ία Παβίίο, αἆ ἀασίας ορηίθπα Πλϊ]]ία ἀοδοτίρδεταπί; {α- 

ηθίςῖ Πία]ία {οία πο ΟΠ 1η ααἰά σι Αδἱ0ρ ΠΓΙ0Π6 ΠΙΠΙΘΥΟ 

ἠουίηΙΠῃ οοπιραγαπάα. δἱ{έ. Ἠσρο ἵπ 905 πορίς ἀῑσία δαπίο, 

αἱ αχ Ρυα"5οπίο αῬίαπα 5οµ(αδίπο ρι]βοαπ] ΒΕΠ ΠΠ οορίαΠη 

οχροπάυη{. 

ΥΙ. Ηὶς εορΙ!5 ἴπ ΒαοἴτίαΠοΒ ΠΟΥΘΠς Νίπα5, Ρτορίει Ἰο0ο0- 

ΥΗΥΩ αηριιςίίας οἱ ἀἰ[]οι]ίαίες ασΠΊοη ἀἰνίάετο οοᾶοί5 ορί. 

(9) Μι]ίω αι]άθη] ἵπ. Ῥασίμίαμα αγος οδᾳπθ π]αρης» {16- 

αποηίαηίαν, 5ο πια 1πί6Υ ας οδί ο]αγϊδδίηια, Βασίγα πΟΠΙΙΠΘ, 

η αὐα 1οσαπῃ απ]α, πιασηἰ(αάίηπο ατοϊδᾳαο Αγία Ίοηβο 

οπιηίρα5 αηίθεθ]]θης. Πορπαβαί {ατα Ι]ο Οχγανίος, απ, 

αποίαοξ αγηιῖ5 φο[θιιάἶδ παα{απί οβ8οηί, ἂά πΙΠΙΠαπη Άσης 

(9) 

Ηἰς οορίίς οδίΐ α [α1685 ο6ϱΙΓΤΕΗΣ Ρᾶ1ΈοΠ 46 ΝΙΠΙ εχε- 

οοηςοϊρίέ, Ιία τ{ παϊ]ία απαἀνηρθηία ΠΙΠΙΘΥΑΡΘΗ{ΗΓ. 
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μέροςτῆς τοῦ Νίνου στρατιᾶς εἰςθαλεῖν' ἐπεὶ δ᾽ ἔδοξεν 

ἱκανὸν ἀποθεθηκέναι τῶν πολεμίων πλῆθος εἰς τὸ πε- 

δίον, ἐξέταξε τὴν ἰδίαν δύναμιν. Γενομένης δὲ μάχης 

ἰσχυρᾶς, οἳ Βακτριανοὶ τοὺς Ἀσσυρίους τρεψάµενοι 
καὶ τὸν διωγμὸν µέχρι τῶν ὑπερχειμένων ὁρῶν ποιη- 
σάµενοι διέφθειραν τῶν πολεµίων εἰς δέκα µυριάδας. 
(8) Μετὰ δὲ ταῦτα πάσης τῆς δυνάμεως εἰςθαλούσης, 

κρατούμενοι τοῖς πλήθεσι χατὰ ποσα ἀπεχώρησαν, 
ἕχαστοι ταὶς ἰδίαις πατρίσι Ῥοηθήσοντες. Τὰς μὲν οὖν 

ἄλλας ὁ Νίνος ἐχειρώσατο ῥᾳδίως, τὰ δὲ Ράχκτρα διά 

τε τὴν ὀχυρότητα χαὶ τὰς ἐν αὐτῃ παρασκευὰς ἠδυ - 

νάτει κατὰ κράτος ἐλεῖν. (5) Πολυχ βονίου δὲ τῆς πο- 
λιορκίας γενομένης, ὁ τῆς Σεμιράμιδος ἆ ἀνήρ, ἐρωτικῶς 

ἔχων πρὸς τὴν Ἰθναικα χαὶ συστρατευόµενος τῷ βασι- 

λεῖ, µετεπέμψατο τὴν ἄνθρωπον' Ἡ δὲ συνέσει καὶ τόλμη 

χαὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς πρὸς ἐπιφάνειαν συντείνουσι κεχο- 

ρηγηµένη, καιρὺν ἔλαθεν ἐπιδείξασθαι τὴν ἰδίαν ἀρε- 
τήν. {6 ) Πρῶτον μὲν οὖν πολλῶν ἡμερῶν ὁ ὁδὸν μέλ- 
λουσα διαπορεύεσθαι, στολὴν ἐπραγματεύσατο δι ὃς οὐχ 

ἦν διαγνῶναι τὸν περιθεθλημένον πότερον ἀνήρ ἐστιν ἢ 
γυνή: αὕτη δ᾽ ἦν εὔχρηστος αὐτῃ πρός τε τὰς ἐν τοῖς 

καύµασυν. δδοιπορίας εἰς τὸ δικπηρῆσαι τὸν τοῦ σώµα-- 

ματος χρῶτα χαὶ πρὸς τὰς ἐν τῷ πράττειν ὃ βούλοιτο 
χρείας» εὐχίνητος οὖσα χαὶ νεανική» καὶ τὸ σύνολον 
τοσαύτη τις ἐπῆν αὐτῇ χάρις, ὥεθ' ΜΕ ΡΑΗ ους ἡγη- 

σαµένους τῆς Ἀσίας φορεῖν τὴν Σεμιράμιδος στολὴν, 
καὶ μετὰ ταῦθ) ὁμοίως Πέρσας. (|) Παραγενομένη δ᾽ 
εἲς τὴν Βακτριανὴν χαὶ κατασκεψαµένη τὰ περὶ τὴν 

πολιορχίαν, δώρα κατὰ μὲν τὰ πεδία καὶ τοὺς εὐεφό- 

δους τῶν τόπων προςὔολὰς Ὑννομένας, πρὸς δὲ τὴν 

ἀκρόπολιν οὐδένα προσιόντα διὰ τὴν ὀχυρότητα, χαὶ 

τοὺς ἔνδον ἀπολελοιπότας τὰς ἐνταῦθα φυλακὰς χαὶ 

παρεπιθοηθοῦντας τοῖς ἐπὶ τῶν κάτω τειχῶν κινδυ-- 

νεύουσι. (8) Διόπερ παραλαβοῦσα, τῶν στρατ τιωτῶν 

τοὺς πετροθατεῖν εἰωθότας, καὶ μετὰ τούτων διά τινος 

χαλεπῆς φάραγγος προςαναθᾶσα, χατελάθετο μέρος 

τῆς ἀχροπόλεως χαὶ τοῖς πολιορχοῦσι τὸ κατὰ τὸ πεδίον 

πως ἐσήμηνεν. Οἱ δ᾽ ἔνδον ἐπὶ απ καταλήψει τῆς | 
2Υ 

ἄκρας χαταπλαγέντες εξ 

τηρίαν ἀπέγνωσαν. (9) Τοῦτον δὲ τὸν μμ ἁλούσης 

τῆς πόλεως, ὁ βασιλεὺς θαυμάσας τν ἀρετὴν τῆς γυ- 

ναιχός, τὸ μὲν πρῶτον αὐτὴν μεγάλαις δωρεαὶς ἐτίμησε, 

ἔλιπον τὰ τείχη καὶ τὴν σω- 

ο» Ν λ / ζω ε) / ον λ, Β) 

μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τὸ κάλλος τῆς ἀνθρώπου σχγῶν ερω- | 
3 / ῃ ” ου | 

τικῶς, ἐπεγείρησε τὸν ἄνδρα πείθειν ἑκουσίως αὐτῷ πα- ᾿ 

ραχωρῆσαι, ἐπαγγειλάμενος ἀντὶ ταύτης τῆς χάριτος 

αὐτῷ συνοικιεῖν τὸν ἰδίαν θυ Ὑατέρα Σωσάνην. 1ο) 

Ἀυσχερῶς δ) αὐτοῦ ο, ἠπείλησεν ἐκκόψειν τὰς 

δρῶδεις μὴ προχείρως αμα ετοῦντος τοῖς προςτά ο. 

Ὁ δὲ Ὄννης ἅ ἁμα μὲν τὰς τοῦ βασιλέως ἀπειλὰς ὃ δείσας, 

ἅμια δὲ διὰ τὸν ἔρωτα περιπεσ σὼν λύττη τινὶ καὶ μανία, 

βρό μον ἑαυτῷ περιθεὶς ἀνεκρέμασε. Σεµίραμις μὲν οὖν 

διὰ τοιαύτας αἰτίας εἰς βασιλικὸν ἦλθε πρόσγ μα, 

ΥΠ. Ὁ δὲ Νίνος τούς τε ἐν Βάκτροις παρέλ αθε θη- 

σαυρούς, ἔγοντας πολὺν ἄργυρό όν τε καὶ γουσ σόν, καὶ τὰ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΙΟ 5. ῃ. δο 

οι ηίταγα διηΙί : αβὶ δαΐ οβείανη Πἠίχαςςο γίδια ἵῃ ριαπ]- 

Πεπα, α6ἱΕΠ1 8Η8Π1 οχίθμά[έ, οἱ, ῥτα]ἱο αορίίου Ο0ΙΗΠΙΙβΡΟ,, 

Ρασίτ]απϊ ἵη {αραπη Αβθγτίος γογίππί, οἱ αἲ ρτοχίπιο Ἡς- 

απθ πηοηίος ρεγβοου1, αά οοπίπα πηϊ]]ία Ποδίαπα οσσἰά μπε, 

(4) Ρεᾷ Ρο5ἱ {οµ 15 εχογοῖέις ἱπιργοφδίοποπη γἱοί Παπῃογο, 

[η ορρίάα, 815 φπἶαπο ρα θαΏφίάίαπη Ἰααί, ἀἴδροει- 

βυπίαν. Εἰ οοίεγὰ φαἱάθια {αοἱ1ο Νίπας οχρισηαγ]{, 5οᾷ Ώας- 

ίνα, Ῥτορίθυ πηππΙ(οπθα οἱ αρραγαίαπα γἱ 64Ρ6ΥΘ ΠΟΠ ρο- 

πε. (5) Ουβίάΐοπο ἰρίέατ Ἰοησίας οχίτασία, γἱν ΦομηϊγαΠτί- 

4ἱ5, (Π8π1 οἱ ἰ5 ἵη σαφτῖ5 (ππη τορίς ογαϐ), απιονῖ Ἱπηρα[ίοης, 

ΤΧΟΤΘΠΙ αγοθβδΗ. Πως ἱηροπ]ϊ ΡενδρἰοαοΙίαίο οί απίηιὶ 

Ρο (μάἶηο αλϊδαια ποριΠίαίς αἀ]απιοπίϊς ἱηδίγασία, 

εχκοιοπζ Υἱγίπ{ῖς οοθαδίοπθιη απΠρίέ. (6) Ῥψίπαην ἰρίέαη, 

αἱ πλαἱίογαπα Πίου ἀἴαγαπῃ (π{έα5 οοπ[οστοί, ἰοΙαιη δἳρί αὐ- 

ριϊσαί, απα, Υὶ ο8δοί αη. πηυ][θυ Ιία απηϊοίας, ἀἰδοσιπϊ Ἠαιιά 

Ροβδ6ί» σπασιο πα γαπῃ οοηίτα αδίαπη 1ἠποτῖς ο{ἶ5 οοἱογΘΗα 

μαἱατείαν, οἱ αἱ ασἰΠίαία Ιαγεηῖ1 αἆ φποάνίδ αχ πδι πθρο- 

Μπι αχροάϊία {ογαί. Ταπίασπο γοδίῖς ρναίία ογαί , αἱ Μοάϊ 

Ρορίεα Πδιπααθ Ῥεγβ Αδία Ρο Φοπη]γαπι]άἶς κίο]αη σθ- 

βίανεπί. (7) οσα αΏὶ ἵπ Ῥασίίαπαπι νοηῖί, ομθἰάἰοηπῖς Τ8- 

ΠοΠ6Πα βρθου]αία, οδηροξίία (απίαπη οί Ίοσα γραρμοπίβιις 

οργία ορραβπαπάο (οηίατί, 5οά ατα, σας παίατα οί ατίο 

πηπη](α 6956 , ΠΘΙΠΗΙΠΕΠΑ ΙΠΠΠΙΙΠΟΤΕ, Ρυδἰἀἱαπησαθ, οχουΡῖῖς 

1ρί ροδίμαβίς, αἲ. Ἰηοτοτίρις {απίαπα πημπ]ηιοη(ῖδ Ροτ- 

ου]άΠ1 α106γ6, απΙπιαά γογ{. (8) ΑΞδιαπιίϊ5 οιρο, αἱ ΡοΥ τάρος 

ίοπάετο 5οἳγθηί, ο1 Π5 ρου γα]]ῖς αγάµα ο]αοίαία ,ατοῖ5 Ρατ- 

{απ οεοαρανΙέ, οἱ 55 ἵη ρίαπο ππταη ορριρπαπρας κἰ- 

δηΠη ἀἆθάίέ. Τάπῃ απ πίτα αΤΡΕΠΙ ογαη{, 5αβί(ο οῦ 4ΓΟΘΙΗ ϱ8- 

Ρίαπι ἴθγγονο ΡεΓομ]5Ι, 5ρ6 ἀαίεηςίοπίς αρ]ασία, ΠΊΙΥΟΡ ἆθδο- 

γομαηί, (9) Ηυπο αἆ πιο αχριιρηαία 1196, γεχ πη]ἰοτίς 

νιιαίσπι ἀοπηϊγαίαδ, ΡΕΙΛΙΙΠΙ ηιαπονίρ5 απ ργαο]αγίς α{- 

Ποιί : 

αροπίο ἳυὶ ἵΠαπι εοποθᾶαί, 

πιοχ. ρυ]ομγίιάἶηο ἵη ἄΠΙΟΤΕΤΗ Η]θοίας, ππαπίο, αἱ 

Ροτβιαάθιο οοπαί5, ΗΔΗ οἱ 

βΠαπα ΦοβαπαΠα ϱτο πιθνῖίο ἴδίο η πια(γπποπία πα ΡοΗ/οί ης. 

(19) Ηου οοπάΙίοπεπι τοραά]απίο, οομ1ο5 56 Μοπηίηί, Π]5ί 

Ρτοπηρίθ {1βοῖς οὐοᾶίαί, ογαΙδΗγΙη πηπαίασ. ΟΠΠΕΒ Ιδίυι, 

πηίμας. γορῖς ππδίπθης οἱππ]ατα απηοτίς νομοιπεηίία. αά {α- 

τΟΓΟΠ1 ααςί οἱ Ιηδαπίαπα αὐασίας, Ἰπ]θοίο 56 46160 515: 

Ροπά(ε. Αίιιο Ίνας Φοπηγαιηϊς ταίοπο αἆ γοσίαπῃ εγεσία οσί 

5ρΙθΠάοίθηῃ. 

ΠΠ. Νίπας αμίσπα, ἰοδαμεῖς {π Ῥασαμα (πάΡΗ« ΘΗΙΗΙ 

νὶ ααγί οἱ α’ροηίί ο ας) Ρο 5, Τερς Η01 ορ» 1Η5, 6χοι” 
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κατὰ τὴν Βακτριανὴν καταστήσας ἀπέλυσε τὰς δυνᾶ- 
Ν ολ οο / 3 ν / ον [δν 

μεις. Μετὰ δὲ ταῦτα γεννήσας ἐκ Ἀεμιράμιδος υἱὸν 

Νινύαν ἐτελεύτησε, τὴν γυναῖχα ἀπολιπὼν βασίλισσαν. 

Τὸν δὲ Νίνον Ἡ Σεμίραμις ἔβαψεν ε ἐν τοῖς βασιλείας. 

χαὶ κατεσχκ 
μὲν ὕψος ἐννέα ἦν σταδίων, τὸ δ᾽ εὖρος, ὥς φησι Κτη- 

/ / ν λ ν΄ «ο / Σον 3 / 
σίας, δέκα. (5) Διὸ καὶ τῆς πόλεως παρὰ τὸν Εὐφρα- 

την ἐν πεδίφ κειµένης ἀπὸ πολλῶν σταδίων ἐφαίνετο 

εύασεν ἐπ᾽ αὐτῷ ο μι παμ.υ-ς γεθες, οὗ τὸ 

τὸ γῶμα χαθαπερεί τις ἀχρόπολις: ὃ καὶ μέχρι τοῦ 

νὺν φασι διαµένειν, καίπερ τῆς Νίνου κατεσχαμµένης 

ὑπὸ Μήδων, ὅτε κατέλυσαν τὴν Ἀσσυρίων βασιλείαν. 
Ἡ δὲ Σ Σεμίραμις, οὖσα φύσει μεγαλεπίθολος χαὶ Φιλο- 
τιμουµένη τῇ δόξη τὸν βεθασιλευχότα πρὸ αὐτῆς ὕπερ- 

θέσθαι, πόλιν μὲν ἐπεθάλετο κτίζειν ἐν τῃ Βαθυλωνία, 
ἐπιλεξαμένη δὲ τοὺς πανταχόθεν ἀρχιτέκτονας καὶ τε- 

ι δὲ τὴν ἄλλην χορηγίαν παρασχευασαµένη, 
συνήγαγεν ἐξ ἅπ ἄσης τῆς βασιλείας πρὸς τὴν τῶν ἔργων 

συντέλειαν ἆ ἀνδρῶν. μυριάδας διαχοσίας. (5) Ἄπολα- 

θοῦσα δὲ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν εἷς μέσον, περιεθάλετο 

/ ν 
χνιτας, ετι 

τεῖχος τῇ πόλει σταδίων ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων. διει-- 

λημμένον πύρ Ἶοις πυχνοῖς καὶ μεγάλοις, [τηλικοῦτον 
δ) ἦν τὸ βαρος τῶν ον ὥςτε τὸ μὲν πλάτος εἶναι 

τῶν τειχῶν ἓξ ἅρμασιν ἵππάσιμον, τὸ δ᾽ ὕψος ἄπιστον 

τοῖς ἀκούουσιν,] ὥς φησι Κτησίας ὁ Ἐνίδιος, ὡς δὲ 

Κλείταρχος καὶ τῶν ὕστερον μετ Ἀλεξάνδρου διαθάν-- 

των εἰς τὴν Ἀσίαν τινὲς ἀνέγραψαν, τριακοσίων ἑξήκοντα 

χαὶ πέντε σταδίων" καὶ προστιθέασιν ὅτι τῶν ἴσων ἡμε- 

ρῶν εἰς τὸν ἐνιαυτὸν οὐσῶν ἐφιλοτιμήθη τὸν ἴσον ἀρι- 

θμὸν τῶν σταδίων ὑποστήσασθαι. (4) Ὀπτὰς ὃ δὲ πο τους 

εἰς εοοεαο ἐνδησαμένη πείχος κατασκεύασε τὸ μὲν 

ὕψος » ὡς μὲν Κτησίας ως πεντήκοντα . γυιὸν, ὥς δ) 

ἔνιοι τῶν νεωτέρων ἔγραψαν, πηχῶν πεντήχοντα, τὸ δὲ 

πλάτος πλεῖον Ὦ δυσὶν ἄρμρον ἱππάσιμον" πύργους δὲ 

τὸν μὲν ἄριθμὸν διακοσίους καὶ πεντήχοντα» τὸ δ’ ὄψος 

χαὶ πλάτος ἐξ ναι τῷ βάρει τῶν κατὰ τὸ τεῖγος 

ἔργων. (6) Οὐ χρὴ δὲ θαυμ. άζειν εἰ τηλικούτου τὸ µέ- 

γεθος τοῦ περιθόλου καθεστῶτος ὀλίγους πύργους χα-- 

τεσχεύασεν: ἐπὶ πολὺν γὰρ τόπον τῆς πόλεως ἕλεσι 

περιεχοµένης, κατὰ τοῦτον τὸν τόπον οὐκ ἔλοξεν αὐτῃ 

πύργους οἰκοδομεῖν, τῆς φύσερα τῶν ἑλῶν ἵ ἱκανὴν πα- 

βεχοµένης ὀχυρότητα: ἀνὰ μέσον δὲ τῶν οἰκιῶν καὶ τῶν 

τειγῶν ὁδὸς πάντῃ κατελέλειπτο δίπλεθρος. 

ΥΠΙ. Πρὸς ὃ δὲ τὴν ὀξύτητα τῆς τούτων οἰκοδομέας 

ἑκάστῳ τῶν φίλων στάδιον διεµέτρησε, δοῦσα τὴν ἵκα- 

νἠν εἰς τοῦτο χορηγίαν χαὶ διακελευσαµέ νη τέλος ἐπι- 

θεῖναι τοῖς ἔργοις ἐν ἐνιαυτῷ. 8 ὩΩν ποιησάντων τὸ 

προ θον μετὰ 1 πολλῆς σπουδῆς, τούτων μὲν ἀπεδέ 

ἔατο τὴν φιλοτιµέαν, αὐτὴ δὲ κατὰ τὸ στενώτατον μέρος 

τοῦ ποταμοῦ γέφυραν σταδίων πέ έντε τὸ μῆκος χατε-- 

σχεύασεν, εἰς βυθὸν φιλοτέγνως καθεῖσα τοὺς αίονας» 

οἳ διειστήκεισαν ἀπ᾿ ἀλχήλων πόδας δώδεχα" τοὺς δὲ 

ο ο Ὄμέονς λίθους τόρµοις σιδηροῖς διελάµθανε, 

χαὶ τὰς τούτων ἁρμονίας ἐπλήρου | μόλιόδον ἐντήχουσα" 

κίοσι πρὸ τῶν τὸ ῥεῦμα δεχοµένων πλευρῶν τοι ο δὲ 
- 

.. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ). (19ο, τοι.) 

οσα γοφαχ]έ, Φαβοερίο ἀθίη οκ Βαιηϊγαηιί4θ ΝΙΠΥΒ, 8ἱ1ο06Δ- 

ΒΙΟΠΟΙ 1 τοσο χοπ 6 γἱία ἀεσσάθης γο]παιέ. Ηιίο 56- 
πηἰγοπηδ, Ιπ. τορία 5ορι]ίο, Ἱησοπίοπῃ {πιπΙΙΠ αΜ{ιάίηο 

ΏΟΥΟΙΗ οἱ ΙαΗ{πάίπο ἀοσσια θίασο, πίέ Οἰεδίας αποίος 

οδί, οοηδίραχ () Οπύπιάαάε ατρς Ἱαχία Επρηναίθη ἵῃ 

Ριαπ{ή6 Ιαοσγθί, 1ηοἱος Ίῑα, γε]α1 αχ, 56 Ῥοι πιμ]ία Ἰπάς 

βίπάία οοπθρΙοϊεπᾶαπα. ο[ετευαί; απ αἆμιιο, Νίπο ἀϊτιία 

Πηίοᾳιο ΑΡΒΥΡΙΟΡΙΠΙ ἱππρογίο ρες Μοαάος, οχδίατο ἀἰσέαγ. 

Ἱναίαγα. Ῥαπηϊγαιηϊς α 165 Πιασηᾶς ταρίοραίαν, αἱ ρ]ονίᾶ 

ΡΥΟΡΟΘΒΡΟΥΕ5 βρο/αγο οοηίοπάοραί, ἱάευαπο αγῬί ἵπ Ῥα- 

ΡΥΙοπ]α εοπάεπάα» απΙπΙΙΠα αἀ]οοί, οἱ αγοίοσεῖς Πήπο Ἱ]- 

Ἰ]πο {αὐτῖδηιαςο ἀε]εοίῖς, αο ποζοβδαγ]ῖς αἲἲ δαπη{α5 (ποϊοηᾶος 

ὀοπιραγαί(β, οχ ἰοίο Τοσπο αἲ οροτῖς 5ίγασίταπα γἱοῖος ο8η- 

πα Ιοβηίπαη Πημία εοθρί{. (9) Τιπα {ΓοσθηίογΙΠΙ οἱ 56- 

χασιηία ίαζἴογαπα Π]ΠΤΟ, ογεβηῖς πιαρηίδαιτε ἱπ{ογοθρίο {ρτῖ- 

15, ΒΕΠ Πα οἰτοππιάθα1ί, αἱ πηδάῖαπι αηηῖς ἱπίστβισιοί, 

[Ταπία ορθτ]5 πιο]ος οιαί, αἱ πα ΠΠΙΠΙ ΙαΠ(ιάο 8ος ο ρα8 

Ἱαχία γομεπάϊδ {Πσογεί; αἱ πάο ου, αά αιάἰτεπί, 

Πάθιη εκοαετεί.] Φίο πανταί Οἱορίας ΟπΙάΙπς; αἱ γογο ΟΠίαγ- 

ος, αἱ απῖ Ῥοδίεα 611 ΑΙοχαμάτο ἴηπ ΑδίαπΙ {τα]ασσπηί, 

Π{ονί5 Ργοβἱάσταπ{, ΠΙΤΟΤΙΠΑ αηΡΙ{α5 οταί {γοσρπίοτΙπι οί 

5οχασ]ηία απίπααθ βἰαάίογαπαΣ αποᾶ απηὶ ἀἱοδ, αάσηί, 

ία4ἱοΓΙΠΩ παΙπονο Φα4αατο μιά 1δδοί. (4) Μιταπι ὁοο(ἶ5 

Ἰαίοπίρα5. οἱ Εἱαπλῖπο οομσαηα[ῖ5 οοασηιοπίαγίί, ααἴῃ- 

απασίηία οτσγίας απ, {θρδίο Οἱοδία, ναι, πί τουθηί{]ο- 

ΤΙΠ ποππΙ το[οαηί, Ὑαἱπ(ιασίηία ομβΙίος ἰαπίαπι, αἱ 

ἸαΗ{αᾶο ααααπίο Ρἱ15, αααπι ἀποβρας οὐ ρη5 δαἲἶς οβςεί, 

αραΠί οὐήποιαί. ΤιΥ65 γοιο αά]εοῖς ἀπεεπίας οἱ απἱπαιιᾶ- 

αἰπία, απατά αἰΜίπᾶο Ιαἱαάοσιθ απηρηαάηί οραΓΙΠ 

πιαπῖ τοςροηάθτεί. (6) Νεό Υετο αγαπά ΠΠ οδέ, αιιοᾷ ἵπ 

ἰαπίο πωτί απηΡ{ία ία ρασας οραἰποανί{ (αγγθδ. ΟΠΠ θηἶπι 

πιπ]{15 1η 1οοίς αἲρς ρα[αάίνιις δὲ οἰγουπηίαδα, ποπ ορογῶ 

Ρνδμίαη {ρδί γίδαπα, οἳ ραγίο {πγιος οοηδίγαεΓε , σπα παίηγα 

1οοί 5αἲίδ Πλπ](. οβραί. Ππί6υ πιά οἱ 4οπιογπα 1 βοἷα 

γία ἀμάπλ ραίΠγογαπα οἰγοαπιαπασιο τοβσία ογαῖ. 

ΥΠΙ. τί οπίοια οοἰοηίας5 οραβ. σοηδιπηηαγοίατ, ο οί 

οκ απιίοῖς ἰαθἰαπα Γη ἱηρεῃςί5 α 14 ποορβδατίῖς αἰτ- 

ὑαἱ{, οἱ αππὶ 6Ρα{ἱο ποροβίαιη Ῥογαροιθ ᾖαβδίί. () θἱΡη5 

ἱπωρογαία, πιασπο ΟΓΑ δαθίο εχδο(πεηριιδ, ἀπηι αβρτοβαί 

θΟΓΗΠΩ οοΠ{ΘΗΠΟΠΘΙΩ , 1ρδᾶ ΡΟΠίΕΠΑ , αα Παγίας απριςδ»- 

πας οσα, ααἴπαιιο φἰαάϊογιηι. Ἰοηριίασίπε οοηδἰτις, οο]α- 

Πχηῖς ἀαοδσπάτα ροᾶπα ἸηΜουβ ο, πίτα αγίε η Ργο(απά η 

]αςῖ5. Τιαρίᾶςς, αἱ βηναίας Ππίεγ δα ἑοπηοοιογοβί, η οἱ8 

(ωργοῖς ἀῑδίηκίέ, οἱ ΡΙΗΠΙΡΟ οοιπρασος Πᾳπαίο εχρἰεν1ῖ. 

Οοἰηιηΐς γενο, απίδαααπα Ἰαΐίογα Πανίπηι οχοἰροτευί, 80- 
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γωνίας προχκατεσχεύασεν ἐχούσας τὴν ἀποῤῥοὴν περι- 

φερῇ καὶ συνδεδεµένην κατ ὀλίγον ἕως τοῦ χατὰ τὸν 

Χίονα πλάτους, ὅπως αἱ μὲν περὶ τὰς γωνίας ὀξύτητος 

τέµνωσι τὴν καταφορὰν τοῦ ῥεύματος, αἵ δὲ περιφέρειαι 

τῇ τούτου βίᾳ συνείκουσαι πραύνωσι τὴν σφοδρότητα 

τοῦ ποταμοῦ. (8) Ἡ μὲν οὖν γέφυρα, κεδρίναις καὶ 

χυπαριττίναις δοχοῖς, ἔτι δὲ φοινίκων στελέχεσιν ὕπερ- 

μεγέθεσι κατεστεγασµένη καὶ τριάκοντα ποδῶν οὖσα τὸ 

πλάτος, οὐδενὸς ἐδόχει τῶν Σεμιράμιδος ἔργων τῇ φι- 

λοτεχνία λείπεσθαι. Ἔξ ἑκατέρου δὲ µέρους τοῦ ποταμοῦ 

κρηπῖδα πολυτελῆ κατεσχεύασε παραπλησίαν κατὰ 

τὸ πλάτος τοῖς τείχεσιν ἐπὶ σταδίους ἕκατὸν ἑξήκοντα" 

ᾠκοδόμησε δὲ καὶ βασίλεια διπλᾶ παρ αὐτὸν τὸν πο- 
: σεις / / ον / ορης «το ν 

ταμον ἐξ ἑκατέρου μέρους τῆς γεφύρας, ἐξ ὧν ἅμα ἔμελλε 

τήν τε πόλιν ἅπασαν κατοπτεύειν καὶ χαθαπερεὶ τὰς 

6) 
Τοῦ δ’ Εὐφράτου διὰ µέσης τῆς Βαθυλῶνος ῥέοντος καὶ 

πρὸς µεσημθρίαν καταφεροµένου, τῶν βασιλείων τὰ 

μὲν πρὸς ἀνατολὴν ἔνευε, τὰ δὲ πρὸς δύσιν, ἀμφότερα 

δὲ πολυτελῶς χατεσχεύαστο' τοῦ μὲν γὰρ [εῖς τὸ] πρὸς 

ἑσπέραν κειµένου μέρους ἐποίησε τὸν πρῶτον περίόολον 

ὦ͵ ο ο. 3 / ο» ήλε / 

χλεῖς εζειν των επικαιροτατων της πολεως τοπων. 

ἑξήκοντα σταδίων, ὑψηλοῖς καὶ πολυτελέσι τείγεσιν 

ὠχυρωμένον, ἐξ ὁπτῆς πλίνθου: ἕτερον δὲ ἐντὸς τούτου 

κυχλοτερῆ κατεσχεύασε, καθ ὃν ἐν ὠμαῖς ἔτι ταῖς πλίν- 

θοις διετετύπωτο θηρία παντοδαπὰ τῃ τῶν χρωμάτων 

φιλοτεχνία τὴν ἀλήθειαν ἀπομιμούμενα. (6) Οὗτος δ᾽ 

ὃ περίθολος Ἡν τὸ μὲν μῆκος σταδίων τετταράκοντα, 

τὸ δὲ πλάτος ἐπὶ τριαχοσίας πλίνθους, τὸ δ᾽ ὕψος, ὡς 

Κτησίας φησίν, ὀργυιῶν πεντήχοντα: τῶν δὲ πύργων 

ὑπῆρχε τὸ ὕψος ὀργυιῶν ἑθδομήκοντα. ({6) ἹΚατε- 

σχεύασε δὲ καὶ τρίτον ἐνδοτέρω περίβολον, ὃς περιεῖ- 

χεν ἀχρόπολιν, Ἡς ἡ μὲν περίµετρος Ἡν σταδίων εἷ-- 

χοσι, τὸ δὲ μΏχος καὶ πλάτος τῆς οἰκοδομίας ὕπεραῖρον 

τοῦ µέσου τείχους τὴν κατασχευήν. ἐνῆσαν δ᾽ ἔν τε τοῖς 

πύργοις καὶ τείγεσι ζῷὣα παντοδαπὰ φιλοτέχνως τοῖς τε 

χρώμασι καὶ τοῖς τῶν τύπων ἀπομιμήμασι κατεσκευα- 

σµένα' τὸ δ᾽ ὅλον ἐπεποίητο κυνήγιον παντοίων θηρίων 

ὑπάρχον πλΏρες, ὧν Ίσαν τὰ μεγέθη πλεῖον Π πηχῶν 

τεττάρων᾽ χατεσχεύαστο δ᾽ ἐν αὐτοῖς χαὶ Ἡ Σεμίραμις 

ἀφ᾿ ἵππου πάρδαλιν ἀκοντίζουσα., καὶ πλησίον αὐτῆς 

ὃ ἀνὴρ Νίνος παίων ἐκ γειρὸς λέοντα λόγγη. (0) Ἐπέ- 

στησε δὲ καὶ πύλας τριττάς, [υφ] ὧν ὑπῆρχον διτταὶ 

χάλκεαι διὰ μηχανΏς ἀνοιγόμεναι. Ἑαῦτα μὲν οὖν τὸ 

βασίλεια καὶ τῷ µεγέθει καὶ ταῖς κατασχευαῖς πολὺ 

προεϊγε τῶν ὄντων ἐπὶ θάτερα µέρη τοῦ ποταμοῦ΄ ἐκεῖνα 

γὰρ εἴχε τὸν μὲν περίθολον τοῦ τείχους τριάκοντα στα- 

δίων ἐξ ὀπτῆς πλίνθου, ἀντὶ δὲ τῆς περὶ τὰ ζῷα φιλοτε- 

χνίας γαλκᾶς εἰκόνας Νίνου καὶ Σεμιράμιδος χαὶ τῶν 

ὑπάρχων, ἔτι δὲ Διός, ὃν καλοῦσιν οἳ Ραθυλώνιοι μη; 

λον: ἐνῆσαν δὲ χαὶ παρατάξεις καὶ κυνήγια παντοδαπα, 

ποικίλην ψυχαγωγίαν παρεγόµενα τοῖς θεωµένοις. 

ΙΧ. Μετὰ δὲ ταῦτα τῆς Βαθυλωνίας ἐκλεξαμένη 

τὸν ταπεινότατον τόπον, ἐποίησε δεξαμενην τετράγωνον, 

ὃς ἦν ἑκάστη πλευρὰ σταδίων τριακοσίων, ἐξ ὀπτῆς 

ΡΙΟΡΟΒΙ δΙ0011 ΙΡ. ΠΠ. 
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β1ο5, απὶ τουπάση οἱ ραμΙαίηα αδήιιο αἲ οἱας Ια81- 

(αζΐποπα τοβΓομα( πα. Ιαμουοιέ ἀθοΓ ΣΙ » Ρυῶβγαχ]έ; 4ο 

τΙΠὰ αοῖθς Ιπιρείάπῃ Παν γο[ησεγοί, οἱ τοἰμηάϊίας 5οΠδίΏι 

εοπεσάση» γα]οπιθηίαπα ἀθαχα5 πηΙρατοί. (ϐ) Ῥους Ἱαφιο 

11ο οράηῖς αἱ ογρτοδδῖηϊς ἰναρίρας ραΙπιαττησς οαά1ο]- 

υας5 ργαρταπάίρις ορίθοία5, οἱ (πὶσίπία Ῥεάες Ἰαίᾳ5, πα]]ϊ 

Βοιηγαιη]ᾶ]5 ορεγΙΠ. 5ο]]θνίία εοποθάεμαί. ΤΗΠΙ αῦ αάτοσιιο 

Πη]πῖς Ἰαίογο ογθρίάἴπθια , πιωπῖρας Ἰα(ααἶπο ρατοία, αὖ 

εἰαάῖα ορ {πα οἱ 5οχασίηία πιασηϊ» 5η ρας οὐ αχΙί. Πορίας 

αιαΏῃ ἀπας αχ πίγασε Ροπ/{15 γορίοπο αἆ Πανίαπι φάϊβσαν]! : 

πηάο ἵπ {οίαπι ΥΡεΠΙ ῥτοβροσίαπι εί ααδὶ 6Ἰαγος αά Ίουα 

οἶα5 ορρογππϊδδίπια Παβιίαγα οβδοί, (4) ΟΠΗ Υ6ῦο πθδ(αΗὰ 

Ἐπρηναί6ς Βαῦγ]οπεπα Ιπίογδοσοί, αά ΠιεγΙάΙοπη [οδίΠαΠς, 

οαδία]ἰογαπα αλά αἆ ογαπα, αῑαά αἆ οούαδαπα γεισοραί, 

πιαση]ς α{γαπ]αι16 προς οχδἰτασίαπα. Ναπι απο αά οὐσῖ 

ἀθρίαπῃ Ἰαραί, ΡγίπΊάπα απιΡΙΙΠ δοχασ]ηία »ίαἀἱογαπα, αἲἱ5 

οἱ 5ηλίαοβίς πιωηίρα5, οχ οοσίο Ἰαίουο οοηδἰγαοίαπα, Παβρα{. 

Τηίτα Ἠαπο ἁαχίί αἰίθγΙη γοππά Πα, 1Π 41Ο ΟΠΙΠΕ 66ΠΙ5 

αππιαπ{ἵππα βσανο, ογμάἶδ αἆμιο Ιαρίάΐρας Ππιργοβδα, 60- 

Ίογππσιθ αγΠοίο παίατῶ γοηίαίοπα Ἱπίαηίες, οσπδρίοιο- 

ραπίαν. (5) Ματας Πὶο δοχασἰηία ίαᾶΐα Ίοηρι5, Ιαΐεγες {167 

εοπίος Ἰαΐας; α]έας5 Υογο οναί, Οἶαδία αιοίογε, ουσγίας ση» 

αασίηία: ἴπνος αἲ δεριααρἰηία ουβγίας εαγᾳεραπί. (0) 

Τοπίας ἑαπάσπα ΠΙΙΓΙ5 οἱ ΠπΙπηΙ5 αγοθπα οἰγουπιάσά, απο) 

γἰσἰηί φίαάΐα οοπιρ]οχα , αλἰιάίπο «4ΠΙοΙογΗΠ ΠΙΙΓΟΡΗΠΙ- 

σας Ἰααάίπα {π{ογηιεά 1! δίγασίπγαπι οροσῖ5 δαρεγαραί. Τυ- 

τρις πιωηῖῖδαπο ἱηδου]ρία ογαῦί οπηπἰ5 σεηεΓῖς απΙΠαΙΙα οὐ- 

Ιοΐριας οἱ ατ[βαῖοδα βδαταγαπα ἱπηϊία[ίοπθ αἀπηίταβηία. Το- 

{πΠ1 Ύ6Ο ΥεπαοπθΠα γοργορδεηίαβαί, ΥαΓίΑΥΙΠΙ ΡΙΕΠΕΗΙ 

Ῥορίαγαπα, απ’ πιασηΠαάἶπο αυαίέπου επΡίίος εχοεἀεμαη! : 

αἱ Ιπίογ Ίνας Φεπηγαπαῖς οοπρἰοἰθραίας οεχ 610 ραγάαΙηη 

Ίασυ]αἩς, οἱ Ρτορο υἰτ εἶας πι, Ίαποσα οοπίμας {ογίοις 

Ι6ΟΠΕΙΑ. (7) Τνο5 αποαιθ ρονία5 εοχεναί, 618ΓΗΙ μα 

οκ ὤγο οοπ/οσία’ ππαςμίπα αρογἰοραπίατ. Ἠου ρααίηπα, 11 

πιασηἰέάἶπο, πια ουπαία, αἰίθί ϱΧ αάγογρα Παν]! τῖρα Ίοησρ 

ῥηνσρ]]οραί. Ναπη οχι Πας ΠΗΙΓΗΣΣ ὂχ εοσίο Ιαΐοιό 

(αοίας, (ἰσίπία (απίήνα δίαάΐα ορήπεραί. οσο Ῥο5{{αΓΙΙΠΙ 

αγία ο/Ποίαταπη ὤ.ποας ΝΙΠί οί Φομγαμαίαἶς, ργΓοοίογαπιαυό 

οἱ }ονῖς, απεία Βείαπι Βαῦγ]οηίῇ ποπηπαη{, ππασίπος Ἰ- 

ὑομαπί. Ἐπαπί {απιοῃ οξίαπα Ἰηδίγασί5) ασἰες οἱ γεπαίοιο» 

πι] (ωτῖος αἲ νανίαπα φρεοίαπίσπα γοἱαρίαίεπη ῥτοροδίία”. 

ΓΧ. Ῥοςέ Ίος 1 ηΙμ1ο Βαβγ]ομί Ἰούο, 41611 αᾱ οπΗ1 

Τ6ΙΛ οἸορογαί, 40Η Φ 14 ΔΓΓΗΠΗ οοόῖίς ουσ] α5 ππιφποάφιό 

Ιαΐ15, οχ Ἰαίθιο οοσίο εἰ μέωπηίπα εοηςίας, ἱγουρηία δίαάια 
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δδ ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Β. 

πλίνθου καὶ ἀσφάλτου κατεσκευασµένην καὶ τὸ βάθος 

{5) Εἰς ταύτην 
ύασεν ἐκ τῶν ἐπὶ 

ξὁπ 

ἔχουπαν ποδῶν τριάκοντα χαὶ πέντε. 

δ) ἀποστρέψασα τὸν ποταμὸν κατεσχε 

τάδε βασιλείων. εἰς θάτερα διώρυγα: ἐ 

6 θου συνοικοδοµήσασα τὰς καμάρας, ἐξ έ 

ἀσφάλτῳ κχατέχρισεν ἠψημένη, µέχρι ὅτου τὸ πάχος 

τοῦ χρίσµατος ἐποίησε πηχῶν τεττάρων: τῆς δὲ διώ- 

3 
ὁπ τῆς δὲ πλίν- 

ἑχατέρου μέρους 

ρυγος ὑπΊρχον οἳ μὲν τοῖχοι τὸ πλάτος ἐπὶ πλίνθους 
Μ Δ ο. μα « λ ος φθ / ον λίδ 

εἴχοσι, τὸ δ᾽ ὕψος χωρὶς τῆς καμφθείσης ψΨαλίδος πο- 

10 ὃῶν δώδεχα, τὸ δὲ πλάτος ποδῶν δεκαπέντε. (8) Ἐν 

ἡμέραις ὃ) ἑπτὰ κατασχευασθείσης αὐτῆς, ἀποχατέστησε 
Ν κ. .. 

τὸν ποταμὸν ἐπὶ τὴν προὐπάρχουσαν ῥύσιν, ὥςτε τοῦ 

ῥεύματος ἐπάνω τῆς διώρυγος φερομένου δύνασθαι τὴν 
κ / ο / . / 3 Δ / ον 

Σεµίραμµιν ἐκ τῶν πέραν βασιλείων ἐπὶ θάτερα διαπο- 
/ λ / λ / 9 / ολ 

15 ρεύεσθαι μὴ διαθαίνουσαν τὸν ποταµόν. ᾿Επέστησε δὲ 
χαὶ πύλας τῇ διώδυγι χαλχκᾶς ἐφ᾽ ἑκάτερον μέ ἲ χαι πύλας σι ἡ χαλκᾶς εφ΄ ἕχάτερον µέρος, αἳ 

διέµειναν µέ έχρι τῆς τῶν Περσῶν βασιλείας. (4) Μετὰ 

δὲ ταῦτα ἐν µέσῃ τῇ πόλει κατεσχεύασεν ἵερὸν Διός, 

ὃν καλοῦσιν οἳ Βαθυλώνιοι, καθάπερ εἰρήκαμεν, Ώηλον" 
90 περὶ δὲ τούτου τῶν συγγραφέων διαφωνούντων, καὶ τοῦ 

χατασχευάσµατος διὰ τὸν γρόνον καταπεπτωχότος, 

οὐκ ἔστιν ἀποφήνασθαι τάχριθές ὁμολογεῖται δ) ὑψηλὸν 
οω ος ζ / λ λ 7  / 3 ο καν 

γεγενῆσθαι καθ’ ὑπερθολῆν, καὶτοὺς Ἁαλδαίους ἐν αὐτῷ 

τὰς τῶν ἄστρων πεποιῃσθαι παρατηρήσεις, ἀκριθῶς 

36 θεωρουµένων τῶν τε ἀνατολῶν χαὶ δύσεων διὰ τὸ τοῦ 
/ ς]. [ ελ ο ιδ ὃ 

χατασχευάσµατος ὕψος. (6) Τῆς δ᾽ ὅλης οἰκοδομίας 

ἐξ ἀσφάλτου καὶ πλίνθου πεφιλοτεχνημένης πολυτελῶς, 
-ω /{ 4. 

ἐπ᾽ ἄκρας τῆς ἀναθάσεως τρία χατεσχεύασεν ἀγάλματα 

ἔροος σφυρήλατα». Διος, ρας. Ῥέας' τούτων δὲ τὸ 

δυ μὲν τοῦ Διὸς ἕ ἑστηχὸς ἦν καὶ διαθεθηκός, ἕ ὑπάρχον πο- 

δῶν τετταράκοντα τὸ μῆχος» σταθμὸν δ᾽ εἴγε χιλίων 

ταλάντων Βαθυλωνίων: τὸ δὲ τῆς Ῥέας ἐπὶ δίῳ ρου 

καθήµενον χρυσοῦ τὸν ἴσον σταθμὸν εἴγε τῷ προειρη- 

µένῳ: ἐπὶ δὲ τῶν γονάτων αὐτῆς εἰστήχεισαν λέοντες 
/ .» / 

96 δύο, καὶ πλησίον ὄφεις ὑπερμεγέθεις ἄργυροι, τριάκοντα 
/ κ ολ το 

ταλάντων ἕχαστος ἔχων τὸ βάρος. (6) Τὸ δὲ τῆς Ηρας 

ἑστηχὸς ἣν ἄγαλμα, σταθμὸν ἔγον ταλάντων ὀχταχο- 
-ω ο-ω ον ο» οω / 

σίων, καὶ τῇ μὲν δεξιᾶ χειρὶ κατεῖχε τῆς κεφαλῆς ὄφιν, 
εω 3 ὦ ο» νὰ ο ή ή νά 

τῇ δὲ βριστερᾶ σχηπτρον λιθοκόλλητον. (7) Ἑούτοις 

40 ὃ᾽ ἅπασι χοινὴ παρέχειτο τράπεζα χρυσῇ σφυρήλατος, 

τὸ μὲν μῆχος ποδῶν τετταράκοντα, τὸ ὃ᾽ εὖρος πεντε- 

καΐδεχα., σταθμὸν ἔχουσα ταλάντων πεντακοσίων’ ἐπὶ 
. 3. 

δὲ ταύτης ἐπέχειντο δύο καρχήσια, σταθμὸν ἔχοντα 
ω” Δ / Δ 

τριάκοντα ταλάντων. (8) Ἠσαν δὲ καὶ θυµιατήρια τὸν 

4ὅ μὲν ἀριθμὸν ἴσα, τὸν δὲ σταθμὸν ἑκάτερον ταλάντων 
τριακοσίων΄ ὑπῆργον δὲ καὶ κρατΏρες χρυσοι τρεῖς, 

ὧν ὁ μὲν τοῦ Διὸς εἷλκε τάλαντα Ῥαθυλώνια χίλια καὶ 

διακόσια, τῶν ὃ) ἄλλων ἑκάτερος ἐξαχόσια. (9) Ἀλλὰ 
΄ ο. ο. - .] / 2 : 

ταῦτα μὲν οἵ τῶν Ἡερσῶν βασιλεῖς ὕστερον ἐσύλησ σαν 

60 τῶν δὲ βασι}. είων χαὶ τῶν λλων χατασχευασµάτων ὅ 

χβάνος τὰ μὲν δλ λοσχερῶς ἠφάνισε, τὰ ὃδ᾽ ἐλυμήνατο" 

καὶ γὰρ αὐτῆς τῆς Ῥαθυλῶνος νὺν βραχύ τι µέρος οἳ- 

χεῖται, τὸ δὲ πλεῖστον ἐντὸς τείχους γεωργεῖται. 

Χ. Ὑπῆργε δὲ χαὶ ὁ κρεμαστὸς χαλούµενος χπος 

(εσας, 139.) 

ΊἸοπριπη, Ῥοάσδαιο ἰπίσϊπία (πἴπαιο Ρυοαπάση οιαἰ. (2) 

Τη οσα ΙαοΠΙ Παμηίηο αγθιςο, ϱ τερῖῖ αίπαιο ρα]αβίς 

ουπΙοα]απ ἀαχίέ, ου]α5. [ογηίσες, ἃ55ο Ἰαΐογο οοηίτισίος, 

ῬΙαπι]ης ἀθσοείο, αἆ φπαίίποτ οαρίίογαπα βρὶςς[έάίπειι 

α{πααε Ἱπυηχίΐές ραπίσίος ουπίοι]{ ἸαΜ(πάἴποπα γἱση!ϊ Ἰαΐο- 

ταπα, ἀποἆθοΙπη ρεᾶαπι ο Μαάίπεπα, ργα{οι (ογβσθπα ἵπουγ- 

γαΐαπα, Παβρεραπί; ἸαμΜπάο απίοπι ογαί ρεᾶυπι φἰπᾶθείπη, 

(3) Ορεγε Ιηίγα δερίεπα ἀῑεδ οοηδΠΙΠΙαίΟ, ΠΊΠΘΠΙ ΤΠ αἱγοπα 

ριδίπαη ποάχίέ: αἱ αηάα δαρτα ουπἰσυ]απα Ἰαμοπία, Φεμῖ- 

Γαπηῖς οεχ α]επ]ονίς γορίω οαδίε]]ο ἵη αἰίοταπα, ΠΠίΠθ ΠΟΠ 

{3ἨΦΙ{Ο, ΟΟΠΗΠΊΘΔΤΟ Ροβ8εί. ΐπθας αποσπθ Ρογίας αἆ αίταπι- 

απθ {0580 ρανίθπη ϱίαμ1{, απ) αἆ Ρ6γδαγΙΠα πδάπθ ΓαρΏ Πα 

Ρ6ΓΠΊΔΠΡ6ΓΘ. (4) ἵη πιοβῖα ἀείποερς ατβο σογἱ (αποπῃ Βε]υηη, αἱ 

ἀῑχίηλας, Ῥαγ]οπ γοσίαπ() (οπαρ]απι οοάΙβοανΙέ. Ώο ᾳπο 

απ] εί 5οπρίοτες ἀῑδοτερεηί, εί ορι5 Υαίιδἰαίο οοΠαρδπα 

81{, πΙη]] οδἰ αιοὰ οργίο αδδεταίαν., ΦΙΠΙΠΙΟΡ {αππθη αι ἁπῖς 

{αἱ56, οἱ μα]ας αἀαπιοηίο Οµα]άσρος., διάσγιιπη 1ο οοπίθπη- 

Ρ]αοπί γασαηίθ5, ογί15 οἱ οοθᾶςιι αὐοµταίο ποίαξςε εοηρίαί. 

(5) Τοίαπα ορα5 οχ Ιαίθηίριις αἱ ἱμιπιῖης, Π]ᾶσπο θπηρίηα εί 

Ἰησοπίο , [αὐγοαίαΠα ογαί. ΤΠ 5ΙΠΊΠΙΟ α5οθηςα {Γ65 ο ΔΥΟ 

«ἰαΐιας πια]]οο ἀποίας, ἆονίς γἰάε]εεί, Φαποπῖ6 οἱ Βμου», 

ογοχί. ὅογἱ5 Ιπιαρο Ρεάίρας ἱπαϊδίοπα ας τε] απιρα]απ 

βΙπη]ῖς οταί, Ῥεάαπι απαάταρίπία Ἰοηβμιάίπα, αἱ Ροπάστο 

οδηίαπῃ {αἱεπ{άπα Βαμγ]οπίοτυπα. Ώπας» οβτρῖας α[αξάθπα Ροή- 

ἀ6ιί5 ἵπ αΠγοο {ΠΤΟΠΟ τββίάΘΠ5, ΙεοΠεξ(Πο ἆποςδ αἆ σεπᾶ 

κίαηίας, ας Ργῶργαπάες ]αχία οοαΏτος εκ αγσεπίο, {αἱοπίάπα 

(οσπήτη 4πθπηαπο Ροπάο, μαῦθραί. (6) αποπίς βἰπηα]αςΓΠ1 

κίαηίθιη ἀεαπι ταρτωβεηίοης οοἱμπεηία ἰαιεηία Ῥεπάεραί; 

ἀοχίτα εοτροπίοίη οαρίίο Ῥήεμεηδτα, ἰηϊδίτα σεπηπλα αι 

«θρίνάπα {θηεῦαί. (7) Μεηκα οπηηῖρια5 οοπηπηαπἰς εχ απτο, 

πιδ]]είς οἰαμοταία, Ρεᾷςδ ααάταρἰηία Ίοησα, εί αππαθοῖπα 

Ιαΐα, απἱησοπ{ἠπα {αεηίθ πι Ῥοπάσνθ, αρροδίία οταί. ἵῃ αα 

οατο]οδία ἆπο, ἰαἰοπίάπα ἐπΠσίπία. (8) Αάεταπί οἴαπα ἑριγῖ- 

Ῥυ]α, ΠΙΠΙσΤΟ ααἰάθπα ραπία, 5οᾷ Ῥοπάςτε ααοάφιε {πεσθ- 

ΠΔΙΗ {αἰοπίοιπι. σγαΐθτος ἱπδαραν ααγαί ἴτος, 4ποταπλ οί 

ἀἰσαίις ἰα]οπία Ραβγ]οπία πα]]]α εί ἀπσεπία ρεπάεραί; οείε- 

ΤΟΥΗΠΑ ίθγαο δοχοθηία, (9) Ύεγαπι ἰδία Ῥεγδαταπη Γ6ΡΕΒ 

Ροδίοα φαογἹ]ορίο αὐρια]εγαπί. Ἠεβίας απἱθπῃ αἱ αἰίας δίνι- 

ἄπνας ραγίπι ἴοππρας οπηηίπο αβο]ενῖί, Ρον πα οονΓαρίί : 

παπι οἱ ἱρδίας Ραὐγ]οπί5 οχίσια 4θάαπι Ροτῖο ηππο αρ]- 

(αίαν, παχίπασιο πίτα ΠΛΙΤΟΣ Ρ815 αταίτο οχοτοείαγ. 

Χ. Εναί οίαιη ροης(5, αἱ γουσία, ους Ἱαχία αἴσοΠ), 

ἑ- 



10 

15 

20 

[ο] Γή 

δί 

συν αἱ 

40 

4ὔ 

50 

μξ 

(1οὰ, 105.) ΡΙΟΡΟΒΙ ΙΟ ΙΒ. µ. 69 

παρὰ τὴν ἀχρόπολιν, οὐ Σεμιράμιδος ἀλλά τινος ὕστε- | ΠΟΠ ἃ Βοπιναι]ᾷο, 5εᾷ ἃ 8ΥΥΟ 4ποθα!ή γορο ροςίοεῖς {6Π1ρο- 
Ρον Σύρου βασιλέως κατασχευάσαντος χάριν γυναικὸς 

παλλακῆς: ταύτην γάρ φασιν οὖσαν τὸ Ὑένος Περσίδα 
καὶ τοὺς ἐν τοῖς ὄρεσι λειμῶνας ἐπιζητοῦσαν ἀξιῶσαι 

τὸν βασιλέα µιμήσασθαι διὰ τῆς τοῦ φυτουργείου φιλο- 

τεχνίας τὴν τῆς Περσίδος χώρας Ἰδιότητα. (5) "στι 

δ) ὁ παράδεισος τὴν μὲν πλευρὰν ἑκάστην παρεχτείνων 
εἰς τέτταρα πλέθρα, τὴν δὲ πρόςθασιν ὀρεινὴν καὶ τὰς 

οἰκοδομίας ἄλλας ἐξ ἄλλων ἔχων, ὥστε τὴν πρόςοψιν εἷ-- 
ναι θεατροειδῆ. (8) Ὑπὸ δὲ ταῖς χατεσχευασµέναις 

ἀναθάσεσιν ᾠχοδόμηντο σύριγγες, ἅπαν μὲν ὁποδεχό- 
μεναι τὸ τοῦ φυτουργείου βάρος, ἀλλήλων δὲ ἐκ τοῦ κατ᾽ 
ὀλίγον ἀεὶ μικρὸν ασε, κατὰ τὴν πρόςδασιν" 
ἡ δ ἀνωτάτη οὗριγέ οὖσα πεντήκοντα πη κῶν τὸ ὕψος 

εἶχεν ἐφ᾽ αὑτῆ τοῦ παραδείσου τὴν ἀνωτάτην ἐπιφάνειαν 

αυνεξισουμένην τῷ περιθόλῳτῶν ἐπάλξεων. (9 Ἔπειθ) 

οἳ μὲν τοῖχοι, υτθλᾶς κατεσκευασµένοι τὸ πάχος 

εἶχον ποδῶν εἴχοσι δύο, τῶν δ᾽ ἐξόδων ἑκάστη τὸ πλάτος 

δέκα: τὰς ὃ᾽ ὀροφὰς ο μα λίθιναι δοχοί, τὸ μὲν 

μήκος σὺν ταῖς ἐπιθολαῖς ἔχουσαι ποδῶν ἐχκαίδεχα, 
τὸ δὲ πλάτος τεττάρων. (6) Τὸ δ᾽ ἐπὶ ταῖς δοχοῖς δρό- 

φωμα πρῶτον μὲν εἰ αν ὑπεστρωμένον κάλαμον μετὰ 

ες ἀσφάλτου, μετὰ δὲ ταῦτα πλίνθον ὀπτὴν δι- 

πλῆν ἐν γύψῳ δεδεµένην, τρίτην δ᾽ ἐπιθολὴν ἐπεδέχε- 

το μολιθᾶς στέγας πρὸς τὸ μὴ διιχνεῖσθαι κατὰ βάθος 
τὴν ἐκτοῦ χώματος γοτίδα. ᾿Επὶ δὲ τούτοις ἐσεσώρευτο 

γῆς ἵχανὸν Ὃ ἀρχοῦν ταῖς τῶν μεγίστων. δένδρων 

ῥίζαις. τὸ δ᾽ ἔδαφος ἐξωμαλισμένον πληρες ἦν παντο- 

δαπῶν θέ ὂρων τῶν δυναμένων κατά τε τὸ μέγεθος καὶ 

τὴν ἄλλην χάριν τοὺς θεωμένους ψυ (αγοηβιρας, (6) 

Αἱ δὲ σύριγγες τὸ, φῶπα δεχόµεναι͵ ταῖς δι) ἀλλήλων 

ὑπερογαῖς πολλὰς χαὶ παντοδαπὰς εἴχον διαίτας .. 

λικάς" μία δ᾽ ἦν ἐκ τῆς ἀνωτάτης επιφανείας διατομὰς 

ἔχουσα καὶ πρὸς τὰς ἐπαντλήσεις τῶν ὑδάτων ὄργανα, 

δύ ὧν ἄνεσπᾶτο πλῆθος { ὕδατος ἐκ τοῦ ποταμοῦ, μηδε- 

νὺς τῶν ἔξωθεν τὸ γινόμενον συνιδεῖν δυναµένου. Οὗτος 

μὲν οὖν ὁ παράδεισος, ὡς προεϊπον, ὕστερον χατε-- 

σχευάσθη. 

ΧΙ. Ἡ δὲ Σ 3 

τὸν ποταμὸν τόν τε Ἠὐφράτην καὶ τὸν Τέγρυν, ἐν αἷς 

ἐμπόρια κατεσχεύασε τοῖς φορτία διακοµζουσιν ἐκ τῆς 

Μηδίας χαὶ Παραιταχηνῆς χαὶ πάσης τῆς σύνεγγυς 

ώρας. Μετὰ γὰρ τὸν Νε ἴλον καὶ Γάγγην ὄντες ἐπι- 

σηµότατοι' σχεδὸν τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν ποταμῶν Εὺ- 

φράτης χαὶ Τΐγρις τὰς μὲν πηγὰς ἔχουσιν ἐκ. τῶν Ἂρ- 

μιενίων ὁρῶν, διεστήκασι ὃ᾽ ἀπ᾿ ἀλλήλων σταδίους 

διςχιλίους χαὶ πεντακοσίους" 2) ἐ ἐνεχθξντες δὲ διὰ 

μὴ χαὶ ον ς ος λουσιν εἷς τὴν Μεσο- 

/ 1 Ἱ να /. . π 

τη ἔχτισε χαι ἄλλας πολεις παρα 

. 
/” 

τὴν ορ νά μή λλόντες εἰς τὴν Ἐ ανα ρεύ Ίονται 

θάλατταν. (2) Με γάλοι δ᾽ ὄντες καὶ συχνὴν χώραν 

διαπορευόµένοι πολλὰς ἀφορμὰς παρέχονται σος έμιπο- 
Α . Α1- 

ρικἩ χρωμένοις ἐργασία θιο χαὶ συμβαίνει τοὺς παρκ 

πρι ἵη σγα(ἶαπα Ρρο]1ἱοἱς α,ἀἰβοαία5. 0 απ 11 οκ Ῥογςία .αΐ 
ρευμ]ροπί, οπἴαπάα 6586ί, πποπέῖππ ρναία ἀδβίάθιαης, α 

τοβο, αἱ αγΠΠεῖοδο φποάαπα ρ]αηίατίο Ῥουκῖορο ἴθυνα. πα αι 

Ἱηλίαγοίαη, οοπίθπάΙί. (9) Ῥαναᾶίσας ἴ]α υπ ησαοάσαο 

Ιαΐα5 αἲ απα{ίπου ρ]αίμνα οχ{οηά1ξ : αἀἴδαπα ππομίΚΠΚΠΗ, α]ίας- 

(9) 510 

ἂςοεηρίριας απίεα [αμγε[ας[ῖ5 (ογηίσθς (γτίηρος) εοάἰβοαίἰ 

σας εχ αλῖς αἆ {ουπιαπα (ποα{τἳ ἰγασίαγας Παβομαί. 

εναηί ἰοίαπα γΙπάαγ πιο]εη δη5ἠπεηίος, αἱἰαδαιο αίῃι 

βιρίπάθ ἵπ ἄθοθδδα ΠοάΙοπΠα. φαρετοππεῦα!. ΡΡΙΟΙΠΙ5 

ἰαπάσπα {ουηῖκ, φαἰπαᾳπαρίπία οπδ](ος αἰέας, 5άρΓΘΠΙΔΠΗ ρᾶ- 

γαβῖςί ἄγεαΠα, Ῥίρπατυπα απηρ](αῖ οχαρ(παίαπη, φας πομαί. 

(4) Ῥαπείες, πλα]ής ἱπιροπ1ῖς βγηια1, ροάο5 γἱσίπϊ ἆπορ 

οα5ςί ογαηί, οἱ αἱ ρεί οχίέας ἆθοσῃι Ἰαΐμς. ΟοποαΠιογα{{ο- 

η6Β Ύοτο ἴταβος Ιαρίάθορ Ιπίαοσεραπέ, Ἰοησίέαάἴποπα. 5οἀθοῖῃι 

σπα δαροηη]οσίῖ5, αἱ ΙαΜἱ Μπ άἴποιη Ύπα[ίαος ρεάσπα οῦ πο - 

ἴο5.. (6) Τοσίαπα Ιαρίάίθας Ἱποιήρεης, ἄγαπάἶπος ΡΓΙΠΙΠΙ 

οσα πηπ]ίο ΕΗαπηίπε 5αὐκίγαίας Παμοβαί; ἀαϊπᾶς Ἰαίου ογαί 

ἀπρίεχ, 6ΥΡ5Ο {ογγαπήπαίας» ἱενίία ρογγο {οσηχ]ηὶς φοτίθς 

Ιαη]ίπας ρἰήπιρθας οχοἰρίεραί, πο οχ ἨΙΠΙΟ ησοδία ἨΠΠΙΟΥ 

ἃαά Γαπά ση Ῥοηοίταγεί. 6Ηρογ Ίαρς ἔευγα αἆ {αδίαπα ργοΓαπάϊ- 

ἰαίεπα ορασθιναία εναί, αι) ππαχΙπιαγαπα αΓΡΟΤΗΠΙ ταἱαρις 

βα{ἱ5 οβ5εί. Φο]ΙΠ1 ἀοπίαπο οοπηρ]απαίαπα. οπηηῖροηϊ5 αγΏο- 

πρις ρ]οπτη εταί, αα" οἱ ππαση{(αάἴπο οἱ ορίογα απιωΠ]{αία 

«ρεσίαπίος ορ]εσίανε Ρροββοηί. (6) Εοτπίοο ριαίθτεα, αι 

ΊἸάπ6Ἠ. Ῥογ αΤοις Ιπίογ 5ο θπποπίος οχαρίοραηί, π]ίας 

γαγῄῖατε σοηοτίς ἀῑορίας οοη{ἵπεβαπί τορίαδ; 566 ππα οἴαί, οκ 

ΞΙΡΤΟΠΙ αγοα ἀἰδδεοίίοηες 5ος Γογαππα Ἰάβοῃς, οἱ Ἰναιι- 

τ{οπά]ς αααῖ» Ἰηδίταπιθηία, απἱβας α4ΠαΓΠῃ σορία αχ αππΠ], 

ηοεπηίηο {οτῖ5 απἱᾶ Πονεί απἰπιαδνοτίοπίς, αἰίτα[οβαίατ. Πίο 

γογο Ποτία5 Ροβίοτίορας, αἱ ἀῑκὶ, 5αοο]15 οχδίγασίας [ἱ{. 

ΧΙ. Οοίογατη βεηηϊγαληϊῖς αἰίας οίίαπι α1ῃες αἆ Επρηταίεη 

οί Τϊδτίπι οομαἰαΙί, αΏί επροτία 115 οοηδΠα[έ, απὶ ΠΊογΟΘΕ 

ο Μοαάῖα οί Ραγα {ασαπα {οίααο γἱοιπία ἱπιρογίαπί. ΝάΠΑ Ρο»{ 

ΝΠαπα οἱ 6αηδοπ {οα5 Ῥτορο Αδίῶ ΠοΡΙΗΙβδΙΠΙΙ 4Π1Π65 5υ{ 

Ευρ]γαίος οί Τϊρτῖς; [οπίεςδιιο8 μαβεηί οχ Αγπποηίώ πιοπίίρις, 

ἀῑδίαπίφια α 56 ΙΠΥΙΟΘΙΗ βἰαἀίοναπα ἆπο πα]ία εἰ φπΙησοηία. 

(0) Αα ρα; Μοδίαπι Ῥαγαίαςσπαπιαιο ἀθ]αίι Μεκοροίαπαηι 

ἱπστοάίαπίατ : απαπι ασἷα ἵπ πηεάίο ποπάμηί, τερίοπ] 14 

ποιηϊηϊς ἰπάϊάσταπέ, Ηίπο Ῥαργ]οπίαιη ρεγγαραίί ἵπ ῬυἨγΗΠη 

(Ροτδίοα) ΠΊ8Τ6 5656 οχοπεταη{. (ϐ) ὀππ](ε πιαρηϊ 5ἱηΐ 

πανῖῖ, οἱ ρΙαίπιας Ῥογπιοσπί γορίοπος, πη]ία5 πιεγοαία γα» 
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ποτκµίους τόπους πλήρεις ὑπάρχειν ἐμπορίων εὐδαι-- 

µόνων καὶ μεγάλα συµθαλλομένων πρὸς τὴν τῆς Βα- 

θυλωνίας φαν (9 Ἡ δὲ Σεμέραμις ἐκ τῶν 

Αρμενίων ὁρῶν Ιέθον ἔτεμε τὸ μὲν μ.ῆκος ποδῶν ἑκατὸν 

5 χαὶ τριάκοντα». τὸ τα δὲ καὶ πάγος εἴκοσι καὶ 

πέντε (6) τοῦτον δὲ πολλοῖς πλήθεσι ζευγῶν ὁ ὁρικῶν 

τε καὶ βαϊκῶν χατα γαγοῦσα πρὸς τὸν ποταμὸν ἐπεέί- 

ξασεν ἐπὶ τὸν σχεδίαν ἐπὶ ταύτης δὲ κατακοµίσασα 

χατὰ τοῦ πευκατος μέχρι τῆς Ῥαθυλωνίας ἔστησεν αὖ- 

[0 τὸν παρὰ τὴν ἐπισημοτάτην ὁδόν, παράδοξον θέαμα 

τοῖς παριοῦσιν" ὅν τινες ὀνομάζουσιν ἀπὸ τοῦ σχήµατος 

ὀθελίσχον, ὃν ἐν τοῖς ἑπτὰ τοῖς χατονομαζοµένοις ἔργοις 

χαταριθμοῦσι. 

ΧΤΙ. Πολλῶν δὲ καὶ -παραδόξων ὄντων θεαμάτων 

10 χατὰ τὴν Ῥαθυλωνίαν, οὐχ ἥχιστα θαυμάζεται καὶ τὸ 

ἝἝληθος της ἐν αὐτῃ Ὑεννωμένης ἀσφάλτου τοσοῦτον 

γάρ ἐστιν ὥςτε μὴ μόνον ταῖς τοσαύταις καὶ τηλικαύ- 

ταις οἰχοδομίαις διαρχεῖν, ἀλλὰ καὶ συλλε γόμενον τὸν 

λαὸν ἀφειδῶς ἀρύεσθαι καὶ ξηραΐνοντα χαίειν ἀντὶ ξύ-- 

λων {5 ἄναριθμήτων ὃ δὲ τὸ πλῆθος ἀνθρώπων άρυο- 

μέγων χαθάπερ ἔχ τινος πηγῆς μεγάλης ἀκέραιον δια-- 

Ἔστι δὲ καὶ πλησίον τῆς πηγΏς 

ὰ 

μένει τὸ πλήρωμα. 
- ο / ολ 

ταύτης ἀνάδοσις τῷ μὲν µεγέθει βραχεῖα, δύναμιν δὲ 
2 

προςβάλ λει γὰρ ἀτμὸν θειώδη καὶ θαυμιάσιον ἔχουσα” 

96 βαρύν, ὁ τὸ προςελθὸν ζῶον ἅπαν ἀποθνήσκει, ” περιπ πι- 

πτον ὀξείᾳα καὶ παραδόξῳ τελευτῇῃ" πνεύματος γὰρ κα- 

τοχῇ Ἰβόνον ὑπομεῖναν διαφθείρεται, καθάπερ χωλυο- 
-ω ς Δ ο. 

µένης τῆς τοῦ πνεύματος ἐκφορᾶς ὑπὸ τῆς προςπεσούσης 

ταῖς ἀναπνοαῖς δυνάμεως" εὖ ὐθὺς δὲ διοιδεῖ καὶ πίµπρα- 
Δ / / λ λ 

οὐ ται τὸ σομ.α , μάλιστα τους περ" τον πγνευµ.ονα τοπονὺς. 

) "στι δὲ καὶ πέραν τοῦ ποταμοῦ λίμνη στε 
Ὅ 
ο ῶ” - 

ἔχουσα τὸν περὶ αὗτὴν τύπον, εἰς ἣν ὅταν τις ἐμθῃ τ τῶν 

ἀπείρω», ὀλίγον μὲν νήχεται χρόνον, προϊὼν δ᾽ εἰς τὸ 

μέσον καθάπερ ὑπό τινος κος χατασπδται: ἑαυτῷ δὲ 

96 ῥοηρων χαὶ πάλιν ἀναστρέψ ψαι προαιρούµενος ἀντέχε- 

ται μὲν τῆς ἐκθάσεως; ἀντισπωμένῳ δ᾽ ὑπό τινος 

τὸ μὲν πρῶτον ἀπονεκροῦται τοὺς πόδας, 
ὰ τελευταῖον ὅλον 

ἔοικε᾽ χαὶ 
Δ ος 

εἶτα τὰ σχέ λη με έγρι τ τῆς ὀσφύος, τὸ ὃ 
Δ 

τὸ σῶμα νάρκη κρατηθεὶς, φέ ρεται πρὸς 
ΐ 

) ολί τα τετελευτηκὼς ἀναθάλλεται. Περὶ μὲν οὖν τῶν 

ς βυ θόν, καὶ μετ 

4 
ς 

ἐν τῇ Ῥαθυλωνία θαυμαζοµένων ἀρκείτω τὰ ῥη 

ΧΙΙ. Ἡ δὲ Σεμίραμις ἐπειδὴ τοῖς ἔργοις ἐπέρηχε 

πέρας, ἀνέζευξεν ἐπὶ Μηδίας μετὰ πολλῆς δυνάµ.εως᾽ 

καταντήσασα δὲ πρὸς ὄρος τὸ καλούμενον Ῥαγίστανον, 

θέντα. 

45 πλησίον αὐτοῦ κατεστρατοπέδευσε, χαὶ κατεσχεύασε 

παράδεισον, ὃς 

ἐν πεδίῳ δὲ κείµενος εἴχε πηγὴν μεγάλην ἐξ ἔ ἃς ἀρδεύ- 

(5) Τὸ δὲ Βαγίστανον 
τοῦ παρὰ τὸν ος. 

την μὲ ν ν περίµετρον ἦν δώδεκα σταδίων, 

εσθαι ονέσαιε τὸ φυτουργεῖον. 
Μ 3 κ λ [4 λ { 8 ΑλΗ 

ὄρος ἐστι μεν ἱερον Διός, ἐχ ὃὲ 
- .) ο/ 3 / 

50 σον µέρους ἀποτομάδας ἔχει πέτρας εἷς ὄὕψος ἄνατεινού- 
/ α Δ / / 

σας ἑπτακαίδεκα σταδίου. Οὗ τὸ χατώτατον µέρος 
ον / 

καταζύσασα τὴν ἰδίαν ἐνεγάραξεν εἰχόνα, δορυφόρους 
ς Ὁ / 34 / λ Δ / 

αὐτῃ παραστήσασα ἕκατόν' ἐπεγραψε δὲ χαὶ Συρίοις 
; 

λ / 4) ιά οτί ζόν 

γράµμµασιν εἰς τὴν πέτραν ὅτι « Σεµίραμις τοῖς σάγµάσι 

(155, 127.) 

4εά 5 οοπηπιοάΓίαίος αρρεάΙ(απέ. Οτο Πέ, αἱ Ίοεα Πὶς Πι- 

γς γὶοίπα οπιροτῇς αραπάεπί ορι]οπίῖδ, δἳ πππ]έαπι α 

φΡ]οπάοτεπι Ῥαβγ]οπί ορη[εταπ{. (4) Βαπιἰταπηϊς θίαπι 

5αχπῃ 6 ποπ ρας Αγπιοηϊΐ5 οχοἰά1έ, Ρεάες οεηίαπα (πσίπία 

Ἰαίαπῃ οἱ δρίδδαπα γ{ρίπ{Ι απϊπααθ. (5) Που πιι]εῖς ππα]ογι 

Ρομπι(πε ]ησίς αἆ αΠΊηεΠΙ ἀεροτίαίππη γα Ἱππροβηίέ, οί 5ο- 

ομπἀο Παπι]πθ ΒαβγΙοΠεπΙ ἀεγεσίΗπη [αχία γίαπη ΠορᾖΙςαί- 

ΠΙ8ΠΗ, αἀπιΙταπά Πα ργορίεγειπήρας «ρεσίασ]απη, ογοχ{{. Οὐ6- 

Πφοιπα α Βρυτα νοσθηΐ, Ἰπίταπε δαρίθπη {απηϊροταία οτΏί5 

ΟΡ6Γα ΠΙΠΙεΓαΠ{. 

ΧΠ. Μι]ία 5αηθ Βαργ]οπῖα οοηΗπεί 5ραοίΐαία ἀϊρηα οἱ αἲ- 

πλϊταπάᾶα; 56 Ιπί6γ Ἠαρο ΠΟΠ ΠΙΙΠΙΠΊΙΠΙ αἁπι]γα{Ιοηῖ5 ΠΊθΓε- 

{αγ ῬΗαπαϊΠῖς εορία Πο οκδιιἀαπ{ἶδ. Ο10) {απία οδί, { πο 

η]οᾷο {οί οἱ {απ15 α.ἀ1βοΙΙς 5ι(Ποῖαί, τογυπι αίίαπη Ργο[ας6 

(9) Ει 

Ἰἱοεί αἲ ππαπηθγαΡΙῖ ΠοπαΙπαπη ππυ]Π(πάϊπα, προίθ οκ {οπίε 

ἃ Ῥορυ]ο οοΠεσίαπι, Ῥτο Ηρηῖς εἰοσαίαπη ογεπθία”. 

ΔΠΙΡΙΙ5ΞἴπΊο, Παπγίαίατ, Ἱπίβστα {απιθη εἶας πηαποί αΏοτίας. 

Ῥτορε {οηίθπη ἰδίαπι 5οα{ατῖδο οδί Παια ία ππασπα., 56ἆ πα] 

ε[ῆσαχ. Ύ8ρογεπῃ οπίπη 5Ι1/ΗΤΘΙΙΠΙ δἱ 6ταγθτη επ (1ί, 4πο͵, 

αυάαπἰά απϊπιαπ{ίηπα αοσθο(1ξ, 5αΡίία που ορἰηαία πηοτίο 

οοντερίυπη οχς(πσι]ίατ. Αποηίι οηῖπα αἴα[ῖας οοπηρτεΡςο, 

γθ]αί ἱπίογο]αδα Ῥεγ νῖπι οχμα]αΠοπίς ταορρίγαπάϊ [αοι]ίαίε, 

Ῥιγα/[οσαίατ. ΕἘέ εοπίπαο {αγρεδοσης οπάατοεγ ἹηΠαπιππαίυς, 

Ἰοεῖς οἶτοα ΡΙΙΠΊΟΠΘΡ Πιαχίπαθ. (3) Εδί εί υ]ίτα Πμπιεη ρᾶ- 

15 5οΠἱάαπι οἶτοα 56 ΠΙαΤΡΙΠΕΠΙΗ ΠαΏΘΗ5 {η απεπῃ αὶ5 ΙΠιρετ]{ο- 

ΤΙΠΗ ἸῃστθςδΗ5, Ρ6Γβταγε ἔεπιρις παϊαί : αρ] αἆ πΙΘάΙΙΠ1 Ρει- 

νοποτΙέ, σοι γιο]επίία αααάαπι α  ταλΙέατ; ορία]αίαγας τετο 

βΙΡΙ, οἱ τοίτοστθά!Ι ομρίθης, {απι γἱοἱθηίει αΏ α]αιιο αληότί 

νἰάείαν, αἱ [ταδίτα αἆ αχἰίαπα οοπ{επᾶα{. Αο ῬΠΠΙΙΠΙ αἱ 

Ρ6άθς, πιοχ εγαγα οἱ Ερία αἆ ἸαπηΏος πδαιο οχαπἰππαη αγ. 

Τοτροτε ἀθπίαιε Ρε οογρις5 {οίυπι 5αρασίας, ἵπ ρεοίαπάππι 

ἀθίογίαν, αἱ ραπ]ο Ρο5δί πιοτίαας ογαοίαίατ. Ἠσο Ιίαφπε ἆρ 

παϊγαηαἶς Ῥαῦγ]οπία» γεβι5 ἀῑχίςςθ Ἠί6 5α:ἱ5 θείο. 

ΧΙΠ. Αί δοπηϊταπαϊς, αΏί βηοπι οροίρας Ιπιροξπεταί, Πιᾶ- 

σπο οσπα εχθγοῖέα Ργοέεεία εδί ἵπ Μεάίαπα, πρ απΠ] αᾱ Ῥα- 

αἰδίαπαπα, 4πεπ1 γοσδηέ, πιοπίεπα ρευγεπῖδεεί, Ῥτορε εαπι 

οαδίτα Ῥοβιῖέ, ας ραταάἴξεαπη 1η ρΙαηΙΗἶε ἱηπδμέ, 115 απι- 

Ρίέα5 ἀποάθείπα ναί 5ίαάἰοταπῃ. 15 ππαρηαπι παθεραί {οη- 

ίοπι, αἱ {οίατη ρ]απίαγίαπι ἱγπίρατεί. (2) Βαμίκίαηις γετο 

πηοης 1ονί 5400Υ ο5ί, εί α Ραναάϊςὶ Ιαΐθτο ρτῶτηρίας Ἰαρεί 

Ρείτας, απῶ αἆ φερίοπιάδοῖπα δίΔ4ἷα 1η αἰίάπῃ ρογπρυπταγ. 

Ηι]ῄας ταβϊοίρας αρταςίς 411 ἱηφοπ]ρςίί Ιππαβίπεπη, οἱ 6η: 

{απι δἱϱί 54ραίοτος αηχίε,  Π(οιί 4ποᾳαθ Βγτίς ταρί 

ἱποοηραίέ « Φοπηϊταπιἰάσιη. Ῥ6ς φαγοἰηᾶς {αΠιεΠ{ΟΓΗΠΑ 1ρδᾶηα 
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127. 128. {57 159.) 
τοῖς τῶν ἀκολουθούντων ὑποζυγίων ἀπὸ τοῦ πεδίου χώ- 

σασα τὸν προειρηµένον κρημνὸν διὰ τούτων εἰς τὴν 

ἀκρώρειαν προξανέ έθηι» (5) Ἐντεῦθεν ὃ᾽ ἀναζεύξασα καὶ 
παρα γενοµένη πρὸς Χαύονα πόλιν τῆς Μηδίας, χατε- 

νόησεν ἔν τινι μετεώρῳ πεδίῳ πέτραν τῷ τε ὕψει καὶ τῷ 
μεγέθει καταπληκτυκήν᾿ αν τονια οὖν ἕτερον παράδεισον 

ὑπερμεγέθη κατεσχεύασεν, ἐν µέσῳ τὴν πέτραν ἆπο- 
λαθοῦσα, καθ; ἣν οἰκοδομήματα πολυτελΏ πρὸς τρυφὴν 

ἐποίησεν, ἑ ἐξ ὧν τά τε κατὰ τὸν παράδεισον ἀπεθεώρει 

φυτουργεῖα καὶ πᾶσαν τὴν στρατιὰν παρεμθεθληκυῖαν 
ἐν τῷ πεδίῳ. (4) Ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ συχνὸν ἔνδια-- 
τρίψασα χρόνον καὶ πάντων τῶν εἰς τρυφὴν ἀνηχόντων 
ἀπολαύσασα, γημαι μὲν νομίμως οὐκ ἠθέλησεν, εὖλα- 

θουμένη μήποτε ως τῆς ἀρχῆς, ἐπιλεγομένη δὲ 

τῶν πτρατώτῶν τοὺς εὐπρεπείᾳ διαφέροντας τούτοις 
ἐμίσγετο, καὶ πάντας τοὺς αὐτῃ πλησιάσαντας ἠφάνι- 
ζε. (5) Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπ᾽ ᾿Εχθατάνων τὴν πορείαν 
ποιησαμένη παρεγένετο πβὸς ὄρος τὸ Ζαρκαῖον χαλού- 

νὰ τοῦτο ὃ ἐπὶ πολλοὺς παρηκον αταδίους χαὶ πλῆρες 

ὃν κρημνῶν καὶ εράγγων μακρὰν εἶχε τὴν περίοδον. 
Ἐφιλοτιμεῖτο οὖν ἅμα μὲν μνημεῖον ἀθάνατον ἑαυτῆς 
ἀπολιπεῖν, ἅμα δὲ σύντομον ποιήσασθαι τὴν ὁδόν: διό- 

περ τούς τε χρημνοὺς χαταχόψασα χαὶ τοὺς χοίλους 

τόπους χώσασα σύντομον χαὶ πολυτελῆ κατεσχεύασεν 
ὁδόν, ἢ µέχρι τοῦ νῦν ἀπ᾿ ἐχείνης Σεμιράμιδος χαλεὶ-- 

ται. (6) Παραγενηθεῖσα δ᾽ εἰς ᾿Εχόάτανα, πόλιν ἐν 
πεδίῳ κχειµένην, κατεσκεύασεν ἐν αὐτῆ πολυτελΏ βα-- 
σίλεια χαὶ τὴν ἄλλην ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο τοῦ τόπου 

περιττοτέραν ἀνύδρου γὰρ οὔσης τῆς πόλεως καὶ µη- 
δαμοῦ σύνεγγυς ὑπαρχούσης πηγΏς, ἐποίησεν αὐτὴν 

πᾶσαν κατάῤῥυτον, ἐπαγαγοῦσα πλεϊῖστον καὶ κάλλιστον 
ὕδωρ μετὰ πολλῆς κακοπαθείας τε καὶ δαπάνης. (2) 

.ὢν γὰρ Εκέατάνων ὡς δώδεκα σταδίους ἀπέχον ἐστὶν 

ὄρος ὃ καλεῖται μὲν ὌὈρόντης, τῃ δὲ τραχύτητι καὶ τῷ 

πρὸς ὕψος ἀνατείνοντι µεγέθει διάφορον, ὥς ἂν τὴν 

πρόςέασιν ἔχον ὄρθιον ἕως τῆς ἀχρωρείας σταδίων εἴ- 

χοσι πέντε ἐκ θατέρου δὲ μέρους οὔσης λίμνης µεγά- 

λης εἰς ποταμὸν ἐκέαλλούσης, διέσκα: ψε τὸ προειρηµένον 

ὄρος: κατὰ τὴν ῥίζαν" (8) ἦν δὲ ἡ διῶρυξ τὸ μὲν πλάτος 
ποδῶν δεκαπέντε, τὸ δ᾽ ὕψος τετταράκοντα" δι᾽ ἧς 
ἐπαγαγοῦσα τὸν ἐκ. τῆς λέμνης ποταμὀν, ἐπλήρωσε τὴν 
πόλιν ὕδατος. Γαῦτα μὲν οὖν ἐποίησεν ἐν τῃ Μηδία. 

ΧΙΥ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπΏλθε τήν τε Ἠεροίδα χαὶ 

τὴν ἄλλην χώραν ἅπασαν ἧς ἐπῆρχε κατὰ τὴν Ἀσίαν" 
πανταχοῦ δὲ τὰ μὲν ὄρη καὶ τὰς ἀποῤῥὃὸ ἴας πέτρας 

διαχόπτουσα χατεσχεύασεν ὁδοὺς πολυτολεῖε, ἐ ἐν δὲ τοῖς 

πεδίοις ἐποίει Ἰώματα, ποτὲ μὲν τάφους χατασχευά-- 

ζουσα τοῖς τελευτῶσι τῶν ἡγεμόνων, ποτὲ δὲ πόλεις ἐν 

τοῖς ἀναστήμασι κατοιχίζουσα. (5) Εἰώθει δὲ καὶ κατὰ 
φ᾿ ΐ 
κ 

την 
τὰς στρατοπεδείας | μικρὰ στὰ κατασκευάζει», ἐ 

ὧν καθιστᾶσα τὴν ἰδίαν σκηνλν ἅπασαν κατώπτευε τ 

παρεμδολήν. Διὸ χαὶ πολλὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν µέχρι τοῦ 

νῦν διαμένει τῶν ὑπ᾽ ἐκείνης χατασχευασθέντων καὶ 

αλεῖται Σεμιράμιδος ἔργα. (5) Μετὰ δὲ ταῦτα τήν τε. 
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5ε( Ποπ πΠὰ, οχ 6ΠΛΡΟ αά αγά πα πποπ(ἶ οοηροβία.ς {η {1βΠΙ 

Ἡδ6ιθ οΥαδῖ5ςο. » (9) 6α5ίτῖς Ιπάς ππο(ς, απ αἲ ΟΠανοΠσι 

Μαάία» α1ηνοπα αοοθβδἰςδοί, ἵπ οδ[ίο ααοάαπη 68Π1ρΟ δίπροηάα; 

οο][(αίῖς οἱ πιαση[(ηάἰπίς Ῥοίγαπα απιαάνον{. Ἠῖο οἵσο 

8Η 101 ΡγοργαΠάθΠΑ Πογίαπα, Ροίταη η Ππθάίο οοπρΙχΗΜ, 

οχδίταχΙί : ου ἱππροπάίοδα αἆ γοἱαρίαίεπ ὤάΠΙοῖα ροτίπι- 

Ροφι{, απάς οἱ Πογ υἱγεία οἱ οΠΕΙἩ 1η ραπ] οαδίτα 

πλθίαίαπι οχογοΙίαπα ρτοβρίσογαί. (4) Που ἵπ Ίοςο οπιηῖ ἀ6- 

ἸϊοΙαγΙΙΠ1 66ΠΘΤΘ Ρο’ 6Π5, ΠΟΠ ΡαΓΙΠΙ {οηροτί5 αβδιπηςίί 

εί απἷα γογεβαίισ, πο (παπάᾶο ταβηπ απ] {οτοί, ἃ Ἱερ]μπηῖς 

81Ρἱ παρ 15 (οπηρογανίί : Ιπίενίπα η απα ο]οραπ/Ιςδίπιος αἆ 

ΤΟΠ 5601ΠΙ Παβεπάαπα ἀε]εσῖι. Οποίααοί (αΠ1οπ ΟΗΠ1 68 

οοϊγεγαπ{, ο πιθάΙο δι5ί{. (5) Ἠϊπενα ἀεἰπᾶς γοιςης Ἐο- 

Ραΐαπα ῄεχο, αἆ ΖατεΦαπα, τί γοσαπί, πιοπίαπα ρογγοηίί. 

15 αἲ πηι]ία 5ο οχίοπάσης κίαἀῖα, 5οορι]ίδᾳαθ ργῶγαρίίς αο 

ναιρις αριπάαης, Ἰοηςο5 µαβοραί οἴτομί(αςδ. ΠππΙογίαΙο 

Ισίίαν 5υἳ ΠΙΟΠΙΠΙΘΗ{ΠΠΑ τοησισγα, αἱ οοπιροµάἴοδαΠῃ θ[]- 

ου Ιίει οη{ίθης, ταρίριις ἀῄγαςσ(Ι5, οαγίδαιε 1οοῖς ἱπρορ/ίοιο 

(ος. οοπηρ]αΠο (15, 5αΠΙ{ὰ πιασπο Ώγαγαπ] εί οχροά[ίατη τος- 

ἀῑά1έ νίαπα; σπα; α4 Ίου αδααθ ἔθπιριας 115 ποπαῖηθ Ιηςί- 

σηῖς οδί. (6) Ἠϊπο ροδίᾳπαπα Εοραίαπα, ΙΤΡΘΠΙ ΤΠ 64Π1Ρ6- 

ριι5 δΙίαπ, ἀθγοπίέ, γορίαπα πηασηίς ἱππρεπά [5 οχςίτιχίί. 

Ῥ]ας οἰίαπα αἰοφαῖ ομγο οσο. ΠΠ Ιπιρεπά[6. ΟΠΗΠ1 οΠ{η] 

ασααΗΠά Ἱπορία, απο παδ(παπ Τη γἱοιπία {σης ο8δεί, ατῶς 

Ῥνοπησγσίαν, αααἱ5 6ο Ἰατρὶςεϊηπίς εί ορί]παῖς πηη]ία 1 Π1 Π]ο- 

Ιορίία οἱ Ιπιροηδα ἀοάποίϊδ, ἰοίαπα Ιγήρασπι ε[{εοί. (7) Ἐί- 

οπῖπα. Πιοης αὐ πῃο 5ίαάῑίδ αμαδί ἀποάσοίπα, ποπῖπο 

Οτοπίες, αδρον]ίαἴο οἱ πιαρη((πάἶπο ἴπ αἰίαπα Ρουγεσία οχζε]- 

Ίδης: αἱ απ ανάαατη ρου δίααΐία γἱσίπι (πἱπατο αἆ ΥγογίΙσριη 

αδατιο αβΟΘΗΣΙΠΙ Ἠαἱοί. Τη αἰίοτα Ἠα]ας Ραγίο 4πΠη Ίηρεης 

ορςοί Ίασς ἵπ ΠΥΙΙΠΙ 56056 ΘΧΟΠΘΤΑΠΡ, αἆ ταᾶίσθδ ΠΙΟΠίΘΙΗ 

Ρογ[οδ{. Έο55ϱ ἸαΜ(πάο οιαί ροάσπι φπἰπάθοίπα, Πιο 

απαἀτασίπία. Ῥου απο ἀθγίναίο Ίασας απηηΐ Ἰάυρᾶς υΓΡΙ 

ἆσιας φαρροα αν. Εέ ος δ{ απ ἵπ Μασία ρενεβῖῖ. 

ΧΙΥ. Ῥοδί Ίῶο Ῥογδίαπι αἱ ορίοτα» Ρτογίποίαδ Π]ηθ5 

Ἰπιροτίο θἶας φαλαίας. ἵπ Αδία ῥοναρταν{ί. Ὀρίαααο αμίθηι 

Ρογαρεῖς τυρίριας ἀγι]ςίς., Πίπεγα τηαρηί5 Ιπιροπά 5 ἀῑγεοία 

δἱ Ρ]απα Γοοῖί : ἱπ Ἰοσί5 εοηίτα ρ]αηῖ5 αὔσεγες οἀπσθηδ, ΠΟ 

ουμ]ονα ἀιιαίρις οκςπείΐς οοηβίναχΙέ, πυπςο 10ος ἵπ. ο]- 

Ιἴριις 115 οοπάἰά1ί. (9) ἵπ εχρεάίοπίρας 4ποαπε Ρά/ΥΟΣ 

ασσογο» ογίσογο 5ο]εραί , ἵπ απἴρς 510 ἀθίίχο (οπίοπίο οαδίτα 

ἰοία ἀοδρίοσιοί. Μα]ία Ρο; Αείαπι 39 θὰ εοποϊππαία αἆ 

μαπο ρογάαναπί αἰαίοῦα : απαρ ςρμιϊγαπηϊάἰς οροτᾶ ΥΟΦΠΗΙΓ. 

(3) Ὀπίνοιδαιη ἀείποερς ἀΕΥΡΙΠΙΗ οιναςίές Ἰήργασις μιά” 
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Αἴγυπτον πᾶσαν ἐπῆλθε καὶ τῆς Λιθύης τὰ πλεῖστα 

καταστρεψαµένη παρῆλθεν εἲς Ἄμμωνα, χρησομένη 

τῷ θεῷ περὶ τῆς ἰδίας τελευτῆς. Λέγεται ὃ᾽ αὐτῆ γε- 

νέσθαι λόγιον ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθήσεσθαι χαὶ χατὰ 

τὴν Ἀσίαν παρ ἐνίοις τῶν ἐθνῶν θανάτου τεύξεσθαι τι- 

μῆς' ὅπερ ἔσεσθαι καθ’ ὃν ἂν χρόνον ὁ υἱὸς αὐτῇ Νινύας 

ἐπιθουλεύση. (4) Ἀπὸ δὲ τούτων γενοµένη τῆς Αἰθιο- 

πίας ἐπ]λθε τὰ πλεῖστα χαταστρεφοµένη καὶ τὰ χατὰτὴν 

χώραν θεωμένη παρᾶδοξα᾿ εἶναι γὰρ ἐν αὐτῆ φασι λίμ- 

νην τετράγωνον, τὴν μὲν περίµετρον ἔχουσαν ποδῶν ὡς 

ἑκατὸν ἐξήχοντα, τὸ δ' ὕδωρ τῇ μὲν χρόα παραπλήσιον 

κινναθάρει, τὴν ὀσμὴν καθ’ ὑπερθολὴν ἠδεῖαν, οὐκ 

ἀνόμοιον οἴνῳ παλαιῷ᾽ δύναμιν δ᾽ ἔχειν παράδοξον: τὸν 

γὰρ πιόντα φασὶν εἲς µανίαν ἐμπίπτειν καὶ πάνθ᾽ ἃ πρό- 

τερον διέλαθεν ἁμαρτήσας ἑαυτοῦ κατηγορεῖν. Τοῖς μὲν 

οὖν ταῦτα λέγουσιν οὐκ ἄν τις ῥᾳδίως συγκατάθοιτο. 

ΧΥ. Ταφὰς δὲ τῶν τελευτησάντων ἴδίως οἱ χατὰ τὴν 

Αἰθιοπίαν ποιοὺνται ταριχεύσαντες γὰρ τὰ σώματα 

χαὶ περιχέαντες αὐτοῖς πολλὴν ὕελον, ἴστᾶσιν ἐπὶ στή- 

λης, ὥστε τοῖς παριοῦσι φαίνεσθαι διὰ τῆς ὑέλου τὸ τοῦ 

τετελευτηκότος σῶμα, καθάπερ Ἡρόδοτος εἴρηκε. (5) 

Κτησίας ὃ᾽ ὁ Κνίδιος ἀποφαινόμενος τοῦτον σχεδιάζειν, 

αὐτός φησι τὸ μὲν σῶμα ταριχεύεσθαι, τὴν μέντοι γε 

ὕελον μὴ περιχεῖσθαι γυμνοῖς τοῖς σώμασι" χαταχαυθή- 

σεσθαι γὰρ ταῦτα καὶ λυμανθέντα τελέως τὴν ὁμοιό- 

τητα μὴ δυνήσεσθαι διατηρεῖν. (8) Διὸ καὶ χρυσῆν 

εἰχόνα χατασχευάζεσθαι κοίλην, εἰς Ἂν ἐντεθέντος τοῦ 

νεκροῦ περὶ τὴν εἰκόνα χεῖσθαι τὴν ὕελον" τοῦ δὲ κα- 

τασχκευάσµατος τεθέντος ἐπὶ τὸν τάφον διὰ τῆς ὑέλου 

φανῆναι τὸν χρυσὸν ἀφωμοιωμένον τῷ τετελευτηκότι. 

(9) Τοὺς μὲν οὖν πλουσίους αὐτῶν οὕτω θάπτεσθαί φησι, 

τοὺς ὃ ἐλάττονας καταλιπόντας οὐσίας ἀργυρᾶς τυγγά- 

νειν εἰχόνος, τοὺς δὲ πένητας κεραµίνης' τὴν δὲ ὕελον 

πᾶσιν ἐξαρχεῖν διὰ τὸ πλείστην γεννᾶσθαι κατὰ τὴν Αἰ- 

θιοπίαν καϊὶτελέως παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις ἐπιπολάζειν. (5) 

Περὶ δὲ τῶν νοµέµων τῶν παρὰ τοῖς Αἰθίοψι καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν γινομένων ἐν τῇ τούτων γώρα τὰ χυριώτατα 

καὶ µνήµης ἄξια μικρὸν ὕστερον ἀναγράψομεν, ὅταν καὶ 

τὰς παλαιὰς αὐτῶν πράξεις καὶ μυθολογίας διεξίωµεν. 

ΧΥΙ. Ἡ δὲ Σεµίραµις χαταστήσασα τά τε χατὰ 

τὴν Αἰθιοπίαν καὶ τὴν Αἴγυπτον, ἐπανηλθε μετὰ τῆς 

δυνάμεως εἰς Βάκτρα τῆς Ασίας. Ἔκουσα δὲ δυνάµεις 

µεγάλας καὶ πολυχρόνιον εἰρήνην ἄγουσα, φιλοτίμως 

ἔσχε πρᾶξαί τι λαμπβρὸν κατὰ πὀλεμον. / () Πυνθανο- 

µένη δὲ τὸ τῶν ᾿Ινδῶν ἔθνος μέγιστον εἶναι τῶν κατὰ 

τὴν οἰκουμένην καὶ πλείστην τε καὶ καλλίστην χώραν 

νέµεσθαι, διενοεῖτο στρατεύειν εἰς τὴν ᾿Ἰνδικήν, ἃς 

ἐθασίλευε μὲν Σταθροθάτης κατ᾿ ἐκείνους τοὺς χρόνους, 

στρατιωτῶν ὃ᾽ εἴχεν ἀναρίθμητον πληθος: ὑπῆρχον δ) 

αὐτῷ χαὶ ἐλέφαντες πολλοὶ καθ) ὑπερθολὴν λαμπρῶς 

κεχοσμημένοι τοῖς εἰς τὸν πόλεμον καταπληκτικοῖς. (8) 

Ἡ γὰρ Ἰνδικὴ χώρα διάφορος οὖσα τῷ κάλλει χαὶ πολ- 

λοῖς διειλημμένη ποταμοῖς ἀρδεύεταί τε πολλαχοῦ καὶ 

διττοὺς καθ’ ἔκαστον ἐνιαυτὸν ἐκφέρει καρπούς" διὸ καὶ 

{15δ; 9.) 

ρηα οχ Ρατίο ἵηπ ἀοπαπα τοὐαοία, ΦογεΠι ΑΠΙΠΟΠΟΘΠΙ αάΠέ, 

ν]έα 510 ΠΠΟΙη οχ 460 βοἰδοιέαίατα. Ποαιαπα οἱ οτασυ]άΠη 

ἀἰσπηί : Έοτο αἱ οχ ΠοπΙΠΙΠη οοπδρεόία αρίγοί, οὗ ΙΠΙΠΙΟΓ- 

{αἱοπι αῦ ποπηα{ς Αδί σοπΡας Ποποτθπι ααἱρὶξοτείις, 

(παπάο Νίηγας οἱ ΠΗ5 Ἰηδίάίας φἰγαχοηί. (4) Ηϊ6 ροτίαη- 

οία, ἀππα ρ]ατίπια αλλΙορία Ίοσα δαδἱρίέ, αἀπαϊτα(Ιοπο ἀἱρπα 

Πμο οοπίοπιρ]αίαγ.  Ἰαουπη οηίπῃ απαἀγαίαπα ἵπ ος [ογυηί 

ο556 απηρίέα ορηίαπη δοχαρἰπία ρεάσπα, ου]άς5 ασαα οἰπηαβρᾶ- 

γα ϱοΙοΓοΠα γοίογαί, οἄογθπιααθ 5Η ΑΥΙΒΘΙΠΠΠΠ, 4ΠΠΟΘΟ ΥΙΠΟ 

ΠΟΠ. αὐβίπηί]θη}, οχθΡἰτοί, {απ παταπάα» ε[ιοαοϊία!ἰς, αἱ, 

απὶ Ίπᾶς Ῥἱρογέ, ἵπ ἀθπιοηίαπα Ρτο]αρδα5 46 ροοδα(ῖδ 18Η} 

Ῥπίᾶσίη οσομ]{ο οοπηπη]δδῖς 56 1ρ5ΙΠΙ αοοαδεί. Αἱ παιταπριας 

ἰδία πο {ασε ααῑς α8δεΠΞΙΠΩ ργραοίί. 

ΧΝ. 5ερι]ίιγᾶς ππογίποταπη ροσι]ίαγί ἰπίορες τῖέα {η{]- 

παπί. σαἀαγοιν οππη δα έπῃ οἱ πωα]ίο γίο οἰγοιαΒΙΠΙ 

η οἹρρο θίαμισηί, αἱ ρου γΙάπῃ ἀείαποί οοΓρ5 α ΡγΦίθι- 

ουη/ῖριις γἱάση απσαί, ἱοαί Ηογοάσίας βοπρίαπη τοσα α({. 

(2) Αί Οἱοδία» Οπιά(α5δ πισοτί 6ΙΠ1 οοπβγηιαί, οβίοηάθης 

α]πὶ σαἱάσπα οπἆαγατ, 584 παάἰς οοτροπίρας νΙίγάπη ηθαιιά- 

αααπ οἰγοσπα[απάί : παπα 5ἱο Γααγαπι αἱ απιρηδία οὗ ΡΥΟΓ- 

5ι5 (ωάαία θπή Ππάἰπαπη τοίίηστθ πδαιιθαΠ{. (9) 1460 68ΎαΠι 

εκ απο βίαίααπι οοη(ατί, οἴτοα απαΠ1, ϱ848Υ6Γο ΙΠ6]Ιβ8ο, 

γισαπη Πααατοίατ, εί ηας δορα]ονί Ροβῖ{α 1960, 5ΡεοῖΘΠι Π1ΟΙ- 

(4) Αίαια 6ο ποᾷο ἀἷ- 

Τεπιἱουῖς απ{επα Γογέππῷ Ἠ0- 

γην] 

γοτο αὐαπᾶο δαΐ ὀΠΠΟΙ5 6556, ααοᾶ ΡΙΗΓΙΠΙΙΠΙ 6115 σβηθ- 

{πο ΦΙΠΙΙ]6Πη Ῥ6ς γιά η οχι ρογ]. 

{ἴοπαπη (απεγα ομγαγὶ ἰταςίμ. 

πΙΙηΙΡα5 αγσοηίθαᾶς Ροπί 5ἰαΐαας, ραυρείρις Ποβῇο». 

ταοίαν ἵη /Πορία, οἱ ραβδῖπη Ιπορ]]5 ο55αί ομπΊαπα. (0) Ὑο- 

ΤΠ 4θ Ἰπδ ας ἰΠϊοραπα, 4ο αἱήδαιε απ ἵπ Πας {ειγα 

ῥγογνομίπηί, Ργοοἱραῖς οἱ πποπηοταία ἀἱρηίδ, Ραι]ο Ροβί, 

αππα τος Ργϊῖδσας αἱ [αριι]α5 Π]ογπῃ οχ5ο(θΠηΙΣ, τουθηςβεΡ]- 

ΠῃΙΙ5. : 

ΧΝΙ. Φοεπιγαπιαϊς απίθπ1, οοηςΗ(ας ἀπμορία Ἠδυρίῖ- 

ααο παν η ΑδίΔΠ ο οχοτὀέα Βασίγα 56 ταρορίζ. 

απία πηασηὶς ἰηδίγασία. ογαί εορίΐς., αά ρᾶςθ ἀπίαγπα {Γ116- 

αΐσ, οαρίάο 6αἵἩ ρα. ο]απί απἱἀρίαηα Ῥε]ίο σοτοπά{ Ιποββ»ίί. 

(0) Αιάϊοης οἱβο Ππάσγιπη βομίαπη Ιπίετ οείεγα» Ιοίο οἱΏθ 

πια χίπιαΠη 6866 θ6ἱ απηριἰςείπησπα Ῥ]όογγπιαπ](αο ομππογα 

{σαία, Ῥοπη Ἰπάί ποτ οομδα{. Βίαργοραίες Η]α 

ἑοπηροκίαίε ἱππροναραί : οτί παπα οορία {ππαπιεταΡῇθς, 

οἱ οἰορίιαπίος Ρ]α]παί αἲ {6ΓΤΟΓΕΠΙ 1π Ρε]]ο ΠποιΗεπάπτη 

Ῥπιρο]ατο οχογηΒΙ. (5) Ν8Π Ιπᾷία Ῥιῶ ορίοτὶς απιορηϊἰαίᾳ 

οχεσ]ίέ, οἱ πια]ή5 ραβδί Παγ{ί5 τἱραίας, αἀθοπαθ Ρἱ5 Πο: 

σπούπο ἄηπο ποίας ρτοδπο({. 1460 {απία Τορά] δά. γἱί8 
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τῶν πρὸς τὸ ζην ἐπιτηδείων τοσοῦτον ἔχει πλῆθος, ὥςτε 
διὰ παντὸς ἄφθονον ἀπόλαυσιν τοῖς ἐγχωρίοις παρέχε- 
σθαι. Λέγεται δὲ µηδέποτε κατ᾽ αὐτὴν γεγονέναι σιτο- 
δείαν ἢ φθορὰν καρπῶν διὰ τὴν εὐχρασίαν τῶν τόπων. 
(0) Ἔγει δὲ καὶ τῶν ἐλεφάντων ἄπιστον πλἍθος, οἳ ταῖς 
τε ἀλκαῖς καὶ ταῖς τοῦ σώματος ῥώμαις πολὺ προέχουσι 
τῶν ἐν τῇ Λιόύη γινοµένων' μοίως δὲ χρυσόν, ἄργυρον, 

/Δ : ΄ Ν (ὁ / νι / Δ 

σίδηρον, γαλκόν πρὸς δὲ τούτοις λίθων παντοίων χαὶ 
ο. κ 3”. ον ο Ν λ ο Εά / 

πολυτελῶν ἐν αὐτῃ ἐστι πλῆθος, ἔτι δὲ τῶν ἄλλων ἁπαάν- 

των σχεδὸν τῶν πρὸς τρυφὴν καὶ πλοῦτον διατεινόντων. 
ς χα λ Δ / ς δν / 3 / / 
Υπὲρ ὧν τὰ κατὰ µέρος ἡ Σεμίραμις ἀκούσασα προήχθη 

Αλ -- λ λ 2 Α Αλ Ελ - .Ἀ 
μηδὲν προαδικηθεῖσα τὸν πρὸς Ἴνδοὺς ἐξενεγκεῖν πόλε-- 
μον. (6) Ορῶσα δ) αὑτὴν μεγάλων καθ) ὑπερθολὴν 

φ. / 2γ 3 / 3 κ / 

προςδεοµένην δυνάμεων, ἐξέπεμψεν ἀγγέλους εἲς ἁπάσας 

τὰς σατραπείας͵ διακελευσαμένη τοῖς ἐπάρχοις χατα- 

γράφειν τῶν νέων τοὺς ἀρίστους, δοῦσα τὸν ἀριθμὸν κατὰ 

τὰ µεθέγη τῶν εθνῶν" προσέταξε δὲ πᾶσι χατασχευάζειν 
καινὰς πανοπλίας χαὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι λαμπρῶςπαρα- 

γενέσθαι κεκοσμημένους μετὰ τρίτον ἔτος εἰς Βάκτρα. 

(6) Μετεπέμψατο δὲ καὶ ναυπηγοὺς ἔκ τε «Ροινίκης καὶ 

Συρίας χαὶ Κύπρου χαὶ τῆς ἄλλης τῆς παραθαλαττίου 

χώρας, οἷς ἄφθονον ὕλην µεταγαγοῦσα διεχελεύσατο 
1 { / ο) / ς Δ 

χατασχευαζειν ποτάμια πλοῖα διαιρετἀ. (7) Ὅ γὰρ 
Ἰνδὸς ποταμός, μέγιστος ὢν τῶν περὶ τοὺς τόπους καὶ 

λ / τοι ας. νά ον ὰ: 
τὴν βασιλείαν αὐτῆς ὁρίζων, πολλῶν προςεδεῖτο πλοίων 

/ λ Φ λ λ λ λ 3 ο Αλ ο 
πρός τε τὴν διάδασιν καὶ πβὸς τὸ τοὺς Ινδοὺς ἀπὸ 
τούτων ἀμύνασθαι περὶ δὲ τὸν ποταμὸν οὐκ οὔσης 
ὕλης ἀναγκαῖον ἦν ἐκ τῆς Βακτριανῆς πεζἩ παραχο- 

µίζεσθαι τὰ πλοϊα. {8) Θεωροῦσα δὲ ἡ Σεμίραμις 
λ 3 ο ο 35 / «. / «. Ν / 

ἑαυτὴν ἐν τῇ τῶν ἐλεφάντων γρεία πολὺ λειποµένην, 
; τς 

ἐπενοήσατό τι κατασχευάζειν ἰδίωμα τούτων τῶν ζφων, 
ἐλπίζουσα καταπλήξεσθαι τοὺς ᾿]νδοὺς διὰ τὸ νοµίζειν 

αὐτοὺς μηδ᾽ εἶναι τὸ σύνολον ἐλέφαντας ἐχτὸς τῶν κατὰ 

τὴν νδικήν. (8) ᾿Επιλέξασα δὲ βοῶν µελάνων τριᾶ-- 

χοντα µυριάδας, τὰ μὲν χρέα τοῖς τεχνίταις χαὶ τοῖς 

πρὸς τὴν τῶν κατασχευασµάτων ὑπηρεσίαν τεταγµέ- 

νοις διένειµε, τὰς δὲ βύρσας συῤῥάπτουσα καὶ γόρτου 

πληροῦσα κατεσχεύασεν εἴδωλα, κατὰ πᾶν ἄπομιμου- 

ιν 

(οἳ” 

/ Δ -ω / / / ο μή ο. Φλ / 

μενη την των ζφων τουτων Φυσιγ. 'χαστον οξε τουτων 

4ὐ 

40 

σο 

ς .. α Υ Ἀ λ 3 . Βαν Δ ών κ ) 
εἶχεν ἐντὸς ἄνδρα τὸν ἐπιμελησόμενον καὶ κάμηλον, 
ος / / υ /λς Ἡ ε Ὁ ο. 

ὑφ᾽ οὗ φερόμενον φαντασίαν τοῖς πόῤῥωθεν ὁρῶσιν ἆλη- 
αν 211 

θινοῦ θηρίου παρείχετο. (10) Οἱ δὲ ταῦτα κατασκευά- 
κο ση ο πει 3 

ζοντες αὐτῃ τεχνῖται προςεχαρτέρουν τοῖς ἔργοις ἐν 
Ἅ λ Ὅ Υ. 

τινι περιθόλῳ περιῳκοδομημένῳ καὶ πύλας ἔχοντι τη- 
-ω / / .. / 

ρουµένας ἐπιμελῶς, ὥςτε µηδένα μήτε τῶν ἔσωθεν 
ο ο” / Δ / 

ἐξιέναι τεγνιτῶν μήτε τῶν ἔξωθεν εἰσιέναι πρὸς αὐτοὺς. 
. ο ο] 2 / 1 ο ο Α Δ / 
Γοῦτο ὃ᾽ ἐποίησεν, ὅπως μ.ηδεὶς τῶν ἔξωθεν ἴδῃ τὸ γινό- 

λ / ο οτι ο 3 Ν / 
µενον, μηδὲ διαπέση φήμ.η πρὸς Ἰνδοὺς περὶ τούτων. 

σώ -ω / 

ΧΥΙΠ. Ἐπεὶ δὲ αἵ τε νῆες καὶ τὰ θηρία κατεσχευά- 
ω ο» / / Δ 

σθησαν ἐν τοῖς δυσὶν ἔτεσι, τῷ τρίτῳ μετεπέμψατο τᾶς 
/ γεν Ἡ ο» 

πανταχόθεν δυνάμεις εἷς τὴν Βακτριανήν. Τὸ δὲ πληθος 
νὰ να / {9 τῆς ἀθροισθείσης στρατιᾶς ἦν, ὡς Κτησίας ὃ Κνίδιος 

οω / / ον 

ἀνέγραψε, πεζῶν μὲν τριαχόσιαι μυριάδες, ἵππέων δὲ 
/ 3 /. ε / κ ο/ /ν 

πεντήχοντα μυριάδες, ἁρμάτων δὲ δέκα μυριάδες. (2) 
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πεορςβατίαΓαπη οορία οχηῃθγαί, αί ]αγρσαίπηα Ῥδτροίπο οοΠ]- 
πιούα {ποσ]ῖς εαρροά]ίαί. Χθο πα παπη 1Ρί ἄΏΠοΠςς οαηαίοηι 
αἱ οα]αηη(α{6Γη (ΓΙ Ο(ΠΗΠ1 6556 ({απι Ῥοπίρπα ο5{ ]οοί {θιηρο- 

πες) πεπιοταίαν. (4) ΕΙεραπίογΙπη 4ποσιθ ἱπογοάίρί]θηι 
Παβεί ππα]ΗΜπάἴποπα, απ γἱτπίο αΠΙπΙΟΓΙΠΗ ας ΤΟΒΟΥΟ 0: 
ΡΟΡΙΠΩ Ίοηρε ρνορίαπί Α/πίζαπίς. ΒΙπηΙΠέθυ οἱ ππαρηα 1Ρίάσπη 
υὶ5 ααπῖ, αησοπίῖ, [ογηῖ, απῖς, Ἱαρίάππηαια ργῶίογοα ο] α5]]- 

Ροαί ροπογίς ΡγδΙΙΟΦΙΟΓΙΠΙ, ΠΊΠΊΟ ΟΟΙΘΓΟΓΙΠΗ {ογθ οπιηίαηη, 

αρ αἆ ἀθμοῖας οἱ ἀῑγιβας ρεγίίποηί. Οι1ῶ Φἱηση]α Ρ6Υ ΓΑΠΙΔΠΗ 

οορη]ία Βοπηγαπηίάσπα Ἱπιρη]εταηί, αἱ, πα]ία απανηγίς Ιη]ατία 

Ιαθεσρίία οβδεί, Ὠοἴ]απα {αππθη Τπάἶσιπα δα5οἱρογοί, (5) Μα- 

ρηῖς απίοπη γἱτίρας δἱβί ορι5 6656 γἰάθης, ΠΙΠ{1ῇ5 αἆ ΟΠΊΠΕ5 

Ρυογ]ηᾶας ἀἰπι[φοίδ, ργο[οσίς ἀαππαπάαν]έ, υἱ πγοπα 

ορίίπιος 4ποδάιο «οηδενρενθηί, ΠΙΠΊΘΓΙΙΠΑ το πιᾶρηΙ(ἶπο 

ομαδα βοη{ἱ βία; Ποναδαιθ αγπιαίηγας αἱ αΡρατα- 

νοηί ΟΠ1Π65., 8ο ἰθγίο αΡΙίπο ἄπΠΟ Ῥασίτίςδ, οπιπίβ5 Π]α- 

ίσο Ιηςίγισίϊ οἱ οχογηα!1, ἀἀθβδοπέ, οαϊχΙ{. (6) Ταπι ατ- 

Ὁγπα, Ογρτο, 

καθ πιατἰΕπλῖς Ἰοοίς ποροβαπα ἀθάΙξ, αἱ πανγίσία Παπηπ]- 

ορβδί15 πανίαπα ατοηίοος ο Ρμαπίσο, 

Ρας αρία, ασ ἀἰε]αηαὶ ροβδεπί, οοαρηιοπίατοηί. Δά αιοᾶ 

ππα(θΓίαίη ργαβοραί δαιῖς οορίοδαπα. (7) Ἱπάας οπίπι Πιι-- 

γίΠ8, ΤΘΡΏΙΙΩ ε[α5 {εΠΙΙΠΦΗ5, ἰΐδατια ἵπ Ιοοῖδ Ίοησο πιαχῖ- 

1115, πανΙΡιΙ5 αἲ ἱγαηςίίαπα οἱ ταργθςδΙοπδΙη Τπάσγπα παα]1ς 

εσεραί. ΟΠΠ Υεγο Ἱαχία ΠΠΠΙεη πηαίθτῖα ΠΟΠ ο55αί, οχ Βη- 

οἰσίαπα Ρε οςίηῖ ΠπΠαίς ηαγες 60 {γαηβΥαμί Πδορδδαπα ογαί. 

(8) Όαπι γετο 56 ποοοβεατῖο εἰΙαρ]απίαπι αρραταία τησ]ίο 

Ιη{6ΓΊΟΥΟΠΗ Ῥομηἱγαπαῖς απἰπιαάγον ές, αδδἰπιίοπι Ῥε]]αἱ5 «{οι- 

ΠΙΑ αἆ {οιγεπά μπι Ἰπάσο5δ, αεχίτα ΓπάΙαπι πΙ]ο5 οΠΙΠΙΠΟ 

εἰορμαπίας ο55ο ορ]ηαηίας5, οοπιηἰςοϊίαν. (9) Ττοσοηία 

Ισ]αν πηῖ]]]α ον απ ηΙστογαϊη ἀε]ορίί : απογαη «αγΠΟΣΡ αγί]- 

Ποΐραςφ, α{οπῖο Ἠηῖο πηαπετί ἀαεβπαίίς, ἀἰςσα ραϊί. Ε. εοΓῖῖς 

απ{θίῃ εοπΟΙηπαἰς οἱ φἰγαπ]ῖπο εα{[α{15 ςΙππ]αστα οβηχ]έ, 

απ ἵῃπ οππίθΗς απἰπηα πα ΠΠογάτη παίαταπα Ππαραηίκη. 

Θπούπα απαππ(αοάσο Γπίας αβεραί οπλίπεια, ααὶ 6υβεί- 

παγοί, οἱ οαιπο]αΏἩ, α 41ο σαδίαἰατη ϱΙοησίπαιο νονί εΙερΏᾶη- 

9 Ιπιαρίποηι ν]άοηρας ριαθοαί. (10) οἱ παο πἀπ]- 

μἱδίναθαπέ ορί[σα», Τ6Π1 566 εί αβδἰάα ρετασοῦαηί Ππίτα 

ααοάἁαια δορίαπα οἰγοιπιαπα(αθ Πηητίδ Ῥτορα Οαμδυπ, 

ου] ας οδίία 548 αοοηταία ογαμί οαδίοάία, αέ ΠΙΟ ορίβουπι 

αχίτο ποο οχηδέοιι5 αἲἲ 608 (αἱδ(παπῃ ἱησγοςϊ ροβ5ε{. 14 60 

(ασίατα οοη]ίο, πο (τς {ουῖδ ασοπίίμπι ορι5 Πλας νιἀετεί, 

εί πο (απ]α ἆο Ίιος αἲ Τη4ο05 οριαπαγεῖ, 

ΧΝΠ. Νατίρις ογσο οί [οαῖς ἱπίτα Μεπηῖαπα αρραταίῖ5, 

ἔσγῇίο 4ΏΠΟ οορίας απάῖαπο ἵπ Βασίγίαπαιη οοσίέ. Ρεάίαη πι” 

ΠΊοΗ5, τα Οἱρρίας τοσθηςαί, {πίοίες οεη{επᾶ πηἡία, ασ ΜΗ1 

φαϊηροηία πηΏ]ία, ουσΓα5 πᾶ οσπίαπι πη]ία. (9) Τομάειη 
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Ὑπῆρχον δὲ καὶ ἂνδρες ἐπὶ χαμζλων ὀχούμενοι, μαχαί- τ αποσπο γἱπὶ σαπιθ]ίς γομοραπία, ο1α1ο5 απαέου οι ΡΙέοτΠ1 

ρας τετραπήχεις ἔχοντες, τὸν ἀριθμὸν ἴ ἴσοι τοῖς ἅρμασι. 

Ναῦς δὲ ο. χατεσχεύασε διαιρετὰς διςχιλίας, σι 

παρεσχευάσατο χαμήλ ους τὰς πεζη παραχομιζούσας τὰ 

σκάφη. ᾿Εφόρουν δὲ χαὶ τὰ τῶν ἐλεφάντων εἴδωλα κά- 

Μηλοι χαθότι προείρηται: πρὸς δ) αὐτὰς τοὺς ἵππους 

οἳ στρατιῶται συνάγοντες συνήθεις ἐποίουν τοῦ μὴ φο- 

(5) Τὸ παραπλή- 

σιον δὲ πολλοϊς ἔτεσιν ὕστερον ἔπραξε Περσεὺς ὁ τῶν 

ΛΤοκεδόνων βασιλεύς, ὅτε πρὸς Ῥωμαίους ἔμελλε δια- 

ο Όσα / 

εῖσθαι τὴν ἀγριότητα τῶν θηριων. 

χινδυνεύειν ος ἐκ Λιῤύης ἐλέφαντας. Ἀλλ) οὔτ) 

ἐκείνῳ ῥοπὴν ο όαε, εἰς τὸν πόλεμον ο. τὴν 

περὶ τὰ τοιαῦτα σπουδὴν καὶ Φιλοτεχνίαν, οὔτε Σεμι- 

ράµιδι". περὶ ὧν ἀκριξέστερον ὅ προϊὼν λόγος ὃ δηλ ώσει. 

4) Ὁ δὲ τῶν Ἰνδῶν βασιλεὺς ταόροθάτης πυνθανόµε- 
’ 4 ο / εν / λ 

νος τά τε μεγέθη τῶν ἑτοιμαζομένων δυνάμεων καὶ 
τς 

ὃν ὑπερέολλ Ἡς εἰς τὶ ) παρασκευἩ τὴν ὑπερθολὴν τῆς εἰς τὸν πολεμον ρ ἷς., 

(6) 
Καὶ πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ καλάμου χατεσχεύασε πλοῖα 

/ λ 

ἔσπευδεν ἐν ἅπασιν ὑπερθέσθαι τὴν Σε μίραμιν. 

ποτάµια τετρακιςχίλικ" ἡ γὰρ Ἴνδικὴ παρά τε τοὺς 

ποταμοὺς καὶ τοὺς ἕλώδεις τόπους φέρει χαλάμου πλῆ- 

θος, οὗ τὸ πάχος οὐκ ἂν ῥᾳδίως ἄνθρωπος περιλάθαι: 

λέγεται δὲ καὶ τὰς ἐκ τούτων κατασχευαζοµένας ναῦς 

διαφόρους κατὰ τὴν χρείαν ὑπάρχειν, οὔσης ἀσήπτου 
ταύτης τῆς ὕλης. (6) Ποιησάμενος δὲ καὶ τῆς τῶν 

ὅπλων παρασχευϊς πολλὴν ἐπιμέλειαν καὶ πᾶσαν ἐπελ- 

θὼν τὴν Ἰνδικὴν ἴθροισε δύναμιν πολὺ μείζονα τῆς 

Σεμιράµιδι συναχθείσης.. (7) Ποιησάμενος δὲ καὶ τῶν 

ἀγρίων ἐλεφάντων θήραν καὶ πολλαπλασιάσας τοὺς 

προὐπάρχοντας, ἐκόσμησεν ἅπαντας τοῖς εἰς τὸν πόλε- 

μον καταπληκτικοῖς λαμπρῶς. (8) Διὸ καὶ συνέθαινε 
πα 
νο 

- / λ κα Δ λ 4 
κατὰ τὴν ἔφοδον αὐτῶν διά τε τὸ πλῆθος χαὶ τὴν ἐπὶ 
κω Ν 3 / / 

τῶν θωρακίων κατασχευὴν ἀνυπόστατον ἀνθρωπίνῃ 
/ 

φύσει φαίνεσθαι τὴν ἐπιφάνειαν. 

ΧΥΠΙ. 
ον στ 

χατεσχεύαστο, πρὸς τὴν Σεμίραμιν καθ ὁδὸν οὖσαν 

ας -ω μ ν Ν / 
᾿Επεὶ δ) αὐτῷ πάντα τὰ πρὸς τὸν πόλεμον 

ἀπέστειλεν ἀγγέλους, ἐγκαλῶν ὅτι προχατάρχεται το 

πολέμου μηδὲν ἀδικηθεῖσα" πολλὰ δὲ καὶ ἄῤῥητα κατ᾽ 

αὐτῆς εἰς ἑταιρείαν βλασφημήσας διὰ τῶν γραμμάτων 

θεοὺς ἐπιμαρτυράμενος, ἠπείλει καταπολεμήσας 

αὐτὴν σταυρῷ προςηλώσειν. (9) Ἡ δὲ Σεμίραμις ἆνα- 

γνοῦσα τὴν ἐπιστολὴν καὶ καταγελάσασα τῶν γεγραµ-- 

µένων, διὰ τῶν ἔργων ἔφησε τὸν Ἰνδὸν πειραθήσεθαι 
τῆς περὶ αὐτὴν ἀρετῆς. Ἐπεὶ δὲ προάγουσα μετὰ τῆς 

δυνάµεως ἐπὶ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν παρεγενήθη , χατέ- 

ϱ 
λ καν / / λ πω λ 

Διόπερ χαι συτη χαταρτισασα ταγεως τας ναυς και 

λαθε τὰ τῶν πολεμίων πλοῖα πρὸς µάχην ἔτοιμα. 

πληρώσασα τῶν κρατίστων ἐπιθατῶν, συνεστήσατο κατὰ 

τὸν ποταμὸν ναυμαχίαν, συμφιλοτιμουμένων καὶ τῶν 

παρεμθεθληκότων παρὰ τὸ ῥεῖθρον πεζῶν. 
πολὺν δὲ χρόνον τοῦ κινδύνου παρατείνοντος καὶ προ- 

θύµως ἑκατέρων ἀγωνισαμένων, τὸ τελευταῖον ἡ 

ραµις ἐνίχησε χαὶ διέφθειρε τῶν πλοίων περὶ χίλια, 

συνέλαθε ὃ) αἴγμαλώτους οὐκ ὀλίγους. 

(4) Ἐτπὶ | 

Π Ἡ 

Σεµ[- 

(5) Ἐπαρθεῖσα | 

| βἰτησεηίος. Νανίαπη γοδο]αΡΙΠαπῃ πα Π6γα5 ογαί ἀπο ηηλ] : 

ααας, οἷοιί εΙερηαπίογαΠα θΙπηπ]αστα, πα ἀῑσίαπα οςί, ἰ6ι- 

τοςίτὶ Ἰπογα οαππε]Ι ἀοροτίαραπί. Δά πας πηΠίο5 ογεΏγο 

ἁἀάποθραηί θΠπο5, αἱ (απΊαγος γε Ῥδ]πανπα [ογοςῖ- 

ἰαΐίο ποῦ οχδίογηατοπίτ. (9) Ωποᾶ αἱ Ρογδειι5 πιπ]15 Ῥο58 

5οο]]5 Ιηίαίς ο5έ, απι Ποπιαπῖς, απἴρις εΙαρ]αηίθ6ς ογαΠί 

Ὁ 1ήργαῖ, ασἰο ἀἰπηϊσαίαγας. Ὑαεγαπῃ πθ(ια ΠΠ, πθφιθ ΦεπιΙγα- 

πη]Ιϊ ου βπάἹαπα οἱ οοπηπἹεηίαπι αἆ νἱοιονίαπα ααπῖά 

πηοπηοπ/ί αἰαΠέ, αἱ οκ πατγαίοπα ἱπ[ονίας Παπερί, (4) 

ΠπάστΙΠα τεχ Βιαβρτοβαίας, αβί ἆθ οχοτοῖμις Ἰηδίγασ{! πιαρηϊ- 

πάϊπα, οί 4ᾳ οεχοε]οπίο αρραταία ο] οοσπογςβοί, ἵπ 

οπιπίρις Βαπι]γαπαϊ]άθιῃ 5αρογατο οοηίσπάΠς. (5) ΕΕ ρνπηπι 

οχ ατηπαἰπίρας απαίίπου πα παν]σίονπη οοηβίταχίέ,. Ναπα 

Ἰηάϊα οἶτοα Πανῖο οἱ ραλιάες ππαρηαπα αγυηάἰηίς οορίαΠα 

{ου οπ]α5 οταββῖίθπη ἨΟΙΠΟ ποῃ [αοῖ]ς οοπηρ]οσίαίας. Ἐχκ 

Ίας παγος πηαίαγία εοποΙηπα(α: οχἹμηΙαπη Ἠαβογς αδΙΠ1 ἀἴσιῃ- 

ἴπη, αποά «απο 5οἶ]οσί που Ππ[ρρίοπίαν. (6) Τη ΤΠΙΟΓΙΠΗ αιιθ- 

αποα αρραναίαπα Ρ6γπά ΠΠ δα εοπ{α]1{, {οίαπιιθ ομίθης 

Ἰπάίαπα, οχθτοἴίαπα Ίοησοθ ΠΙΑΙΟΤΟΙΑ, 4παπη βεπι]γαηιϊς, 6ϱη- 

(αχ, (7) Τάπα Ρος αστοςήπα εἸερμαπίογαπα γοπα(ῖοπος 

ἈΙΠΠεΠΙα ῥτ]ογα πηΠΗρ]εαγ{ξ, οπηθβΠθ ΡεβιΙς α {οΓΓΟΓΕΙΗ 

Ρ611 αοοοπηπιοᾶα{ἶς Ργορο]αγα ἱηδίγακίί, (8) Ηίπο ογοηῖί πέ 

Ῥτορί6υ τη] Μπάἴπεπι οἱ Ἰογίσαναπη αρραναἴαπα πη][ής [ιοη- 

ΏΙΠΙ γήρας Ἰπιρτοβδίο ΠΠογαπῃ {ο]εγαβ]!ς γιάθγοίιν. 

ΥΠ. Οπποῖς αἆ Ῥο]απα ργαρραγαΙίς, Ιοσαίος αἲ 5οπιῖ- 

τΑΠΙΙΕΠΗ, Ίαη1 1{6Υ ΙΠβΤΘΦΡΑΠΗ, ΠΗ ΕΜ, Ρας απος θα ἁοςι]- 

ραΐ, απο, πα] Ργῖα5 Ἱη]ητία α[[εοία, Β6]Η ΠΠ ίαπι Γαοῖαί, 

Μα]ία Ἱηεαρεγ Ππ[αηάα {η πιθγοίγἰοἶαπη οἶας νῖίαπα ργοῦγ ἵη- 

Ρετῇί Ρετ Πίεγας, ἀεοδαιθ ομοείαίας Ιπίαγπηϊπαίατ, 56 ατπῖς 

ἀεγιείαπα οτι α[ῄχιτηπα. (0) Πμοσία Φεπιϊγαπηϊς θρίςίο]α 

πΙά6η5, Οµ9 πηθα ϱἵ υἱγίς, ἠηφηέ, οκ [ἀοΐς Ππᾶιι5 ρογίει- 

Οπάπχ ργοπιο(ἶς αρηλἰπίρας αἲἲ Ἱπά πα ΠΗΥΤΙΠΗ 

γοηἱφςοί, 6Ἰ5δεμα Ποβήππι αἆ οοΓΙΑΠΠΘΗ ραγαίαπα ο[[ομά1{. 

ἸάΠ1 {αο1οί. 

(3) ΤβΙίαν πάπα οἱ ἴρδα οἰαδδοπ ἀἱκροπίί, αξ, (ογ]φαϊπιῖς ϱἩ 

ΟαρρΙαμ]ς φΗραία, εογίαπηοη παγα]α ἵπ Παγίο οοτοπ 1” 

η{ {αΠ1ΕΠ {ουγοςίτε» ἱπίοπίπη εορία», ἵπ πέρα ππεία(σο, Ῥγα Ππηα 

ἁάμαναγαη{, (4) Ῥοδίᾳπαπι, εογίαπηῖηα α Ἰοηριπη ἔοπιρις 

οχἰτασίο, αοπία ραρηαΠΠ οδοί πἰγίπαπθ, νἱσίοτῖα {σ- 

46Πι Ῥεπθς βοαπΙγαπη]άσπα ο{αέ, απ αἲ πα] πάγος 5υἡ- 

(6) ΠΙΟΦΙΕ, πες ΕχΊριΟ ΟΔΡΗΥΟΤΙΠΙ Ἠσηθιο: Ροΐϊία οἱ. 



(159, 125.) 
ο ϱῳ / λ 3 ο κο / ΔΝ /’ 

δε τῇ νίχη καὶ τὰς ἐν τῷ ποταμῷ νήσους καὶ πόλεις 
ἐξηνδραποδίσατο, καὶ συνήγαγεν αἰγμαλώτων σωμά-- 

ΕΝ ν / /9 κ οἱ κοῤὸς -ᾱ .. 
των ὑπὲρ τὰς δέχα µυριάδας. Μετὰ δὲ ταῦθ) ὃ μὲν τῶν 
ο: ὁ-υ λ ως ν ο δν -ω 
Τνδῶν βασιλεὺς ἀπήγαγε τὴν δύναμιν ἀπὸ τοῦ ποτα- 

ῦ μοῦ, προςποιούµενος μὲν ἀναχωρεῖν διὰ φόδον, τῇ δ᾽ 
ἀληδεία ῥουλόμενος τοὺς πολε εμίους προτρέψασθαι ὃ δια-- 

θΏναι τὸν ποταµόν. (6) Ἡ δὲ Σεμίραμις, κατὰ νοῦν 
αὐτῃ τῶν πραγμάτων ο σνώ ἔζευξε τὸν ποτα- 
μὸν κατασχευάσασα πβκατσλῆη καὶ μεγάλην Ὕάφυραν, 

1ο δὺ ἧς ἅπασαν διακοµίσασα τὴν δύναμιν ἐπὶ μὲν τοῦ 
ζεύγματος φυλακὴν κατέλιπεν ἀνδρῶν ἑξακιςμυρίων, τῇ 
μ.ο) 3]. ζω νὰ 3 ὃν μα] Δ 3 ο 4 ἕ 

δ) ἄλλη στρατιᾶ προῄ]γεν ἐπιδιώχουσα τοὺς Ἰνδούς, 

προηγουμένων τῶν εἰδώλων, ὅπως οἳ τῶν πολεμίων 
κατάσχοποι τῷ βασιλεῖ ἀπαγγείλωσι τὸ πλᾶθος τῶν 

16 παρ᾽ αὐτῇῆ θηρίων. (2) Οὐ διεψεύσθη δὲ κατά γε τοῦτο 
ο. 3 / 3 ἀ ο ] Ν 3 / 

τῆς ἐλπίδος, ἀλλὰ τῶν ἐπὶ κατασχοπὴν ἐκπεμφθέντων 
» στον 3 / λ οο μα Π .ω 

τοῖς Ἴνδοις ἀπαγγελλόντων τὸ πλΏθος τῶν παρὰ τοῖς 

πολεµίοις ἐλεφάντων, ἅπαντες διηποροῦντο πόθεν αὐτῇ 

συνακολουθεῖ τοσοῦτο πληθος θηρίων. (6) Οὐ μὴν ἔμεινέ 

20 γε τὸ ψεῦδος πλείω χρόνον χρυπτόµενον: τῶν γὰρ παρὰ 
-ω / 

τῃ Σεμιράμιδι στρατευοµένων κατελήφθησάν τινες 

νυχτὸς ἐν τῇ στρατοπεδεία ῥαθυμοῦντες τὰ περὶ τὰς 

Φφυλακάς: φοθηθέντες δὲ τὴν ἐπακολουθοῦσαν τιµωρίαν 

ηὐτομόλησαν πρὸς τοὺς πολεµίους καὶ τὶν κατὰ τοὺς 
36 ἐλέφαντας πλάνην ἀπήγγειλαν. Ἐφ᾽ οἲς θαῤῥήσας ὅ τῶν 

3 ο λ λ -ω Ἀ / ων /’ λ Ἰνδῶν βασιλεὺς καὶ τῇ δυνάμει διαγγείλας τὰ περὶ 
ζω 3 λι οκ Μ. Φ, 4Ν λ 3 / αν / τῶν εἰδώλων, ἐπέστρεψεν ἐπὶ τοὺς Ἀσσυρίους διατάξας 

τὴν δύναμιν. 

ΧΙΧ. Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τῆς Σεμιράμιδος ἐπιτελούσης, 
80 ὡς ἤγγισαν ἀλλήλοις τὰ στρατόπεδα, Σταδροβάτης ὁ 

τῶν Ἰνδῶν βασιλεὺς προαπέστειλε πολὺ πρὸ τῆς φά- 
ο ο ιν λαγγος τοὺς ἰππεῖς μετὰ τῶν ἁρμάτων. 6) Δεξαμένης 

ο ο / 

ἑ τῆς βασιλίσσης εὐρώστως τὴν ἔφοδον τῶν ἵππέων, 
ο ο. / 

καὶ τῶν χατεσχευασµένων ἐλεφάντων πρὸ τῆς φάλαγ- 
/ 

36 γος ἐν ἴσοις διαστήµασι τεταγµένων, συνέθαινε πτύ- 
ὴ 1 

ρεσθαι τοὺς τῶν Ἰνδῶν Ἱ ἵππους. 8 Τὰ γὰρ εἴδωλα 

πόῤῥωθεν μὲν ὁμοίαν εἴχε τὸν πρόσοψιν τοις ἀληθινοις 

θηρίοις, οἷς συνήθεις ὅ ὄντες οἳ τῶν ᾿[νδῶν ἵπποι -.. 

ῥηκότως προςίππευον' τοῖς δ ἐγγίσασιν ἤ τε ὀσμὴ 
- Ν ψ 

40 προςέθαλλεν ἀσυνήθης καὶ τἆλλα διαφορὰν ἔχοντα 

πάντα παμµεγέθη τοὺς ἵππους ὁλοσχερῶς συνετάραττε. 
ν λ ο 3 ο ς λ ”λ λ ο» Ὑ σς 

[ Διὸ καὶ τῶν Ἰνδῶν οἱ μὲν ἐπὶ τὴν γῆν ἔπιπτον, οἵ 
ο - «ν / 

δὲ, τῶν ζώων ἀπειθούντων τοῖς γαλινοῖς, ὡς ἐτύγχανον 
εἰς τοὺς πολεµίους ἐξέπιπτον μετὰ τῶν χομιζόντων αὖ- 

-” / 

45 τοὺς ἵππων, Ἡ δὲ Σεμέραμις { μετὰ στρατιωτῶν ἐπιλέ- 

χτων μαγομένη καὶ τῷ . προτερήµατι δεξιῶς χρησαμένη 
ο σὺ Ἰνδοὺς ἐτρέψατο. Ὃν 2υ γόντων πρὸς τὴν ̓ φάλα γγα 
Σταθροβάτης ' ὃ βασιλεὺς οὗ χαταπ ελαγεὶς ἐ ἐπήγαγε τὰς 

τῶν πεζῶν τάξεις, προηγουμένων τῶν ἐλεφάντων, αὐτὸς 
ο -ω λ - 

50 δ) ἐπὶ τοῦ δεξιοὺ κέρατος τεταγµένος καὶ τὴν µάγην 
-- / 

ἐπὶ τοῦ κρατίστου θηρίου ποιούµενος ἐπήγαγε χατα- 
-” λ . - ον πληκτικῶς ἐπὶ τὴν βασίλισσαν χατ᾽ αὖτον τυχικῶς 

τεταγµένην. (6) Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τῶν ἄλλων ἐλεφάντων 

ποιησάντων, ἡ μετὰ τῆς Σεμιράμιδος δύναµις βραχὺν 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΗ ΙΡ. Ἡ. 95 
Ῥποεθδδ Ίου οἰαία, ἱηδπ]ας 4ποππθ οἱ πτΏος Ίῃ Πανίο δα])- 
οµίί, αἱ Ρήγας 4 παΠΏ 6θΗ ΠΠ Πα]ία ἵῃ 5ου γ{{{σῃι αθαακ]ῖ, 
Ροδί Ώαπο οἸα46πα τεκ Ππάσταπε, {Πδαπι 5ἱπππ]αης, αἲ ἱπίρ- 

ποτα οχεγοἰ(ππα α Παγίο αθἀαχ]ί, αέ Ίου ἆο]ο α {τα]ιεἴθῃ- 

ἆαπα Ἠοδίος ρε]Πσσγοί. (6) δεπγαπηῖς Ισίίατ, ου] οκ 5οΠίοθι.- 

Πα γο5 δοθορίδοηέ, Ροηίθιη Ια{ἱςαίηγΙι πηᾶσηϊ5 βηη[]- 

Ρα5 Παγίο Ἱπάιχί, οπηηίρισαπο (ναάπο[ῖς οορίίς, 5οχα- 

Βἰπία πηϊβίαπα ργαρίάἴαπα ομδίοᾶία. οἷας τοπ(πεης, γο]ίαο 

εχενοῖΐα Γπάος ειδα αγ. Τη Ῥιίπιο ασιηῖπα «ἰππ]ασγα 

οοης(πεγαί, αἱ δροοι]αίογος Ιιοδῖππη ἆς Ώδ]ΠαγαΠα πιη]{]- 

{πάΐπο 5ία[ πα τοσὶ ΙπάΙοἵππι [π6βθΕ. (7) Νεο ἵπ ος 8Ρ65 

εᾶπη ΓΕ[ΕΙΗΕ. Θα οηἷπι Τπάίς κἰσπίβοαγοηί οπη]ςδατ, 

απαη{ατη Ποδίρις ο55εί εἱερ]απίογαπα, Τηον ο1ηΠος ἀμβίΐς 

Ιπίοι 56 απἰπηϊ5 απῶτεραπί, υπάς ἰαπίας Φομηίγαπη]ἶ [οια- 

ΤΗΠα αρραταίας. (8) Αἱ Γιος Πε ἀῑα Ἰαΐοτο πο ροίογαί. 

Χαπα 6 πηΠ θς Θεπηγαπη]ά[ς ποπΠΗΠΗ, απί οχοαΡίας Ποσίι 

δοσογά[{εν αρεπίος ἀερτε]ιεηςί ογαΠ!, δαρρΙίαϊ πιθία αά Ἰνο- 

βίο» (γαηρίαρετυπί, αἱ [Αδαπι 46 εἸερμαπέί ΡοΓ5ιᾶδΙΟΠΘΙΗ 

Π]ς εχεπἹεγΗΠ{. Ῥου Ίου απἰπαϊς Τπάσγα πα τοχ απσίας, (αππα 

8 αἱπιυ]αστῖς 1] ϱος οκοτεϊίαπι ἀῑαῑία , αοἴθῃῃ ἵπ ΑΞΒΥΓΙΟΡ 

εοηγοτ{{. 

ΧΙΧ. Ἰάσπι αἱ Φεπηϊγατηϊς [αοΠ. Ώαππσιο αἰίου ἵῃ αἰίογι η 

ἀπαιερτορία5, Ππάογατη Ἱπιροταίοτ ο μ]{ος αο ΟΙΤΓΙ5 ΠΙΕΙ 

απία γεααά Πα ασιΊθη Ἠοδήρας Ἱπαπ. () Οπύτάπα ἵπῃι- 

ΡοςςίοΠΘΠΙ απάτη βοηηϊγαπαϊς, ορᾳ πα! Ιηίθιυ5{1{1ο απίθ 518111 

Ῥμαίαησεπα οοης(π{ῖς εἰερ]απίπηι ΊατγΙ5, [ογ[ΐοι εκοῖρο- 

ταί, Ιηδο]ία οΠιιο5 ΠΓπάοναπα οοης{αγπα{ῖο Ιηταςί. (9) Οπία 

απίπα ἱπππ]αστα Ῥυοσμ] 5ροοῖοπι εἰερμαπίοταπαῃ Παβρεραπί, 

οσα ΠπάογαΠα αβδΠεί! Ιπίτορίάϊ αοζρἀεβαπί : αξ 4πΗΠ1 οί οἆοτ 

ἱηδισίας οί εείθγα οπηηῖα ΡΓΟΙΡΙ5 αἴεπα οἱ πονα ο αἱ οΠετ” 

τοΠ{ΗΣ, Π]ᾶσπο {6ΓΓΟΓΘ οοπίπτυαναπίατ. (4) 1460 Ρ8Γ5 Τπάο- 

τΙπ] αἆ {θιταπα οχουΜἴίατ, Ρανς ἵπ Πορίος, αἱ οᾶδας ΗΕ, 

αῦ. οαμἱ5 {τεπα ἀοίτεσίαπίνας απ[οτίαν. Ταπα. Βεπηγαπηῖς 

ἀοχίτο 5πεζθδδα Π{6Π5., οππι ἀεΙεσίογαπῃ ΠΙαΠ Ἰηγεεία Τπάο5 

ἵῃ [πραπα νετ. Οπῖρας αἆ Ῥ]αϊαησεπη τεαρίοηΗρης Ρί8- 

Ρτογαίες Ἰαιιᾶ Ρετου]ςις, ασἴθπι ροδ[ίαπη εἰερ]ναηίῖς Ῥγα”- 

πημηίαπη ἵΠ Ιιοδίσιη ῥγοππογ!έ. Τρ5ο εογΏ ἀεχίεγαη {ΕΠΕΠΣ, 

θἱ οχ ορίίτπο αἱερίιαπίο ΡΙσΠΑΠΗ ΟΠ, πιᾶσηο {6ΓΓΟΓΕ ΤΠ Τ- 

σίπαπα ἱρδαπα, [ογίε Γουίππα Πί ορρορίίαπα, {οπάεραί. (5) 

Τ46πα 4ππι οἱ ορ(ογῖ εἰορ]ναμίες [αοσγεη!, θοπηϊγαπη]ά{ς εορια! 



πέστη Ὑρόνον τὴν τῶν θηρίων ἔφοδον: τὰ γὰρ ζῷα ; Χα ) άρ Ἶρ αμν μΗΡ ή 
- - . - 3 [ 

διάφορα ταῖς ἀλκαῖς ὄντα χαὶ ταῖς ἰδίαις ῥώμαις πεποι- 

(6) Διό- 
. κ» ”/ κω 

περ πολὺς χαὶ παντοῖος ἐγίνετο Φόνος, τῶν μὲν ὑπὸ 
/ ο. ολ 

ὅ τοὺς πόδας ὑποπιπτόντων, τῶν δὲ 

2 ςἡ 

θότα πάντα τὸν ὑφιστάμενον ῥαδίως ἀνγρει. 
Π 1 ηρ 

τοῖς ὀδοῦσιν ἄνασχι- 
/ ἐ / δλ ν 6 / 9 ως / Ἡ 

ζομένων, ἐνίων δὲ ταῖς προθοσχίσιν ἀναῤῥιπτουμένων. 
νι. ου Ὢὰ λθ κο ο» οι / 5 λ ο» ον / 
Συγνοῦ δὲ πλήθους νεκρῶν σωρευοιένου καὶ τοῦ χινδύ- 

πα πεο " γ - /ϱ 
νου τοῖς ὁρῶσι δεινην ἔκπληξιν καὶ φόθον παριστάντος, 
3 λ Μ / ΣΑ ο» /“” αχ. 

οὖδεὶς ἔτι µένειν ἐπὶ τῆς τάξεως ἐτόλμα. {7 2. Τραπέν- 

10 τος οὖν τοῦ πλήθους ἅπαντος, ὅ βασιλεὺς τῶν ἸΙνδῶν 

ἐπ᾽ αὐτὴν ἐβιάζετο τὴν Σεμίραμιν. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον 
ο τν / Β 

ἐπ) ἐκείνην τοξεύσας ἔτυχε τοῦ βραχίονος: ἔπειτ' ἆκον-- 
λ ζω / ο. 

τίσας διήλασε διὰ τοῦ νώτου τῆς βασιλίσσης, πλαγίας 
3 { σω ο Αα / 3 λ ο ον λ ς 

ἐνεχθείσης τῆς πληγῆς᾽ διόπερ οὐδὲν παθοῦσα δεινὸν ἡ 
/ / 

Σεμίραμις ταχέως ἀφίππευσε, πολὺ λειπομένου κατὰ 
(ϐ) Πάντων δὲ φευ- 

/ 2,λ λ ον / Ν / / 3 σ/ 

γόντων ἐπὶ τὴν σγεδίαν, καὶ τοσούτου πλήθους εἰς ἕνα 

λ / . ὃ / / 

το τα]ος του ὀιῴχκοντος θηρίου. 

᾽ ΔΝ ν [ ζ / / ”.] ος ου λ / 

καὶ στενὸν βιαζοµένου τόπον, οἳ μὲν τῆς βασιλίσσης 
/ 

ὑπ᾿ ἀλλήλων ἀπέθνησκον συμπατούμενοι καὶ φυρόμε- 
λ / 3 - ᾿ ο 

50 νοι παρὰ φύσιν ἀναμὶξ ἴππεῖς τε χαὶ πεζοί, τῶν δὲ 
3 δ. 3 Ζ 3 μ ον / μείον ωο ν 
Ἰνδῶν ἐπικειμένων ὠσμὸς ἐγίνετο βίαιος ἐπὶ τῆς γεφύ- 

Δ α/ -. 

ρας διὰ τὸν φόθον, ὥστε πολλοὺς ἐξωθουμένους ἐφ᾽ 
ς /{ -- 4 ο. πως τῷ ’ 3 / 3 Δ / 

ἕκάτερα µέρη τῆς γεφύρας ἐμπίπτειν εἲς τὸν ποταιόν. 
/ 3 αλ Δ ο» / ο” 3 Δ 

(ϱ λ Η δὲ Σεμίραμις, ἐπειδὴ τὸ πλεῖστον μέρος τῶν ἀπὸ 

τῆς μάχης διασωζοµένων διὰ τὸν ποταμὸν ἔτυχε τῆς 
/ 3 Α 

ἀσφαλείας, ἀπέχοψε τοὺς συνέχοντας ὃ δεσμοὺς τὴν γέ- 

Ὄυραν. Ὢν λυθέντων ἡ μὲ γεδί λλὸ Φυραν ν λυθέντων ἡ μὲν σχεδία κατὰ πολλὰ διαιρε- 
( ᾱ λ . λ 9 κα κών, αζ ο» ον / 
θεισα με ἔρη χαι συ] νοὺς εφ εαυτης εχουσα των οιωφκον- 

.] ο-ω ο ’ / [4 

των Ινδῶν ὑπὸ τῆς τοῦ ῥεύματος σφοδρότητος ὣς ἔτυγε 
/ Δ λ ο» »] ο. ον οω 

40 κατηνέχθη, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν Ἰνδῶν διέφθε ειρε, τῇ 

δὲ Σεμιράμιδι πολλὴν ἆ ἀσφάλειαν παρεσχεύ 
/ 

χσε, κωλύ-- 
ο) ΄ 

σασα τὴν τῶν πολεμίων ἐπ᾽ αὐτὴν διάθασιν. (10) Μετὰ 
ολ" ε«ωρὸ ς λ ον 3 ϱ ον ον ν ου 2. ωὉ 

δὲ ταῦθ᾽ ὃ μὲν τῶν ᾿]νδῶν βασιλεύς, διοσημιῶν αὐτῷ 
οω / 3 / 

Ὑενομένων καὶ τῶν µάντεων ἀποφαινομένων σηµαίνε- 

σθαι τὸν ποταμὸν μὴ ὃ 

Σεµίραμιις ος γἠν ποιησαµένη τῶν ον, μαλώτων ἔπα- 
ο. / ζα 

νηλθεν εἰς Ῥάκτρα, δύο µέρη τῆς δυνάµεως ἀποθε- 

[ο] [ση 

πΕ. Εβδ Ξ ολ 

ιαθαίνειν, ἠσυχίαν ἔσχεν' ἡ δὲ 

όληκυῖα. 

ΧΧ. Μετὰ δέ τινα γοόνον ὑπὸ Νινύου τοῦ υἱοὺ δι χί 
. .ν Δ 

εὐνούχου τινὸς ἐπιθουλευθεῖσα, καὶ τὸ παρ) 
- ορ ἲ 
λόγιον ἀνανεωσαμένη, τὸν ἐπιθουλεύσαντα καχὸν οὐδὲν 

7 

Ἄμμωνος 

εἰ βγάσατο; τοὐναντίον δὲ τὴν βασιλείαν αὐτῷ αραρᾶ”. 

δοῦσα χαὶ τοῖς ὑπάρχοις ἀκούειν ἐκείνου προςτ τάξασα, 
τ ταχόν ως ἠφάνισεν ἑαυτήν, ὥς εἰς θεοὺς κατὰ τὸν χρη- 

μὸν µεταστησοµένη. (9) Ἔνιοι δὲ μυθολογοῦντές φα- 
μαι / / ο 3 / 3 

σιν αὐτὴν γενέσθαι περιστεράν, καὶ πολλῶν ὀρνέων εἰς 

νά 

τὴν οἰχίαν χαταπετασθέντων μετ' ἐκείνων ἐκπετασθῇ- 

ναι" διὸ καὶ τοὺς Ἀσσυρίους τὴν περιστερὰν τιμᾶν ὡς 

θεόν, ἀπαθανατίζοντας τὴν Σεμίραμιν. Λὕτη μὲν οὖν 

βασιλ εύσασα τῆς ς Ἀσίας ἆ ἁπάσης πλὴν ἢνδῶν ἐτελε εύτησε 

τὸν προειρημένον τρόπον, βιώσασα μὲν ἔτη ἑξήχοντα 

καὶ δύο, βασιλεύσασα δὲ δύο πρὸς τοῖς τετταράκοντα. 

(3) Κτησίας μὲν οὖν ὅ Πνίδιος περὶ Σεμιράμιδος 

τοιαῦθ) Ἱστόρηκεν' Ἀθήναιος δὲ καί τινες τῶν ἄλλων 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟ} ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΑ. Ε. (15. 124.) 
Ῥε]]ααγαπα Ἱππρείαπα αά οχίσιπη {οπηρις 55 ΗπηθειΠέ, Οσα 

οπῖπι απἰπηα]ία ορ οἱ απ]πηίς ρο]]σγοπέ, οί τοβογῖ 5110 οΟηβ- 

ἀετεπί, αποπι]]ρεί αἀγοιδαπίοτη [αοῖ]ο Ιπέοτίπιοραπ{έ, (6) 

1461γοο Ίησεις 5ίτασες οζ[ία : α]ῑος επίπη ρεάίθις σοποπσαη{, 

3105 4οπΗρις ἀασσγαηέ, αἲϊοδ ργοροφοίάΐριις ἵπ αἰίαπι {8- 

οἵαίο5 ροββιπηάαΠί. Οππιόο Ίῃροη5 ΠΙΟΓΙΙΟΓΗΠΙ βίΤασθΒ 

ἐοαθργναία εδεί, αἱ ποττοπάα5 ροτ]οπ]ϊ ἱπισίέας οπιπία πηθία 

6ἱ {εγτογα ἑοπιρ]εγἰςδοί; ΠΘΙΙΟ ἶαπι ονάΐπος βθγαγο ααάθ)αί. 

ΔΠΗΡΗΗ5. (7) ἆαπισια αηνοιδα ἵπ βασαπη ἀῑκ]οεία πα] ϊέπι- 

ἀπα, τες ἵπ ἵρδαπι Ἱμ[ογίαγ Βοπιταπη]άεπῃ. Εί ρτίπιΙπη ϱᾶ- 

Εἰέία Ἠνασμίαπα ο[α5 δαοἷαί; ἀείηάα ομ]ί(ιο ΡΗ1 Ισέα {τρ Πι 

εἶας ρουςίηηαῖί. Ὑπ]πεταο ἱσίαγ ποη Ἰαία]Ι αρορρίο 5οητα- 

πηῖδ 6410. γεοεία οε]οτίίοι αι[αρῖί, νε]οσιία(ἵ οἷας ππ]έαπη 

οοπόεάεπίθ [ετα, απο Ιηδοᾳπεραίατ. (8) Βεά οηἵπι αάπι 

ΟΠΙΠΕΡ αἱ Γαἴεπα εοπ{αβετεπ{, οἱ (αηία Ποππῖπαπα οοΠαγίος ἵη 

ΠΠ ΘΠΠΊάΙΘ αηριςδίαπα οοαγοίανείΥ σσ, ασθ]αί αἱ 

πιπίο τοσο πα]]ίος οοπομ]εαία (ως ροτνοπί, οί ρτοπη- 

πα, ὀοπίτα (παπη Πενῖ 5ο]εί, εαυ{ίες αἱ ρεάϊίας Ιασετοπί. Τη 

ροπία ἀθπίααα, [πας {εγσο Ἱπματεηήρας, {απ γιο]οηία οΓαί 

εκ (ορὶάα[οπο οοπιρτθβείο, αἱ Ῥρ]ανπηῖ αἆ αίταπηααθ εἶας 

Ἰαΐας αχίτηθῖ, ἵπ ΑΠΙΠΕΙΙ. Ριαοἱρίίατοπίαν. (9) βεπιϊγαπιϊς 

απίθπα, άάάπΏ ΠΙ8ΙΟΥ Ρ15, 4πος Ῥθ]]ο 5ιρειίπεναί, 1αης Πα- 

ΠηΘΗ 1Π (παπι οΥαφίςδδοί, τοβπασπ]α Ῥοπ5 αβδοἰάΙξ. Οἱρα5 

5ο]α!15, ταίῖς, ἵπ απα π]αδης Ἱπάοταπῃ ρει5εααεηΜῖαπι ηι- 

πηθγας ογαί, ἵη πηη]ίας ἀῑδίτασία ρατίες, άπο Παγϊ γὶς οµίΐ, 

ΠΠΑΣΠΑΤΩ οορίαπα ΤΠάσΓΙΠΩ 5αΏηιθγδίέ, εἳ ππυαπα Βεηηγα- 

πηῖαϊ, ἱπίετο]αδο Ποβίδριας (αηδία, 5οουπ(αἰς ργαριέ. 

(10). Ταπι τον Ιπάοταπα ργοάἱρῖϊς Σονῖς εί Υγαίαπι τεβροηθί8 

αἀπιοπί{α5, πο Πανίαπι ταμβῖτεί, Ώε[]ο βαρεγβδεάΙ{. βεηι(τα- 

πηὶς απίθπα, Ρεγπιαία εἰς οαρι1νῖβ, ἵπ Βαείτα, υὶκ {θτίίᾶ εχειο- 

{α5 ΡαΓί6 δαΐτα, ΤεπιθαγΙ{. 

ΧΧ. ΤοΙηροταο αἰᾳιαπίο Ρο5δί, ἰηδίά!ς ΝΙπγω ΕΠΗ ρε 

ααοράαπα οπΠποναπλ αρρεβία, ρηςίπαπα ΑΠΙΠΙΟΠΙ6 ΤΕΡΡΟΗ- 

5η Τη ΙΩΟΠΙΟΓΙάΙΩ τογοσαν!{. 1460 ηἰλΙ] αοριρί ἵπ Ιηδίάϊαίο- 

τοπι εἰαα]ές 5οᾶ τοσπο 1ρδί {ταΙίο, Ῥτογϊποϊαγαπ]απε Ῥτο0- 

{οοεῖς αἱ Ἰορίμππο τορὶ Ρ8Τ6γε ᾖ15οΐ5, οοπ{ΕδΙΙΠΙ εΧ Ἰοπηίηπη 

π{ αἆ ἆοοβ Ιαχία ογασιῖ Πάει πρταίυτα, 58 

(ϱ) δαπί αἱ ἵπ οοἱαπραπῃ οοπΥοΓΡ8Π4 Γαβι]6η: 

οοπβροοία, 

ευ μά αχ. 

έατ; οοπρ]αῖρας οπίπα αγίρας. ἵπ Ῥαϊα σπα ε]ας ἀο]αρεῖς, 

ππᾶ 6υΠΙ 1ὶς ανο]αβςα. Εέ Ἠήπο [αοίαπα αἱ Αδογηί, ἆππα 

σρηἰγαπιἰά σπα αῑίς ἱπππιογία]ίριας ασσεησεΠ{, ϱοΙάπΙΡαΠΙ ΡΓΟ 

ἄθα Ἰοπογθηέ. Ηα]αςπιοςί, Ργουί 1401 ἀἰσίαπῃ οί, 5ρπηϊγα- 

πηῖς, {οίῖις Απίαὸ, Ρυορίετ Γπάίαπι, τθρίηα, γι( αοχ[ίαπη Παρα, 

απαπη γἱκίσςοί αηπος 5οχασἰπία 4πο, γερηββδείᾳιθ 4ο εἰ ᾳὐδ- 

ἀταρἰπία, (9) Εί ᾖναρο απἱάεπῃ Ο/εσίας Ἡ]ε Οπίδας ἆς Βεπη]τᾶ- 



(194, 1.0.) 

συγγραφέων φασὶν αὐτὴν ἑταίραν Ὑεγογέναι εὐπρεπῇῆ, 
καὶ διὰ τὸ κάλλος ἐ ἐρωτικῶς ἔχειν αὐτῖς τὸν βασιλέα 
τῶν Ἀσσυρίων. (4) Τὸ μὲν οὖν πρῶτον μετρίας 

ἀποδοχῆς τυγχάνειν ἐν τοῖς βασιλείοις, μετὰ δὲ 

ὅ γνησίαν ἀναγορευθεῖσαν γυναῖκα πεῖσαι τὸν βασιλέα 
πένθ᾽ ἡμέρας αὐτῃ παραχγωρῆσαι τῆς βασιλείας. (6) 
Τὴν δὲ Σεμίραμιν ἀναλαθοῦσαν τό τε σκῆπτρον καὶ 
τὴν βασίλειον στολήν, κατὰ μὲν τὴν ̓ πρώτην ἡμέραν 

εὐωχίαν ποιῆσαι χαὶ μεγαλοπρεπῇ ὃ δείπνα, ἐν οἷς τοὺς 
τῶν δυνάμεων ἡγεμόνας χαὶ πάντας τοὺς ἐπιφανεστά- 
τους πεῖσαι συμππράττειν ἑαυτῇ: τῇ δ) ὑστεραίᾳ τοῦ τε 
πλήθους καὶ τῶν ἀξιολογωτάτων ἀνδρῶν ὡς βασίλισ- 

σαν θεραπευόντων, τὸν μὲν ἄνδρα καταθαλεῖν εἰς τὴν 
εἱρκτήν, αὐτὴν δὲ φύσει μεγαλεπίόολον οὖσαν καὶ τολ- 

μηρὰν κατασχεῖν τὴν ἀρχήν, καὶ µέχρι γήρως βασι- 

λεύσασαν πολλὰ καὶ μεγαλα κατεργάσασθαι. Περὶ μὲν 

οὖν τῶν κατὰ τὴν Σεμίραμιν τοιαύτας ἀγτιλογίας εἶναι 
συµθαίνει παρὰ τοῖς συγγραφεῦσι. 

ΧΧΙ. Μετὰ δὲ τὸν ταύτης θάνατον Νινύας ὃ Νίνου 

καὶ Σεμιράμιδος υἱὸς παραλαθὼν τὴν ἀρχὴν Ίἦρχεν 

εἰρηνικῶς, τὸ φιλοπόλεμον καὶ χεχινδυνευµένον τῆς µη- 

(5) Πρῶτον μὲν γὰρ ἐν τοῖς 

γρόνον διέτριθεν, ὑπ οὐδενὸς 

αὐτὴν 

ταῦτα 

10 

16 

20 

τρὸς οὐδαμῶς ζηλώσας. 

βασιλείοις τὸν ἅπαντα 
δρώμενος πλὴν τῶν παλλαχίδων καὶ τῶν περὶ αὐτὸν 

εὐνούχων, ἐζήλου δὲ τρυφὴν καὶ ῥαθυμίαν καὶ τὸ µη- 
δέποτε κακοπαθεῖν μηδὲ µ. μεριμνᾶν, ὑπολαμθάνων βα- 
σιλείας εὐδαίμονος εἶναι τέλος τὸ πάσαις πβῆσθαι ταῖς 

ἡδοναϊς ἀνεπικωλύτως. {8) Ηρὺς δὲ τὴν ἀσφάλειαν 

τῆς ἀρχῆς καὶ τὸν κατὰ τῶν ἀρχομένων γινόμενον φό- 
ον κατ) ἐνιαυτὸν µετεπέμπετο στρατιωτῶν ἀριθμὸν 
ὥρισμένον καὶ στρατηγὸν ἀπὸ ἔθνους ἑκάστου" (4) 
καὶ τὸ μὲν ἐκ πάντων ἀθροισθὲν στράτευμα ἐχκτὸς τῆς 

πόλεως συνεῖχεν, ἑκάστου τῶν ἐθνῶν τὸν εὐνούστατον 

τῶν περὶ αὑτὸν ἀποδεικνύων ἡγεμόνα" τοῦ δ᾽ ἐνιαυτοῦ 

διελθόντος μετεπἔµπετο πάλιν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τοὺς 

έρους ἀπέλυεν τς τὰς 

30 
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ἴσους στρατιώτας, καὶ τοὺς προτ 

πατρίδας. (6) οὗ συντελουµένου συνέθαινε τοὺς ὑπὸ 

τὸν βασιλείαν τεταγµένους πάντας καταπεπλῆχθαι, 

θεωροῦντας ἀεὶ δυνάμεις µεγάλας ἐν ὑπαίθρῳ στρατο- 

πεδευοµένας, καὶ τοῖς ἀφισταμένοις ἢ μὴ πειθαργοῦσιν 

ἑτοίμην οὖσαν τιµωρίαν. (6) Τὰς δὲ κατ ἐνιαυτὸν ἆλ- 
λαγὰς τῶν στρατιωτῶν ἐπενόησεν, ἵνα πρὶν ἢ καλῶς 
γνωσθΏναι τοὺς στρατηγοὺς χαὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας 

ὑπ᾿ ἀλλήλων, εἰς τὴν ἰδίαν ἕκαστος χωρίζηται πατρίδα" 

40 

4ῦ ὁ γὰρ πολὺς χρόνος τῆς στρατείας ἐμπειρίαν τε τῶν 

κατὰ τὸν πόλεμον καὶ φρόνημα τοῖς Ἰγεμόσι περιτίθηαι, 
καὶ τὸ πλεῖστον ἀφορμὰς µεγάλας παρέχεται πρὸς ἀπό- 

στασιν καὶ συνωµοσίαν κατὰ τῶν ἡγουμένων. (7) Τὸ 
δὲ μηδ’ ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν ἔξωθεν θεωρεῖσθαι τῆς μὲν ἆλη- 

50 θοὺς περὶ αὐτὸν τρυφῆς «λλοι ο μρρο, πδσι, χα-- 

θάπερ δὲ θεὸν νά διὰ τὸν φύδον ἕκαστος οὐδὲ λόγῳ 
η 
λ 

βλασφημεῖν ἐτόλμα. Σ Στρατηγοὺς δὲ καὶ σατράπας χαὶ 
Ας υ) Αα /” 

διοικητὰς ἔτι δὲ δικαστὰς καθ) ἕκαστον ἔθνος ἀποδείξας 
ο ν 2 / καὶ τἆλλα πάντα διατάζας ὥς ποτ ἔδοξεν αὐτῷ συµφέ- 

ριοροιυς. Ἱ. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΗΙ ΠΡ. ῃΠ. 
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πη]άς Π{οτίς (ΓαΦΙ41Μ. Αίλιοπωις γογο δἱ απίάαῃι α]ῆί δογ[ρίο- 
γε5 5ο αη, πηθΓαίΙΟΘΠΙ ἸιάΠο [μ]θᾳ ο]ορπῃ[ῖς [οτπιω, οἱ 

(6) 
ΔΟ ΡΡΙΠΊΗΠΙ φπΙάσπα Πιθάίοσγοπα οἱ Ιῃ τερῖα ἨΟΠΟΤΕΠΙ Ἱαδί- 

ο). ρι]ο μμ άἴποπη αῦ. Α9ΦΥΜΙΟΓΙΠΗ 10ρ6 αἀαμιαίαιη. 

{αηι 6986: Πιοχ γογο Ἰασί{πι μχογῖς ΠΟΠΊΟΗ ορηβοσηίαπα, 
Ρογειαςίσςο τορί (ναάσηί, αί απἴπαιθ ἀῑσς ς)ρί τοσο ορο- 
τοι. (5) Βεορίτο ἰρίαν οί νορία δίο]α Πο Γίαπα, Ργίπια ἀῑο 
αρ] ΗΠ1 Ἱη5[ήἡ(μἱςςο οἱ οοηνγ]νία πιαρηϊβσα, ἵπ Ύπ1ρας οορία- 
ΗΠα ἆπσρς οἱ ΠΟΡΙΠςΕΙΠΙΠΗ 4πεππαε αἆ οΏδαΠθπά η 51] 
Ιηζμχίςδεί. Ροδ/γ]ά[ο 4111Π1 ]ά11 γη]σης οἱ ργοσργος ΠΠ, αἱ 
Γαρίησο, αἆ πηηϊςίορία Ργώςίο ο556ΠΙ, ΥΙΡΙΠΙ ἵηῃ ϱΛΓΟΘΓΘΙΗ 

οοπηροβίς»ο : οἱ απ]α Ἱησρπίο αἆ τος πΙαρηᾶς αρίο ο55εί οἱ 
οοη[άθης, (αοΊ]ε Ἱπιρεγίπηι οὔ6μβᾶδδ6, 6οσι6 αἆ 5οποο{Π{θηι 

Πδηιο Ροβἴαπα, πηπ]ία οἱ ργῶζ]αγα ορογα Ρογρρίδ8α. Ε{ ως 
δυη{, (ο ϱΟΠίΓΟΥΕΙςα 4ο Φοπιγαπη]ἆς ΠαΤΓΑΠέ ααοίογος. 

ΧΧΙ. ΑΡ οἷις ορίίέα Νίηγας, ΝΙΠΙ οἱ θοπηγαΠηϊαἷς βμᾳ5, 

ΓΕΡΗΝΙΗ αἀθρίας. ἵπ ρασο αἀπηηϊκίταν]ε, Ῥοἱαπά1 φέμάίο εἰ 

(2) 
Νάπα Τη τερία οΠΊηΘ γἱί {επιρις οχκοσ]έ, εἰς ιἱ ἃ ΠΟΠΙΙΠΕ, 

ΡεποιΙογαπα απζασία. ππαίτεπα πθαπαα παπα πηϊίαίας, 

Ρνορίετα απ] ορηουΡ]ηίς οἱ αιπασμίς, οοΠβρίόθτο (αγ. Ώο]1οἷίς 

επΙπα οὔίοσαια ἴρηανο αρρτίπιε ἀοάδας, ππο]οίας πι]]ας 

πηι]]αδήπο ου/45 αἁπηίεναί, ᾳπάρρο η Ίνου Ροβίίπηα Ῥοαίί 

τορηϊ ΠΕΙ οχἰςιπιαης, 5ἳ αῖς μαι οπιηϊ τοαρ{ίαίαπη 

5οΠοτο ρεν[γησγείητ. (59) Ὑεταπα ί Πππηῖας οἱ 5οουγῖις 

τορπαταί, 6ί πηα]οτί θα α1{5 {ογγονί ο556{, (ποίαηΠίς ΟΘΓΓΙΠΗ 

υπ]συ]μθδί ποπ πι ΠΙήσταπα οἱ ἀἆπορια Ἱπιροτανί; 

(4) πιαπΙπ](ιο ἴπάς οοβοίαπα οχίτα πτῃοπα ἵπ οας(τῖς οοπ(ῖ- 

ΠΕΠ5; πα(ἶοπί οπίσπε ἀποεπα 5ἱρῖ αἀἰοΙβκΙπαα Ρτο[οςί{. 

ΑΠΠΟ οἰτομπηασίο, {οίίάεπα ο ρτονἰποῖῖς ατοθρεῖνΙέ, Ριῖογος 

ἵῃ ρα(παπα ἀἰπηίίεης. (5) 9πο Ποραί αἱ 5αβάΠΙ, πιαρηας 

Ρειραίμο εορίας 5πβ ἀἱο εαδίτα πιείατῖ, οἱ ροτά πο] θιις απ 

ἱπιρεγαία ἀοίτοσίαπΗρας Ῥῶπας, ἵΠ Ῥαταίο 6056 γἱΙάρηίο», 

πηθία ἵπ οΠίοΙο ορπΗποετοηία. (6) Απηιᾶ Υογο οοΡίΑΓΗΠΙ 

πιΠίαΠο αἆ Ἰου οεχοορί(αία οταί, πί ρΠ5 Παπ ἀπσος οί 

πηϊμίος [απηϊμαγ(αίοτη Ἱηίθι 5ο εοπ{ταχΙββοη{, ἵπ 5ΗΑΠΙ αΠ]- 

απο ραΐγίαπι αγοετοπίατ. Τοπηροτϊς οπίπα Ἰοπρβίπαι]ίας ρο- 

παπα τοὶ Ρο]1σα» οί απίπιος5 ἀποῖρας ααρεί, μίας ἵηπ ρηη- 

αἳρος οοπβρίγοηέ οί α βά6 ἀρροίεοσηί, απαπα Ρ]απηΠ ἵη- 

γαι. (σ) Οποά απίοπα ποπηηῖ 5ο οοπδρίοϊοπάαπα εχΠ(ρθ- 

μαΐ, νοιαρίαίση οἷας αἆ οπΊΠθ5 Υεἰαπο οταί : Ἱπίείπα, 

αὐαςί ἆθις [ογεί, ΠοΙΠΟ νο] Υοιρο επ ορίτοσίατο αμἀθραί. 

Αίαπο οχοτοΙπαπα ἀπσε», εί ΡΤΟΥΙΠΟΙΑΡΗΠΙ ΡΓΟΤΟΓΕΕ, ΓΟΓΗΠΙ- 

στο ἀοπποίζαΡΙΗΙ ομα{ογος, 4ο 5ἱηριΙαναπα βοπ[ίαπη Π141- 

σσ οοΠςΗΙΠΟΠ5, ἀΠαηπο αὖ οποίας 5 αΓΗΠΓΙΗΠΙ 

/ 
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ρειν, τὸν τοῦ ζν χρόνον κατέμεινεν ἐν τῇῃ Νίνῳ. (8) 

Παραπλησίως δὲ τούτῳ καὶ οἵ λοιποὶ βασιλεῖς παὶς 

παρὰ πατρὸς διαδεχόμενος τὴν ἀρχήν, ἐπὶ Ὑενεὰς ο 

χοντα ἐδασίλευσαν µέχρι Σ αρθαναπολ ου ἐπὶ τούτ 

γὰρ ἡ τῶν Ἀσσυρίων ἡγεμονία μετέπεσεν εἰς Μάους, 

ἔτη διαµείνασα πλείω τῶν Χιλίων χαὶ τριακοσίων [ἔτι 

δ) ἑξήκοντα], καθάπερ φησὶ Κτησίας ὃ Κνίδιος ἐν τῇ 

δευτέρα βίόλῳ. 

ΧΧΗΠ. Τὰ δ᾽ ὀνόματα πάντων τῶν βασιλέων χαὶ τὸ 

πλᾶθος τῶν ἐτῶν ὧν ἕκαστος ἐθασίλευσεν οὐ χατεπείγει 

Ἰράφειν διὰ τὸ μηδὲν ὑπ) αὐτῶν ποπ ο μηγήμης 

ἄξιον. Μόνη γὰρ τέτευχεν ἀναγραφῆς ἡ ο... συμ- 

μ.αχία τοῖς Γρωσὶν ὗ ὑπ Ἀσσυρίων, ὃς ἐστρατήγει Με. 

β ) Τευτάμου γὰρ ον ν τῆς 
Σεμιράµιδος, 

φασὶ τοὺς µετ ”΄ Ἀγαμέμνονος Ἕλληνας ἐπὶ Ἐροίαν 

στρατ εὔσαι, τὴν ἡγεμονίαν ἔγ όντων τῆς Ἀσίας τῶν 

μγων ὁ Έιθωνοῦ. 

Ἀσίας, ὃς ἦν εἰκοστὸς ἀπὸ Νινύου τοῦ Σ, 

Ἀσσυρίων ἔτη πλείω τῶν χιλίων. Καὶ τὸν μὲν Πρίαμον 

βαρυνόµενον τῷ πολέμῳ καὶ βασιλεύοντα τῆς Ἐρῳά- 

δος, ὑπήκοον ὃ) ὄντα τῷ βρσιλεῖ τῶν Ἀσσυρίων, πέμ.- 

ψαι πρὸς αὐτὸν πρεσθε υτὰς περὶ βοηθείας: τὸν δὲ Τεύ- 

ταμ.ον μυρίους { μὲν Αἰθίοπας, ἄλλομεὃ δὲ τοσούτους Σου- 

ξαποστεῖλαι, στρατη- 

(5) Καὶ 

τὸν μὲν Τιθωνόν, κατ’ ἐκείνους τοὺς Ἠβόνους ὄντα στρα- 

τηγὸν τῆς Περσίδος, εὐδοχιμεῖν παρὰ τῷ ἑασηεηή μιά-- 

λιατα τῶν καθεσταµένων ἐπάρχων» τὸν δὲ Μέμνονα 

τὸν ἑλικίαν ἀκμάζοντα διαφέρειν ἀνδρείᾳ τε καὶ ψυχῆς 

πεσει. Οἰκοδομῆσ σαι ὃ αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἄχρας τὰ 

ἐν Σούσοις βασίλεια τὰ διαµείναντα µ. µέχρι τῆς Περσῶν 

σιανοὺς σὺν ἅρμασι διαχοσίοις ἐ 

Ύὸν ἐπυναταστήσαντα Μέμνονα τὸν Τιθωνοῦ. 

ἡγεμονίας» κληθέντα δ) ἀπ᾿ ἐκείνου Μεμνόνεια" χατα- 

σχευάσαι δὲ καὶ διὰ τῆς χώρας λεωφόρον ὅδον τὴν µέ- 

() 
Ἀμφιοβητοῦσι ὁ δὲ καὶ οἱ περὶ τὴν Αἴγυπτον Αἰθίοπες 

λέγοντες ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις ἸΙονσΙης τὸν ἄνδρα 

τοῦτον, καὶ βασίλεια παλαιὰ δεικνύουσιν, ἃ ος έχρι τοῦ 

νῦν ὀνομάζεσθαί φασι Μεμνόνεια. (5) Οὐ η, ἀλλὰ 

τοῖς Τρωσὶ λέγεται βοηθῆσαι τὸν Μέμνονα μετὰ δις- 

μ. υρίων | μὲν πεζων, ̓ ἁρμάτων δὲ διακοσίων’ ὃν θαυμα- 

χρι τῶν νῦν Ὑρόνων. ὀνομαζομένην Μεμνόνειον. 

σθῦναί τε δι ἀνδρείαν καὶ πολλοὺς ἐ ἐν ταῖς μάχαις ἄνε- 

λεῖν τῶν Ἑλλήνων, τὸ δὲ τελευταῖον ὑπὸ Θετταλῶν 
ο οο λ / ὃν 3 

ἂν ευθέντα πατασφαγηναι: τοῦ δὲ σώματος τοὺς Αἰ- 

ἐγκρατεῖς Ἰ 
υ 

ὁστᾶ πρὸς Τιθωνὸν ἀποχομίσαι. Περὶ μὲν οὖν 

έμνογος τοιαῦτ' ἐν ταῖς βασιλικαῖς ἀναγραφαῖς ν 

στορεῖσ σθαί φασιν οἳ βάρθαροι. 

ΧΙΙ. Σαρδανάπαλλος δὲ, τριαχκοστὸς μὲν 

ἀπὸ Νίνου τοῦ συστησαµένου τὴν ἡγεμονίαν, ἔσχατος 

ὃν Ὑενόμενος Ἀσσυρίων βασιλεύς, ὕπερΏρεν ἅπαντας 

τοὺς πρὸ αὐτοῦ τρυφῃ χαὶ ῥαθυμία. Χωρὶ ς γὰρ τοῦ 

μηδ' ὑφ) ἑνὸς τῶν ἔξωθεν κα βίον ἔζησε Ὑνναικός, 

[ενομένους χατακαῦσαί τε τὸν νεκρὸν 

ο μ-- 

τν 
ΑΛ 
ων 

καὶ διαιτώμενος μὲν μετὰ τῶν τος ν δων, πορφύραν 

ἑ καὶ τὰ μαλακώτατα, τῶν ἐρίων ταλασιουργῶν, στο- 

Ἰὴν μὲν γυναικείαν ἐνεδεδύχει, τὸ δὲ πρόσωπον καὶ πᾶν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ρ. 

ἀἱδροπεης, ΝΙΠΙ γἱίαπι (γαηδθρῖί. (8) Αά οἳπῃ Ῥρορε Πιο- 

4ππη εί ορίοιῖ Γ6σ65, Ῥου ἐπϊρίπία Ποπηίηαπῃ Φίαί65 Ρογ 510- 

6688ΙΟΠΕΠΙ Ραί6ΓΠΙΠΗ ππρογίαπῃ αἀπηὶςίαγαπ{, αἆ Φατάαπᾶ- 

Ρα απ µ5απθ, Ο]15 (Θιηρογθ Αβδγγίογη Ἱπιρογίαπα , 4111 

υ]ία. 4ΏΠΟΡ πι] αἱ ἰτοεεηίος [ 5οχαρίηία 1], αἱ Οἱορίας 

Οπ]άϊας Ἰῃγο δεοππᾶο {γααῖέ, ἀπνανϊφεοί, αἆ Μόάο5 ἀ4θτο- 

Παίαπα ο5{. 

(ιδ. 136.) 

ΧΧΗ. Νοπιῖπα ΤεσΙΠ1, ααπίοαιθ τορπαΠ]έ ααΐδᾳια {θπι- 

Ρογ6, ααάπῃ ηΙΙ] πιομηογαβ!]ο ροβςθγίη{, ΓΘΙΟΓΓΘ ΠΟΠ ηθ0ΘΒ- 

ΒΗΠΙ δεί. Αιχίήαπι ἀμηλίαχαί Ττγο]απίς αΏ Αβγγῖς πιίδβιιπι 

2 
Τοιίαπηο θΠΙΠΙ Ιπ Αδία Τοσπαπίθ, ααὶ Υἱβεδίπ]ας θρἰαᾳ ΝΙηΥα, 

4ποο ΜΕεΠΙΠΟΠΕ, Τ{]ιοπί Πο, ΤεΙαμοΠΘΙ Ῥγοππεγήέ. 

Βοπη]γαπη]άἰς Πο, ἄ1αοος ἀϊοπηί Ιπιρογαίογο ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΘ 

Ῥ6]]ο Ἐγο]απα ἱπρείῇςδα, απ πῃ Ρ]α5 πη]]]ο απηἰς Αδαγγῖ ἵπη- 

Ῥογίαπα Αδία ]άπη {οηι]δδθη{. Αίαια Ργίαπηάπη , Τγοσβϊς τ6- 

66Π1, απ 1Π1 518 Ιπραν! Αδογγίαοϊ οεπίε]α 6956{, ηιοῖε Ώε]]ἱ 

βναναίιπη, Ρε Ἰοραίος βιηδίάϊα α Τομίαππο Ροίϊεςο. Ηιπο 

ἀεσθιι Ππλϊ]ία ΑπιΠίοραπι οί {ομάσπι ΦΗ5ί8Πος ο πι ἀπσθη[ίς 

οτί ριας 5Ώ ΜΕΠΙΠΟΠΘ, 1 ιοπὶ Πο, αεῖῃ ἆποθπι οχογοῖ- 

μα5 οοης{Πέμαγαί, απχ1ο Πιϊδ]ς56. (9) ΤΙοπΙΠΙ οηῖπι {ης 

{οπωροπί5 Ροι5ἰάΐς 5αἰταραπα, Ργο ορίαγῖς ῥγα[εο[ἰς αριιά Τ6- 

6ο σγαῖία Ρομαβδο: ΜΕΠΙΠΟΠΕΠΙ Ὑθγο αἰαίε Ποτοπίεπα, 

αἱ [ου (αάΐμμε εχοε]]ίς5ο απ]πιίάιθ σεηετοβίίαίθ. Ηίςο, αἰπηί, 

Ιπ 1.6 Βδαπα τθρίαπι οχδίταχ, ασ Μεπιποπία αὖ Τ]ο 

ἀῑσία αἆ ῬουδαγιΏ πδαιθ ρηποϊραίατη ἀπταν]ί; γίαπι ᾳυο- 

απε Ραβ]σαπι 5ἰΤαγΙ{, απ αἰίαπιπαπη ΜΤεηηποπία γουαίατ. 

(4) Ὑεναπα ἴηπ ἀπρίαπι Ἠου γουαηί /Ιλίορες, Ἠδγρίϊ α000- 

Ίο, απὶ 8109 ΜόΠΙΠΟΠΕΠΙ ραΐγίο απγοβδη!, αἱ ρα]αίία, αὐα; 

(5) Ὀιαί νενο 

οδί, οοηδίαης {αηια [ογί, ΜΕΠΙΠΟΠΑΙΗ γ]ρ]η{{ πῆ]ία Ρας έιπι 

Ἰοάίοσια Μαπηποπία γουΠσπίατ, ο5ίεπά ΠΜ. 

οἱ ἀποσηίος ου /Γά5 αἀάαχίς»θ, εἱ Πιᾶσηα {ογΗ(αα[ηίς σ]ογῖᾶ 

πηι]ίος ἵπ Ρυώ]ή5 ἄγα005 οροἱάϊδδο : 4οπεο αἆ αχίΓεΠΙΙΠΑ 

ΤΙιοβδα]ογαΠῃ ΙηδίάΙς ἐπισϊάαέας οοσαβιῖί. Ο848Υει ἴαπιθη 

Αμίορος ογερίππα εοπιβαβδἰδ5ε, οβ584.6 τορογίαρςε αά Τ- 

ΕποπΠπ. Ἠσρο 4ο ΜΕΠΙΠΟΠΘ ἵπ τορῖῖ5 ἀαρορῖρία οοπηπαρπ{αν1ϊ5 

ᾖαβονί θαρατί αβδογιηί. 

ΧΧΙΠ. δατάαπαραι]αβ 6150, ἱπροδίπιας α Νίπο, ἱπηρεγί 

απσίοις, οἱ Ροδίοιηι5 ΑΦΦΥΤΙΟΓΙΠΙ ΤΕΧ, ΟΠΠΜΕΒ 5105 ΠΙΔ]0- 

τος Ἱαχαπία αίσιθ Ἱσπαγία 5ΗρθιβτεδβΒ ΓΗ. Ναπι ργῶίεν- 

«παπα αοᾶ α ποπ]πθ οχίγα [αμ] μαπα οοηβρἰαεραίας, ΥΠ{απη 

αποααο ἀαχῖε ππαεῦγεη]. Ππίου οπου Ρίπα επίπῃ ΥΙγεης, 

Ραγριταπη Ἰαηαξαιιθ πιο[ἰδείηιας ἱτασίαια, δίο]α τυΠερη] 

πα], [αοίσπι. οἱ οίαπα οουρ5 {16ο αΠΐδαιο βοοΓίοΓΙΠῃ 16- 
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τὸ σῶμα Ψιμυθίοις καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τῶν ἑταιρῶν 
ἐπιτηδεύμασιν ἁπαλώτερον πάσης γυναιχὸς τρυφερᾶς 
χατεσχεύαστο. (2) ̓ Επετήδευσε δὲ χαὶ τὴν φωνὴν ἔχειν 
γυναικώδη καὶ κατὰ τοὺς πότους οὐ µόνον βρωτῶν καὶ 
ποτῶν τῶν δυναµένων μάλιστα τὰς Ἄρονὰς παρέχεσθαι 
συνεχῶς ἀπολαύειν, ἀλλὰ καὶ τὰς αφροδισιακὰς τέρ- 

Ψεις µεταδιώχειν ἀνδρὸς ἅμα καὶ γυναικός: ἐχρῆτο 
γὰρ ταῖς ἐπ᾽ ἀμφότερα συνουσίαις ἀνέδην, τῆς ἐκ τῆς 
πράξεως αἰσχύνης οὐδὲν ὅλως φροντίζων. (5) ᾿Ἐπὶ το- 
σοῦτο δὲ προήχθη τρυφῆς καὶ τῆς αἰσχίστης ἡδονῆς 
καὶ ἀχρασίας, ὥστε ἐπικήδειον εἲς αὐτὸν ποιῆσαι καὶ 
παραγγεῖλαι τοῖς διαδόχοις τῆς ἀρχῆς μετὰ τὴν ἑαυτοῦ 
τελευτὴν ἐπὶ τὸν τάφον ἐπιγράψαι τὸ συγγραφὲν μὲν 
ὑπ) ἐκείνου βαρθαρικῶς, μεθερμηνευθὲν δὲ ὕστερον 
ὑπό τινος Ἓλληνος, 

Εὺ εἰδὼς ὅτι θνητὸς ἔφυς, σὸν θυμὸν ἄεξε 
τερπόµενος θαλίῃσι’ θανόντι σοι οὔτις ὄνησις. 
Καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἶμε, Νίνου μεγάλης βασιλεύσας. 
Ταῦτ᾽ ἔχω ὅσσ᾽ ἔφαγον καὶ ἐφύθρισα καὶ μετ᾽ ἔρωτος 
τέρπν᾽ ἔπαθον, τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὅλόια κεῖνα λέλειπται. 

(4) Τοιοῦτος δ᾽ ὢν τὸν τρόπον οὐ µόνον αὐτὸς αἴσχ ρῶς 
κατέστρεψε τὸν βίον, ἀλλὰ καὶ τὴν Ασσυρίων ηγεμο- 
νίαν ἄρδην ἀνέτρεψε, πολυχρονιωτάτην γενοµένην τῶν 

. 
μνημονευοµένων. 

ΧΧΙΥ. Ἀρθάκης γάρ τις, Μ]δος μὲν τὸ γένός, 
ἀνδρείᾳ δὲ καὶ ψυχῆς λαμπρότητι διαφέρων, ἐστρατή- 

γει Μήδων τῶν κατ ἐνιαυτὸν ἐκπεμπομένων εἰς τὴν 

Νίνον. Κατὰ δὲ τὴν στρατείαν γενόμενος συνήθης τῷ 
στρατηγῷ τῶν Ῥαθυλωνίων, ὑπ) ἐκείνου παρεκλήθη 
καταλῦσαι τὴν τῶν Ασσυρίων ἡγεμονίαν. (5) Ἡν δ᾽ 

οὗτος ὄνομα μὲν Ῥέλεσυς, τῶν ὃ) ἱερέων ἐπισημότατος, 
οὓς Βαθυλώνιοι καλοῦσι Χαλδαίους. μπειρίαν οὖν 

ἔχων µεγίστην ἀστρολογίας τε καὶ μαντιχῆς, προέλεγε 

τοῖς πολλοῖς τὸ ἀποθησόμενον ἀδιαπτώτως. Διὸ καὶ 

θαυμαζόµενος ἐπὶ τούτοις τῷ στρατηγῷ τῶν Μήδων 
ὄντι φίλῳ προεῖπεν ὅτι πάντως αὐτὸν δεῖ βασιλεῦσαι 

πάσης τῆς χώρας Ἶς ἄρχει Σαρδανάπαλλος. (5) Ὁ δ᾽ 

Ἀρθαάκης ἐπαινέσας τὸν ἄνδρα, τούτῳ μὲν ἐπηγγείλατο 

δώσειν σατραπείαν τῆς Βαθυλωνίας, τῆς πράξεως ἐπὶ 

τέλος ἐλθούσης, αὐτὸς δὲ καθαπερεί τινος θεοῦ φωνη 

μετεωρισθεὶς τοῖς τε ἡγεμόσι τῶν ἄλλων ἐθνῶν συνί- 

στατο καὶ πρὸς τὰς ἑστιᾶσεις καὶ κοινὰς ὁμιλίας ἐκτενῶς 

ἐγκατασχευάζων πρὸς 

καὶ τὸν βασιλέα κατ) 

βίον κατασκέψασθαι. 

ἅπαντας παρελάμόανε, φιλίαν 
ἕκαστον. (46) Ἐφιλοτιμήθη δὲ 

ὄψιν ἰδεῖν καὶ τὸν ὅλον τούτου 

Διόπερ δούς τινι τῶν εὐνούχων χρυσΏν φιάλην εἰςήγθη 

πρὸς τὸν Σαρδανάπαλλον, καὶ τήν τε τρυφὴν αὐτοῦ 

καὶ τὸν γυναικώδη τῶν ἐπ,τηδευμάτων ζῆλον ἀκριόῶς 

κατανοήσας, κατεφρόγησε μὲν τοῦ βασιλέως ὡς οὖδε- 

νὸς ἀξίου, προήχθη δὲ πολὺ μᾶλλον ἀντέχεσθαι τῶν δο- 
θεισῶν ἐλπίδων ὑπὸ τοῦ Χαλδαίου. (5) Τέλος δὲ συν- 

ωμοσίαν ἐποιήσατο πρὸς τὸν Βέλεσυν, ὥστε αὐτὸν μὲν 

Μήδους ἀποστῆσαι καὶ Πέρσας, ἐκεῖνον δὲ πεῖσαι Ῥα- 

θυλωνίους κοινωνῆσαι τῆς πράξεως καὶ τὸν τῶν Ἆρά- 
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πηουληῖῖς ΘΟΠΙΡΟΠΘΙΕ, φπανγῖς ἀσλίσβία Πλα]Ίογο Ιαδο]γ]ης, 80- 
Ἱεραί. (ϱ) ΠοΙΠΘαΠα (ποσο. ὙΟσοΙη ΤΗ ΤΟ ΠΠΠΗ 
ορο 6ἱ Ροία αἆ νοἸαρίαίο ΕΙΙαπάας ἁοσοπιπηο Κα [Ιβδίηιο 
Παρίίθτ αἱῖ, φοά αἆ νοπθιρας οῬ]ος(α{ἴοηος ΙΙΠΑΤΙΗΙΗ. αἵπη] 
οἱ {οηπίπαραπα. οοποαΕί(ας ΔΡΡείοΓε; πίτοσιο 6οχα Ρα]σΠι 

ἁριίεῃς, οἱ ππρίπάίποια, (4 αοἰῖοπίς οοπηίθια, που 
Ποσο Ροπάθη». (3) Ἐοφαο {απᾶσηι ἀθ]ίοίαγι οί {υγρῖςεῖ- 
της νο]αρίαἶς ας Ιπίοπηρογαπί]α) Ρτοςθβοῖέ, αἱ «ΑΥΠΊΘΠ. Ίος 

Γαπεβτο 6) )ί 1ρ86 οοπιροπογθί, οἱ κιοσρεκογίβιις 56ΡΙΙΟΟ 

810 Ροδί πηονίοῦα {ηςογθθιιάπΠα παπά ατοδί. Τὰ απίσΙΗ ο [μ. 

Ρα αν ατῖσα ἃ ἀγά0ο0 αίᾳο (ΓαΠΦΙΓΗΠΗ Ἱία 8ο Παλοί - 

Μοτία]ῖ ΠΊΘΠΙΟΓ 6556, {πο ἆαά ραπαᾶία οοταἶ 

οἱ σοη]άπι Ῥίασα : η] α]ο Ίάσο οατοη{1. 

1ῃ56 6µο 5η οἶπί5 οοσα, ΝΙΠΙ φ αἱ 5οορίτα {οποβαπα. 
Ου Ἰᾳ8ί, φαοῖς ραδία5 οσο, ααᾶσιιο ΙΠίου 4ΠΙΟΓΟς 

Ισία ὑα]1, πλοα 5απί : ἵ]α Ιποϊγία ορίογα Επι]. 

(4) Φα 1πι Ισίμαν {αμὰ οογγαρ{{ς πποτΙ]Μας ο986ί, ΠΟΠ {Η{ΠΠΠΗ 

156 Γωάππι Πασίς5 οδέ υ]ία) οχ{έαπα, 564 ΑΒΦΥΓΙΟΓΗΙΗ 4110- 
απο Ἱπροπίαπα, ρα ορίοτῖ5, ασ πιοηοναπίας, ἀμ[ἱροίηπο 

ΠογΘΠ5, ηπαἶίας ονον!. 

ΧΧΙΥ. Αιραςθδ θΗΙΠΙ φιΠάαΠα, Παβοπο Μοᾶυνς, γἱγιίο 

πηΊσ ργαρίαπ{ῖα ροῇοης, οορίαγαη, απ εἱηση]ίς απη]ς 
εχ Μακία ΝίπαΠα πη οραπίας, ργα[οσίας ναί. Τ5 α Βαῦγ]ο- 

ΠΙΟΤΗΠΑ ἀ1σα, 6ΙΠ1 απο ἵπ οο ΠΠ Π0. (απ ΙΠαγ{{αίοπη οοπίτα- 

(2) 
ε]εδγς ενα υΊτο πΟΠΙΕΗ, Ιπίθυ βαοογάοίος Βαμγ]οπίοταπη, 

χογαί, αἲ αβγοραπάμπα Αδθγηῖς ἱπρογίαπα Πηβίίραίαγ. 

41ος Οἱα]άσος νοσαηί, ποριφείππο. Ηίο, αππη αβίτο]οσία 

οί ἀῑνίπα(ἰοηῖς ροηίία εχοε]]ογαί, πιά ἰΠί έτος οΥοη- 

{α5 γετε ρυῶάἰορπάο , πιασησπι 5)δί απείονΠαίοπη οοη:ραγᾶ- 

γεναί. Ἰ46ο Μοαάοτυπα 4ποσιο ἆποῖ, απαίσο 5ο, γαοίπαίις 

6ρί, οπηηίηο Γα{αγάΠὰ αἱ ἰοία βαγάαπαρα]ί ἀΠίοπο 1ο ρο- 

Παιν. (9) Ατρασθ5, Ιαμάαίο γἱπὶ εοηςΗίο, Βαυγ]οπία ριᾶ- 

{οοίαταα, δἱ τος (ορια Ἰαριστί{ οχιίαπα, οἱ ἀοδρομα(ί; οἱ 

σοι ἀαὶ ογαθι]ο ἵπ 5Ρ6πι οἰαία5, ου. οσίοΓατΙ ΠΠ]. Πα ΠΙΟΠΗΠΙ 

ἀποίριας [απημαίαίομι πες οοηγἰν[ῖδαια οἱ οοοφῖ5 

ΟΠΊΠ6Ρ Ργο]ίχο ἀαεππογοπάο, εἱπσαίογαπα Ῥοπογοἰοπίίαπι οἱ 

8ΠΊΟΤΘΠΙ 8ἱρί οοποϊιΠαν{ί. (4) Ορείαπ 4ποήπα ἀθαί, αἱ 

1Ρ5ΙΠΙ ΤΘΡΘΙΗ 815 οομ]15 ν]ἀσναί, {οίαππ(ε ία; ας τα(το- 

πθιη οοπίρπαρ]ανεία... Απγοαπα Ιβάν ῥαίαπα. οπἱάσπα οιΙ- 

ΠΙΟΠΟΓΙΠΙ ἀοπανί. Α ἆπο αἆ τορβοπα Ιπίτοδποία5, οἱ πιο]. 

σημα Ἰοπαηῖδ, οἳ δίασἷα αἆ (οπΙΙΠπαγΗ Πα πα ΠΙοΠοΠα ο01Ι- 

(ουηπαία, Ροπί{α5 οἱ Παιίάο οορπονΙί. Ώοδροσίο Ισίίαν Πο, 

αἱ Ποπίηο η] τας. Ῥγο 1, πηπ]ίο πιασῖς αἆ 5ρε5 α ΟµαΙάσο 

πποηςίγαἰας οπἰ(οπά η. ἱρί ἀαχ. (5) Ροβίτοπιο ο Β6- 

Ι65Υ Ἱία οοπ/αταν1{, αἱ 1ρ5ο Μεάος αίᾳο Ῥουδας αὖἲ 4ε[6ΟίΙΟ- 

Ἠθπα 5ομἱοἰίατοί, ἱδίο Υοτο Βαῦγ]οπίος αἲἲ Ἰ]α5 γοί 5οο16ία” 

(οσα ροτ(γαμονοίΣ ΟΙ Αγαβι ἱΠδαροΓ τορο, Ί8Η1 δἱρή απ ζο. 
-- 
/. 
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ων ἡ  εµόνα φίλον ὄντα προςλαθέσθαι πρὸς τὴν τῶν 

ὅλων ἐπίθεσιν. (6) Ὡς δὲ ὁ ἐνιαύσιος τῆς στρατείας 

διεληλύθει χρόνος, διαδοχᾶς δ᾽ ἑτέρας ἐλθούσης ἀπελύ-- 

θησαν οἳ πρότεροι κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὰς πατρίδας, ἐν- 

ταῦθα ὁ Ἀρθάκης ἔπεισε τοὺς μὲν Μήδους ἐπιθέσθαι 

τη βασιλεία» Πέρσας δ᾽ ἐπ᾽ ἐλευθερία χοινωνῆσαι τῆς 

ο Παραπλησίως ὃ δὲ καὶ ὁ Βέλεσυς τούς τε Ρα- 

6υλ ωνίους ἔπεισεν ἀντέχεσθαι τῆς ἐλευθερίας, καὶ 1 πρε- 

σθεύσας εἰς Ἀραθίαν παρεστήσατο τὸν Ἰγούμενον τῶν 

ἐγγωρίων, ὄντα φίλον. αὑτοῦ χαὶ ξέ Ύον, µμετασχεϊν τῆς 

ἐπιθέσεως, 

πάντες οὗτοι πλ Ἴθος στρατιωτῶν συναγαγόντες Ἴχον 

πανδημεὶ πρὸς τὴν Νίνον, τῷ μὲν λόγῳ διαδογἊν 

σος ὡς ἦν σύνηθες, -ι δ) ἀληθεία καταλύσοντες 

τὴν τῶν Ἀσσυρίων Ἄγε μονίαν. (8) οσα) οὖν 

τῶν προειρηµένων τε ππάριαν ἐθνῶν εἰς ἕνα τόπον, ὅ μὲν 

() Τοῦ δ᾽ ἐνιαυσιαίου χρόνου διελ θόντος, 

σύµπας αὐτῶν ἀριθμὸς ὑπῆρχεν εἲς τετταράχοντα µυ-- 

ριάδας: εἷς μίαν δὲ παρεμβολὴν συνελθόντες ο ολ ὐθυτο 

κοινη περὶ τοῦ συμφε έροντος. 

ΧΧΥ. Σαρδανάπαλλος 

εὐθὺς ἐξήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς τ 

δυνάμεις: καὶ τὸ μὲν πρωτο) Ὑενομένης ἐν τῷ πεδίῳφ 

δὲ γνοὺς τὴν ἀπόστασιν 

ἃὰς ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐθνῶν 

παρατάξεως ἐλείφθησαν οἳ τὴν ἀπόστασιν ποιησάµε- 

νοι, χαὶ πολλοὺς ἀποθαλόντες συνεδιώχθησαν εἲς ὄρος 

ἅο ὃν τῆς Νίνου σταδίους ἑθδομήκοντα" 9 μετὰ δὲ 

ταῦτα πάλιν χαταβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πεδίον καὶ πρὸς 

μ. άχην παρασκευαζομένων, ὃ μὲν Σαρδανάπαλλος ἆ ἄν- 

τιτάξας τὴν ἰδίαν στρατιὰν προαπέστειλε πρὸς τὸ τῶν 

πολεμίων στρατόπε δον τοὺς κηρύξ ἔρντας διότι Σαρδα- 

νάπαλλος τοῖς μὲν ἀνελοῦσιν Ἀρθάκην τὸν ΜἼδον δώ-- 

σει Ἰρυσίου διακόσια τάλαντα, τοῖς δὲ ζῶντα παρα-- 

δοῦσι χρήματα μὲν δωρήσεται ὃ δις τοσαῦτα., τῆς δὲ 

Μηδίας ἔπαργον καταστήσει. (4) Παραπλ Ὠσίας δὲ 

ἐπηγγείλατο δώσειν δωρεὰς τοῖς Ῥέλεσυν τὸν Βαθυλώ- 

νιον ἀνελοῦσιν ζωγρήσᾶσιν. Οὐδενὸς δὲ προςέχοντος 

τοῖς κηρύγμασι, συνηψε μάχ ην, καὶ πολλοὺς μὲν ἐφό- 

νευσε τῶν ἀποστατῶν, τὸ δ ἄλλο πλῆθος συνε θίωξεν 

εἰς τὴν ἐν τοῖς ὄρεσι 'παρεμθολήν. (4) Οἱ δὲ περὶ τὸν 

Ἀρθάκην διὰ τὰς ἵ τας ἀθυμοῦντες συνήγαγον τῶν 

φίλων συνέδριον καὶ προέθηκαν βουλῆν τί δέοι πριν. 

τειν. (5) Οἵ πλεῖστοι μὲν οὖν ἔφασαν δεῖν εἰς τὰς 

πατρίδας ἀπιέναι χαὶ τόπους ὀχυροὺς χαταλαμ.6άνε- 

σθαι καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἷς τὸν πόλεμον χρησίµων τὸν 

ἐνδεγομένην παρασχευὴν ποιεῖσθαι' Ῥέλεσυς δ᾽ ὁ βα- 

σαι 

ῥυλώνιος» φήσας τοὺς θεοὺς αὐτοῖς σηµαίνει μετὰ 

πόνων καὶ κακοπαθείας ἐπὶ τέλος ὁ ἄξειν τὴν προαίρεσιν, 

καὶ τἆλλα παραχο]ς έσας ἐνδεγομένως, ἔπεισεν ἅπαντας 

ὑπομένειν τοὺς κινδύνους. (6) Γενομέν ης οὖν τρίτηςπα- 

ρατάξεως, πάλιν ὦ ῥασιλεὶ εὺς ἐνίκησε χαὶ τῆς ο αι 

τῶν ἀποστατῶν ἐχυρίευσε χαὶ τοὺς Ἡπτηθέντας ἐδίωξ 

μέχρι τῶν δρων τῆς δι ὠνίας" συνέθη ὃ δὲ καὶ τὸν Ἂρ: 

ῥάκην αὐτὸν λαμπρότατα χινδυνεύσαντα χαὶ πολλοὺς 

ἀνελόντα τῶν Ἀσσυρίων γενέσθαι τραυµατίαν. (σ) Ῥη- 

λικούτων 2 ἐλαττωμάτων κατὰ τὸ συνεχὲς γενοµένων 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ρ. (158, 150.) 

εοηςῖ]α {οίία5 ποροίῖϊ οοπηπιιπἰσατεί. (6) Εί Ιαπι αηπηιο 

πι] {απΊροτα {γαηδαςίο, ποΥΩ 5αοοεάοβραπί οορῖα., Ρτῖο- 

τ]ρα5 ΡΤΟ ΠΠΟΓΘ ἵη 5ᾶ5 Ἠπο ἴ]πο ραΐτίας ἀἱπιϊδαίς. Α’ῃαθθ8 

ουσο Μοααϊς ρογ5ηαδῖέ, αἱ ΤοσΏΙΠΙ ΑΦΦΥΤΙΟΓΙΙΑ Ιηγαδεγεηί, 

Ῥοιφᾶσαιο 6α οοπᾶἱΠοπα ιἱ, Ιου φπίθ {ηπῖς ο586ϱέ αἲ 

εοοϊαίαίοηι αἱεσίαγΠ. 9ἱ6 Βε]εςγς 4ποηιμα Βαμγ]οπῖϊς {π 

Ημοατίαίθηα 8656 ΥἰπάΙσαπά{ αποίο Γηΐ. οἱ πιῖςθὶς ἵπ ΑΥᾶ- 

Ρίαπι πμΠΙῖ5, ἴογγα Ρτποίρεπα, αποσπΙη ποθρβκ!έμάο ἱραί 

οἱ ]15 Ποβρίηϊ πίαογοθάσραέ, Ῥαγ{οίραπα ὀθΗ5ΙΠΟΓΙΠΙ [ος 

(2) Αηπια Ιρίίαν ίσο οἰτομπιασία, Ὠὶ ΟΙΗΠΕΘΡ Ο6ΗΠΙ πιαρηϊ5 

πι ίαπη οορίς (Γοπαθηίθς ΝΙΠΙΙΠ «ΟΠΥΘΕΠΟΤΕ, γετρο {επις, 

αἱ ν]οαγίας Ῥτο ΠΊογθ οορίᾶς αἀάποστεπί, το αιίθπῃ ἶρδα, 

ΑΦΦΥΙΙἱ5 ΙΠΙΡΟΤΙΗΠΑ αἀἰππεγοεπ{. (8) Τοίι5 αιιίοπῃ ΠΙΙΠΊΘΥΗ5 πι]- 

Πίαπα, οχ απαί{που 15 σεπ{ἶρι5 εοµεσίοτιπι, εγαί οἴτοα ᾳᾶ- 

ἀπίηρεπία π]]]]α. Ηἰ οαςίτὶς {απο αἀαπα[ς, ᾳπἷά ἵπ τε ο556ί, 

Ιηίθε 56 οοηδι]ίαραΠί. 

ΧΧΥ. ῥατάαπαραΠας, απαπαργίπιύπι ἀα[δσ[ῖοπῖ5 πι) παπι 

αοθθρ]έ, οσἴοΓαΓΙΠΗ ΠαΠΙοηΙΠΙ εορῖας ἵη 605 ἀακΙέ. Οοπηπίς- 

«αήιε ἵπ οαπηρῖ5 Ρ"σµα ἀα[εοίογος 5αοδαρισγηί, αἱ, πιπ]18 

ΞΙΟΓΗΠΙ απη9δῖ5, αἆ πποπίθς, 5ορίπαρίηία δίαἀία α ΝΙΠΟ οἳ- 

ίο5, οοπιρι]ςί δὐπί. (9) Ωαππιαπθ ἆεηπο [οτίππαπα Ἠ6]]1 οκ- 

Ῥογί ἵΠ Ρρίαπᾶ ἀοδοσπάϊδδεπέ, αοῖο οοπίγα 11ος Ἱηξπσία, 

ῬαγάαπαΡρα[]α5 Ρ6Γ ΡΓά260Π6ς οαϊχίε, ἁπορηία απγὶ (αἱσπία 56 

ἀαίαγάπῃ αἳ, απΙ Αγῃασεπα Μοάιιπι ΙπίετίοδθτΙέ; αἱ ἁρ]απι 

οσα Μεσία ρνϊποΙραία ΠΗ1, αὐϊ γίναπα ἱπταδιάετΙε. (38) Ταη- 

{ππάσεπα ἆποαιε ρο]Ισἴ ας οδί 115, αι ΒεΙεδγη Ῥαμγ]οπίυπι 

γα] ρογεμιίβδοΠ{, Υ6ἱ γίναπι οορίδδοπί. Αἱ ΠΠ Ποπ Ἠ]5 

οὐ]σίίς α[Πῃεργοίατ, Ῥτῶ]ο ΙίογΙπι οοηδετίο, ΠΙΠΙΟ5 Υ6βε]- 

Παπι οσσ]άΙ{, τεµααππααο έαγθαπη αἆ οαδίΤα πιοπίαπα {1σα» 

νΐ. (4) Ταπι Αιμας65, Ρτορίογ αεοθρίαιη οἸαάθπῃ αΠΙΣΩΙΙΠΗ 

ἀθδροπάσθης., οοᾶοίο απΙΟΟγΙΠΙ δεμαία, απὶά ἀαϊποερς αβε- 

ἆ μπα ο55εί, Ῥτοροδυί οοηβ απάτη. (6) ΜαΙοτ ρατς ἵη 

ρα(ίαπη τογοτίοπά πα ορηφα1{, εί, 1ο6ἱ5 πευηΙοπίρας ο6σι- 

ραΐΐ5, απ έππ(πο αἆ Ρα] απ οοπάποθγεηέ, Ρο γίριας ρνος- 

Ραταπάα 6556. Α{αΠΙΠΙ Βε]εβΥ5 1]α ΒαΡγΙοηί5 Ρογ{εη(15 ἀ4θο- 

ΤΊΠΙ οοπβΓΙΛαΤΕί, οµη Ιαβογίρς οἱ ὤγαπηπί5 εοηβί]]α 605 αἆ 

Αποπι ροτάόίπτος, αίααπα, ρου ἔαπι Ἠουϊέ, θα ρ]εεγεί, 

(6) 

Οο]]α{ϊ5 ο1δο ἀθπιο βἰσηίς, {εγίία τοχ γἱοίοτία απᾶ ΟΠΗ 110- 

αἲ Ῥογίοι]α οὔαπι ἀθἴποερς Ρροι{ογεπάα 6/65 Ιπάχ{!. 

«ππα οαδίν]5 ρο(ἱίατ, εί γἱοίος αά Ῥαβγ]οπίῶ πδαιε βπος 

Ρου5εαἱέαγ. Τρ5ο α4ποάπθ ΑΓῃασθ6 ερτορίο ἀπιίσαης, θί 

πηι]ίος ΑβδγτίογΙπ] Ρ6ΠΠΊΘΗ5» Υα]πις αοοθρῖέ, (7) Ροίίοί 



50 ἐλευθερίαν αὐτομολοῦντος. 
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τοῖς ἀφεστηκόσιν, οἵ τὰς ἡγεμονίας έχοντες ἀπελπίσαν- 
τες περὶ τῆς νίκης παρεσχευάζοντο διαχωρίζεσθαι πρὸς 

τοὺς οἰκείους ἕκαστοι τόπους. (8) ὁ δὲ Ρέλεσυς ἐν 
ὑπαίθρῳ τὴν νύχτα διηγρυπνηχὼς καὶ περὶ τὴν τῶν 

δ ἄστρων παρατήρησιν φιλοτιµηθείς, ἔφησε τοῖς ἀπηλ- 
πικόσι τὰ πρ μο ταν ἂν πένθ) ἡμέρας ἀναμείνωσιν, 
αὐτομάτην ῆξειν βοήθειαν καὶ μεταθολὴν ἔσεσθαι τῶν 

ὅλων παμμµεγέθη εἰς τοὐναντίον" ταῦτα γὰρ ὁρᾶν διὰ τῆς 
τῶν ἄστρων ἐμπειρίας προσημαίνοντας αὐτοις τοὺς θεούς" 

/ λ / κ. 

10 καὶ παρεχάλει ταύτας τὰς ἡμέρας µείναντας πεῖραν 

λαθεῖν τῆς ἰδίας τέχνης καὶ τῆς τῶν θεῶν εὐεργεσίας. 

ΧΧΥΙ. Μετακληθέντων οὖν πάλιν ἁπάντων καὶ τὸν 

ὥρισμένον γρόνον ἀναμεινάντων, Ἠχέ τις ἀπαγγέλλων 

Ι διότι δύναµις ἐκ τῆς Βαχτριανῆς ἀπεσταλμένη τῷ βα- 

σιλεῖ πλησίον ἐστὶ πορευοµέγη κατὰ σπουδήν. (5) Εδοζεν 

οὖν τοῖς περὶ τὸν Ἀρθάκην ἀπαντῆσαι τοῖς στρατηγοῖς 

τὴν ταχίστην ἀναλαθόντας τῶν στρατιωτῶν τοὺς κρα- 

τίστους καὶ μάλιστα εὐζώνους, ὅπως, ἂν μὴ; διὰ τῶν 

λόγων τοὺς Βακτριανοὺς δύνωνται πεῖσαι συναποστῆ- 
» ς] / ών ο οω 

20 ναι, τοῖς ὅπλοις βιάσωνται μετασγεῖν τῶν αὐτῶν ἑλ- 

πίδων. (8) Τέλος δὲ πρὸς τὴν ἐλευθερίαν ἀσμένως 

ὑπακουσάντων τὸ μὲν πρῶτον τῶν ἡγεμόνων, ἔπειτα 
καὶ τῆς ὅλης δυνάμεως, πάντες ἐν ταὐτῷ χατεστρατο- 

πέδευσαν᾽ ({4) ὅτε δὴ συνέθη τὸν βασιλέα τῶν Ἄσσυ- 
{ λ λ / οο οο κωλ” 

50 ρίων τὴν μὲν ἀπόστασιν τῶν Βακτριανῶν ἀγνοοῦντα, 
» λ / 3 ή / ταῖς δὲ Ἔρογεγεν Ἰμέναις εὐημερίαις µετεωρισθέντα, τρα- 

ο. -” ον ο 

πῆναι πρὸς ἄνεσιν, καὶ τοῖς στρατιώταις διαδοῦναι 
λ 3 ς .ω λ οσο μ] Δ νὰ 3ῇ 

πρὸς εὐωχίαν ἱερεῖα καὶ πλΏθος οἴνου τε καὶ τῶν ἄλλων 

ἐπιτηδείων. Διόπερ τῆς δυνάμεως ἁπάσης ἑστιωμένης, 
ος ς νμον, 2 / / Ε) /3 / 
5υ οἱ περι τὸν Ἀρθάχην παρα πινών αὐτομόλων πυθόµενοι 

τὴν ἐν τῇ παρεμθολἩ τῶν πολεµίων ῥαθυμίαν καὶ µέ-- 

θην, νυκτὸς ἀπροςδοκήτως τὴν ἐπίθεσιν ἐποιήσαντο. (6) 
Προσπεσόντες δὲ συντεταγµένοι μὲν ἀσυντάκτοις, ἔτοι- 

µοι δὲ ἀπαρασχεύοις, τῆς τε παρεμθολῆς ἐκράτησαν 

36 καὶ τῶν στρατιωτῶν πολλοὺς ἀνελόντες τοὺς ἄλλους 
ο. Δ ο 

µέχρι τῆς πόλεως κατεδίωξαν. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ 
λ . λ / Ν 3 Δ σω Δ 

μὲν βασιλεὺς Σαλαιμένην τὸν ἀδελφὸν τῆς γυναικὸς 

ἀποδείξας στρατηγὀν, αὐτὸς τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἐπι- 

μέλειαν ἐποιεῖτο: οἳ ὃ) ἀποστάται κατὰ τὸ πεδίον τὸ 
40 πρὸ τῆς πόλεως παραταξάµενοι, δυσὶ μάχαις ἐνίκησαν 

τοὺς Ἀσσυρίους: χαὶ τόν τε Σαλαιμένην ἀνεῖλου, χαὶ 
-ω / 

τῶν ἀντιταζαμένων τοὺς μὲν ἐν τῇ φυγἩ κατέσφαξαν, 
Ν ο) - / οω 3 3 {4 Δ 

τοὺς δ) ἀποχλεισθέντας τῆς εἰς τὴν πόλιν ἐπανόδου καὶ 

συναναγκασθέντας ἑαυτοὺς ῥέπτειν εἰς τὸν Εὐφ φράτην 

-46 ποταμὸὀν, πλὴν ὀλίγων ἅπαντας ἀνειλον. να } Τοσοῦτο 

δὲ πλήθος ἦν τῶν φονευθέντων, ατε τὸ φερόμενον ῥεῦμα 

κερασύὲν αἵματι τὴν γρόαν ἐφ᾽ ἵκανὸν τόπον μεταύα-- 

λεῖν. Ἔπευτα τοῦ βασιλέως συγκλεισθέντος εἰς πολιορ- 

χίαν, πολλὰ τῶν ἐθνῶν ἀφίστατο, ἑχάστου πρὸς τὴν 

() Ὁ δὲ Σαρδανάπαλλος 

ὁρῶν τὸν ὅλην βασιλείαν ἐν τοῖς μεγίστοις οὖσαν χιν- 

δύνοις, τοὺς μὲν υἱοὺς τρεῖς ὄντας καὶ θυγατ έρας δύο 

μετὰ ολων χρημάτων εἰς Παφλαγονίαν ἀπέστειλε 

πρὸς Κότταν τὸν ἔπαρχον, ὄντα τῶν ἀργομένων εὖ- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ρουμ ΙΡ. Π. 104 

εί ἴαυι οοηπιᾶς τοβθΙι οἸαάες, δρε νἰοιογίῳ αρεοία, 
ἀμοςςδ 5ιᾶπι απἶαιο 401 αβίτο σος ΕΠΗ, (8) ΑΙ 
ἨΒεΙ68Υ5, απὶ ποοσίοπι ἴ]αι 5αῦ. 4Ο ΙΠΡΟΠΊΠΘΠΙ εχαροναί, 
5ιάθγαπι ορρεγγα{ἰοπῖ Ππίθηίας, ΤΘΓΙΠΙ 5ΙΙΟΟΘΒΘΙΠΙ 465ρο- 
ΓΑΠΗΡΙ5. Ἠ]ίγο γομίήγα Πα 6556 ΧΗΙΗΠΗ , οἱ πηᾶΡΠΕΠΗ ΤΕΙ 
[ οοπ{γαγίαΠΙ ΠΠπΙαΠΙοΠεΠὰ. [ονθ, δἱ ἱπαις ἑαΠ{ΗΠ ἀῑος 
Ρειεογεγατεηί; Ίου οηίΠα 56 γἰάθνο ρου αδίΤΟΡΙΠΙ 5οἱθηίίαηι 
ἃ 4ἡς ἴία ροτίοηᾶ!, αβθενοτααί. Δά {οἱ ἰρίίαν ἀἷος αἱ πια- 

πετεηί, εἰ απ 51ος ας ἴππι ἀεοταπα Ὀδηθγυο]οπίία ροτ]- 

ου]άΠ1 [ασθτοπέ, οχμογία(5 οί. 

ΑΧΥΙ. Πενοσα(ἶς Πα ουποίῖς εί ἀσβηΙίαπη εχδρεσ(αη ήθη. 

(οππρΙδ, ΗΡί{ο Παρα» ο Βασίῖαμα εορίας τορ πηίσδας 4ς- 

οα]σγανθ, άπηαιιε 6556 ἵπ ρορίπαπο, πυπαίατ. (9) Υϊδιηη 

οδί ἰσίίατ Αιρασί, αββιη{ς ΠΜ {ογι]βδ]πηϊς οἱ πιαχῖπιο 

εχρεΠ15, απαπαρηπη. ἀπαἴρας 5 ομνίαπη το, αἱ, οἱ 

γειρίς ἀε[εοιίοπεπ Ῥεγ5ιαάστε Βας(τ]αηῖς ΠΟΠ Ροβρεηέ, αι- 

παῖΒ. 1]ο5 αἆ ε]αδάσηι 5ροί ὁοπιπιππίοηθΠα αἀϊροτοπί. (3) 

ΘΩπα πιο Προτία(ἶς 5{πά1ο Ρνοπηίε ΠΙΟΥΕΠΙ σογθτοη{, ΡΓΙΠΥΗΤΗ 

ἆμσσς, ἀθϊηάο ἰοίας οχογοίας, αξία ἵπ οοάσπι ἴοςο ο0- 

Παπχοτπί. (4) ΑοοϊάΙ γετο αἱ Τεχ ΑΣΦΥΤΙΟΓΙΠΙ, ΙΡΠΟΓΕΗ5 

Ῥασίπίαπογ πα ἀθ[εσίίοπθια , Ργ]ονίδαιια [οί Ῥοπ]αη]ίαίο 

εἰαίᾳς, αἆ οἵσπι 565ο Ισπανία οοηγοτίειεί, δαἱδπο απ 

(ορια ἱη5(ΠποπάμΠῃ ερι]α5 Ππασηατη γἱοΙαΓΙΠΙ οἱ ΥΙπί α[ο- 

γΙπη(θ αἆ μου α Πτα εορίαπα δα ρημηϊκίτατεί. Τοίο 1ρ]ιη 

οοηγΊνϊ5 οχογοία πάμ]σοηίο, Ατβασθ5, Ρ6 ἰταηδίαρας 4ᾳ Πο 

αΙἱσοηίία οἱ οὐγῖείαίο Ἰοδίίππη εἀοεία5, ποσία εχ Ιπρτονίδο 

Ί]ος ορριη!. (6) Εί αποπίαπα εοπιροβί ΙΠΟΟΠΗΡΟΡΙΙΟΣ, 

Ρατα(ί Ἱπραγαίος Ιπγαάεβαηί, εαδίτα εχραρηαηί, εἰ πηη]ίο» 

Ποβύίπι οσσϊᾶηΐ, δἱ το]αιιος αά αγΏοπ1 αδᾳπθ ρογ5εαπαπ{Ηή. 

(6) Εχἰπάο τοχ, Φα]άηθηί, αχογῖς [γα(, ἱπηρογίο ἐαδίΡΕΠΣΙ 

ἐαά[το, ατβῖς ἀαίοπάεπά» οπταΠ1 δἳρί ἀθ]εραί. ρεᾷ τεῦε]]ε», 

οο]Ιαία ἵπ ἑαπηρῖς απίθ 1Ώ6Π1 ασἷα, Ρὶ5 ΑβδγΤΙΟ5 (μπάμΗΙ, 

αἱ, ἱπίογ[οσίο Φα]αΠιθιθ Ποδίίαπα α[ῖος ἵπ {αρα οοποιάμηέ, 

αἰίος αὖ ἵπρτοδδα αγρίς οχε]αδος. ἵπ. Επργαίθη Ργοροῖρίίο» 

αριπί; ραιοἴδαιθ οχόθρ!ῖ5, {οίπηι ΙπίοιΠοοΙοΠθ ϱΧΕΓΟΙΗΙΗΗ 

ἀθίοπί. (7) Αο {απίας {ππα εναί ο6οΙ5ογΗπη ΠΠΠΠΕΤΗΡ, πι 

αιηπίς οπιογς Πράαίι5 Ιοηρίπαιιο 5ρα[ίο εοἰοΓοπα ΓπηηλΗ{ά: 

έαπι γοἰϊμογεί. Πορ ἵπ π1μο οἴνομπηςοδσο, πηπ]ία" ΠΔΟ- 

πο5, 4ας ςἱησα]ας πΟΓ Ηρογία(ἶς ἱηδίραδαί, αἆ Μορίο5 ἀ6- 

βοϊππί. (8) Φανάαπαρα][ας 6ΓΡο γεΡΛΙΙΠΙ η ΠηαΧΙΠΙΟ ΥΟΥΡΑΥΙ 

ἀϊκογίπηίμα γἰάσης, ἴπερ βίος παίαδαπε ἆπας πιαβηᾶ ΟΠΗ) 

σαχα ἵπ ῬαρΏασοπίαηι πἆ Οο{{ 8η γα [οσίαπα, ρτα οείονΙς 
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νούστατον, αὐτὸς δὲ βιθλιαφόρους ἀποστείλας πρὸς 

ἅπαντας τοὺς ὑπ᾿ αὐτὸν τεταγµένους µετεπέµπετο ὃδυ- 
νάµεις καὶ τὰ πρὸς τὴν πολιορχίαν παρεσχευάζετο. 

5 5ο. / ΦΑ δ / 2 / ς/ 
(ϱ) Ην δ αὐτῷ λόγιον παραδεδοµένον ἐκ προγόνων, ὅτι 

1 τή Φος - Ν / ὸι λ / ς 
την Νίένον οὐδεὶς ἑλεῖ κατὰ κράτος, ἐὰν µη πρότερον ὁ 

ποταμὸς τῇ πόλει γένηται πολέμιος. Ὑπολαμθάνων δὲ 
τοῦτο µηδέποτε ἔσεσθαι, ταῖς ἐλπίσιν ἀντεῖχε, διανοού- 
µεγος ὑπομένειν τὴν πολιορχίαν, καὶ τὰ παρὰ τῶν 
ἐπάρχων ἀποσταλησόμενα στρατόπεδα προςεδέχετο. 

ΧΧΥΠ. Οἱ δ) ἀποστάται τοῖς προτερήµασιν ἔπαρ- 
ω / λ μὶ λ 

θέντες προςέχειντο μὲν τῇ πολιορχία, διὰ δὲ τὴν ὄχυ- 
/ ο οο 3 3λ 2 Α/ 4 λ 32 λα 

ρότητα τῶν τειγῶν οὐδὲν ἠδύναντο βλάψαι τοὺς ἐν τῇ 
/. ο Ἅλ ο . /ὀ - Δ 

πόλει' πετροέόλοι γὰρ Ὦ γελῶναι χωστρίδες Ἄ χκριοὶ 

μεμηχανημἔνοι τειχγῶν οὕπω κατ) 

ἐχείνους τοὺς χαιροὺς εὕρηντο. (2) Τῶν δ) ἐπιτηδείων 

ἁπάντων οἱ κατὰ τὴν πόλιν πολλην εἴχον δαψίλειαν, 

λ Ἄρὸς « περοπὴν 

προνενοηµένου τοῦ βασιλέως τούτου τοῦ μέρους. Διὸ 

καὶ χρονιζούσης τῆς πολιορχίας ἐπ᾽ ἔτη μὲν δύο προς- 

έκειντο προςθολὰς ποιούμενοι τοῖς τείχεσι καὶ τῆς ἐπὶ 

τὴν γώραν ἐξόδου τοὺς ἐκ τῆς πόλεως εἴργοντες' τῷ 

τρίτῳ ὃ) ἔτει συνεχῶς ὅμθρων μεγάλων καταῤῥαγέν- 
των, συνέθη τὸν Εὐφράτην µέγαν γενόμενον καταχλύ- 
σαι τε µέρος τῆς πόλεως καὶ χαταθαλεϊν τὸ τεῖγος ἐπὶ 

(2) Ἐνταῦθα ὅ βασιλεὺς νοµίσαςτε- 
τελέσθαι τὸν χρησµόν, καὶ τῇ πόλει τὸν ποταμὸν γε- 

α/ ψ. 
στκοιους εικοσιν. 

γονέναι φανερῶς πολέμιον, ἀπέγνω τὴν σωτηρίαν ἵνα 

δὲ μὴ τοῖς πολεμίοις γένηται ὑποχείριος, πυρὰν ἐν τοῖς 

βασιλείοις κατεσχεύασεν ὑπερμεγέθη, χαὶ τόν τε χρυ- 

σὺν καὶ τὸν ἄργυρον ἅπαντα, πρὸς δὲ τούτοις τὴν βα- 

σιλικὴν ἐσθῆτα πᾶσαν ἐπὶ ταύτην ἐσώρευσε" τὰς δὲ 

παλλαχίδας καὶ τοὺς εὐνούχους συγκλείσας εἰς τὸν ἐν 

μέσῃ τη τεσχευασμένον οἶχον ἅμα τούτοις 

() 
ο ο 5 / β / λ 2 σθ ου ο 9 
Γ:ο αποσταται πυθοµ.ενοι την σπωλειαν του μες 

πυρᾶ χα 
/ 

ἅπασιν ξαυτόν τε καὶ τὰ βασίλεια χατέκαυσεν. 

ναπάλλου. τῆς! μὲν πόλεως ἐκράπησαν, εἰεπεσόντες χατὰ 

τὸ πεπτωχὸς µέρος τοῦ τείχους, τὸν ὃ Ἀρθάχην ἐνδύ- 

αντες τὴν βασιλικὴν στολὴν προςηγόρενσαν βασιλέα, 

καὶ τὴν τῶν ὅλων ἐξουσίαν αὐτῷ ἐπέτρεψαν. 

ΧΧΥΠΙ. 
μένοις στρατηγοῖς δωρεᾶς τε διδόντος κατὰ τὴν 

3 αλ 

Ένθα δη τοῦ βασιλέ ὡς τοῖς συνα ο. 

ἀξίαν 
λ / 3 σω / κ" 23 ον 

καὶ σατράπας ἐθνῶν καθιστάντος, προςελθὼν αὐτῷ 
/ ς ὃν λ / Ῥέλεσυς ὁ Ῥαθυλώνιος, ὅ προειπὼν ὅτι βο ασιλεὺς ἔσται 

τῆς Ἀσίας, τῆς τε εὔεργεσ σίας ὑπέμνησε καὶ τὴν Ραόν- 

λωνίαν ἀργὴν ηξίου δοῦναι, κθάπερ ἐξ ἀρχῆς ὑπέ- 

σχετο' (2) ἀπεφαίνετο δὲ καὶ κατὰ τοὺς Χινδύνους 
Ν 

ἑαυτὸν εὐγὴν πεποιησθαι τῷ Εήλῳ, Σαρδαναπάλλου 
/ ο - 5 

κρατηθέντος καὶ τῶν ἄλλων βασιλείων ἐμπυρισθέντων, 
.. π λ 3 2ο 

ἀποχομιεῖν τὴν σποδὸν τὴν ἐκ τούτων εἰς βαόυλῶνα, 
/ ο. / -ω ο ο ο 

καὶ πλησίον τοῦ τεμένους τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ποταμοῦ 
Γ ο. , γ/ - 

καταθέμενον χῶμα κατασχευάσειν τὸ παρεξόµενον τοῖς 
π ν σ / ῴ / ο 

κατὰ τὸν Εὐφράτην πλέουσιν ἀθάνατον ὑπόμνημα τοῦ 
/ λ Ξ) / 4 / αι Ὁ ο 3 - 

καταλύσαντος την Ἀσσυρίων ἀρχήν. (8) Ἰ οΌτο ὃ᾽ ᾖτεῖτο 
/ / 3 4 Ν Δ λ κά 

πυθόµενός τινος εὐνούγου τὰ περὶ τὸν ἄργυρον καὶ χρυ- 
/ κα ας Ν λ Δ / 

σόν, ὃν διαδράντα καὶ πρὸς αὐτὸν αὐτομολήσαντα κα- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΒΑ. Β. (140, 141.) 

εαβά15 νερὶ αἀάἰσίαπα, πηΗέ; αἱ, {αρε]αγίϊς Ρο οΠηΠΘ5 

τορηί ρτον]ησ]ας ἀῑπιϊςίς, πηΗίπι ἀε]εοίας ασίί, εί αἆ {ο]ε- 

(9) Αίαί ναί]- 

οἵπῖαπα α ππα]ογίρας {γαάΙαπῃ Ἰαβεραί , α ΏΙΙ0 οαρῖ ΝΙΠΙΠΙ 

ΤαΠάΚΠη οὐόΙάἰσηεπι παοθδδατῖα «ΟΠΙΡΗΤΑΙ. 

Ρ9556, πῖςί Πανῖας αβῖ Ρηῖας λος οναάστεί. 1ἀ πππα παπι 

ταία5 οΥθη{ΗΓΙΠΗ , 8ΡΕΠΙ τοδἰςίοπά1 οοπεθρεταί; Ιάεοαιε οἳ- 

ΒΙ4ἱοπεΠῃ {ο]σατα, ἀππι ααχ[ίατος ῬτογΙποϊαγαπι ο... 

αιας εχδροοίαβαί, αἀνεηπίατεπί, οορϊίαραί. 

ΧΧΥΠΗ. ἨΗοξίες απίοπι, 5οοιπάϊ5 Ῥγο]ϊ αΠΙΠΙΟΘΙΟΕΕ5 

{αο1, ομδίάϊοπειη απἰάεπα αγςεοηΠἩ, δεά οῦ ΠΊΠΤΟΓΙΠΙ βγπϊξα- 

14 οξί 

πιασμηορ ο]ασμ]αηαϊς Ἱαρίάίῦας αρίΏ, γαι {δρίαά(πος, αβρθ- 

επ οΏ5εβςῖς ΠΟΟΘΓΘ ΠΟΠ ροίΐθταπί. Ναπι ῬαβἩϊρία, 

βοπί {οβδαγΙπ ἀθδιπαία, απἱείοδνα, πιατῖς ἀθπιο]εηά]ς 

(2) 
ΟπηπίαΠι Ῥγορίθγθα ΤΘΓΙΠΙ οορῖα Ῥνονἱάᾶ τορῖδ, ας αάθιη 

Δοσοππιοάί, ποπάσπα Π]ς οίαρας Ἰηγομίι εταη{. 

ἵπ ρανία, οατὰ ορρ]άαηῖς α[[αίῖπι 5αρρείεβαί. Ῥτοίαεία Ιβῖέατ 

ομβΙάίοηο ρετ ΡίεηπΙαπη πμ] ο παπί, πῖδι αποά πια πῖα 

ορραρηαπ{, αἱ εχ[ίαΠα 1Π 6ΔΠΠΡΟΣ οΏδεςδίς ΡτομΙρεη{. 'Γογ{ο 

46ΙΠΙΠΗ 4ΠΠΟ ασ, αἱ Επρηταίος, οοπ πας ἹππρΥΙαπη 

βγαΥΙ5ΦΙΠΙΟΥΗΠΗ {οπηροδία[{θας 6χοτεςέΘΗΣ, ατβίς Ῥαγίεπι 

(9) Τη 

γογο ΠΠΘΠΙ Ἠαβοεγο ο!αοΠΙάΠῃ, ΑΠΙΠΘΠΙΠΙ6 πιαπϊ[αςίο τί 

Ἰπαπάαταί, οἱ ΠΙΗΓΙΠΙ αἆ δἰαάία νἱσίπί! ἀο]ίοργοί. 

Ἰοδίθπι 65956 τεχ Ιαάϊσαης, 5Ρ6πι σα] αβ]θοῖί. Τίαφπε, 

ηο {Π Ποδίαπα Ὠπαπι15 ρογνοπ]τεί, ΤοΡΙΠ ἵῃπ τορία Ιηβεηίοη 

οχε(γαχῖ(ς, ᾳπο αΗΓΙΠ οἱ α’σοηίΠΠι ΟΠΠΠ6 οἱ αἰάαιά ογαἰ 

τορ] γοςπιοπ οοησοβεί. Ταπι οοπουβρἰηῖς εί οπποἩῖ5 1Π 

ἀοπιάα, παπα ἵπ πιθάΙο ϱυτ αεχδίγαχοταί, οοπο]ηδῖς, 96 

(4) οπ]υς 

Ππ(αγΙαπα (1η αἀΙδδεηί συ α τορε ἀθ[εσσταηί, μετ οο]- 

τορίαηατιθ ο Πα 15 ουηπίρα5 Ἱποθπα]ο αβδιηςέ. 

Ίαρδαπα πω ραγί6ηι Ἱησγθβδί γεια οερεταπέ, ΑΙῬασεη- 

σπα, τερῖα Ἱπάμίαπα ἴπάρθα, οΠΙΠΙΙΠΑ ΤΕΡΙΠΑ Ρροΐεβίαίε αηὶ 

ῥογηιίςσα , Γ66οΠ1 αρροµατιη{. 

ΧΧΥΠΙ. Τ5 άπμπα οσο οογίαπηΙη Πα Ργο ου]αδαιο ἀἱρί- 

{αΐο ργαηχία ἀῑδίτιριετοεί, οἱ 5ποβ Ρτογ]ηοΙ]ς βαΐταρας ἀεδί- 

σηαταί, ΒαΏγ]οπίας 4ποάπθ Ῥείαδγ5 αοοθροῖέ, απὶ Ιπιρθγπι 

οἱ Ῥγωάῖκοταί, πιοηίογπια«θ ΤΟΡΕΠΙ 44ΠΙΟΠ6Πς Βαβγ]ουία) 

(ϱ) 

Ὑοίαπη 4ποσπο Βεἱο α 56 {αοίμη Ιηίθς πλοία Ῥ6μί Ῥεγίομ]α 

ῥναρ[εζία απ. δἳρί αΏ 60 ΡΓΟΠΙΙΞΦάΠΑ {αςϊ Ρροβδια]αγ{ί. 

οδίοηάΙέ, ἀοβαιαίο βαγάαπαραΙο τορίααιιε Ιπέθηδᾶ, ϱ 6116- 

πριας Ἰπά6 ΡαΒΥΙΟΠΕΠΑ ἰγαηδ]α[ῖ5 Ργορα ἰ{επαρίαπι ΠΠίας ἀᾳῖ. 

αά Παγίαπα αρσογοπι οἀποίατάπα, απ παγ]σαπ{ίρις Ῥος 

Εαρηγαίθή Ἱπππποτίαιε ἆᾳ 11ο πιοπαππεηέαπα Ῥταβοτεί, αἱ 

(3) Ηος 14εο ρείεραί, ααοά ΡΟΗ ΑΒΡΥΤΙΟΤΙΗΗ ἀθδίναχ{{. 

οχ ουΠΙόο (αηδῄ1ρα οἱ αριά 5ο οοομ]ίαίο ἆα' 4ΠΤτο 
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τέχρυψεν. (4) Ὁ δ) Ἀρθάκης τούτων οὐδὲν εἰδὼς διὰ τὸ 
πάντας τοὺς ἐν τοῖς βασιλείοις συγκατακαΏναι τῷ βα- 

σιλει, τήν τε σποδὸν ἀποχομίσαι καὶ τὴν Βαθυλῶνα 

ἔχειν ἀτελῆ συνεχώρησεν. Εἶθ) ὁ μὲν Ῥέλεσυς πλοῖα πα- 

ῥραστησάµενος, μετὰ τῆς σποδοῦ τὸ πλεῖστον τοῦ τε ἆρ- 
γύρου καὶ τοῦ χρυσο συντόμως ἀπέστειλεν εἰς τὴν 
Βαθυλῶνα: ὃ δὲ βασιλεύς, µηνυθείσης αὐτῷ τῆς πρᾶ- 

ξεως αὐτοφώρου, δικαστὰς ἀπέδειξε τοὺς συναγωγισα- 

µένους στρατηγούς. (6) Τοῦ πράξαντος ὃ᾽ ὁμολογοῦν-- 

τος ἀδικεῖν, τὸ μὲν δικαστήριον αὐτοῦ κατέγνω θάνα-- 
τον, ὃ δὲ βασιλεύς, µεγαλόψυχος ὢν καὶ τὴν ἀργὴν τῆς 
ἡγεμονίας βουλόμενος ἐπιεικὴ παρέχεσθαι, τῶν τε χιν- 
δύνων ἀπέλυσε τὸν Ἠέλεσυν καὶ τὸν ἀποκεχομισμένον 

ἄργυρον καὶ χρυσὺν ἔγειν συνεχώρησεν: ὁμοίως δὲ καὶ 
τὴν δοθεῖσαν ἐξ ἀρχγῆς ἐξουσίαν τῆς Ῥαθυλῶνος οὐκ 
ἀφείλετο, φήσας µείζονας εἶναι τὰς ἐξ αὐτοῦ προγεγε- 

νηµένας εὐεργεσίας τῶν ὕστερον ἀδικημάτων. (6) Δια- 

θοηθείσης δὲ τῆς ἐπιεικείας, οὐ τὴν τυχοῦσαν εὔνοιαν, 
ἀλλὰ καὶ δόξαν παρὰ τῶν ἐθνῶν ἀπηνέγκατο, πάντων 

κρινόντων ἄξιον εἶναι τῆς βασιλείας τὸν οὕτω προςενε- 

χθέντα τοῖς ἀδικήσασιν. (7) Ὁ δ᾽ οὖν Ἀρθάκης τοῖς 

χατὰ τὴν πόλιν ἐπιεικῶς προςενεγθείς, αὐτοὺς μὲν κατὰ 

χώµας διώχισε, τὰς ἰδίας κτήσεις ἑκάστοις ἀποδούς, τὸν 

δὲ πόλιν εἰς ἔδαφος κατέσχαψεν. "Έπειτα τόν τε ἄργυρον 

καὶ γρυσὸν τὸν ἐκτῆς πυρᾶς ὑπολειφθέντα πολλῶν ὄντα 

ταλάντων ἀπεχόμισε τῆς Μηδίας εἰς ᾿Εκθάτανα. (9) 

Ἡ μὲν οὖν ἡγεμονία τῶν Ἀσσυρίων ἀπὸ Νίνου διαµεί-- 

νασα τριάκοντα μὲν γενεάς, ἔτη δὲ πλείω τῶν χιλίων 
καὶ τριακοσίων, ὑπὸ Μήδων κατελύθη τὸν προειρηµέ- 
νον τρόπον. 

ΧΧΙΧ. Ἡμῖν δ) οὐκ ἀνάρμοστον εἶναι δοχεῖ περὶ 
τῶν ἐν Βαθυλῶνι καλουμένων Χαλδαίων καὶ τῆς ἂρ- 
γαιότητος αὐτῶν βραχέα διελθεῖν, ἵνα μ.ηδὲν παραλεί-- 

πωµεν τῶν ἀξίων µνήµης. ({5) Χαλδαῖοι τοίνυν τῶν 
ἀργαιοτάτων ὄντες Βαθυλωνίων τῇ μὲν διαιρέσει τῆς 

πολιτείας παραπλησίαν ἔχουσι τᾶξιν τοῖς κατ᾿ Αἴγυ- 

πτον ἱερεῦσι. Πρὸς γὰρ τῇ θεραπεία τῶν θεῶν τεταγµέ- 
νοι πάντα τὸν τοῦ ζην χρόνον φιλοσοφοῦσι, μεγίστην 

δόξαν ἔχοντες ἐν ἀστρολογία. Ἀντέχονται δ' ἐπὶ πολὺ 

καὶ μαντικῆς, ποιούμενοι προῤῥήσεις περὶ τῶν µελλόν- 
των, καὶ τῶν μὲν καθαρμοῖς, τῶν δὲ θυσίαις, τῶν ὃ) 

ἄλλαις τισὶν ἐπῳδαῖς ἀποτροπὰς καχῶν καὶ τελειώσεις 

ἀγαθῶν πειρῶνται πορίζειν. (9) Εμπειρίαν δ᾽ ἔχουσι 

καὶ τῆς διὰ τῶν οἰωνῶν μαντικΏς, ἐνυπνίων τε καὶ 

τεράτων ἐξηγήσεις ἀποφαίνονται. Οὐκ ἀσόφως δὲ ποι- 

οὕνται καὶ τὰ περὶ τὴν ἱεροσχοπίαν ἀκριθῶς ἐπιτνγγά- 

νειν νοµίζονται" τὴν δὲ τούτων µάθησιν ἁπάντων οὐγ 

ὁμοίαν ποιοῦνται τοῖς τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδεύουαι τῶν Ἑλ- 
λήνων. (4) Παρὰ μὲν γὰρ τοῖς Χαλδαίοις ἐκ γένους ἡ 
τούτων φιλοσοφία παραδέδοται, καὶ παῖς παρὰ πατρὸς 

διαδέγεται͵ τῶν ἄλλων λειτουργιῶν πασῶν ἀπολελυμένος. 
Διὸ καὶ γονεῖς ἔχοντες διδασκάλους ἅμα μὲν ἀφθόνως 

ἅπαντα µανθάνουσιν, ἅμα δὲ τοῖς παραγγελλομένοις 

προσέχουσι πιστεύοντες βεθαιότερον. Ἔπειτ εὐθὺς ἐκ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΙ ΙΒ. Π. 
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ἈΤσοηίο {πογαί οἀοσίις. (4) Α’ρασο9 1βαν, το ἵσηαγιας, 
αιοᾷ οείατῖ ΟΠΊΠΕΡ ΟΠΗ 1686 ΟΟΠΟΤΕΠΊάΗ ρογ/ἱς6ρη{, οἱ οἵῃο- 
γε Δπ{ογοπάος, δἱ ἨΒαβγ]ομεπι οἰίτα Ρεηβίομαπα {μη 
ομποπάαπα οἳ οοποσδςί{. Ἐ γεδισίο Βε]θδυς, πανἰαῖϊς α- 
ΠΜΗΡΙΙ5, πα. οπῦ1. οἴπογο πηηχίπηαπη αγί ἈΓροηΠαα ραγ- 
[επι ΒαβγΙοποπη ἀογοχί. 5ο τΒὶ Αγία ἱ4 πιαη[[ος{ο 
ἀαργεΠεηδπ τορὶ Ἰηποίπεναί, ἀπείρις, «ποτά αμ κ] 
Ῥατζαπαρα]]πα. ἀομοί]αγαί, πδἱοίμπι 4ο Ίου Γα6ἶΠοιο 60Π- 
ΩΙ {, (5) ΗΙ του, Ρουσα{ΗΠῃ ὀρη/{εβςο, οαρ](α]θ ΡρΙΙσΊΠη 
Πγοσαηί. Αί τον, ΥἱΓ ππᾶσηί ΔηΙπηϊ, ρτἰποΙραίππι αἲ Ἠήια- 
πίαία οἱ εἰεπεπίία απδρίσαγ ΥΟΙΕΠΦ; ΠΟΠ. Πποᾶο α ροιἱζμ]ο 
ΡεΙεδγΏ αἨφο]νίί, 5ο οἵαῃη απἰάσαῖά απ οἱ αὐσοῃ[ῖ ἴγαῃς- 
Ροτίαίαπῃ ογαί, 14 οΠ1ης ἨαβΘΠΚΠΙ ΡογηηΙδ]έ; 6ος {τας Ιίατη 
ΠηΙῖο ἵπ Ῥαργ]οηίος Ροίος{αέοπα Ἰοπηἱηί ἀ4επηῖξ, Ρίγα ο]5 
πηθγῖία Θ1Ρα 56 ΠΙΙΟΓΗ 6596 ἀἰσμίίαης σμαπα Πη]ητίας 5πΏςο- 
ομία5. (6) Πας πιοᾷρταομῖς (1ῃ]α Ρειγη]σαία, ΠΠ Ώσῃθ- 
Υο]εηίί ποῦ. οχίσυα., ἔππι α]ογία αριά ρορη]ος εχἰπιία 
[γαοίαα. οοηβεεμί5 οδί, ΟΠΠΠΟΣΙθ γ6ρηο ἀἱσηιπῃ 69.56, 
απ! {απι Ῥεπίσπιπη ἀεπαπεπίθις 5656 οχ]ήμογεί, ορηςο- 
τυηί. (ή) ΒΙπΙΠΙ 4ποσιε Ιεπ]πίο Θισα εἶνος Ἠφης,, απαπῃ- 
γῖς ἴπ Ρᾶρος θο5 ἀῑςίγα]θγαί, δις {4ΠΊΘΠ ἱηρι]{ς ροβςοβ5ἴο- 

ηες τεδέ, αγ ροπη απίθτη 5οἱο σφᾳπαν]έ. Ταπη αυτα 

ἃγβεηίϊ αππίήαθ εκ Ῥγνα τοδίαμαί (πηη]ία ορτίο {αἱομία 

εναηί), Ἰ Εσραίαπα ΜαάοΓΙπα τορίαπα (ναμοηί. (8) Ηος 

6’Ρ0 Πιο Αδαγνίοτπι Ἱπρογίαπα, αποᾷ α- Νίπο αά (πίσοςί- 

ΠΙΑΠΙ πδ6μ6 Ρ’οροθπίεΠα Ρία5 πηῖ]]α οἱ (γουρη!ῖς αππ]ς 5ἰοΐο- 

ταί, α Μοααῖς οΥδ/δΙΠα ο5{. 

ΧΧΙΧ. ΝοΡΙ5 απίθπῃ ΠΟΠ αΠαΠΗΠΙ γΙάείατ, 4ς Οµαἰάας, 

άπο8 γοσδηί Ραβγ]οπίϊ, ΠογΙΠΊ( 16 απαπίαίο ράσα ασ ατα 

(2) 

Οµα]άαϊ ο{ρο, ΒαΡΥΙΟΠΙΟΓΙΠΙ γαιςαςδ]πηῖ, ϱΙΠάΘΠΙ {ους Τη 

Τ6ΟΘΠΦΘΤΕ, πο απ πιεπιοτία ἀἴσηαπα ροπή αἴτ. 

τορυβ]ῖεα ογά(πεπα {εποπί, {ποπ α σγρί{ 5αεργάοίθς 5ΙΡί νἵη- 

ἀἰσαπί. Ώδογαπι θΠἴπῃ ου] αἀαἰοΙ , ρ6τ οπηπο ν]ία ἴθ,- 

Ρα5 ρΗἰ]οδορμαπ{αγ, αἱ ρι;αλοἴρΙαΠῃ εχ αδἰγο]οσία ϱ]ογίαπ πση - 

οἰδοιπίαν. Θεά αιίαπα ἀῑνΙπαοπ]5 ΠΙασηοΡροτο θἰπάϊοςῖ, τος 

Γαίατας ρτοράἴοπηί, εἰ γε] οχρίαΠοπίρας, γε δασγΙΠοΙς, ναι 

ἹποαπίαΠοπίρας φπἱραδάαπα ανεγΓΙησα[ἶοΠθ6ς ΠΠαΙοΓΙΠΙ Ἠο- 

ΠΟΤΠΠΠ(Π6 ο[[οοίίοπες Ρτοάμέετο οοπαπίατ. (9) Αασηιις 

οίαπι ἀῑνϊπαοπῖς Ρογ]απα Ἰαμοπί, δοπιπίααο αἱ ριοαϊρία 

Ἱπίοιργοίαπίαν. Νοο Ἱπ5ομοτίον Παγαςρίοίπαπι [αεβίαπίος, 

γογα αεοηταίο Ῥγοάῖσστο οχἰςΗπιαπίατ. Αἲ ου απ] οΠΙΠΤΗΠΗ 

ἀοσΙπαπα ΠΟΠ 60 πΙοάο, απο ατῶσί 15 5ιαά 5 ἀθά[ά , Ρου- 

αἱρίαπί. (4) Αριᾶ Οαιάσο5 οπίπα ροτ σεπονῖς 5ει [απηία: 

(ταδἱίοπεπα σος ρ]οδορ]ιία ομπρῖς, βήηδαθ α ραΐτε Π]αμη 

αοαρίέ, αῦ αἰῖς ἱπίονῖπα ραΏ]ίοίς ππαπεγίρας οπηίπο ἤρεγ. Εί 

αυία. ρατοπίίρας υπίας πιαρίσίῖς, 4, αἱ εί α[[αϊπι εί 

οίτα ἱπγίάίαπα οπηπία ἀῑδεαηί, οἱ οογιἰοτί β4ε ρτασερί!5 α- 

(οπάσηέ. Ὠοϊπάς αππῃ α ρηοτῖς 5ίαἶπα Μή5 ἀῑοιρμηίς πω 
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παίδων συντρεφόµενοι τοῖς µαθήμασι μεγάλην ἕξιν [εἷς 
τὴν ἀστρολογίαν] περιποιοῦνται διά τε τὸ τῆς ἡλικίας 
εὐδίδαχκτον χαὶ διὰ τὸ πλλθος τοῦ προςκαρτερουµένου 

Ὑβόνου. (6) Παρὰ δὲ τοῖς Ἕλλησιν ὃ πολὺς ἀπαρά- 

σχευος προσιὼν ὀψέ ποτε τῆς φιλοσοφίας ἅπτεται, χαὶ 

μέχρι τινὸς Φιλοπονήσας ἀπΏλθε περισπασθεὶς ὑπὸ βιω- 

τικῆς χρείας" ὀλίγοι δέ τινες ἐπὶ φιλοσοφίαν ἀποδύντες 

ἐργολαδίας ἕνεχεν παραμένουσιν ἐν τῷ µαθήµατι, και- 
νοτομοῦντες ἀεὶ περὶ τῶν μ.εγίστων δογμάτων χαὶ τοῖς 

(6) Τοιγαροῦν οἳ μὲν 
βάρθαροι διαµένοντες ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ βεθαίως 

ἕκαστα λαμβανουσιν, οἳ δὲ Ἕλληνες τοῦ κατὰ τὴν 

ἐργολαβίαν κέρδους στοχαζόμενοι χαινὰς αἱρέσεις χτί- 

ζουσι, καὶ περὶ τῶν μεγίστων θεωρηµ.άτων ἀλλήλοις 

ἀντιδοξοῦντες διγονοεῖν ποιοῦσι τοὺς µανθάνοντας καὶ 

τὰς ψυχὰς αὐτῶν πλανᾶσθαι, τὸν πάντα βίον ἐν αἰώρα 
γινοµένας καὶ μηδενὶ ὅλως δυναμένας πιστεῦσαι βεθαίως" 

τὰς γοῦν ἐπιφανεστάτας αἴρέσεις τῶν φιλοσόφων εἴ τις 

δὴ .] ο 9 3 ο 

πρὸ αὐτῶν οὐκ ἀκολουθοῦντες. 

ἀχριθῶς 

ἀλλήλων 
ζούσας. 

ΧΧΧ. Οἱ δ οὖν Χαλδαῖοι τὴν μὲν τοῦ χόσµου νµ μ 
/ 4 / . 3 ο 

φύσιν ἀῑδιόν φασιν εἶναι χαὶ μήτε ἐξ ἀρχῆς Ὑένεσιν 
9 / {2 2 /Σ ὁ ολ ρα 
ἐσχηκέναι μήθ) ὕστερον φθορὰν ἐπιδέξεσθαι' τὴν δὲ τῶν 

/ λ . " / ὅλων τάξιν τε καὶ διακόσµησιν θεία τινὶ προνοία γεγο- 

"λα ἷά ον ας ϱ) σ ρα ον / 

ἐξετᾶζοι, πλεῖστον ὅσον εὑρήσει διαφερούσας 
Δ ο ο» / 

καὶ περὶ τῶν µεγίστων δοξῶν ἐναντία δοξα- 

νέναι, καὶ νὺν ἕχαστα τῶν ἐν οὐρανῷ γινοµένων οὐχ ὥς 
λα. 9) 5 / 23332 ς / λ / 
ἔτυχεν οὐδ' αὐτομάτως ἆλλ ὡρισμένη τινὶ χαὶ βεθαίως 

(5) Τῶν δ᾽ 

ἄστρων πολυχρονίους παρατηρήσεις πεποιηµένοι, καὶ 

τὰς ἑκάστου κινήσεις τε καὶ δυνάμεις ἀχριβέστατα 

/ ρα / κ» 
χεχυρωμένη θεῶν χρίσει συντελεῖσθαι. 

/ Ξ / 5 / ν ον πὸ / 
παντων ἀνθρώπων ἐπεγνωχότες, πολλὰ τῶν μελλόντων 

συμθαίνειν προλέγουσι τοῖς ἀνθρώποις. (8) Μεγίστην 
δέ Φασιν εἶναι θεωρίαν καὶ δύναμιν περὶ τοὺς πέντε 

ἀστέρας τοὺς πλάνητας καλουµένους, οὓς ἐκεῖνοι κοινη 

μὲν ἕρμηνεῖς ὀνομάζουσιν, ἰδία δὲ τὸν ὑπὸ τῶν Ἑλλή- 
ΑΣ ον η 

νων Κρόνον ὀνομαζόμενον, ἐπιφανέστατον δὲ χαὶ πλεϊστα 

χαὶ µέγιστα προσηµαίνοντα, καλοῦσιν ἡλίου: τοὺς Σ᾽ 
/ / -- 3 εν 9 { 

ἄλλους τέτταρας ὁμοίως τοῖς παρ ἡμῖν ἀστρολόγοις 

ὀνομάζουσιν, Ἄρεος, Ἀφροδίτης, Ερμοῦ, Διός. (4) 

Διὰ τοῦτο ὃ) αὐτοὺς ἑρμηνεῖς καλοῦσιν, ὅτι τῶν ἄλλων 

ἀστέρων ἁπλανῶν ὄντων χαὶ τεταγµένη πορείᾳ µίαν 

περιφορὰν ἐγόντων οὗτοι µόνοι πορείαν ἰδίαν ποιούρε- 

νοι τὰ μέλλοντα γίνεσθαι δειχνύουσιν, ἕρμ.ηνεύοντες τοῖς 
5 / ἡ κο ο } ΓΕΑ λ ο. ο. 
ἀνθρώποις τὴν τῶν θεῶν ἔννοιαν. Τὰ μὲν γὰρ διὰ τῆς 
λ ω Δ λ ο Αλ ο. ο / ΔΝ αἱ ο ο» ο. / ἀνατολῆς, τὰ δὲ διὰ τῆς δύσεως, τινὰ δὲ διὰ τῆς χρόας 

προσημαίνειν φασὶν αὐτοὺς τοῖς προςέχειν ἀχριθῶς 

βουληθεῖσι (6) ποτὲ μὲν γὰρ πνευμάτων μεγέθη ὃδη- 

λοῦν αὐτούς, ποτὲ δὲ ὄμόρων Ἠ καυμάτων ὑπερόολάς, 
9 ολλ) ς/ ο. ο) / 3 λά 3/ ολ δλί 

ἔστι δὲ ὅτε κομητῶν ἀστέρων ἐπιτολᾶς, ἔτι δὲ ἡλίου 

τε χαὶ σελήνης ἐκλείψεις, καὶ σεισμούς, καὶ τὸ σύνολον 
.ω / 

πάσας τὰς ἐκ τοῦ περιέχοντος γεννωμένας περιστάσεις 
Ἀ / λ Ωω Δ 3 / 3/1 Δ / 
ὠφελίμους τε χαὶ βλαθερὰς οὐ µόνον ἔθνεσι χαὶ τόποις, 

ῦ 
Δ ο / 

Υπὸ δὲ τὴν τούτων φορὰν λέγουσι τετάχθαι τριάκοντα 

να ] κε / 
ἀλλὰ καὶ βασιλεῦσι καὶ τοῖς τυχοῦσιν ἰδιώταις. 
« 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ρ. (τάς, 144.) 

πίαπίς, ΡΓΟΙΑΓΗΠΗ ΠΠ αθίτο]οσία] µαβίέυπι οἴδὶ οοπηραταηί, 

ἴππα αοᾷ αίας ἴ]α ἀοο[]ς ο5ί, ἔαπι ασ ππ]έο 1δππῃωτο 

βίο [ῖς Πηδιιάαη{. (6) Αραά ἄγῶσοβ Υοτο Ρ]ορίααθ αοσθάιηί 

Ππραγαί1, εί ΡΗΙοδορΗίαΠ1 56ο αἰΜησιπί; οροτα(αο α[αια- 

{επι ο {πιροηδα, ααῶγεπάᾶϊὶ γἱοίαδ εατα ἀῑδίτασίϊ, αΏδεθ- 

ἀπηί. Δί Ποσί ραιιοί αἰάαπα ρΗΙοδορ]ίσς) 56 ρα]ῶδίταρ ἰοίος 

πιαποΙρεηί , ἰ 1ρ8ἱ {άπιεη απαδίας σταία. ἀἱδαρ]ίπ α.μορ- 

τοηί, ΠΟΥαδαπ6 5εΠηροτ ἆθ ρ]ασοῖής πιαχἰπιῖς ἀἱδριίαίίοπος 

πηουοηί, πεό ΑΧΙΠΗ ἵῃ ΠΙα]ογΙΠ1 γεβήϊρίϊ5 ρεάσπη {επεηί. (6) 

Ωποσῖτοα Βατρατί, Ιδάεπη Πηρίίοτ ἱπῃαρτοπάο., Αγίου ςἱπ- 

ρα ροεγρ]απί. Αί αταοὶ, εχ ατηβοίο Ἱαογαπι οπρἰαμἆο, 

πογας οοπάη! φεοίας, αἱ 4ο πακἰπιῖς ἱπίοχ 56 Ρογοερί!5 ορῖ- 

πἰομίρας οοπίατ]ῃς ἀῑδεερίαπάο [αοϊσπί αἱ ἀἰδαίρα 86η- 

{οπή]5 πο 1]άο αηοἱρ]ίο5 Παοίπθηί, ἁαπἰπλῖαπθ ἱρδοτάπῃ Ρος 

ΟΠΊΠΘΠΙ Υ{ίαΠΙ 5αβροηςί ἀαρίααα πιαπδα{, πθς 1 γαἱ ο6ἵ- 

ἴαπι ἱγήρασγα αβδΘϱΠΒΙΟΠΕΠΩ ααθαπί, Ναπι δἱ 45 πιαχίπηθ {ῃ- 

5ἰσησβ ΡΙΙΙΟΒΟΡΠΟΓΙΠΙ βοοίας οχαπηϊπαί, Ῥιαίππτη Ιπίςγ 56 

4ἴδεγαρατο αἱ ἵπ ϱιαγἰδθἰπη]ς δοπίοπ(115 ἱΡῖ αἀγεγραγί 60Η]- 

Ρεν]εί. 

ΧΧΧ. Οείογαπι Οµαἱάοοί πιαπᾶΙ απἶάσπι παίυταπα δειηρί- 

{οΓηαΏ] 6556 ΡοΓ]ραπέ, απδ πεσιιθ οσγίαπα Πορ ου ππα 

παβθαί, ποσα οογγαρίοπεΠη π]]ο ἀαϊποεϱρ5 {επΙροΓ6 αἁπηῖί- 

αἱ: 564 ονάϊπεπι Ἠπο εἶ οπαίαπ απἰγουςῖ ᾱ ἁἰγίρα αιαᾶ- 

ἆαπι Ρργογἰἀθη/ίῖα οχβςίογα; ααῶαια ηαπο ἵη οσ]ο Παηί 5ἵπ- 

βα]α, πο οαδα απί 5υα (παάαπι δροηίθ, 5εά ἀθείεγηπϊπαίο εἶ 

βγηιίθγ ταίο ἀἆδογπι ιά]οῖο Ρεγῇοί. (2) Ἐκ Ίοηρα Ιδίαιτ 5ἷ- 

ἀθταπῃ οΏδεγγαίίοηθ οί αθοιγαία πιοίπαπα αίαιπαο  γΙΓΙΙΠι 

οπ]αδαια οοφη/ίοπο, απα ΙΠΙΥθ6ίςο5 Ῥγοδίαπί πηοτίαἰας, 

πχα]ία Πουλπί ρα εγεπίιτα Ῥγώάἰοσηί,  (ϐ) Μαχίπιαπι γετο 

οομδἰάθΓΦ{ΙΟΠΟΠΗ οἱ εἱπσιι]αγοιη ο[ἠοαοἰαίθπη (πραππί αι ήπαθ 

βίο]]1ς., αάς ρ]αηθία5 γοσαμιΙ5, 11 Υετο οοπλπιαηΙ ποπηίηθ 

ἠ{εγργοίσς ἀἰοιηί; Ῥριο οείογῖς αιίοπι οι, απί Οτο- 

ης (δα πς) α ἀγθοῖς ΠΟΠΑΙΜΑΙΙΣ, α Πα 6ΙαΡΙΒΒΙΠΊΗΗ5 81ἡ 

ἃο ρ]αγίπια πηακίπ]ασιο ροτίεπᾶαί, ΗέΠιη αρρεµαηί; 66- 

ἴειος απαξαου οππι αθ[το]οσῖς ποδιαβρας Ματίσπα, Ύεηθ- 

ΤΕΙ, ΜενοιΙαπη οἱ ᾖογεπῃ παποιραπ{. (4) ΜπίογρτθείαΠῃ ηο- 

ΏΠΘΗ 1460 οἱς παπί, αιιοᾶ απππῃ οείογα» 5ίΘ6Ι]α: ΠΟΠ οΓ6Π{, 

5641 ΠΠΑΠΩ οαΠ(16ΠΗ Β6ΠΙΡΟΥ ο Ιπα{ο ουδ οἰγοππαο ΟΠ ΕΠΗ Ἠᾶ- 

Ῥοαη{, Εἱ 5οἱἱ ρεε]ατί 51ο ποτε (πίτα ορίοπάαπἰ{, ἀδογαπ]- 

απο γοἱαπίαίοηα Ποηπἱηίρις Ιπίαγρτείμπα Ίος επ ΠΙθηί. 

Ου άαπα οπίπη ονία, απ ἆαπι οοζᾶδα , ΠΟΠΗ] Ρ6γ οἱογσς, 

εἱ ααἱς ἀσεηίου αἰίθπάενε γε, Ρογίοπάί αὐ Μίς αἰαηέ : (5) 

οᾳς οπίπι πιοἆο Υοπίονιπα Ργοθθί]α5, πηοᾶο Ππιρηῖαπα {6π1ρθ- 

αἰαΐος ἱπσθηίο5υθ Ο9ἱ0Γ65, ἱπθγάυΠι οιαΏα οτίας οοπιδίαΓγΠ!, 

πος ΠΟΠ. φοἷίς οἱ Ἰωπῶ ἀο[οσίοπες (ΘθγΓά:Π116 {ΤΕΠΙΟΓΕΒ, εί 

Γ ομπσίας ἀθπίαια νατῖείαίες, αΏ α6Γθ ΠΟΡ αππρἰοπίο εοσίας, 

έαιι Ῥομας, 4παΠ1 Ποχί85., ΠΟΠ 8011 σοη{ίρις ἴογγῖδαιε, Υθ: 

ΡΙΙ οἱ τοσίρας οἱ ργ]ναί(ἶ5 αἱ ρςΗρεί ἀσπαπίίατο. (6) ΗΙ5 

[ φίεῖ]ας (ηρίηία αυ Εέπαπί, ἆπος 405 γοσαπέ ϱΟΠΣΙΗΑΠΙΟΡ 1 



(4, τα5.) 

ἁστέρας, οὓς προςαγορεύουσι βουλαίους θεούς" τούτων 

δὲ τοὺς μὲν ἡμίσεις τοὺς ὑπὲρ γΏν τόπους ἐφορᾶν, τοὺς 

δὲ ἡμίσεις τοὺς ὑπὸ τὴν γην, τὰ κατ᾽ ἀνθρώπους 
ἐπισχοποῦντας ἅμα καὶ τὰ χατὰ τὸν οὐρανὸν συμβαί- 

ὕ νοντα: διὰ δ᾽ ἡμερῶν δέχα πέµπεσθαι τῶν μὲν ἄνω 

πρὸς τοὺς χάτω χαθάπερ ἄγγελον ἕνα τῶν ἀστέρων, 
τῶν δ᾽ ὑπὸ Ἱῆν πρὸς τοὺς ἄνω πάλιν ὁμοίως ἕνα" καὶ 

ταύτην ἔχειν αὐτοὺς φορὰν ὥρισμένην χαὶ περιόδῳ χε- 
χυρωμένην αἰωνίῳ. {7 ) Τὸν θεῶν δὲ αωρίους εἰναί φασι 

10 δώδεχα τὸν ἀριθμόν, ὧν ἑκάστῳ μηνα καὶ τῶν δώδεκα 

λεγομένων ζῳδίων ἓν προςνέµουσι. Διὰ δὲ τούτων φασὶ 
ποιεῖσθαι τὴν πορείαν τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ 
πέντε τοὺς πλάνητας ἀστέρας, τοῦ μὲν ἡλίου τὸν ἴδιον 

χύχλον ἐν ἐνιαυτῷ τελοῦντος, τῆς δὲ σελήνης ἑνὶ μηνὶ 
τὴν ἰδίαν περίοδον διαπορευοµένης. 

ΧΧΧΙ. Τῶν δὲ πλανήτων ἕκαστον ἴδιον ἔχειν δρό- 

μον καὶ διηλλαγµένως χαὶ ποιχίλως χρῆσθαι τοῖς τά-- 

Ίεσι καὶ τῇ τῶν χρόνων διαιρέσει' πλεῖστα δὲ πρὸς τὰς 

16 

γενέσεις τῶν ἀνθρώπων συµθάλλεσθαι τούτους τοὺς 

ἀστέρας ἀγαθά τε χαὶ κακά, διὰ δὲ τῆς τούτων φύσεώς 

τε καὶ θεωρίας μάλιστα γινώσκειν τὰ συμθαίνοντα τοῖς 

ἀνθρώποις. (5) Πεποιῆσθαι δέ φασι προῤῥήσεις ἄλλοις 

τε βασιλεῦσιν οὐκ ὀλίγοις καὶ τῷ χκαταπολεμήσαντι 

Δαρεῖον Ἀλεξάνδρῳ καὶ τοῖς μετ) αὐτὸν βασιλεύσασιν 
3 / Ν ψ' / ο { 3 [νά ολ .- 

Ἀντιγόνῳ τε χαὶ Σελεύχῳ τῷ Νικάτορι, ἐν ἅπασι δὲ τοῖς 

ῥηθεῖσιν εὐστοχηκέναι δοκοῦσιν' ὑπὲρ ὧν τὰ κατὰ µέ- 

ρος ἐν οἰχειοτέροις ἀναγράψομεν καιροῖς. (8) Προλέ- 
ολ ο δα / Δ / ὅ / ω, 

γουσι δὲ καὶ τοῖς ἰδιώταις τὰ μέλλοντα συµβαίνειν οἵὔ- 

τωό εὐστόχως, ὥστε τοὺς πειραθέντας θαυμαζειν τὸ γι- 

νόµενον καὶ μεῖζον Ἡ κατ ἄνθρωπον ἡγεῖσθαι,. (4) 

Μετὰ δὲ τὸν ζῳδιακὸν κύχλον εἴκοσι χαὶ τέτταρας ἆφο- 
. πα ο, . 

Ρίζουσιν ἄστέρας, ὧν τοὺς μὲν Ἠμίσεις ἐν τοῖς βορείοις 

μέρεσι , τοὺς ὃ᾽ ἡμίσεις ἐν τοῖς νοτίοις τετάχθαι φασί, 

χαὶ τούτων τοὺς μὲν ὀρωμένους τῶν ζώντων εἶναι κατα- 

ριημοῦσι, τοὺς ὃ ἀφαγεῖς τοῖς τετελευτηκόσι προζω-- 

ρίσθαι νοµίζουσιν, οὓς δικαστάς τῶν ὅλων προσαγορεύ- 

ουσιν. (6) Υπὸ πάντα δὲ τὰ προειρηµένα, τὴν σελήνην 

λέγουσι φέρεσθαι, ἔγγιστα μὲ ἐν τῆς γῆς οὖσαν διὰ τὴν 

βαρύτητα, διαπορευοµένην δ᾽ ἐν ἐλαγχίστῳ χρόνῳ τὸν 
κ. 5ὶ ’ ο. -”ω ” 

40 ἑαυτῆς δρόµον, οὐ διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς φορᾶς, ἀλλὰ διὰ 
/ -ω / ὧ, ολ Δ ρα 3 / 

τὴν βραχύτητα τοῦ κύκλου. (6) Ὅτι δὲ τὸ φῶς ἀλλό- 
δα λ / ὴ ο λςι - διὸ λ 

τριον ἔχει καὶ διότι τὰς ἐχλείψεις ποιεῖται διὰ τὸ 

σχίασµα τῆς γῆς παραπλήσια λέγουσι τοῖς Έλλησι" 
λ Μι ρα Ν λ λ 2χλείψε Ἴσθε ών. 

περὶ δὲ τῆς κατὰ τὸν ἥλιον ἐκλείψεως ἀσθενεστάτας 

45 ἀποδείξεις φέροντες οὐ τολμῶσι προλέγειν οὐδ) ἀκρι- 
Β / 

έῶς ὑπὲρ αὐτῆς παραγρά ιν τοὺς χρόνους. (7) Περὶ 

δὲ τῆς γῆς ἰδιωτάτας ἆ ποφάσεις ποιοῦνται, λέγοντες 
ἡ κοῖλην, χαὶ πολλὰς καὶ 
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ὑπάργχειν αὐτὴν σκαφοὸῆ, χα 
’ Δ Δ 

πιθανὰς ἀποδείξεις εὐποροῦσι περί τε ταύτης καὶ περὶ 
ὴ / 

60 τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὸν κόσμον" ὑπὲρ ὧν τὰ κατὰ -μέ- 

ρος διεξιέναι τῆς ὑποκειμένης ἱστορίας ἀλλότριον εἶναι 

νοµίζοµεν. (4) Τοῦτο μέντοι γε διαθεξαιώσαιτ ἄν τις 
προζηλόντως» ὅτι Χαλδαῖοι μεγίστην ἔτιν ἐν ἀστρολο- 

γία τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων ἔχουσι χαὶ διότι πλείστην 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΓΙΙ ΤΡ. ΠΠ. : 105 
απογλ ἀΠπιϊάἴαπα Ίορα αργα {θγαπα, βίογα Ρᾶγ5 Ιη[γα ἴθγ- 
ΑΡΑ Πηβρίοῖαί , ία αί τος πιογ{α [απ ςἰπι] οί ασ 1π οσ]ο 
παπί, οοηίοπιρ]θμίς, Ώδεθπα ἰπίογνα]]ο ἀἴδγμπι ΠΕΠ α 
δαρευη]ς αἆ {ηίογηος. γα]αἱ β(θ[]αγάπα ΠΩ ΕΠα πρ]ερατί, οἱ 
48 Ππ[ομοπίρις αἆ βαρονίογος γἱοϊφθίπα ΠΠ - αἴσᾳαο Ἠηπο 

(2) 
Ώ6ογπη Ργίποῖρος ππιθγαη{ ἀποςθοῖηη : βησι]ῖς Ππθήδοηι, 

οἱ πιοίπα αογηϊ οἴγτομίίις Ίορο βἷο 6996 4δβΠΙΗΠΙ, 

εί ἆᾳ ἀποάσείπα ποᾷ]ασί θἰσηῖς ΠΤΙ αγ ρπη{, Ῥου μας δοἱ 
οἱ Ἰαμὰ 1ροίς οακἰ(απέ, οθίορί(πε ρ]αποία απίπαπα, Ἱία αέ 
5ο] απηῖ, Ίάπα πιθηςῖς αραίῖο ογίς 5ἱ ἱέου ὀιπο[Ιαίμν. 

ΧΧΧΙ. ΡΙαποίαγιπα υηἰομί(ο ΡγορΓΙΙΠΙ ἁβείσηαΠ{ ΟΗΥΡΙΠΙ, 

απ ρου ἀἱδρατία οοἱογίίαίἶς πιοπιοπία {εβηρογπη(ο δρα[ἷα 

οχ!βαίαγ. ας δίε]]α5 Ῥ]ανίπχά πα {πα Ῥοί πα ΠαΙϊ αἲ Ίπο- 

ΠΙΙΠΗΠΙ ϱοηοΓα{ἴοπος οί ογίης οοη/ογΓο; οί οχ παίατα. Π]αγάΠη 

() 
Υαοπαί! δυη{, αἱ αἰαηί, φαππη αλῖς γορῖρια5 ΠΟΠ ραιιοἵς, ΕΠ) 

οθηΦΙάεΓαίοπθ ργαοἴριο οομιοβοῖ οΥθη{ς ΙΠΙΔΠΟΡ. 

αίῖαπι Αἰοκημάτο, αἱ ΓαἱΗΠὰ Ώθ]]ο [πορῖΐ, ο[αδαιο 5 οσςς- 

βοτίραβ Απίΐσοπο δἱ Φοθιςο Νϊσαίουί, οἱ τΤοσία οοπ]οοίαςςο 

οπιηία γἱάσπίαγ; φῶ {6ππρογο πιαρίς Ιά0π6ο βροοἰαἴπα το- 

{ογεηιΗς. (9) Ργϊναῖ5 εἴῖαπα, απἱά ανθηίΙτΠα 5ἷέ, οχρο- 

πηΠ{, ίαπι θτίο, αί οχροΓίῖ Ρτο ππἰτασμ]ο ΠΠΠΙάΠΗΠΙ οχςς- 

ἀεπία πιοάαπα ἴδίαά τοραίαπί. (4) Εκίτα Ζοάἱασπτη ΡΟΥτΟ 

νὶσίπίῖ απαίίαου ἀαβηϊαηί είε]]α5, απαταπα ἀποάσοίπι βογθᾶ- 

Ίιῃ , ἀποἀθοίπι αίταἰθΠῃ δἱ)ῖ γασίοπεΠα γπάΙσθη{. Τηίου Ίαν, 

αασο αρρατεηί{, γἰνοπίρας ἀερπίαπίς απο» Ια{οηί{, αἲ πιογίαος 

Ρογίίπογο οχἰδιήπιαπί : αἱ Ίχας οπιηίυΠα ΓΘΓΗΠΗ ]ηάΐσος αρρε]- 

Ἰαηί. (0) Τη[γα ᾖνῶς ]8Π1 ἀῑοία οπχπῖα ΓάΠαΠῃ {ογνί ἀῑσ(Παπέ: απαὈ 

οὗ σναγΙ(αίοπα (γα Ργοχἰπια οχίσιιο {6ΠΙΡΟΓΕ, ΠΟΠ οἳ γε]ο- 

αἰῑαίοπι οπτριιδ, 5ο οἴγοι] Ὀτογίαίεπα, Ιαν δα 1πι εοπ(- 

αἶαί. (6) Ἐο, αιοά πππίπαία Ἠαπο Ίασο 5ρ]επάςιο οί ἀο]]- 

απἰαπα. ραΐῖ ἱπίογνοπίεηία {ειν ππιῦγα ρε ροηί, ΟΗΠΗ 

πα σοογαπα 5οπίθη(ῖα οοπγοπ]αη{, Ώ6 5οἱ5 απίοπι ἀε[εο[Ιοπῖ- 

Ρις Ἱπῄγπηϊβαίπιας α[Γογαη{ ἀθηιοηδίτα[ΙοΠ65, 4.5 μες Ρτᾶ- 

(7) Ὀο 

ίοιτα Υογο ρεομ]ίατες οπηΠΙΠΟ 5οηίθη{]ᾶς Ργο[οναΠ{, πι 50Ά- 

ἀἶσοταο, που αἆ ορτίαπα τοᾶίροτα ἴεππρις απάεπί. 

Ρίνῶ οἱπηί]επα οαγαπιάτο 6556 α[γπιαη{, Δά αποά , α{ εί οείεγά 

αἆ πππάἱ ταίοποπι βροοίαπίία, ἀεπιουδίταπάσπα, πηῖς εί 

Ρνοβαβίβιις αγρυπηεη(ἶς αὐπάαη{. Ὑδυμηι 4ᾳ 15 βηρι]α- 

πι το[οττο, αἴθΠΗΠΑ αὐ. Πἰςίονία ποδίτα: ἹπςΗηίο ατρῆτᾶ- 

πηαγ. (8) Που ἰαπιο Ίπτο ααἱ5 αβίγηιαΠ{, τεί αίτο]ορίσα 

φοἰοπέία Οµαἰάαος πιογ{α[ίθιις απγοτείς ῥγῶοεΙετε, εἰ Πιᾶ- 



1 

3 

ο 

0 

οι 

5 

90 

3 

τπ 

5 

0 

106 

ἐπιμέλειαν ἐποιήσαντο ταύὐτηςτῆς θεωρίας. (ρ η Περι δὲ 

τοῦ πλήθους τῶν ἐτῶνὲν οἷς οι την θεωρίαν τῶν κατὰ 

τὸν χόσµον πεποιῆσθαι τὸ σύστημα τῶν Χαλδαίων, οὐκ 

ἄν τις ῥαδίως πιστεύσειεν' ἐτῶν γὰρ ἑπτὰ χαὶ τετταρά- 

χοντα μυριάδας καὶ τρεῖς ἐπὶ ταύταις χ'λιάδας εἰς τὴν 

Ἀλεξάνδρου διάθασιν Ὑεγονέναι οσο ο ἂφ 

ὅτου τὸ παλαιὸν ἤρξαντο τῶν ἄστρων τὰς παρατηρή- 

σεις ποιεῖσθαι. (το) 1 Καὶ περὶ μὲν Χαλδαίων ἀρχεσθη- 

σόμεθα τοῖς ο) ἵνα μὴ µαχρότερον ἀποπλανώμεθα 

τΏς οἰχείας ἱστορίας" περὶ δὲ τῆς Ἀσσυρίων βασιλείας 

ὡς ὑπὸ Μήδων κατελύθη προειρηχότες ἐπάνιμεν ὅθεν 

ἐξέημεν. 

ΧΧΧΠ. Ἐπεὶ δὲ 

συγγραφέων περὶ τῆς µεγίστης τῶν Μήδων ἡγεμονίας, 

οἰκεῖον εἶναι διαλαμ.θάνομ.εν τοῖς φιλαλήθως τὰς πρά- 

ξεις ἵ μη βουλομένοις τὴν διαφορὰν τῶν Ἱστοριογρά- 

τον ας ἄλληλα θεῖναι. (5) Ἡρόδοτος μὲν οὖν κατὰ 

Ξέρξην Ὑεγονὼς τοῖς : Ἰβόνοις ον Ἀσσυρίους ἐ ἔτη πεν-: 

ταχόσια πρότερον τῆς Ασίας ἄρξαντας ὑπὸ Μήδων 

χαταλυθῆναι: ἔπειτα βασιλέα μὲν μηλένα Ὑενέσθαι τὸν 

ἀμφιοθητήσαντα / τῶν ὅλων ἐπὶ πολλὰς Ὑενεάς» τὰς δὲ 

ἑαυτὰς ταττοµένας διοικεῖσθαι ον 

χῶς: τὸ δὲ τελευταῖον πολλῶν ἐτῶν διελθόντων αἴρε- 

θΊΏναι βασιλέα παρὰ τοῖς Μήδοις ἄνδρα δικαιοσύνη 

διάφορον, ὄνομα Κυκξάρην. (9) 'Γοῦτον δὲ πρῶτον 

ἐπιχειρῆσαι προςάγεσθαι τοὺς πλησιοχώρους, χαὶ τοῖς 

ο ’ ου 

ο οἵ παλαιότατοι τῶν 

πόλεις καθ᾽ 

Μ{δοις ἂρ γη πὸν Ἰενεσθαιτῆς τῶν ὅλων ἡγεμονίας' ἔπειτα 

τοὺς ἐγ[όνους ἄεὶ προσκατακτωµένους πολλὴν τῆς ὅμό-- 

ρου γώρας αὐξῆσαι τὴν βασιλείαν μέ χρι ̓ Αστυάγους 

τοῦ χαταπολεμηθέντος ὑπὸ Κύρου καὶ Περσῶν : περὶ 

ὧν νῦν ἡμεῖς τὰ κεφάλαια προειρηκότ τες τὰ κατὰ μέρος 

ὕστερον ἀκριθῶς ἄναγράψομεν» ἐπειδὰν ἐπὶ τοὺς οἰχείους 

γρόνους ἐπιθάλωμεν' κατὰ γὰρ τὸ δεύ ο μα ἔτος τῆς 

ἑπταχαιδεκάτης Ολυμπιάδος ἠρέθη βασιλεὺς ὑπὸ Μή- 

δων Κναξάρης χαθ᾽ δη (4) Κτησίας δὲ ὅ 

Κνίδιος τοῖς μὲν γβόνοις ὑπῆρξε κατὰ τὴν Κύρου στρα- 

τείαν ἐπὶ Ἀρταξέρξην τὸν ἀδελφόν, Ὑενόμενος δὲ αἲχμά- 

λωτος; καὶ διὰ τὸν ἰατρικὴν ἐπιστήμην ἀναληφθεὶ ς 

ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ἑ ἑπταχαίδεχα ἔτη διετέλεσε τιμώμενος 

ὑπ᾿ αὐτοῦ. Οὗτος οὖν Φησιν ἐκ τῶν βασιλικῶν διφθερῶν, 

ἐν αἷς οἳ Πέρσαι τὰς παλαιὰς πράξεις χατά τινα νόµον 

εἴχον συντεταγµένας, πολυπ εραγμονῆσαι τὰ καθ ἔχα- 

στον χαὶ συνταζάµενος τὴν ἱστορίαν ο. τοὺς Έλληνας 

ἐξενεγκεῖν. () Φησὶν οὖν μετὰ τὴν κατάλυσιν τῆς 

᾿Ασσυρίων ἡγεμονίας Μήδους προστῆναι τῆς Ασίας 

Ἀρθάκου βασιλεύοντος τοῦ Σαρδανάπαλλον χαταπο- 

λεμήσαντος, χαθότι προείρηται. (6) Τούτου δ᾽ ἄρξαν . 

τος ἔτη δυσὶ λείποντα τῶν τριάκοντα διαδέζασθαι τὴν 

δ0 βασιλεί ίαν τὸν υἱὸν Μαυδάχκην., ὃν ἄρξαι τῆς Ἀσίας ἔ ἔτη 

πεντήκοντα" μετὰ δὲ τοῦτον τριάκοντα μὲν ἔτη βασι- 

λεῦσαι Σῴσαρμον» πεντήχοντα δὲ Ἀρτύχαν, δύο δὲ πρὸς 

τοῖς εἴκοσι τὸν προςαγορευόµενον Ἀρθιάνην, τετταρά- 

κοντα δὲ Ἀρταῖϊον. 

ΧΧΧΙΠ. Ἐπὶ δὲ τούτου συστΏναι µέγαν πόλεμον 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ρ. (145, 146.) 

(9) ΔΙΠΙΠΙΘ- 

ΤΙΠΙ ΑΠΠΟΤΙΠΙ, απἴρας ππαπᾶϊ οοηδϊἀεταἰοηί γασαςθα οο]- 

χΙπιαπι Ἰηῖο 5ροοι]αβοπί ορααπα {τ]ρα]ςςο, 

Ἱερίππι ΟΙα]άσρογΗπῃ α55εγεγαΠ{, Ἰαιιᾶ {ασἷ]6 οτοὐΙἀθγῖδ: παπι 

αἆ οχροάΠίοηαπι Αἰεχαπατί ἵῃ Αδίαπι απαἀγ]ησεηία οἱ 5ορίπᾶ- 

σἰπία πα παϊ]]]α ππ]θγαΠ{, οχ απο ΡΓΙΠΙΗΠ βἰάθγα 0Ώ86Γ- 

νατο οαρετῖηί. (10) Αί πε Ἰοηρία5 α ρτοροδίίο ἀεβεσίαιηας, 

μία πατγα([ἰοηίς 4 Οµα]άαὶς πιοά ας εδίο. ζαπ1 ο/σο, αΠΠ1 ἆθ 

ΑΞΒΥΓΙΟΓΙΠΙ Ἰπιρετῖο 6]άδαια αἀ Μοάος {ταηδ]αοπε α ηο- 

ρΡῖς ἀῑσίαπα δἱΐί, εο, πάς ἀἱστοδςα Γα1{ οναίῖο, τουοι{επη. 

ΧΧΧΠ. Οὐπι 4 απιρ]ςδίπιο Μοαάοταπα Ῥηϊπαραία αηί]- 

απ]βδίπαί αιιοίογθς Ιπίεγ 56 ἀῑδεεη[ῖαπί, αὐ ο{ῃοῖο ΠΙοταπῃ, 

αι Ὑθγε 165 ρεδίας ΟΟΠΊΠΙΘΠΙΟΤΑΤΕΘ το]απέ, Ἠαιιά αἰίσβιιπι 

(5) 
Ηετοάοίας Ιαϊίατ, ααὶ Χουχῖς {6ΠΙΡΟΤΘ Ποτέ, ΑδΑγΙΙ65. 

ἀποίπιας, δἳ Πϊδίογίοοταπα ἀῑξοτοραπίϊας οοη/{ΘΓΑΠΩΙΙ6. 

απάπ1 απ]ησοπίῖς απηϊς Αδία Ιπιραγίαπῃ αηίθα [εηιίδδοηί, α 

Μααϊ5 5αραοίος 9556 {γαᾶΙτ. Ἠϊπο ρετ ππ]ίας ορίαΐας π]]απι 

Γαἶφοο τεσπα, απί ΦΙΠΙΠΗΠΗ πιρεγίαπη θἳϱί γ]ηάϊσαβεοί , εἷ- 

γἹίαίαδατιθ 510 άπαππάΠε Ίοεο ρορα]αγῖ 540. αἀππ]ςέταίῖοηα 

56 οοπΗ]πι]ςςθ. Ταπάθπι ροβί ΠΙΙΙΟΓΙΠΙ ΠΠΟΤΙΠΙ ἀθοιΓδαΠη 

Ο7αχαναπα, Υίταπι Παβία Ιηδίρηεπῃ, α Μεάϊς α ΓΘΡΠΠΙ 

αγασίαπη {αἱςςθ. (3) Πυπο ργίπ]Ιπῃ γἰοίπος Μεάϊς ρορι]ος 

5 ἀἰμοπί δα ρ]αηχίςςε, ΞΗΠΙΠΙΟΠΙΕ Ιπηροτίο πΙαπα ἀεάϊςεο: 

Ρορίΐοτος οἶας, φαρίπάο Ῥτο]αίαίίς Ἱπ Ῥτορίπααα Ππίρα5, 

ΤΘΡΠΙΠΗ απχῖςςθ πξαιε αἆ Αδίγαδεπι, απεΠῃ ΟΥΓΙ5 οππι Ῥε- 

οἱς ἀοηο]]αδδεί. ΟιοΓΠΠ ΠΙΠΟ 5ΗΠΙΠΙὰ {αΠίΗΠΙ εαρίία Ρεῖ- 

βἰπηχΙπης : 5ἱηση]α ἀείποερς, αΡὶ αἆ εοπηρείεηί]α 16 ἵαη]- 

Ρογα ἀαγοπίμπα ο5ί, ἀισεηίϊας ἀαδογίβεπιης. Νάπα δδοιπάο 

ἀσσἴπιο ορίίπια Ο]γπιρίαάϊς αππο, αἱ ἨΠετοάοίις ἰταᾶῖί, 

γοχ α Μοάϊς Ογαχατθς οἰθοίας οδί. (4) Οἰαβῖας τετο σπΙάία8 

σας οχραἀ[(οπειη ΟγΓί αἀνθιδις Αγίαχθγχοπι Γα{γ6Πη υ]αί!, 

Οαρίας ομίπι ἴσπο, εί οϐ αγιῖς πιθάίσα φοἱοηίίαπα ἃ τσ ἵπ 

σγα(ἶαπη γοσθρίι5, δερίεπιάθοίΏι 4ΠΠΟΒ Ο1Π1 Ἠοιοτο αραᾶ 

Π]απι οχοςῖέ. Η]ο ο τερῖῖς πιοπιργαΠίς, ἵπ απίρης γε απῄσαας 

Ῥογσας, Ίαβι Ἱορίς οπ]αδάαπα, ογάΐηαο ἀεδοπρίας Παρεραη!, 

εἱησιι]α 96 Πίο Ο11Π1 5πά(ο {πάαραςςε, ἵπαπε Πδίογίοσπι 

οτάἵποπῃ τοάασία αἆ Οτῶσος {ταηδίμ]ίςςε ἀῑοΙί. (5) 18 ἰρίίας 

Ρο»ί ἀο]θοίος Ιπιρογίο Α5ΦΥΠΙΟ5, Μεάος ΑΙ Ργορ[α]5δο {Τα- 

41ι, Ἱπιρεγαίογο Αγύασ6, απὶ ατάαπαραΙαη αγηιίς δαρεγαν{, 

π{ ἀϊσίαπι οδί αργα. (6) Οαῖ Ροδίᾳιαπ ἀποάσίπὶαιηία τε- 

σηα55οί 4ΠΠΟΣ, Εήππα εἶας Μαιάασξη 5μ00855ἱ556, απἱπαᾶ- 

σἱπία 4ΠΠΟ5 Αδία Ιπιρεγαπίοπι. οί ἨμΠό ΔΠΠΟΒ {πἱβϊηία 

γοση8»5θ ΒΟΦάΓΠΙΝΠΗ» απἰπαπαρίηία ΑΤίγο8ΠΙ; γὶσιη{Ι ἆπος 

ΑΤΡίΑΠΟΠ, αααἀγαρίηία ΑγίοΡΙΠΗ. 

ΧΧΧΠΙ. Πας (6ΙΗΡογε {ηρεης Ρ6ἱ ην Μεᾶ!5 ομπι Οαά1» 
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τοῖς Μήδοις πρὸς Ἰαδουσίους διὰ Βοιαότας, αἰτίας. Παρ- 
σώνδην τὺν Πέρσην, θαυμαζόμενον ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ χαὶ 
συνέσει χαὶ τδις ἄλλαις ἀρεταῖς; φίλον τε ὑπάρξαι τῷ 
βασιλεῖ καὶ µέγιστον ἰσχῦσαι τῶν μετε χόντων τοῦ βα- 
σιλικοῦ συνεδρίου. (5) Τοῦτον διὑπὸ τοῦ Βασιλέως ἔ ἔν 
τινι κ ρίσει λυπηθέντα φυγεῖν μετὰ πεζῶν μὲν τρον 
λίων, ἱππέων δὲ χιλίων εἰς Καδουσίους, παρ) οἷς ἦν 
ἐκδεδομένος τὴν ἰδίαν ἀδελφὴν τῷ μάλιστα δυναστεύοντι 
κατὰ τούτους τοὺς τόπους. (3 8) Γ ενόµενον δὲ ἀποστάτην 
καὶ πείσαντα τὸ σύμπαν ἔθνος ἀντέχεσθαι τῆς ἔλευθε- 
ρίας, αἱρεθῆναι στρατηγὸν διὰ τὴν ἀνδρείαν. Ἔπειτα 
πυνθανόμενον ἀθροιζομένην ἐπ᾽ αὐτὸν μεγάλην δύνα- 
ιν, καθοπλίσαι τοὺς Καδουσίους πανδηµεί, καὶ χατα- 
πρκεοπεδεῖσαι πρὸς ταῖς εἲς τὴν χώραν εἰςθολαῖς 
ἔχοντα τοὺς σύμπαντας οὐκ ἐλάττους εἴχοσι ὑμριάδων. 
(4) Τοῦ δὲ βασιλέως Ἀρταίου ατρατεύσάντος ἐπ) αὐτὸν 
μυριάσιν ὀγδοήχοντα μάχη κρατῆσαι καὶ πλείους μὲν 
τῶν πεντακιςμυρίων ἀνελεῖν, τὴν δ᾽ ἄλλην δύναμιν 
ἐκθαλεῖν ἐκ τῆς Καδουσίων γώρας. Διὸ καὶ παρὰ τοῖς 

ἐγχωρίοις θαυμαζόμ.ενον αἱρεθῆναι βασιλέα, καὶ τὴν 
Μηδίαν συνεχῶς λεηλατεῖν καὶ πάντα τόπον χαταφθεί- 
ρε. (6) Μεγάλης δὲ δόξης τυχόντα, καὶ γήρα µέλ- 

λοντα χαταστρέφειν τὸν βίον, ἀρὰν θέσθαι παραστη- 
σάµενον τὸν διαδεχόµενον τὴν ἀρχήν, ὅπως µηδέποτε 
διαλύσωνται τὴν ἔχθραν ἸΚαδούσιοι πρὰς Μήδους: εἴ δὲ 

συνθοῖντο ὁμολογίας, ἐξώλεις γενέσθαι τούς τε ἀπὸ τοῦ 

γένους αὐτοῦ καὶ Καδουσίους ἅπαντας. (6) Διὰ δὲ 

ταύτας τὰς αἰτίας ἀεὶ πολεμικῶς ἐσχηχέναι ἸΚαδουσίους 

πρὸς Μήδους, καὶ μηδέποτε τοῖς τούτων βασιλεῦσιν 
ὑπηκόους γεγονέναι, μέχρι οὗ Κὔρος εἰς Πέρσας µετέ- 

στησε τὴν ἡγεμονίαν. 
ΧΧΧΙΥ. Τῶν δὲ Μήδων βασιλεῦσαι μετὰ τὴν Ἀρ- 

ταίου τελευτὴν Ἀρτύνην μὲν ἔτη δύο πρὸς τοῖς εἴχοσι, 

Ἀστιθάραν δὲ τετταράχοντα: ἐπὶ δὲ τούτου Πάρθους 

ἀποστάντας Μήδων Σάκαις τήντε γώραν καὶ τὴν πόλιν 

ἐγχειρίσαι. () Διόπερ συστάντος πολέμου τοῖς Σάχαις 

πρὸς Μήδους, ἐπ᾽ ἔτη πλείω γενέσθαι τε µάχας οὐκ 
ὀλίγας καὶ συγνῶν παρ᾽ ἀμφοτέροις ἀναιρεθέντων τὸ 

τελευταῖον εἰρήνην αὐτοὺς ἐπὶ τοῖςδε συνθέσθαι, Πάρ- 

θους μὲν ὁ ὑπὸ Μήδους τετάχθαι, τῶν δὲ παρ] Χόντων 

ἑκατέρους χυριεύσαντας φίλους εἶναι καὶ συμμάχους 
ἀλλήλοις εἷς τὸν ἅπαντα Ὑρόνον. (8) Βασιλεῦσαι δε 
τότε τῶν Σακῶν λα, τὰ κατὰ πόλεμον ἐζηλωκυῖαν 

χαὶ τόλμη τε καὶ πράξει πολὺ διαφέρουσαν τῶν ἐν 

Σάχαις γυναικῶν, ὄνομα Ῥαρίναν. Καθόλου μὲν οὖν τὸ 

ἔθνος τοῦτο γυναῖκας ἀλκίμους ἔχει καὶ κοινωνούσας 
τοῖς ἀνδράσι τῶν ἐν τοῖς πολέμοις κινδύνων, ταύτην δὲ 

λέγεται τῷ τε χάλλει γενέσθαι πασῦν εὐπρεπεστάτην 
καὶ ταῖς ἐπιθολαῖς καὶ τοῖς κατὰ µέρος ἐγχειρήμασι 

θαυµαστήν. (4) Τῶν μὲν γὰρ πλησιογώρων βαρ- 

θάρων τοὺς ἐπηρμ.ένους τῷ θράσει καὶ καταδουλουµέ- 

νους τὸ ἔθνος τῶν Σακῶν καταπολεμῆσαι, τῆς δὲ ̓ χό- 
βας πολλὴν ἐξημερῶσαι, καὶ πόλεις οὐκ ὀλίγας χτίσαι, 

καὶ τὸ σύνολον εὐδαιμονέστερον τὸν βίον τῶν ὃμοεθνῶν 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΙ ΠΡ. ῃΠ. [ 4107 

5ῇἱ5 οοηΠαίππη ΠΙΘΠΛΟΓΑΜΙΓ:; ἰάᾳ 16 Ἰιᾶς οὗ οπβᾶς. Ῥαγσοηάρς 
απ]άαπι Ῥεήσα ἵπ αἀπηϊταίῖοπο ογαί οϐ ΓογΗ(αάἴποπῃ οί Ῥτι]- 
4επίῖαπι αἱίαφᾳπο γἰραίος, οἱ τορί Ρετζᾶνῃς, ἃο ρτῶ ας 
ἵπ τορίο δοηαία πηαχίπηο ρο]]οραί. (2) Τ5 ἵη Ππά1οῖο αποᾶαη 
ἃ γ6βο οεηφιις, ο) (γῆς μη] δις ροάἵμαπι θἱ πι]]]ο οφ υ1{]- 
Ρι5 αᾱ Οαἀπδίος Ρτο[ασίέ, αριιᾶ 6108 6ΟΥΟΤΘΠΗ ομΙάα1η πιι- 

Ρίππη οοΠοσαναί, ου]α5 ππαχίπια ]ίς Ίῃ ]ουῖς Ροΐθείας. (9) 
191, Ροδίᾳπαπα γεε]]ῖς 1ο ρορι]ο ρεγ5ιαφοταί, αἱ ἵῃ Ἰρογ- 
ἰαΐαπη ο γἱπάἰσατοί, Ρτορίος (ογΗαάἱποπα ογοα{Γ Ππρογαίου. 

Αιάἴ6ης γθγο ἱηρεπίσπῃ αἆγθιςις 56 ϱχθΓΟΙΓΠΠΗ εοσῖ, οκ {οία 

Εεηίε Οαάμδίογαπι οορία5 Πο”. πηπιις ἀποθη[ίς πω ]]ῖθις ακ- 

παί, εἰ α Ιηγοῖέας ρνογ{ποία» οαδίνα ροηίς, (4) Λο 4παη]- 

γ!τεχ Αγίου οοΗησοηία Ιοπηίπαπα πηἰία ἵη ου ἀ1ορ- 

τί, ΥΙΟΙἱ {απλο Ῥαγφομᾶος, οί 6αρνα αἰπᾳιασίηία πηϊ]]ία 

οροίάΙέ, οἱ τοαπ]ας Ἰοβίϊ5 οχοτοῖίας ο Ππίρις σαάι- 

» αἱ αὐ 

Ιπου]15 το οτεατοίαν. Εχϊπάθ ροιροίμῖς Μοκίαπη ἱποιγβίοπί- 

8ΙΟΓΙΙΠΙ οχαρῖ{. Ἠου Ιαηίαπι αἀπηϊγα(ἰοπῖς οἱ οοηφοϊγ]έ 

Ρι8 γεχανα, θἱ οηηία ρᾶδεῖπη Ίοεα ναδίαταο. (5) Μαρησιι 

Ιρίίαν αβδοου{ης σ]ογίαπη, 4 111Πη γ{ο Ίαπα βη]ς ἱηδίατοί, αἆγο- 

σαΐο αἆ 56 5Ι66686ΟΓΕ, ϱΗΠη ἀῑτῖς ῥγοζαί, ης υπ(παπα 68- 

ἀπδῆ Ππϊπηιοϊμας αἀγεῖςις Μοαίος ἀθροποιοπί; αἷπ ραοῖς 

εοπάΙήοπες τοοϊρογοπέ, πί ρτοροπίες Πας απ απ]νογςῖς 

Οαάμδ1ῖν ταδἱοῖέας5 πηα]α Ροτίγοί. (6) Εαπι οἨ ο 15αΠ Πιος(1]ῖ 

ἵπ Μεάος απἴπιο Ο6αάμςῖῖ [αεγαηί Ῥετροίπο, πθο ΠΠ(ΠΔΙΗ Τ0- 

Εῖρις5 ΠΙογαπ Ραι6ἵ6, ἀοπθο ΟΥτα5 Ἱππρείαπι αἆ Ῥογφας 

(γαάχίέ. 

ΧΧΧΙΥ. Μαάϊς αι{είη ροδἱ Αγίωώυπι ργο(α]έ Ατίγηος αἆ 

γΙβίη(1 4195 8ΠΠΟΡ, Ρο5ί Αίίραγας απαἀγαρῖηία; απο γορηκαηίο, 

Ρατ Μεάϊς ρατογα τδυιδαπίος, αἱ Ῥτονἱποίαπι αἱ ΤΏΘΠΙ 

Ραοἱ5 Ιπ ροίοδίαίεπι ἱταάππί. (9) ἨΗϊπο οτίο ἰπίοτ Φασᾶς 

Μεάοδαιε Ῥ6]]ο, Ρος οοΠΙΡΙΗΓΕΟ5 ΠΠΟ5 ρτα]ῖ5 ποτ ραμοῖς 

ἀϊδερρίαίας, εί, πιασηῖ» αίησιαε 5ἰταρίριας οὐ[]δ, ραχ ἴαη- 

ἆθπι Π5 ρας(15 πῖίατ, αἱ Ῥατιῖς αἆ ο(Ποίαπα γοάμοί{5, ατ]- 

σαα, πα) {οπιίςερηί απίθα, {εποτεΠί , εί Ροτρείιο Ιπίοτ 5ο 

ἀαίπζορς αππίοί 5οεἵῖαιιε {ογεηί. (3) ΡασαΤΗΠΑ {μπό ΤοΡηΠΙ 

αἀπιπϊςίταβαί Ζατίπα, ΠΊΠθΥ τ6γΙΠῃ Ῥοθ]ΠόαγΙπῃ 5μάΐοξα, οί 

οπΊἹηθς Φ46ΑΓΙΠΙ {οππίπας απἀασία οί αἆ Το σογεηάας5 Ἱπάιδίτία 

Ίοησθ ΦΗΡΘΤΑΠ5. (6πΠ5 οηίπι Πο Ἱηρτϊπιϊς πλ] ήθγος Παβοί 

(οτίος οί ςοοΐαπι γἱγῖς οροταπα ἵπ ΏδΠογπα ἀῑδογπιϊης Πᾶ- 

γαηίας. Π]απι νοτο ρι]ογ]πάϊπε αἴῖαπι γα οΠΙΠΙΡΙΙ5 οπηῖ- 

Ἠμίςςα, «οηθΙΠογαππ(πα φο]οτία οί ασοπαπα απαταπάαῃη 

φίγομυ]ίαίο Γ1ἱ55ο αἀπιταρί]θπι ρτοάϊσκηί. (4) Ραγβατος 

οπἵπα Απίίπιο5, αὐϊ αιτοβαπία εἰαίί δετν{(ή{ς Π1ρ0 βασ85 

Ρτοπποβαπέ, Ῥο]ίο 5αρρρίέ, αἱ πιᾶρπαπη τορ]οπῖ5 ματίεπι ἀά 

πμ(ίογοπα (γαάακῖε ου]έάπῃ, ἀγραεδ(ς πο Ρασσα5 εχδίγυχ!!; 
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ποιῆσαι. (6) Διὸ καὶ τοὺς ἐγχωρίους μετὰ τὴν τελευ- 
τὴν αὐτῆς χάριν ἀποδιδόντας τῶν εὐεργεσιῶν καὶ τῆς 

ἀρετῆς μνημονεύοντας τᾶφον οἰκοδομῆσαι πολὺ τῶν 

ὄντων παρ) αὐτοις ὑπερέχοντα" ὑποστησαμένους γὰρ 

πυραμίδα τρίγωνον τριῶν μὲν σταδίων ἑχάστην πλευ- 
ρὰν αὐτῆς κατασχευάσαι τὸ μΏχος, τὸ δ) ὄὕψος στα- 

διαῖον, εἰς ὀξὺ συνηγµένης τῆς κορυφῆς' ἐπιστῆσαι δὲ 

τῷ τάφῳ καὶ γρυσῆν εἰκόνα χολοττικήν, καὶ τιμὰς 

Πρωικὰς ἀπονεῖμαι, χαὶ τἆλλα πάντα µεγαλοπρεπέ- 

στερα ποιεῖν τῶν τοῖς προγόνοις αὐτῆς συγχωρηθέντων. 

(6) Ἀστιθάρα δὲ τοῦ βασιλέως τῶν Μήδων γήρα τελευ- 

τήσαντος ἐν Εκθατάνοις τὴν ἀργὴν Ἀσπάδαν τὸν υἱὸν 

διαδεζασθαι τὸν ὑπὸ τῶν “Ἑλλήνων Ἀστυάγην καλού- 

µενον. Τούτου δ᾽ ὑπὸ Κύρου τοῦ Πέρσου καταπολεµη- 

θέντος μεταπεσεῖν τὴν βασιλείαν εἰς Πέρσας: περὶ ὧν 

ἡμεῖς τὰ κατὰ µέρος ἐν τοῖς ἰδίοις γρόνοις ἀκριθῶς 

ἀναγράψομεν. (1) Περὶ μὲν οὖν τῆς Ασσυρίων καὶ 

Μήδων βασιλείας καὶ τῆς τῶν συγγραφέων διαφωνίας 

ἱκανῶς εἰρῆσθαι νοµίζομεν: περὶ δὲ τῆς Ἰνδικῆς καὶ 

τῶν ἐν ταύτη μυθολογουµένων ἐν µέρει διέξιµεν. 

ΧΧΧΥ. Ἡ τοίνυν Ἴνδικὴ τετράπλευρος οὖσα τῷ 

σχήµατι, τὴν μὲν πρὸς ἀνατολὰς νεύουσαν πλευρὰν 
καὶ τὴν πρὸς τὴν µεσημθρίαν ἡ µεγάλη περιέχει θά- 
λαττα, τὴν δὲ πρὸς τὰς ἄρχτους τὸ Ἡμωδὸν ὄρος 
διείργει τῆς Σχυθίας, ἣν κατοικοῦσι τῶν Σχυθῶν οἳ 

προσαγορευόµενοι ΣάΧαι' τὴν δὲ τετάρτην τὴν πρὸς δύ- 
σιν ἐστραμμένην διείληφεν ὁ Ἰνδὸς προςαγορευόµενος 

ποταμός, μέγιστος ὢν σχεδὸν τῶν ἁπάντων μετὰ τὸν 
Νεῖλον. (9) Τὸ δὲ μέγεθος τῆς ὅλης Ἰνδικῆς φασιν ὑπάρ- 

χειν ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν πρὸς δύσιν δισµυρίων ὀκτακχισχι- 

λίων σταδίων, ἀπὸ δὲ 

τριςμυρίων δισ/ιλίων. 

δοχεῖ μάλιστα τοῦ κόσμου περιέχειν τὸν τῶν θερινῶν 

τῶν ἄρχτων πρὸς μεσημβρίαν 
ᾖρ αἱ Ὁὸ λ / 

Τηλικαύτη δὲ οὖσα τὸ μέγεθος 

ο 7χλ λ λλαγ λ οφ λος. ο. εν» νὸ 

τροπῶν ΧΌΧΛΟΥ» Χαι πολλαχη μεν επ σχρας της ανοι- 
ω. ὁὸδ ον 3! ς) / Μ λ / λ ολ 

χῆς ἰδεῖν ἔστιν ἀσχίους ὄντας τοὺς γνώµονας, νυχτὸς δὲ 
Δ 3 3 / 3 ΑΛ) .. 3 / ο] ολ 

τὰς ἄρκτους ἀθεωρήτους: ἐν δὲ τοῖς ἐσγάτοις οὐδ) αὐτὸν 
ο / Ἀ ) / 

τὸν άρχτοῦρον φαίνεσθαι" καθ ὃν δη τρόπον 
Ν Ν 

ί φασι χαι 

(8) Ἡ δ᾽ οὖν 
νδικὴ πολλὰ μὲν ὄρη καὶ μεγάλα ἔχει δένδρεσ 

ὃν . / ν Ὃ ος 
τὰς σχιὰς χεχλίσθαι πρὸς µεσημθρίαν. 

εο λ 

τοδαποῖς καρπίµοις πληθύοντα, πολλὰ δὲ πεδ 

μεγάλα χαρποφόρα, τῷ μὲν κάλλει διάφορα, ποταμῶν 

δὲ πλήθεσι διαιρούµενα. Τὰ πολλὰ δὲ τῆς χώρας ἂρ- 
ο Δ Δ ο» ον Δ 3 λ πλ τι 

δεύετα., καὶ διὰ τοῦτο διττοὺς ἔχει τοὺς κατ ἔτος 

καρπούς ζῴων τε παντοδαπῶν γέμει διαφόρων τοῖς 

εγέθεσι καὶ ταῖς ἀλκαῖς, τῶν μὲν γερσαίων, τῶν δὲ 
Ν ο,» ος λ / δλ πα / 3’ / 

καὶ πτηνῶν. ᾖ{4) Καὶ πλείστους δὲ καὶ µεγίστους ἐλέ- 
φαντας ἐχτρέφει, χορηγοῦσα τὰς τροφὰς ἀφθόνως, δι 

ἃς ταῖς ῥώμαις τὰ θηρία ταῦτα πολὺ προέχει τῶν κατὰ 

τὴν Λιθύην γεννωμένων: διὸ καὶ πολλῶν θηρευοµένων 

ὑπὸ τῶν Ἰνδῶν καὶ πρὸς τοὺς πολεμικοὺς ἀγῶνας χα-- 

τασχευαζοµένων μεγάλας συμθαίνει γίνεσθαι ῥοπὰς πρὸς 

τὸν νίχην. 
χ / 

ΧΧΧΥΙ. Ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ἀνθρώπους Ἡ πολυ-- 
κ» / ο / 

χαρπία τρέφουσα τοῖς τε ἀναστήμασι τῶν σωμάτων 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. ῥ. (8, 149.) 

6εηίῖς ἀαπίαπο 51152 γΙίαπη αηπ]ίο μθαίίογεπι ο[[οοέ. (5) 

Ἰά4εοσιο οἶγες ροδί οΡΙη αἷας, αἱ σγαξίαπι ργο Ῥοπο[οῖῖς 

το[ογγθηί, γΙγμαίαππα πε πιθπηογίαπα οοΠ5ΘΙΥαΓοΗΕ, δδρΙοΓΗΠΙ 

αἱ οείεγα Ίοηςο δρεγοπιηθης οοηδίγαχουο. ΡΥΤαΠΙΙἄθΠα θΊΠι 

ἰησαπείγαπ1 αχ. απάαπιεπίο οἀμχοταπέ: οπ]α5 Ιαίθγα αἆ {οη- 

πώπη 5ίαάἱἠπα Ἰοηβιάἴπθιη Ῥνοίεπάθτοπίατ, Υθγίοχκ ἵῃ ασ. 

{απη. ΠΠΠΟΤΟΠΕΠΗ ἀθδίποης αἆ 5ἰαά[ῖ αἰιπάίμοπι αβδΙγσογοί, 

6ο1οβ6εα 4ποαπε α[βρίε 51ρευ Ρηδίππη ογθοία, Ἰογοίοος. 1] 

ἨοΠΟΓΕΡ ὀοηδεογαγιηέ, τε]ί(ια οπημία Ίοηρο ππαρηϊβοοε 5 

ααπη πια]ογίρας εἶας ἱπιροπάεη!ίες, (6) Ηίπο Αδίρατα, 

ΜεάογΙΠΙ Γε5θ6, Ρο 5οηΙ1 ΙηβγπΩΙ{αί6Π1 οχθί]ποίο ἵπ Ἐοβαία- 

πὶς, ΠΗμ5 εἶας Αδραάας, 4πεπῃ Αδίγαβειη ατωῶσί νουθηί, Τ6- 

ξηυΠη αοοθρίς. Εο ΟΥ Ῥειδῦ αγιηῖς ΟΡΡΙσβΡΟ, αἆ ΡεΓθᾶς 

Ἱπιρεγίαπα ἀαγο]πίαπι οδί: 4ᾳ απἴρας 5πο Ίου ςἱηρ]α{ἴπι 

ἃ πορίς ρου» Ρεν, (7) Ώο ΑΦΜΥΓΙΟΡΙΠΙ ο/σο Μαάοταππαθ 

Πππρον]ο οἱ δοπρίογΗΠα Πηίθυ 5ο ἀἰδςθηδίοηα φας ἀοίαπα ]άπη 

ραίαηας. Ναπο αἲ Ἰπάίαπι αἱ {αβα]ορας Ιί τος ἀείποερς 

εχροπεηάᾶα5 {ΓαηδΙΠΙΗ5. 

ΧΧΧΥ. Ἰηδ]α Πσιτα αιαἀν]αίονα οδί; αὖ οπἱθηίθΠῃ ΥΟΓ- 

βοης Ἰαΐας οἱ αΠἴετΙπῃ, ααοά πιογ]άΙεηι γοβρίοέ, ΠιᾶΡΏΙΠΙ 

Π]ιά π]ατο οἴτοιπιάαὶ; ααοἀ ατοίος ουβας ἰαοηαΙέ, Επιοᾶιις 

ΏΊΟΗ5 ἃ Βογ{μία, (παπι βασο Παβίίαπ{, αἰνίαέ; απαγίαπη αἆ 

οὐσϊάεηίεπη Ιπάας Παγίας, Ροδἱ ΝΙπα {γε ππαχίπλα5 οΗΠΙΠΗΗ, 

ἀἰδίαγπιίπαί. (9) Ῥοΐΐας Ππάϊα πιασηΙ(πάποπι αἲ ου γει- 

55 οεόαδαπα, ἀποάεἰε]σιπία η] θας δἰαςΙογΙΠΙΣ α δερίεπη- 

(ποπίρας γειδας πηθγ]άἶθια, ἐπίθίηία ἀπορας πηΠίρις ἀείῖ- 

πἰσηϊ, Ηωο {αηία Τηάἷα πιαρη[ίαάο το ορίοιῖς ΠλΙΠά{ ῥρα)- 

4ραςδ ππαχίπιο 5ο] αοξίνὶ ἱνορίόιπ εοπιρ]εοΙ νΙείαγ. 

Ἐί ἵῃπ πισ]15 τουπο(ῖονίς Ιπάία γορίοπίρα5 π]]απ1 Ἰπίσγαῖτι 

α σποπιοπῖρας ΙΠΙΡΙάΠΙ 5ραΥ6ί, ποοίασαθ Ατοίος γίδυη 

ειρίαιίασογα, νἰάθγα οδί, ΙΠΙΠΙΟ ἵπ οκί/ΕΠΙΟ εἶας Ἡπθο ἴῃδο 

Ατοζηγις αΡραγθί. Ἠαο ταίίοπο πιργας 4ποααπε αἆ αιι- 

ςίγΙΠῃ οπάθνα ρου] ροπί{. (5) Οτεβτος Ἰπάία πιοηίας αβεί, 

οπηηῖ  56ηΠ6γ6. αΤΡΟΥΙΠΙ {[ουπάαγάπα τείοτίος; οαηιρῖς 

οὔἵοπι Γης](οιῖς Ίοησα Ἰαίοαπα αριπάαί, σαπῖ αἳ απιαπ]ία!ίο 

5ο] ρτωρίαηί, οἱ αΏ αηπΙαπη πα] Παάἶπε Ιηίειδεσλπίαγ. Εὲ 

αία ραδδίσι γήρας, Πἱ αἱ Ρἱ5 1η 4ηπο (ΓποβΡρας οχαρετεί, 

οἱ νατία ῬοαβιαγαπΙ 66Π6ΤΥᾶ, {απ γο]αμΠαπα, παπα ἴ6γγο- 

βία}, πηασηϊπάἶηο ασ τοβογθ Ιπδὶσηϊ ργοᾶισαί. (4) Ριατί- 

ΠΙ05 ΡοΙΥΟ ας Ῥγσταπά6ς εἱερ]απίος, ραδομίς αριπάθ 5ρ- 

Ροαϊίαίἰς, πη(ς; αααρτορίατ 1ά σοπ5 Ῥε]]ο» ἰδέίο 1ο6ογΠΙ 

ΑΠσαηας υἱπίριας τη] {ο ῥγοοδίαπί. 1460 41Πα Ίαγσα ϱΝΙΠΗ 51ἱ 

Ἰηάἱ5 νοπαίίο, αἆ οογίαπίπα Ῥε]ίοα ἱηςίλίον πλ]ίασα αἆ 

ορΗπαπά σπα γἰοΐίοτίας πιοπιση! αβοτυηί. 

ΧΧΧΝΥΙ. ΦΙηη Πίο ΓγΙσΙπῃ εορία, αἱ ρτοδσγϊαίο οοιρο- 

ΓΙ οἱ ογαβδ]έ6 οχοσ]]αμί Ποπιίπες., ε[ΠοΙί : αἱ γεγο ΠΙμΠο» 
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καὶ τοῖς ὄγχοις ὑπερφέροντας κἀτασχευάζει" εἶναι δὲ Γ πμ αγβηα. αοἰοηίία ργῶβίθΠ{, 5ογ5 {πετ αἱροίο απίρης 
ἀ / 

αὐτοὺς συμθαίνει καὶ πρὸς τὰς τέχνας ἐπιστήμονας, 
ὥς ἂν ἀέρα μὲν ἕλκοντας χαθαρόν, ὕδωρ δὲ λεπτοµερέ- 

λεω / δ ” 
στατον πίνοντας. (5) Ἡ δὲ ΥΠ πάμφορος οὖσα τοῖς ἡμέ- 

6 ροις χαρποῖς ἔχει καὶ φλέθας καταγείους πολλῶν χαὶ 

παντοδαπῶν μετάλλων γίνεται γὰρ ἐν αὐτῇ πολὺς μὲν 
Μ 4 / 3 3ὃ / ολ λ ” Δ /9 

ἄργυρος καὶ χρυσός, οὐκ ὀλίγος δὲ χαλκὸς καὶ σίδηρος 
ἔτι δὲ καττίτερος καὶ τἆλλα τὰ πρὸς χόσμον τε χαὶ 

(5) 
σα κ . το ͵ 1 

Χωρὶς δὲ τῶν δημ ητριακῶν χαρπῶν φύεται χατὰ τὴν 
Ἰνδικὴν πολλὴ μὲν κέγχρος, ἀρδευομένη τῇ τῶν ποτα- 

/ 4 η λ / λὶ λ ς .. ν. 4 µίων ναμάτων δαψιλείᾳ, πολὺ δὲ ὄσπριον καὶ διάφο- 
ρον, ἔτι δὲ ὄρυζα καὶ τὸ προςαγορευόµενον βόσπορον, 

καὶ μετὰ ταῦτ᾽ ἄλλα πολλὰ τῶν πρὸς διατροφὴν χρη- 
σίµων: καὶ τούτων τὰ πολλὰ ὑπάρχει αὐτοφυή: οὐκ 

χρείαν καὶ πολεμικὴν παρασχευὴν ἀνήχοντα. χΡ : η η 
10 

15 

ὀλίγους δὲ χαὶ ἄλλους ἐδωδίμους χαρποὺς φέρει δυνα-- 

µένους τρέφειν δα, περὶ ὧν μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. 

(4) Διὸ καί φασι µηδέποτε τὴν Ἰνδικὴν ἐπισχεῖν λιμὸν 

Ἡ καθόλου σπάνιν τῶν πρὸς τροφὴν ἥμερον ἀνηχκόντων. 

Διττῶν γὰρ ὄμόρων ἐν αὐτῃῆ γινοµένων καθ) ἕκαστον 
ἔτος, τοῦ μὲν χειμερινοῦ, χαθὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις ὅ 

σπόρος τῶν πυρίνων γίνεται καρπῶν, τοῦ δ) ἑτέρου 

κατὰ τὴν θερινἠν τροπήν, καθ) ἣν σπείρεσθαι συµθαί-- 

νει τὴν ὄρυζαν καὶ τὸ βόσπορον, ἔτι δὲ σήσαμον καὶ 

κέγχρον, κατὰ [δὲ] τὸ πλεῖστον ἀμφοτέροις τοῖς καρ- 
ποῖς οἳ κατὰ τὴν Ἴνδικὴν ἐπιτυγχάνουσι’ πάντων δὲ 

(μή) τελεσφορουμένων θατέρου, τῶν καρπῶν οὐκ ἆπο- 

τυγχάνουσιν. (6) Οἵ τε αὐτοματίζοντες καρποὶ καὶ αἱ 

κατὰ τοὺς ἑλώδεις τόπους φυόμεναι ῥίζαι διάφοροι ταῖς 

20 

25 

80 γλυχκύτησιν οὖσαι πολλὴν παρέχονται τοῖς ἀνθρώποις 

δαψίλειαν' πάντα γὰρ σχεδὸν τὰ κατὰ τὴν χώραν πεδία 

γλυχκεῖαν ἔχει τὴν ἀπὸ τῶν ποταμῶν ἱκμάδα καὶ τὴν 
ἀπὸ τῶν ὄμθρων τῶν ἐν τῷ θέρει [γινοµένων] κατ᾽ 

ἐνιαυτὸν χυχλικἩ τινι περιόδῳ παραδόξως εἰωθότων 

36 γίνεσθαι δαψίλειαν, χλιαρῶν πιπτόντων ὑδάτων ἐκ τοῦ 
περιέχοντος ἀέρος, καὶ τὰς ἐν τοῖς ἕλεσι ῥίζας ἕψοντος 

τοῦ καύματος, καὶ μάλιστα τῶν μεγάλων καλάμων. 

(ϱ) Συµβάλλονται δὲ παρὰ τοῖς Ἴνδοις καὶ τὰ νόμιμα 

πρὸς τὸ µηδέποτε ἔνδειαν τροφῆς παρ᾽ αὐτοῖς εἶναι" 
40 παρὰ μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις οἱ πολέμιοι κατα- 

΄φθείροντες τὴν χώραν ἀγεώργητον κατασχευάζουσι" 

παρὰ δὲ τούτοις τῶν γεωργῶν ἱερῶν καὶ ἀσύλων ἑωμένων, 

οἳ πλησίον τῶν παρατάξεων γεωργοῦντες ἀνεπαίσθητοι 
τῶν κινδύνων εἰσίν. (1) Ἀμφότεροι γὰρ οἳ πολεμοῦν- 

46 τες ἀλλήλους μὲν ἀποχτείνουσιν ἐν ταῖς µάχαις, τοὺς 

δὲ περὶ τὴν γεωργίαν ὄντας ἐῶσιν ἀθλαθεὶς, ὡς κοινοὺς 

ὄντας ἁπάντων εὐεργέτας, τάς τε χώρας τῶν ἀντιπο- 

λεμούντων οὔτ) ἐμπυρίζουσιν οὔτε δενδροτομοῦσιν. 

ΧΧΧΥΠ. Ἔχει δὲ καὶ ποταμοὺς ἡ χώρα τῶν Ἰν- 
60 δῶν πολλοὺς καὶ μεγάλους πλωτούς, οἳ τὰς πηγὰς ἔγον- 

τες ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς πρὸς τὰς ἄρχκτους χεχλιμένοις φέ- 

ρονται διὰ τῆς πεδιάδος, ὧν οὐκ ὀλίγοι συμμίσγοντες 
ἀλλήλοις ἐμθάλλουσιν εἲς ποταμὸν τὸν ὀνομαζόμενον 

Γάγγην. (5) Οὗτος δὲ τὸ πλάτος γενόμενος σταδίων 

ΡυΓΗ5 αθἲ ανα Ιέην, οἱ απ ςΡ{Π]ςκίπια ΕΙΡΙ η. (ϱ) Τεὶ- 
Ί18, ποπ ποίαΠΠΙ. οορῖα τοάμηάαης, θΗβίογγαηοης 
σποσιθ οπιηί5 σοπογίς Πιαία]ΙογΙΠ γθμας Ἠαβοί. Ναῑι πιιι]- 
(πλ 1βΙ α’ρεπίί οἱ αππὶ, ηθΟ ΡᾶγΙΠΙ γῖς Γογγίιιο οἱ θίαμηϊ 
παδοΙίπι, ορίθγα(ιο οπιηία, απο αἲ ογηαίαπη οἱ ΠδΗΠΙ, ηθς 
0 α4 Ρο]]{οος αρραγαίτις οοπάσση{, αΏπᾶο φαρροίηη{. (3) 
Ρυαΐαν {αρος Οεγοαῖος, οίαπα πα ]ηα ἵῃ Τπάἷα οορίοδιπα, ἃ 
Ῥεπίρηπα Πα γίογατη Ἰγήσα[ίοπο, ργονθη!{, Ῥοψγο ππαρηα Ἱαρι- 
ΠΙΙΠΗΠΗ 1βί οορία οἱ γατίοίας; αὖάο ο γΖαΠ1, οἱ ααοά γοσαηέ 
Ῥοβρογυπα, αἰίἄᾳπο οοπαρ]ά τα αά γέρο βΙΙ5{οΠ{αΠΙΟΠΟΠΙ οοπῃ- 
πιοςᾶ; αάάο οαίετος ο5ομ]οηίος Γποία5, απἰπιαπ θα πι γῖση- 

4ἱ5 αρίος: 4ᾳ φαί φεγίβενο ΊοησΠ1 οςέ. (4) τἀεἵτεο πι- 

απαπῃ α [απ16, απί αἶ]α γἱοίας ππαηκιοβονῖς Ἱπορία Γηάῖαπι 
γεχατί Ρεγήρεπέ. Θ1Πά θηἴηα Ρἱ5 «αο]ίροί αππο ἵη Τηάία 

Ρ]ααί, 56Π1ο] 5ιΏ ΠΙΘΠΊΘΙΗ, (παπάο (π](1οἱ » 5ἱομῖ αριᾶ αἶἱος͵, 

Πἱ θεπιθη({5; Πέσγαπα οἴνοα 5ος ΗΜαπα οοβἴνυπη, ἵπ αποάοτγζα, 

Ῥοβρογῖ, δεδαπηῖ οἱ ΠΙ 1 φα{ϊο Ἰποία1έ: οκ αίτασιθ Πηοςςο Ἡί 

ΡΗΤΗ Τηάἱ5 Ίαγσα (πσαπα οορία τοβῖέ, Οοςαί πα Πιος- 

5ἱ ηΟΠ ροι/οσία οπηπία ργαδίαί, αἰίοίας εοτίο [Πηβίριις ΠΟΠ 

ἀεειίαυπίαν. (6) Οπίπ εἰἶαπα δροηίο ριουγοα( [γασίις οἱ 

η ραΠαδίρας οπαί παάίσος ἀπ]οεσίπο ακἰηία ἸαγραΠῃ. φιι] 

ορίᾶπι πιονίανας ργῶροηί. Ο1ηΠ65 οΠίπΙ Ρτορο τορίοηία 

"μας οαπαρί ἀπ]οί απιηῖαπα Ππαργίαππαπα, αἱ απηϊγογκηγίο 

ρου ρίαίεπα οἰτουία εχβῖςίθγε γορεπίε 5οἰθηί, ἸΠΠποΓο ρ6- 

Ππάπηίαπ. Παάίοος απίεπα ἵπ ρα]αάΐρα», ρυῶφεγ(ἴπη πιαρηᾶ- 

(6) Δά Ἰὰ τετο, 

Ἡθ [8ππες αριᾶ Τπάο5 Ἱπρταγθδεαί, ρ]αγίπΙΙΠη οίίαπη Ίερες 

τά ΑΤΕΙΠΙΠΙΠΙ, οδία5 5ο]ἱς ρεγοσφυ!. 

οοη[ενιΠ{. Αριά αἰίο5 ομῖπι πιογία]ες ρορι]α[ίοπο Ποςί1] 

(ατα Ἱπου]ία τεΦΙαγ, δεά αριιά Ίο αρτῖσο]α" καστ εί Ἱηγίο- 

Ἰαρί165 πιαπεηέ, ἴία αἱ πο ρτοχἰπη] οο]]α(ἶς αεῖορας οί ρασηῖς 

αλα ῖά ρεγῖει{ φοηίαηί. (7) Ναπα Ῥομἱσογαπίαπα πἰπίπαπε 

ἃσῖες Ιη εο α]άεπα πππία Ιπίθυ ρισηαπά ΠΠ οσ46 στᾶςδαη- 

ίαπς 5ο ἴοτγα οπΠ(αγα ἀαεά[ίος Παπό(πασπαπα Ἰσύμηίς τί- 

Ροία αί οοπηπηαηῖ ΟΠΊΠ65 Ὠοποβοίο οἱρῖ ἀενποίαπί. Τ46ο 

πθ(ΙΕ ΙπορηάΙϊς ποσα αΤΡΟΓΙΠΙ οχοἰδΙοηίρι5 Ποδίιη {ογγας 

τη (αη{. 

ΧΧΧΥΠ. ΑΠηπος ῥταίοτοα πηπ]ίος Παβοαί Τηάἷα πΙαμηοξαπο 

οἱ πανἰσιί αρίος, απ ἵπ ΒογεαΗ 5 ογΗ πιοπ{ῖρς ΡεΓ οΔ1]- 

Ροδίνία ἀοοανππί, πα] ᾳπα εογΠη Ἰηίου 56 οοπηπηϊκ{{ {π Π- 

γίαπα, σ8Ώ56Π Τπάΐς νοσαίαπα, 5ε5ε οβαπάη{. (9) 15 ιεῖ- 

αἰπία ςἰαζἴογατη ἸαΜ1Μπάΐπα α- Ῥουθα ἀοίοτίαγ αἆ ππογἰάίεπα, 
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τριάκοντα φέρεται μὲν ἀπὸ τῆς ἄρχτου πρὸς µεσημέρίαν, 
2Υ α / Φλ ῶ Δ Ὢ / ὀ λ 6 / 3 ν 
ἐξερεύγεται δὲ εἰς τὸν ᾿Ὠκχεανόν, ἀπολαμθάνων εἰς τὸ 

Ἀ ] / ν αν σοᾳ ον οσο / 
πρὸς ἕω µέρος τὸ ἔθνος τὸ τῶν Γανδαριδῶν, πλείστους 

ἔχον καὶ μεγίστους ἐλέφαντας. (5) Διὸ καὶ τῆς χώρας 

ταύτης οὖδεὶς πώποτε βασιλεὺς ἔπηλυς ἐκράτησε, πάν- 
των τῶν ἀλλοεθνῶν φοθουµένων τὸ πλῆθος καὶ τὴν 
ἀλκὴν τῶν θηρίων. Καὶ γὰρ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδὼν 

ἁπάσης τῆς Ἀσίας χρατήσας μόνους τοὺς Γανδαρίδας 

οὐκ ἐπολέμησε' χαταντήσας γὰρ ἐπὶ τὸν Γάγγην ποτα- 
Δ ἁ / -ω ο / Δ Ν νὰ ᾿ ὃν ἃ 

10 μὸν μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ; καὶ τοὺς ἄλλους Ινδοὺς 
/{ ς 3 / Ν / 3 

χαταπολεμήσας, ὡς ἐπύθετο τοὺς ΤΓανδαρίδας ἔχειν 

τετρακιςχιλίους ἐλέφαντας πολεμικῶς κχεχοσµηµένους, 

ἀπέγνω τὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατείαν. (4) Ὁ δὲ παραπλή- 

σιος τῷ Γάγγῃ ποταμός, προζαγορευόµενος δὲ Ἰνδός» 

15 ἄργεται μὲν ὁμοίως ἀπὸ τῶν ἄρκτων, ἐμδάλλων ὃ δὲ εἲς 

τὸν Ὠχεανὸν ἀφορίζει τὴν Ἰνδυωήν: πολλὴν δὲ διεξιὼν 

πεδιάδα γώραν δέχεται ποταμοὺς οὐκ ὀλίγους πλωτούς, 
3 ἴ / ολ ο  εχνν / Ν »] - 

ἐπιφανεστάτους δὲ Ὕπανιν καὶ Ὑδάσπην καὶ Ἀχεσῖ- 

νον. (6) Χωρὶς δὲ τούτων ἄλλο πλῆθος ποταμῶν παν- 
Ἀν Ξ 5 ν 3 

50 τοδαπῶν διαῤῥεῖ, καὶ ποιεῖ χατάφυτον πολλοις κηπεύ- 
ων » ο Φλ Ώ 

μασι καὶ καρποις παντοδαποις τὸν χώραν. Τοὺ δὲ χατὰ 

τοὺς ποταμοὺς πλήθους καὶ τῆς τῶν ὑδάτων ὑπερθολῆς 

αἰτίαν φέρουσιν οἳ παρ᾽ αὐτοῖς φιλόσοφοι καὶ Φυσιχοὶ 

τοιαύτην΄ (6) τῆς Ἰνδικῆς φασι τὰς περικειµένας γώ- 

26 ρας, τήν τε Σχυθῶν καὶ Βαχτριανῶν, ἔτι δὲ καὶ τῶν 

Ἀριανσων ὑψηλοτέρας εἶναι τῆς Ἰνδικῆς' ὥστε εὐλόγως 

εἰς τὴν ὑποχειμένην χώραν πανταχόθν συῤῥεούσας τὰς 

λιόάδας ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον ποιεῖν τοὺς τόπους χαθύ- 
3 

γρους χαὶ Ύεννᾶν ποταμῶν πλῆθος. (ϱ) διον δέ τι 

50 συμβαίνει περί τινα τῶν κατὰ τὴν Ινδικὴν ποταμῶν 

τὸν ὄνομαζόμενον Σίλλαν, ᾗ ῥέοντα δὲ ἔχ τινος ὁμωνύμου 

κρήνης' ἐπὶ γὰρ τούτου μόνου τῶν ἁπάντων ποταμῶν 

πάντα ὃ᾽ 

στ 

οὐδὲν τῶν ἐμβαλλομένων εἰς αὐτὸν ἐπιπλεῖ, π 

εἰς τὸν τς καπαθύκται παραδόξως. 

σ ΧΧΧΥΠ. δ) ὅλην Ἰνδικὴν ν οὖσαν ὑπερμεγέθη 

λέγεται} χατοιχεῖν αν πολλὰ καὶ παντοδαπά, χαὶ τού- 

των μ.ηδὲν ἔχειν τὴν ἐξ ἀρχῆς Ύένεσιν ἔπηλων, ἀλλὰ 

πάντα δοχεῖν ὑπάρχειν αὐτόχθονα, πρὸς δὲ τούτοις μήτε 

ξενικὴν ἀποιχίαν προςδέχεσθαι πώποτε μήτε εἷς ἄλλο 

40 ἔθνος ἀπεσταλκέναι. (5) Μυθολογοῦσι δὲ τοὺς ἄρχαιο- 

τάτους ἀνθρώπους τροφαῖς μὲν κεχρΏσθαι τοῖς αὐτομά- 

τως φυομένοις ἐκ τῆς γῆς καρποῖς, ο δὲ ταῖς δο-- 

ραῖς τῶν ἐγχωρίων ζῴων, καθάπερ, χαὶ παρ' Ἓλλησιν: 

ὅμοίως δὲ καὶ τῶν το νον τὰς εὑρέσεις καὶ τῶν ἄλλων 

45 τῶν πρὸς βίον πρησικον ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον ενέσθαι . 

τῆς Χρείας αὐτῆς ὄφη γουµένης ρα ζφῳ καὶ ος 

Ἰοὺς ἔχοντι πρὸς ἅπαντα χε τας καὶ λόγον καὶ Ψυχῆς 

ἀγχίνοιαν. σος δὲ παρὰ τοῖς Ἴνδοις οἵ 

λογιώτατοι περὶ ὧν καθῆχον ἃ ἂν εἴη συντόμως διελθεῖν. 

συ Φασὶ γὰρ ἐν τοῖς ἀρχαιοτάτοις γρόνοις, παρ αὐτοῖς ἔτι 

τῶν ἄνθρώπων; χωμηδὸν οἰκούντων, παραγενέσθαι τὸν 

Διόνυσον ἐκ τῶν πρὸς ἕσπεραν τόπων ἔχοντα ναό 

ἀξιόλογον" ἐπελθεῖν δὲ τὴν ἸΙνδικὴν ἅπασαν, μ.ηδεμ.ιᾶς 

οὕσης ἀξιολόγου πόλεως τῆς δυναµένης ἀντιτάξασθαι, 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ρ. (15ο, 161.) 

οἱ ἀῑδίεγηππαία νοιδι5 ογίαπη αμ άαγιάαγαπα ΠαΙΙοῃς, αιῑα: 

Ρυῶσιαπάίρα5 αΡαηάαί εἱαριαπ/15, ἵῃ ΟΦΘΑΠΙΠΩ 5656 ογιοία!. 

(9) Νεσάπα τοβΙΠ} αἆγεπαγαπα μἱδα Παπ ἴθγγαπα Ππ]απῃ 51) - 

ορῖέ, απάπ1 οΠηΠ6ς αἰοπίσαμῶ ΠΙΠΙΟΓΙΠΙ οἱ τοῦιν Ώ6]Π αγ} 

γο[ογηηἰἀεη{. 196 εἴϊαια Αἰοχαπάθη, γεδασία 5αῦ Π1δβάΠῃ Αδία 

ἴοία, 80105 ᾱαμάανίάαςδ Ρε]]ο Ππίασίος τοἰφα]έ :. ροδί(πδηι 

οηίαι αἆ 4Η56η οΙΠΙ οπηηῖ οχθιοῖ(α νοηίφφεί, αλῖς ταίτο 

418 ]α1η ἀθγ]οίῖς, δἱππα]ας απάατίάας αυαΐθυ παῖ]]ο οἱαρίιαιι- 

ἰ65 αἆ Ῥε]]άΠι οριορία Ιηδίτασίο5 Παβετο απἰπιαγοτξ, εκ- 

(4) Α[ΙΠΙ5 αιίεηι 

σαυρῶ Παγία5, άπθπῃ Γπάαπα γοσσηί, θἱ {ρ5ε ϱ Ἰο6ίς δερέθι- 

Ρεά(ΙοπεΠα ἵπ 1]ο5 οπηϊἠεπάαπα οθηδη1ί, 

(ποπα Ρις ἵπ ΟΕ8ΠΙΠΗ 46οΠΙΥΘΗΦ, ΙΠάἰ8ΙΩ ἆ ορίθγα Ασία 

5οραταί, ἀμπηπιια Ῥογ Ίοησο ραΐοπίθ ΟΠΠΡΟΣ ἀσίαρίέαν, 

ὀοΠΙΡΙΗΤΕΡ εί απϊάεπα παγἰραρί]ες Παγίος, Ιπίετ απο ΗΥΡα- 

ηῖ5 οἱ Ηγάαδρ6ς Αοθδίηιιδααθ βρεοίαἰδδίπιί, αἱνοο οχοῖρι. 

(5) Ριαίει Πο πηπ]ία άαοφπθ αἰα ἀἴνειςί δεπειῖς Παπίπα, 

1ηάἱο ἴοττας ἱπίετ]αυοηίία, ονουτίςδ ους οπιηϊσοηῖδᾳπθ 

[νασοβθια5 αὔογες γεάδυηί. 9ο απίθιη Ππθία {οἱ απλμίρις 

εἰ ἰαπία αᾳπαγάΠὰ οορία γοάυπάαί, ΡΙΗ]οβορ] εἶας Ιοοί αο 

ΡΙιγδῖοί Ίαπο α[ἴογαπί οαΗδδΙΗ. (6) Αἀάασεηίες Βογίμαγπη 

Ῥασἰαπύπη(α οἱ Αγἰαηώϊη ἴδια ο Πήογεπα παβαγο 516άΠ 

αα{υηαηί σπαΏι. Πηάίαπα, Ηίπο Ῥοπίς ταβοηίρα5 οοηβεαι!, 

αἱ ἱῃ δα ρ]εσίαπι απάίαιο ΓεβίοΏΘΠΙ ἨΙΠΙΟΓ ὀοηΗαθης Ρραμ]ᾶ- 

{πα Ίουα Ιγίδεί, ΔΙΠΠΕΣύ16 πηυ]ίος οίρηαί. (7) Δί ργᾶ; εε- 

ἴ6υῖς Πιάία Πανς ρεομ]ίανε αἱάρίαπι ασοἰάς 11, ααεπα 

ΒΙ]]άΠ1 γουδηί, αχ {οηίε ο]αδάεια ποπϊηί5 ῬνοΠαθη{1 : Ιηίαυ 

ΟΠΊΠ65 θηΙπι Πανγίος Πίο 5οἱ15 η] Ππ]θοίαπῃ βαρειπαίατθ 

βΙΠΙ{, 56ᾷ οποία 1η ργο[απά πι ἆ6Π]θιδα ηαἰταΏ]]{ 68Π6 ΤΑΗΘΟΠΕ 

αὐςοιβοί. 

ΧΧΧΥΙΠ. Ιπάία ρο:.ο, 4άτη δἱξ]οπσο απηρ]ἰβαίπια, π]α]15 

γανδααθ εμίρης ΊποοΙί, «πατυπα Π]]α ρεγοσνίπαπα Ἰαρθαί 

οἱ σίπθια, 5ε4 ΟΠΊΠΕΡ Ιπάίσομω ρυἱεπίαγ; πθο ππ(ἱᾶΠ γαι 

αῦ οχίθγῖς αὀοθρί8»α, Υ6] ἵπ αἰἰ8Π1 Πα{ΙοΠεΠη θΠηΙ5ί586 0010- 

πίας ρογμήμείαν. (2) ΑπΦΙΙ5ΡΙΠΙΟΡ 1]ο Ἰοπαίπες (πσΏρα5 

ϱ {διτὰ 5ροπίο ηαΐΐ5 Ργο αθῖς, εἰ ροβίρας απἰπιαβαπα, αί 

δμίαῦα αριιᾶ ΟµΦ008, το. γεδίίβι5 1505 6556 εκ {αῦη]!5 ἄπ- 

ἠᾳαῖς γο[οναηί : οπή Π{ου αγίας οἱ οοίοια αἆ υ{ίαΠι πεζερδαν]α 

ραπ]αίπι Ἰηνοηία, 4πΤΏ {ρδα ποοθρδ!ίας απΙπιαΗ!, παίατα {ησο- 

Πηἱο5ο, αἱ οί ΠιαπΙ5, Ἰοᾳπθία, απ]πηῖ φασαοϊίαξ αά οπληῖα 

αζαπησπίο οἱπέ, σα δαβ]εσίδβοί. (3) Εαθπαπίας τετο Τη- 

ἄοτυπη ἀοοΙβεἰπιῖ ουπηρ]ατα, 4ο απἱριας Ραιιζᾶ 116 ΓΕΟΕΗΡΕΓΘ 

ΠΟΠ ΔΙΙΘΠΙΙΠΙ 6556 Ρίο, Ποπιοσεϊπηίς, αἰσηί, {απιροπίρις, 

σπα Πιονία]ος {ρί αἀ ιο γἱσα(ἶπα Μαβίίατεηί ἀϊδρεγδί, Βαο- 

ομας οκ οσσϊά αἱ ἴδια ρα ρις ΟΠ ΠΙΠΙΘΓΟΡΟ οχαΓοίία 

αἀγοπίαης», Ππάίαπα, πάση 106. πιθηοταΡΗ!, απο το, 



(1ο 155.) 

3 / Ν { / υ κ. .,ω 

(4) ᾿Ἠπιγενομένων δὲ καυµάτων μεγάλων, καὶ τῶν τοῦ 
Διονύσου στρατιωτῶν λοιμικῇ νόσῳ διαφθειρομένων, 

/ ο .. 

συνέσει διαφέροντα τὸν ἡγεμόνα τοῦτον ἀπαγαγεῖν τὸ 
στρατόπεδον ἐκ τῶν πεδινῶν τόπων εἰς τὴν ὀρεινήν" 

ὅ ἐνταῦθα δὲ πνεόντων ψυγρῶν ἀνέμων καὶ τῶν ναµα-- 
τιαίων ὑδάτων καθαρῶν ῥεόντων πρὸς αὐταῖς ταῖς πη- 

γαῖς, ἁπαλλαγῆναι τῆς νόσου τὸ στρατόπεδον: ὀνομά- 

ζεσθαι δὲ τῆς ὀρεινῆς τὸν τόπον τοῦτον Μηρόν, καθ᾿ ὃν 

ὃ Διόνυσος ἐξέτρεψε τὰς δυνάµεις ἐκ τῆς νόσου: ἀφ᾿ οὗ 

10 δὴ καὶ τοὺς Ἕλληνας περὶ τοῦ θεοῦ τούτου παραδεδω- 

χέναι τοῖς µεταγενεστέροις τεθράφθαι τὸν Διόνυσον ἐν 
μηρῷ. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα τῆς παραθέσεως τῶν καρ- 

ο τη / / ης ω τὴν 
πῶν ἐπιμεληθέντα µεταδιδόναι τοῖς Ἴνδοις, καὶ τὴν 

εὕρεσιν τοῦ οἴνου καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς τὸν βίον χ ρη- 
/ -ω λ Δ / / ’ 3 / 

16 σίµων παραδοῦναι. Πρὸς δὲ τούτοις πὀλεών τε ἀξιολό- 

γων γενηθῆναι κτίστην, μεταγαγόντα τὰς χώμας εἰς 

τοὺς εὐθέτους τόπους, τιμᾶν τε καταδεῖξαι τὸ θεῖον καὶ 
ὑδ. ο) β / / λ 

νόμους εἰςηγήσασθαι καὶ δικαστήρια, χαθόλου δὲ πολ- 

λῶν καὶ καλῶν ἔργων εἰςηγητὴν γενόμενον θεὸν νοµι-- 
(6) Ἱστοροῦσι δ᾽ 

αὐτὸν καὶ γυναικῶν πλῆθος μετὰ τοῦ στρατοπέδου πε- 
ριάγεσθαι, χαὶ κατὰ τὰς ἐν τοῖς πολέμοις παρατάξεις 

τυµπάνοις καὶ χυµθάλοις κεγρῆσθαι, µήπω σάλπιγγος 
ε / / ο) ο ο ΠΥ 

εὑρημένης. Ώασιλεύσαντα δὲ πάσης τῆς Ἰνδικῆς ἔτη 

9ῦ δύο πρὸς τοῖς πεντήκοντα γήρα τελευτῆσαι' διαδε- 

ἑαμένους᾽ δὲ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ τὴν ἡγεμονίαν ἀεὶ τοῖς 

ο 9» / ο 

ϱ0 σθῆναι καὶ τυγεῖν ἀθανάτων τιμῶν. 

ἀφ᾿ ἑαυτῶν ἀπολιπεῖν τὴν ἀρχήν' τὸ δὲ τελευταῖον 

πολλαῖς γενεαῖς ὕστερον καταλυθείσης τῆς ἡγεμονίας 

δημοκρατηθΏναι τὰς πόλεις. 

ϱυ «ΧΧΧΙΧ. Περὶ μὲν οὖν τοῦ Διονύσου καὶ τῶν ἄπο- 
γόνων αὐτοῦ τοιαῦτα μυθολογοῦσιν οἵ τὴν ὀρεινὴν τῆς 

Ἰνδικῆς κατοικοῦντες. Τόν τε Ἡραχλέα φασὶ παρ᾽ αὖ- 

τοῖς γεγενῆσθαι, καὶ παραπλησίως τοῖς Ἓλλησι τό τε 

ῷ τῇ 
96 δὲ τοῦ σώματος ῥώμη καὶ ἀλκη πολλῷ τῶν ἄλλων ἄν- 

θρώπων διενεγχεῖν, καὶ χαθαρὰν ποιῆσαι τῶν θηρίων 

γῆν τε καὶ θάλατταν. Γαμήσαντα δὲ πλείους γυναϊκας , 

υἱοὺς μὲν πολλούς, θυγατέρα δὲ µίαν γεννῆσαι" χαὶ 

τούτων ἐνηλίκων γενοµένων, πᾶσαν τὴν ᾿Ινδικὴν διελό - 

{ Δ λ ο .” ο-Ὁ ΄ : 

ῥόπαλον καὶ τὴν λεοντην αὐτῷ προςάπτουσι 

{0 µενον εἰς ἴσας τοῖς τέχνοις µερίδας ἅπαντας τοὺς υἱοὺς 

ἀποδεῖξαι βασιλέας: μίαν δὲ θυγατέρα θρέψαντα χαὶ 

ταύτην βασίλισσαν ἀποδεῖξαι. (5) Κτίστην τε πόλεων 
οὐκ ὀλίγων γενέσθαι, καὶ τούτων τὴν ἐπιφανεστάτην 

καὶ µεγίστην προςαγορεῦσαι Παλίθοθρα" κατασκευάσαι 

{0 ὃ) ἐν αὐτῆ καὶ βασίλεια πολυτελΏῆ καὶ πλῆθος οἰκητό- 

ρων καθιδρῦσαι: τήν τε πόλιν ὀχυρῶσαι τάφροις ἄξιο- 

λόγοις ποταµίοις ὕδασι πληρουµέναις. (4) Καὶ τὸν μὲν 

Ἡρακλέα τὴν ἐξ ἀνθρώπων µετάστασιν ποιησάµενον 

ἀθπνάτου τυχεῖν τιμῆς' τοὺς ὃ) ἀπογόνους αὐτοῦ βασι- 

συ λεύσαντας ἐπὶ πολλὰς γενεὰς καὶ πράξεις ἀξιολόγους 

µεταχειρισαµένους µήτε στρατείαν ὑπερόριον ποιή- 
σασθαι, μήτε ἀποικίαν εἰς ἄλλο ἔθνος ἀποστεῖλαι. Σστε- 

ρον δὲ πολλοὶς ἔτεσι τὰς πλείστας μὲν τῶν πόλεων δη- 

μοχρατηθΏναι, τινῶν δὲ ἐθνῶν τὰς βασιλείας διαμ.εῖναι 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙ1 115. π. 1141 

βἰςίοπάο ᾖαΐεος, Πηδίγησίαηα, Γοίαπη Ρεγαρταν!, (4) Ουυπι 

γετο ππαρηί5 γεχα! αγάοτίρις ΠΠ (ος ροδία ἱπίοεϊτοπε, ἅπκ 

ἤ]α ριπάεπίία οχοσ]]οις ο οαπηροςίἶβις Ίῃ Πποηίαπα, οορῖας 

ἀπχΙες αἱ (Πρίά{ονῖς απγ αβ]αία, οἱ ριγ]ον]ς ααυ, αἆ 

1ρδα» {ΟηΗΗΠΗ δοα{εῦγας ΡγοπιαπαΠ{15, παιδία ΤΘΟΓΘΑ ΛΙ, ΠΙΟΙΏΟ 

Πρεναπίαν. Ἠουμς Ἠ]]ε πποπίαπας, 4ο Ροδίοπι α οορΙ5 δμ1β 

ἀθριέ, Μετις (1ος οί ΠΟΠΙΙΩΙ) αρρεϊΙαίαν. Ἠϊπο συ 

6γωο ΒασζἩΙΠΙ ἵπ Γ6ΠΠΟΥΟ ΠΙΓΠΠΙ ροβίοεῖς (γαδίάθγιηέ, 

(6) Τ5 Ροδί ως, αἱπηί, (ποίρης οοπηροτίαπά1ς ἀισοπίοτ 

ΙΠΟΠΠΙΡΘΗΡ ουΠ1 Τη4ἱ5 ος οοπηηη]οαν]{ : Ιπγθηέιηα θίίαπι 

γιπῖ αΠογαπη(πο υΙία οοπάποθηΓίαπα δαπη ΠΠ] ἐταδία(έ. 

Ότρος 4ποφαθ πηασηίβέας οχδίγυχ]έ, ραρῖς α οἶέτις 6ΟΠΊΠΠΟ- 

ἀἱογας {γαάιαο(ῖ5. Τιπα παπη]ηῖς οο]θιιᾶ1 γαΠΙΟΠΘΠΙ πποη(γαγ]ί ή 

Ιερεδαι6 ας [αἱ οἷα Πας Η(α1{. Ταπά στη «πάπα πηη]ία Ἰπάος Ργα)- 

οαγα οἀοόμ]βδεί, Ιπίον ἀθο τοοθηβίµα5, ἱπιππογία]ος ομ/{- 

πα[έ Ἠσηογςς. (6) ΕαιΙΠαΓΙΠΙ 4ποσιθ α5ΠΊΘΙ ἵπ οχοτοῖία 

οτουπιάπχίςεα, οἱ ἵπ αοἷο {γπηραηίς ογπιρα]ίδαπα, αῦα ΠΟΠ- 

ἀππα ἰηγοηία, ἨδΙΠΑ πποπιογαπ{. Ἐ{ ροδίαπαπη Τπάῖα (ο(ἵης 

τ6ΡΠΙΙΑ Ῥ6υ αἰπαπασίπία ἆπο αππυος {οπηῖςθοί, οχίτθη]α 

βοηθοία ἀθοσβδίδδο; {ΠΠ τοσηῖ αἀιη]πὶςίγαοπο το]σία, 

απῖ ης ἀείπέερς Ροδίονῖ5 6αΠ1 Ῥ6υ βιιοςθβΦΙΟΠΘΠΙ {γαάϊάθ- 

γαηΐ, ἆοπεο πηαΠ15 Ῥοςί 5εοι]ς αὐγοσαία Ροίορίαίο τοσῖα, 

Ρορυ]ατθ οἴγίίαίας ταρίπθη Ιη5Η{μθγο. 

ΧΧΧΙΧ. Ηαο ἆα Βασσ]ο ο]Πδαια Ρτοσοπίθ α ΠΠοΠΙΦΠΙ5 

Ιπάἱῶ Ἰαριαίονίρς τοογαπίατ. ΔάΠοϊαπί, Ἠοτομ]εῃα 4πο- 

απθ ἁριιά 5ο ἀορίςεα, οί, ποπιοᾶο Ογαοἳ, οἶαγα Ἰοοηῖηθαια 

Π]απα Ἰηδίγαηί. (9) Αο τοβοτο οοτροτῖς Γογάϊποσια 

αΠΙΠηΙ οποίος οχδιροεΓαςςο πποτία]ας; {αγΓατησιια οἱ ΠΊάΤο ἃ 

πιοηβίγῖ5 ΤαριΥρα556. ΟΠΗΠΙΠΙ6 οχ πππ]ίαγαπα πχογαπη σοπ]- 

σἱο Πίος απἰάσπα πλμ]ίος, 5ο ππαπα ἀαπηίαχαί ΠΙίαπα ρτο- 

οτοαδδεί; ας 8 Ππάίαπα απ]γειδαπα ἵη ρατίος ὤᾳυα]ες 

ἀῑγίδί5»α, Ἱία υ{ δΙΠΙ οµί(μθ γοριοηῖ οχ ΠΙ]5 γοροπη ἀαρίσηᾶ- 

γαί, αίαιια Παπ 4ποαΠθ, απαπα ππἰσαπα η (γ]θγαί, ΤορίΠΕΠΙ 

οομκ(αογοί. (3) Μι]ία5 αὖ ο πτΏος οοπά[ίας, οἱ Ππίετ Ἠα», 

ασ πηαχίπια οἱ οἸαηϊδδίπια, Ῥαμμοίμντα παποπραίατ, Ἱπαπα, 

τοσία πιαση]5 δη ρα οοπά]ία , ΠιασΠΙΠΙ ΟΙ ΥΠΙΠη ΠΗΙΠΕΓΙΠΗ 

οο]]οσαβδοί, οᾶπι(ιο [οβδίς ααιιᾶ Πα νία]! τορ]ε(ῖς οἴγοιπηπηιηῖ- 

γίδα. (4) Ἱρδαπι ἀθπίήμα πιογίαΠ απ 6ΟΠΒΟΓΙΙΟ οχεΠΙΓΗΠΗ 

ἀνίποφ Ἰοπογςς ῥτοπιογιἱ55ο. Ηπ]ας οίαπη Ρορίετος, 60Η- 

Βππαίο ρου ππ]ίας αἰαίο5 Ἱπρεγίο, Το5 ερτορία5 Ρερ!ρ»ο, 

πι]]α {ΠΟΠ οχίτα Ππιίος τορπ] οχροά({οπο [αοία, που σ0- 

Ἰοπ]ΐ5 αἆ αἷίας σοηίος ἀοάιοίῖς. Ε{ Πσαί ρο5ί 1οηβαη ΤΕΠΗΡΟ: 

ης ΙΠ{θΓΥΔΙΙΗΠΗ οἰνί[αίος Ρἰογα"απ1ο Φίαίαπη ροριἱαγεπα Γαεηηξ 

πηρ]οχῶ, τοβηᾶ {4ΙΠΟΠ ποπμ]Ια αἲ ΑΙεχαπά πδαπε 84γεη- 
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µέχρι τῆς Ἀλεξάνδρου διαθάσεως. (6) Νομίμων δ) 

ὄντων παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς ἐνίων ἐξηλλαγμένων θαυμασιώ- 

τατον ἄν τις ἠγήσαιτο τὸ καταδειχθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων 

παρ᾽ αὐτοῖς φιλοσόφων" γενοµοθέτηται γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς 

6 δοῦλον µηδένα τὸ παράπαν εἶναι, ἐλευθέρους δ᾽ ὑπάρ- 

Χοντας τὴν ἰσότητα τιμᾶν ἐν πᾶσι. Τοὺς γὰρ µαθόντας 

μ-ήθ᾽ ὑπερέχειν μ.ήθ᾽ ὑποπίπτειν ἄλλοις κράτιστον ἕξειν 

βίον πρὸς ἁπάσας τὰς περιστάσεις᾽ εὔηθες γὰρ εἶναι 

νόμους μὲν ἐπ᾽ ἴσης τιθέναι πᾶσι, τὰς δ) ἐξουσίας ἄνω- 

[0 µάλους χατασχευάζειν, . 

ΧΙ, Τὸ δὲ πᾶν πλῆθος τῶν Ἰνδῶν εἰς ἕπτὰ µέρη 

διήρηται, ὧν ἐστι τὸ μὲν πρῶτον σύστηµα φιλοσόφων, 

πλήθει μὲν τῶν ἄλλων μερῶν λειπόμενον, τῇ δ) ἐπι- 

φανείᾳ πάντων πρωτεῦον᾽ ἀλειτούργητοι γὰρ ὄντες οἱ 

15 φιλόσοφοι πάσης ὑπουργίας οὔθ) ἑτέρων χυριεύουσιν οὔθ) 

(5) Παραλαμθάνονται δὲ ὑπὸ 
Δ ο 

Δ 3 8 ο / λ 3 ο / / ϱ ον 

μὲν τῶν ἰδιωτῶν εἴς τε τὰς ἐν τῷ βίῳ θυσίας χαι εἰς 

/ 

ὑφ᾽ ἑτέρων δεσπόζονται. 

λ ο / 3 λεί ς θε .. Ξ / ο 

τὰς τῶν τετελευτηκότων ἐπιμελείας, ὡς θεοῖς γεγονότες 
. λ ο Β) ο ο / 3 - 

προεφιλέστατοι καὶ περὶ τῶν ἐν Άδου μάλιστα ἐμπεί 
/ ο Γὰ / ο / ΔΝ 

40 ρως ἔχοντες, ταύτης τε τῆς ὑπουργίας δῶρά τε καὶ 
ο 2 α- / Ὃ ον ον ωὃ ον δα ου 

τιμὰς λαμ.όάνουσιν ἀξιολόγους" τῷ δὲ κοινῷ τῶν [νδῶν 
/ ’ πα ος 

μεγάλας παρέχονται γρείας παραλαμθανόµενοι μεν 
/ Ὃν 

χατὰ τὸ νέον ἔτος ἐπὶ τὴν μεγάλην σύνοδον, προλέγον-- 
κο Δ 5] ου κ / 3/ Ἄ 

τες δὲ τοῖς πλήθεσι περι αὐχμον και ἐπομθρίας, ἔτι δὲ 
λ ο α΄ οο ο 

ω6 ἀνέμων εὐπνοίας καὶ νόσων χαὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄυνα- 
Ι 

-- ͵ 5. ος ης 
μένων τοὺς ἀκούοντας ὠφελῆσαι. (4) Τὰ μέλλοντα 

ι 
[ὁ Δ 4 Ν 9, - ς 

γὰρ προαχούσαντες οἵ τε πολλοὶ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐκπλη- 
/ ΔΝ / 

ροῦσιν ἀεὶ τὸ μέλλον ἐχλείπειν καὶ προκατασχευάζουσιν 
ο « Ν οω , 3 

ἀεί τι τῶν χρησίµων" ὁ δὲ ἀποτυγὼν τῶν φιλοσόφων ἐν 
ἥ λ 3 / 3 ο 

80 ταῖς προῤῥήσεσιν ἄλλην μὲν οὐδεμίαν ἀναδέχεται τι- 
/ ὰ / 2/ ον ον ελ .ω λ } ιπὺν 

µωρίαν  βλασφημίαν, ἄφωνος δὲ διατελεί τον λο 
/ ο 3 αλ / Δ ο ο ΑΔ 

βίον. (4) Δεύτερον δ' ἐστὶ µέρος τὸ τῶν γεωργών, οἳ 
ο. 3) Ν ο. εις ο ε σσ 

τῷ πλήθει τῶν ἄλλων πολὺ προέχειν ὀοκουσιν ουτοι 
ξ ο ο. / ο κ. Ει Δ 

δὲ πολέμων καὶ τῆς ἄλλης λειτουργίας ἀφειμενοι περι 
ο Δ 39 Α -ἃ ο. / -- 

36 τὰς γεωργίας ἀσχολοῦνται' χαὶ οὐθεις ἂν πολέμιος πε 
ο / ος / - ελα . ά 

ριτυγὼν γεωργῷ κατὰ τὴν χώραν ἀδικήσειεν, ἀλλ) ὣς 
Γι . 

ἤ / / / 5) . 

κοινοὺς εὐεργέτας ἡγούμενοι πάσης ἀδιχίας ἄπεγονται. 
/ Δ - 

(5) Διόπερ ἀδιάφθορος ἡ χώρα διαµένουσα καὶ χαρποῖς 
2] τν / -” σος Β ο / 

βρίθουσα πὀλλὴν ἀπόλαυσιν παρέχεται τῶν Επιτηδειων 
/ κο / λ 

ἐπὶ τῆς χώρας µετα τεχνων οο μα] 

40 τοῖς ἀνθρώποις. Βιοῦσι ὃ 

καὶ γυναικῶν οἳ γεωργοί, χαὶ τῆς εἰς τὴν πόλιν πατα. 

ῥάσεως παντελῶς ἀφεστήχασι. Της δὲ χώρας μισθοὺς 

τελοῦσι τῷ βασιλεῖ διὰ τὸ πᾶσαν τὴν Ἰνδικὴν βασιλι- 

κὺν εἶναι, ἰδιώτη δὲ μηδενὶ γῆν ἐξεῖναι χεκτῆσθαι' γω- 

ἀὔ βὶς δὲ τῆς μισθώσεως τετάρτην εἰς τὸ ῥασιλικὸν τελοῦσι, 

(ϱ) Τρίτον δ᾽ ἐστὶ φῦλον τὸ τῶν βουκόλων καὶ ποιμένων 

καὶ καθόλου πάντων τῶν νοµέων, οἳ πόλιν μὲν Ἄ κώµην 

οὐκ οἴἰκοῦσι, σκηνίτη δὲ βίῳ γρῶνται" οἳ δ) αὐτοὶ καὶ 

χυνηγοῦντες καθαρὰν ποιοῦσι τὴν χώραν ὀρνέων καὶ 

η] θηρίων᾿ εἰς ταῦτα δὲ ἀσχκοῦντες χαὶ φιλοπονοῦντες έξη- 

μεροῦσι τὴν Ἰνδικη», πλήθουσαν πολλῶν χαὶ παντοδα- 

πῶν θηρίων τε χαὶ ὀρνέων τῶν κατεσθιοντων τὰ σπερ- 

µατα τῶν γεωργῶν. 

ΧΙΙ. Τέταρτον ὃ ἐστὶ µέρος τὸ τῶν τεγνιτῶν' καὶ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Β. (τό., 155.) 

{απα Ρογηαηθίς5θ. (60) ΟΠ αιἴεπα Ρ6σμ]ατος, οἱ α οθίθγῖ 

4εηας Τη4ἱ Ίεσας µαβθαηί, ἰδίαπι, αὐ απ[ίαιιἰ5 6οΓΗΠῃ ΡΗ/]080- 

Ρ]ῖς βαηοἱίαπα, ρ ορίοτῖς αἀππ]γαπάσπα αἱ ορηβοα{. Τ,ορθ 

οΡΙΠΑ ΠΠ οδί, πο απ]δαΠ8ΠΙ ΟΠΙΠΙΠΟ 8εγγΗ5 Ιπίθγ 1ρ5οβ 

β{ΐ5 5εά αἱ Ιρει ππαδαπῖδᾳαθ οπ αῑς αζπαΠίαίδι οο]α{. 

Οἱ οηἵπῃ πθυ ΔΙΡΟΥΙΘΥΘΕ5, πθς 1Π[αγίογ65 α[ῑῖς 6556 ἀῑάίσθι]ηί, 

Ἠος γίαπι αἆ οΠΙΠΕς [ογίππ οαδας ορίπηθ Ἰηδίγασίαπι ηα- 

Ῥ6Γ6 : ΗΧΠΙ ΦΙΠΓΙΠΙ 6556, 5ἱ απὶς Ίοσος ομηοίῖς ὤαιᾶς ΡΤο- 

πημ]ςοί, εί ἹηαπαΠἰαίοπη {αουαίαπα ἠω{ΘΡΙΠη οἰδίμαί, 

ΧΙ,. Ὀπίνειεας Τπάογυπ Ρορα]α5 ἵπ δορίεπη {πρας ἀῑδίτι- 

Ριία5 αδί. Ῥτίπια εχ ΡΗΙ]οδορ]ῖ5 οοηδίαί, ααὶ ΠΙΠΊΕΤΟ απ]άθια 

οείαηῖ5 5ηηί ΙΠΓΕΙΙΟΥΘ5, ποΡ]Η(αίο αιπί6εηῃ ργῖπηᾶς ἰθηθηί. ΑΡ 

οπηηΙ οπἴπα παπ]δἰθτίο ρβ]1οο ΙΠΙΠΊΙΠΕ5, πθαιο ἀοπιϊπαπίαγ 

1ρ8ΐ, πθαπθ αοναπι ἀοπηϊπίο δαρ]θοίὰ θαπί. (2) Α ρηϊναί8 

αᾱ τοπ ἀῑνίπαπα οί ἀα[αποίοτΙπη οχδοαυῖας αἀλ]ρεπίατ, αξ 

αυῖ ἀῑῑδ οχ]πιῖο οἷηπί σαγῖ, εί 6οαπι, ας αἆ Ιηί6Υ05 Ῥετίῖ- 

ΠΘΗ{, ΠΙΑΧΙΠΙΘ Ρον]. Ῥτο 4ο ο[/]οίο ἆοπα ΙοποΓΘΒ(Ι6 Πῃᾶ-- 

σηϊβεος τοοιρίαπ{. Τη ρεϊπηῖς απί6πα Ἠλασηας αραβ] Τ- 

ἀονγαπα αΙλΠίαίος α[[ογιαπίέ, απαπάἀο ςοεπηπίρας πονῖ απηϊ 

οοπι115 αἁΠΙΡΙΗ, βἰοθιίαϊίας αἱ ΡΙαγῖας γεηίοβδαιθ 0 ΠΊΟΓ- 

(2) 
Ναπι ϱμίατα οἶοσίϊ αἱ ροραἱας εἰ τοχ, ἀείεοίας ἱπρταϊίι- 

Ῥος5 οἱ αἰία, ααα; εοπάπσοαπέ απἀἰοηήρας, Ῥγαάἱσαπί. 

το δαβίπα οχρ]θπί, εί ῥετροείπο α[ααῖά αἰΠαίαπι ρτ- 

ραναπί. 5ἱ απῖς απ{επα ΡΗΙΙΟΒΟΡΙΟΓΗΠΗ α γεπηίαΐο να{ιοϊπαπάο 

αβογιαί, αἰἰαά ρῳπΏ αἲ{ ἵη[απῖο ϱοη5 ΠΟΠ ΘΧΡΘΙΜΗΥ, ἆάδΠχ 

αποά πηπία5 ἀαΐμοθρς γΙίαπη αχ]ρῖ. (4) Αἰίοτα οἰαβδίς αρεῖ- 

εοἰαγάπη οί, ααϊ πη]Η(πάἶπο οείεγοΒ Ιοηρο ῥρταίτε γἱάρηίατ. 

Ηἰ αποσΠο α πη]ία ραρμοίδααε ορετίρας αμίς εχοπηί!, 

οΠΊΠ6Θ 5πάἴαπα οἱ {επρας αριῖς οο]επάίς Ιηδυηπηί{. Νέαια 

πΏσαΠα Ποδ[ῖς αστ]οο]αῦα, αἱ {η αρτίς [οτί οἑουγηῖ{, ἆ8ίηΠο 

α[Ποῖς; 5οᾷ οϱ οοπαπηαπῖς ΏεποαβοΙί Υαγαγομ{Ιαπα αΏ οπηπί 1]ο- 

ΤΗΠΙ ἱπ]ατία αΏδποηί. (6) Τάεοσιε ἴοτγα, ἆππα ΠΙΠΙΙ Ρορι- 

Ἰα{ϊἱοηῖς οχρονΙέαν πάσα απῃ, 5ιᾶ {πσίααπλ αχ ΡεΓαπ{18 ἸάηρΠΗ 

νίοίας οορίαπα πποπίαρας δαρηαηἰίναί, Τη ασιίς γΙίαπι 

ασαπί γαςεῖοί οππα αχοτίρας οἱ Προνῖς, οἱ ἃ οοπηπιθγοΙίδ ἱ- 

Ρὶοϊ5 οπηΠΙΠο αὐαίδίαη{. Ὑδοίίσαμα ἆο (1Πάἱ5 τορῖ ροηςίίαηί. 

Οπιηίς οηἵπα Ιηάϊα 51Ώ οΠθηίθ]α τερῖς ο5ί, πες Ρργϊναίο ἃσγος 

Ροβρίάθτα οί. Ὀλίνα μου (πράσα, απαγία εἰαηι Ῥᾶγς 

(παζίππη τοσο αγαήο οεα(έ. (6) Τοαγιῖο ογάίπε οοπΙπδηίη 

αιπιοπίανϊ οἱ ορίΠοπος, αἀθοφιιθ οΠΊΠΘ ΡεΠΗ5 Ραδίογυπα, ααἱ 

που πτΏθς πθς Ρᾶρος Μαδ]ίαπί, 564 {αρεγηαοις Ρο ἀοπηί- 

Ῥις υἱπηίαν. Ηί νοπαπάο βΙπια] (ογίαπῃ ἃ γο]ασνίρις αἱ [ουῖς 

(αἴαπι Ῥγαδίαπέ, θἱ Ίου εχογοἶΠο αίσιια Ί4βογ6 πηαηςείαΠη 

οἱ ομίατα Ραϊἰοπίοπι {αοαπέ Ἰπάίαπα, πππ]15. αοσι] νᾶ- 

μἶδατιο Ῥοδήΐς οἱ αγίρας, 5οπηοηί{ Ἰη{6ςίς, γε[ογίαηι. 

ΧΙ. Οπατίάηι 1ο. αΠοος ομίποηί, 4ΠοΓΙΠ Ρ4Γ8 
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τούτων οἱ μέν εἶσιν ὁπλοποιοί, οἱ δὲ τοῖς γεωργοῖς ἤ 
τισιν ἄλλοις τὰ χρήσιμα πρὸς ὑπηρεσίαν κατασχευά-- 

ζουσιν’ οὗτοι δὲ οὐ µόνον ἀτελεῖς εἶσιν, ἀλλὰ καὶ σιτο- 
μετρίαν ἐκ τοῦ βασιλικοῦ λαμθάνουσι. (5) Πέμπτεν 

ὅ δὲ στρατιωτικόν, ες τοὺς πολέμους εὐθετοῦν, τῷ µεν 

πλήθει δεύτερον, ἀνέσει δὲ καὶ παιδιᾷ πλείστη χρώμε- 
νον ἐν ταῖς εἰρήναις. Τρέφεται δ᾽ ἐκ τοῦ βασιλικοῦ πᾶν 
τὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν πολεμιστῶν ἵππων 
τε καὶ ἐλεφάντων. (9) Ἕκτον δ᾽ ἐστὶ τὸ τῶν ἐφόρων" 

10 οὗτοι δὲ πολυπραγμονοῦντες πάντα καὶ ἐφορῶντες τὰ 

κατὰ τὴν Ἰνδικὴν ἀπαγγέλλουσι τοις βασιλεῦσιν, ἐὰν 

δὲ ᾗ πόλις αὐτῶν ἀθασίλευτος , τοῖς ἄρχουσιν. (9) 

“Ἔδδομον δ᾽ ἐστὶ µέρος τὀβουλεῦον μὲν καὶ συνεδρεῦον 
τοῖς ὑπὲρ τῶν κοινῶν βουλευομένοις, πλήθει μὲν ἐλά- 

16 χιστον, εὐγενεία δὲ χαὶ φρονήσει µάλιστα θαυμαζόμε-- 
νον΄ ἐκ τούτων γὰρ οἵ τε σύμδουλοι τοῖς βασιλεῦσίν 
εἶσιν οἵ τε διοιχηταὶ τῶν κοινῶν χαὶ οἵ δικασταὶ τῶν 

ἀμφιςβητουμένων, καὶ καθόλου τοὺς Ἠγεμόνας καὶ τοὺς 

ἄρχοντας ἐκ τούτων ἔχουσι. (6) Τὰ μὲν οὖν μέρη τῆς 
40 διηρηµένης πολιτείας παρ’ ᾿[νδοῖς σχεδὸν ταῦτά ἐστιν. 

Οὐκ ἔξεστι δὲ γαμεῖν ἐξ ἄλλου γένους ἢ προαιρέσεις ἢ 
τέχνας µεταγειρίζεσθαι, οἷον στρατιώτην ὄντα γεωρ- 
γεῖν Ἄ τεχνίτην ὄντα φιλοσοφεῖν. 

ΧΙΙ. Ἔχει δ Ἡ τῶν Ἰνδῶν χώρα πλείστους χαὶ 

3ὔ μεγίστους ἐλέφαντας, ἀλχῇῃ τε καὶ µεγέθει πολὺ δνοφο” 

ῥοντας. ᾿Ὀχεύεται δὲ τοῦτο τὸ ζῷον οὐχ, ὥςπερ τινές 

φασιν, ἐξηλλαγμένως, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἵπποις χαὶ τοῖς ἆλ- 

λοις τετραπόδοις ζῴοις' κήουσι δὲ τοὺς μὲν ἑλαχίστους 

μΏνας ἑκκαίδεχα, τοὺς δὲ πλείστους ὀχτωχαίδεχα. (5) 

30 Γίχκτουσι δὲ καθάπερ ἵπποι χατὰ τὸ πλεῖστον ἕν, καὶ 
τρέφουσι τὸ γεννηθὲν αἱ μητέρες ἐπ᾽ ἔτη ἕξ. Ζῶσι ὃδ᾽ οἱ 

πλεῖστοι καθάπερ ὃ μακροθιώτατος ἄνθρωπος, οἱ δὲ 
μάλιστα γηράσαντες ἔτη διακόσια. (9) Εἰσὶ δὲ παρ 
Ἰνδοῖς χαὶ ἐπὶ τοὺς ξένους ἄρχοντες τεταγµένοι καὶ 

3ὔ Φροντίζοντες ὅπως μιηδεὶς ξένος ἀδικῆται' τοῖς ν ἀῤ-- 

ῥωστοῦσι τῶν ξένων ἰατροὺς εἰςσάγουσι καὶ τὴν ἄλλην 

ἐπιμέλειαν ποιοῦνται, χαὶ τελευτήσαντας θάπτουσιν, ἔτι 
δὲ τὰ καταλειφθέντα χρήματα τοῖς προςήκουσιν ἀπο- 
διδόασιν. (4) Οἵ τε δικασταὶ τὰς χρίσεις παρ᾽ αὐτοῖς 

«0 ἀχριθῶς διαγινώσχουσι, καὶ πικρῶς τοῖς ἅμαρτάνουσι 

προσφέρονται. Περὶ μὲν οὖν τῆς Ἴνδικῆς καὶ τῶν κατ 

αὐτὴν ἀρχαιολογουμένων ἀρχεσθησόμεθα τοῖς ῥη- 

θεῖσι. 

ΧΙΙΠ. Περὶ δὲ τῶν Σκυθῶν τῶν οἰκούντων τὴν 
46 ὅμορον χώραν ἐν µέρει διέξιµεν. Οὗτοι Ὑὰρ τὸ τει ἐξ 

ἀρχῆς ὀλίγην ἐνέμοντο χώραν, ὕστερον δὲ κατ ὁλί- 
γον αὐξηθέντες διὰ τὰς ἀλκὰς ο αμην ἄνδρείαν, 

πολλὴν μὲν κατεκτήσαντο χώραν, τὸ δὲ ἔθνος εἲς µε- 
γάλην ἡγεμονίαν καὶ δόξαν προήγαγον. ϐ) Ῥὸ μὲν 

60 οὖν πρῶτον παρὰ τὸν Ἀράξην ποταμὸν ὀλίγοι κατῴ- 
χουν παντελῶς καὶ διὰ τὴν ἀδοξίαν χαταφρονούμενοι" 

ἕνα δὲ τῶν ἀρχαίων ἔχοντες βασιλέα φιλοπόλεμον καὶ 

διαφέροντα στρατηγία προσεκτήσαντο χῶρανι πης μὲν 
ὀρεινῆς ἕως πρὺςτὸν Καύκασον, τῆς δὲ πεδινῆς τὰ παρὰ 

ΡΙΟΡΟΒΟΣ. 1. 

ΡΙΟΡΟΒΙ Ρ5ΙΟΡΙΙ 118. Π. 
"9 

γπηῖς, Ρας ΙηςίΓΙΠΙοη {ἶς γη5ηοἶς, αμΐᾳιαο πέθης]ἶριις αν. 
οαΠΚΙ5 γασαί. Ηϊ Πποῃ 6ΟΙΗΗ1 ΙπηΠηΗΙ({Θη] Ἰαβοηί, οὰ ορι- 
ἴᾶπα 4αοσιϱ ΓΓαΠΘΠΙΙ ΠΙΘΗΦΙΓΔΠΙ ο τορῖῖς ρυαπατ]!ς αροἰρίυηι, 
(2) Οππίπὰ ρορι]ῖ σοµι15 οςί εδίΤΕΠΡΕ Βεἱ1ἴδᾳιιο α.ΟΟΙΗΠΙΟ- 
ἀαίαπα, πηα]{α ο οο πό πι : 14 Ρ860ἱ5 ἴθιηρογο ο{ίο οἱ 
Ἰα40 ρνο]ίκο ἱπάπ]ροι. Οπἱάααἱᾶ απ{θπῃ οςί τη Γἔα πα ο ΠΟ ΓΙ. 
απο Ῥο]σσταπι ας εἰεραπίαπα, οχ. τορία πι γ]έμγ. (9) 
Ῥεχίο Ίου δαπί θρ]ουί, απ Πῃασηο φΜΗάἱο οὐυ]πία ρα Π- 
ἀίαπα τἰπιαπίν οί Ἱπςρίοϊυηί, εκρ]ογαίααπε τοσίρης, απ 
αῬί το ρυρ]ίσα. 1οσα οανεί, ρυπορίρις νομηηβίαηέ, (4) 
Ῥερίίπηας ογάο 5ομα{οτίας ο5ί, ΘΟΡΙΠΗ 1σοί, απίριας ἵμ 
οοΗδΙΙΟ ρι)]ίοο «οΏδοδδι1ς ο5{. Ηϊ ΠΙΠΊΘΥΟ αάδ ραμοἶς- 
5ΙηΙ, αἱ πορ]Πίαίο σοπογῖς οἱ Ργαάση[ία πια χῖπιο 5Ηηί ἐρηςρ]- 
ου. Ἐκ Ἠἱ5 οηπα, απὶ οοης]]ο γεβίρις αἀςῖηί, οἱ ρα β]ίσα 
περοβῖα αὐπιπ]κίγουί, οἱ οοη{τογοιρίας ἀΠπάἰσομέ, φπίφιο 
Ἱπρογία ἵη Ῥο]]]ς οἱ πιασϊσίγαίιις ΡαΡδίπι οβεαΠί, οσα {ν. 
(ο) Ἠας [ογα ἵηῃ ραγίος ΤΠάΟΓΗΠΙ τοβριβ]ίσα ἀῑκίγραία ας. 
ού εκ ἀΐγειδα {πρι πχοῦθήα ἀποργο, α{ ΒΠΘΗΙΙΗΗ γα. 66115 
ἂγΙΠοίαπηνθ εχθισστα, πἱροίο πιἰΠίοπι οἱπια] Γο]]αιο οἱ 
ΔβτυΠη 60ΙΕΥΕ, αι ορίβοεπι ϱ]οδορ]αν, {ας ο5!, 

ΧΙΠ. Ἠαρεί Ἰπάῖα ρ]Ηγῖπιος ΠΙΑΧΙΠΙΟΡ416 οἰορ]απίος, 
αἱ {αχη (ου Μαάΐπε (απη Τοβογθ οχοθ]]απ{, Οοἷί Ίου απίπιΗΙ : 
πο, αἱ απ]άαπα ριίαΠί, που ροσμ]ατὶ οἱ Ιη5ο]οη(1, 5ου] 

αἱ εαα1 οείεταααα απαἀραροάία, Ὀίσγαπα ποθίαπἰ αἱ μη μ]- 

πηΠλ ρ6ῦ 5δεἀθοια ππθηδος, αἱ ΡΙαΠΠη ρου ἀποδον οί, 

(2) Ρατπης, απ οφἱ, απίομηα ρΙογάπη(ιο, αιοά πιαίνος αἲ 

δὲΧ ἆΠΠΟΡ οπυ(ππηί. Μα]ου Ρατ Ἰοηηηῖς Παχίπιο Ιοησωνὶ 

γΙίαπι αβδοφυ]ίας : απογΗΠὰ. δοηδοίς Ἰοηρίςδίηια, Ἠί αἆ αἱι- 

η05 ἀαοθηίο5 ρεγοβίμηί. (9) σοηφέα(ί δαηί οἱἴαιη αριά 

Τπήο5 αἀγεπαγαπα ῥγ(οο, ααἰ, πο απἷά ΠΠΙ ἱπ]ανίος ραἴἴαιι- 

ἴαν, αοουταία ρτον]άεηί. 5ἱ ααἲς ΠΠογαπα αοστοία!, Γποίοος 

ἀ4μίροπί Παππά οΗΓαΠῃ Ιπιροπάηί, οἱ ΠΙΟΓΓΠΠΙ 5θρι] γα. 

(ναδυηί. Οἱἀηπἷά αἳ. οὐ τοἰἰσίαπα οδί ροσμ]!, οορηα(ἶς το- 

δΗέμυπί. (4) Φαάΐσοςς ΙΙογαπη ΙΠΩΙΣ ἀΠϊσοηίία Πίος ἀἷς- 

οθρίαπ!, εί 6ενενο ἱπ ποχίος απἰπιαάγενίυπί. Αίάιο ἆθ Ιπάία 

ΤΟΡΙΣ416 θἶιις ριδοῖς, πο δυ[Ποἶαηί. 

ΧΙΠΙ. Νιπο ἆο ΦογΙ]ιῖς, Πιάσταπα ΕπΠπαῖς, οχ οι [ο ἀῑς- 

5ΕΥΕΠΗ5. Ηἰ ο]{ηα αηριιςίαπη ροβδἰἀδβα{ ΓοβίοΠεΠη, 5εᾷ ρα]α- 

επι γιήβις αο θἰγτεηιίαϊο δια µοίεη{ίογεΒ {46Η1, Ίοημο Ἰαΐο- 

απθ ργορᾶραίς βΠΙρα5, αἆ πΙαρηαπα Γππρεν] απηρ] ποπ εἲ 

ΡΙοΥἱ4Π1 ΠΔΠΙΟΠΘΠΗ 5ΙΑΠΙ ΡγοΥοαχοΓιΠ{. (2) Αἆ ΑΤαχοΠ ΠΗΥΤΙΠΙ 

Ιπ]{1ο ρετραιοί αἀπιοᾶπη δἱ ργορία ΙσπουΙΠίαίθ6η σΟΠ{ΘΙΗΠΙ 

οοπβοᾶρταπ{. Αί ΠΙΠΙ οχ αηαἰς τοσίῖριςδ Ῥο]σσδΙπι οί 

Ἱπροταίοτϊς απίρα5 ορνορίαπα αἀορίῖ, αἰάαῖά πποπίαπο- 

ΤΙΠΑ οί πδᾳαθ αἆ ΟαπσαδΙπα αἱ οἈπχρθςίτίαΠι αἆ ΟΕΘΑΠΗΗΗ 

ὅ 
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λ ὩΏκ - 

τὸν Ὠχεανὸν καὶ τὴν Μαιῶτιν λίµνην καὶ τὴν ἄλλην 

χώραν ἕως Γαναάϊδος ποταμοὺ. (9) χ. στερον δὲ µυθο- 

λογοῦσι Σχύθαι γηγενἩ παρ. αὗτοῖς Ὑεγέσθαι παρθξνον' 

ταύτην δ᾽ ἔχειν τὰ μὲν ἄνω μέρη τοὺ σώματος μέχρι 

ὅ τῆς ζώνης ς γυναικεῖα; τὰ δὲ χατώτερα ἐχίδνης. Ταύτῃ 
δὲ Δία μιγέντα γεννῆσαι παῖδα Ἀκύθην ὃ ὄνομα. Τοῦτον 

δὲ γενόµενον ἐπιφανέστατον τῶν πρὸ αὐτοῦ τοὺς λαοὺς 
ἀφ᾽ αυτου Σχύθας ο ο Τον δὲ ἀπογόνων 

τούτου τοῦ βασιλέως ἀδελφοὺς ὃ δύο γενέσθαι διαφόρους 

10 ἀρετῇῃ , καϊτὸν μὲν Πάλον, τὸν δὲ Νάπην ὠνομάσθαι. (4) 
Τούτων δ᾽ ἐπιφανεῖς πράξεις κατεργασαµένων καὶ διε- 

λομένων τὴν βασιλείαν, ἀφ᾿ ἑκατέρου τοὺς λαοὺς τοὺς 

μὲν Πάλους, τοὺς δὲ Νάπας προςαγορευθῆναι. Μετὰ δέ 

τινας γρόνουςτοὺς ἀπογόνουςτούτων τῶν βασιλέων ἂν- 
Ν 5 / α3λ λ / .. 

16 δρεία καὶ στρατηγία διενεγκόντας πολλὴν μὲν πέραν τοῦ 

Τανάϊδος ποταμοῦ γώραν καταστρόγασθαι μέχρι τῆς 
/ 

Θράκης" ἐπὶδε } θάτ τερα μέρη στρατεύσαντας διατεϊναιτῇῃ 

δυνάμει µέχρι τοῦ κατ᾽ Αἴγυπτον Νείλου. (5) Πολλὰ 
ον λ Δ ήν οο ο / / 3 ο. ο 
δὲ καὶ μεγάλα τῶν ἀνὰ μέσον τούτων ἐθνῶν καταδουλω- 

/ βιϱἠ Δ μμ - ο μθς . 
90 σαµένους προβιβάσαι τὴν ἡγεμονίαν τῶν Σκυθῶν τῇ 

Δ αν λ Δ 3 λ 3). / ο ΣΑ λ 
μὲν ἐπὶ τὸν πρὸς ἄνατολὰς Ὠκεανόν, τῇ δ’ ἐπὶ τὴν 
Ζ΄ / / λ οο ή. τν 

Κασπίαν θάλατταν καὶ Μαιῶτιν λίµνην 
3/ λ ο ο. κα ο ῥ 

ἔθνος και βασιλεῖς ἔσχεν ἀξιολόγους, 
οω Δ λ 

υθΏναι, τοὺς δὲ Ά]ασ- 

πὐξήθη γὰρ 
ἐπὶ πολὺ τοῦτο τὸ 

ἀφ᾽ ὧν τοὺς μὲν Σάχας προςαγορε 

ωὔ σαγέτας, τινὰς δὲ Ἀριμασπούς, καὶ τούτοις ὁμοίως 

ἄλλους πλείονας. (6) Ὑπὸ δὲ τούτων τῶν βασιλέων 

πολλὰ μὲν καὶ τῶν ἄλλων τῶν καταπολεμ.ηθέντων ἐθνῶν 
λ / 

µετωχίσθαι, δύο δὲ µεγίστας ἀποικίας γενέσθαι, τὴν 
Αν ο. 3 / » 9 λ νο | 

μεν ΞΧ των Ἀσσυρίων μετασταθεῖσαν εις την μεταςυ χω: 

80 ραν τῆς τε Παφλα γονίας καὶ τοῦ Πόντου, τὴν δὲ ἐχ τὶς 

Μηδίας παρὰ τὸν Τάναϊν καθιδρυθεῖσαν, ἃς τοὺς λαοὺς 

Σαυρομάτας ὀνομασθηναι. (7) Γούτους ὃ᾽ ὕστερον πολ- 

λοῖς ἔτεσιν αὐξηθέντας πορθῆσαι πολλὴν τῆς Σχυθίας, 

καὶ τοὺς χαταπολεµ.ηθέντας ἄρδην ἀναιροῦντας ἔρη μον 

46 ποιῆσαι τὸ πλεῖστον µέρος τῆς χώρας. 

ΧΙΗΥ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναρχίας γενομένης κατὰ 

τὴν Σχυθίαν, ἐθασίλευσαν γυναῖχες ἀλκἩ διαφέρουσαι’ 
ἐν τούτοις γὰρ τοῖς ἔθνεσιν αἱ Ἰυναῖχες γυμνάζονται 

/ 

πρὸς πόλεμον τπτ ησίως τοις ἀνδράσι χαὶ ταῖς ἂν- 

«υ δρείαις οὐδὲν λείπονται τῶν ἄνδρῶν. Διὸ καὶ γυναικῶν 

που πολλαὶ καὶ μεγάλαι πράξ εις ἐπετελέσθησαν 

οὐ µόνον κατὰ τὴν Σχυθίαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὅμορον 

ταύτης χώραν. {ϱ ) Κύρου μὲν γὰρ τοῦ Ἡε ὀνεεν βασι- 

λέως πλεϊῖστον ἰσχύσαντος τῶν καθ αὑτόν, χαὶ σπρα- 

45 τεύσαντος ἀξιολόγοις δυνάµεσιν εἰς τὴν αν. Ἡ βα- 

σίλισσα τῶν Σκυθῶν τό τε στρατόπεδον τῶν Περσῶν 

κατέχοψε καὶ τὸν Κῦρον αἰχμάλωτον γενόµενον ἀν:- 

οῬαύρωσε: τότε συσταθὲν ἔθεος τῶν Ἀμαζόνων τοσοῦτον 

ἀνδρεία διήνεγκεν, ὥστε εμὴ | μόνον πολλὴν γώραν ὅμο- 

υ0 ρον καταδραμεῖν, ἀλλὰ καὶ πολ) τῆς Ἠδρώπης χαὶ 

τῆς Ασίας χαταστρέψασθαι. {8 ) Ἡμεῖς ὃ δ᾽ ἐπειδὴ περὶ 

τῶν ᾽Αμαζονίδων ἐμνήσθημ. μεν, οὐκ ἀνοίχειον εἶναι νο- 

µίζομεν διελθεῖν περὶ αὐτῶν, εἰ καὶ διὰ τὴν παραδοξο- 

ῥηθέντα. λογίαν μύθοις ὅμιοια φανήσε ται τὰ 

ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ρ. (5, δο.) 

Ρα]πάειη(πο Μαοίίσατα, εἰ τεἰἰ(παταπι αᾱ Ταμαϊπ α5ᾳιιθ 

(8) Εχϊπάο {α- 

Ῥυ]απέαν Βογίμο νΙρίποπη ος (θυτα αρ 56 παίαπα, ο] 15 

ΠαΠ1θΠ. ἵογαταπα, νορίοηί ρα αὐ]εσθταη{. 

(ουπα οἴηρι]ο ἴομις (οπηίπα πα, ἰη[ογίας Υἱρεταπα. τΘρΥῶΡΘΗ- 

(αμ. Ο51 Ἠας ονθπ 6οηβγοδδη ΦογίΠοη ροπαίςςο. 15, 

Ἰπουσηί, πάπα ργ ππα]οτίρας αρρτίηιο οἸαγας οναοιεί, 

Εεπίθηα 5109 Ποπηίηο ἱπεϊσηϊγ]{, Τηίου Ρορίθτος Ἠ]ας τοσῖβ 

4πο οκ {ετιηί (γαίτες νἰτα{15 οχἰπηία., απογαπα απὶ Ραἱο, 

ἁἱίο Χαρ ΠΟΠΊΕΗ ογαί. (4) Ηϊ, ρονί ηπ]ίας το Ρυῶσ]αγο 

Εεδίας Τοσηίᾳπο ραγΙΙοπθιη, Φ6ΥΑΤΙΠΙ αἱίος Ραἱο5, αἱίοΒ 

Ναρος 486 ἀεποπιπαγαη{, Αἰαωπίο Ῥο5ί (6προτα Ργο5υ- 

πἱ65 Πορυπ, σἱγίπίο οἱ αγία Ώο]]ίσα ρτωρίαης, ἴοτγας αἰίτα 

Ταπαϊπα ηλπ]ίας 5αβοαςίί. Ταπα Υεγβῖς ἵη αἱίογαίη ρατίοπῃ αἲ- 

Ηἱ5, αά ΠΠ πδαπθ ρτοστοςςῖ διπῖ. (5) ΜιαΠΙςαιθ ΤΠ πΠιθ- 

4ἱ9 σου δις δα) αρα τούσοῖς, ΘΟΥ(αγαπη Ἰπιρθατη, απα 

αᾱ Οο6απα ονἰοπίαίαπα, ααα αἆ π]αγαο Οαβρίαπα οἱ ΝΤωοίΐπι 

αδσσε ρτο]αίαγαπέ. Τα]οΓθά οη]πι ἵπ πΙος Πα Ἠσρο ηα{10 616- 

γίΐ, τ6σοδαο Ὠαριαϊξ πηοπιογαΐα ἀῑσπος, ἆᾳ απἶρις 5ααο οἳ 

Μαςδασεία οἱ Απηιαβρὶ, ο δη] {6ι αΏΠ εοπιρ]ατες Βογ{]ια- 

τυΏ} Ῥοριἱ ουσηοηλπαί{ 5απΐ. (6) ΑΡ νοσῖρας 5 απ 

ασρ απα ἀπ ππαλίπα εοἰοπία εχ σοη/ίρας μθ]ἱο δαβασίἷς 

ἀαάποία» δαπ{: αὐανάα οἱίεγα οκ ΑδδΥΤΙΐ5 ἵπ ασταπα Ραρ]]α- 

σοπ]ς οἱ Ῥοπίο Ιπίεγ]εσίαπῃ ἰταηβ]αία; αἰίετα οχ Μεδία αἀ 

Ταπαῖπι οο]]οσαία οί, ου]ας ρορα{ δαοιπαία ποιηΙπαπίαγ. 

(7) ου πια]15 Ροςί απηῖς πάΠηειο εἰ γρ αεί πιασηᾶι 

50ΥΙ]α» Ῥατίοπι ἀεναξίατυπέ, εἰ οὐππίρα5, 4πος ἀθβοί]ανε- 

ταῦί, Ιπ{θυπεσίοηθ 5αϱ]α[ἶ5, ἐοίαϊία ρτορο 4θεοίανοτε. ΄ 

ΧΙΗΝΥ. Ῥοί πωο ἀαβοιεπίε βογίμαναπα ρτἱπαίραία, [οπη]- 

πο οοτροτίς γήρας ριαδίαηίος τορπη γἷος (απδυπίΓ. Τη 

μὶ5 οπίπα σοπέἴρας αά 6 πππποτα [οπίπορ {απσαπι υγ 

οχοτοθηία1, (ου μαάἶπε νῖτῖς πμ] Ἰπ[ενίουες. Ἠϊπο ηνία. 

πιασπὄ απο τας αὐ Παδίίρας {οπημῖς ροτασίῶ) δαπέ, ΠΟΠ {αη- 

{απ ἵη σογ{μία, 5οᾷ οίῖαπα 1π τοσίοηῖθα5 Η{ οοπ{ογηι]ηΐς. (2) 

Ου οηίπι Ογτας, Ρογξααπα τον, Ροίοηίία οπ]ηθς οία[15 

θιιᾶ’ Του65 5υβοΓρτορριΙ5, γαλἀἰςδίη]ας ἵπ Βογ{μίαπα οορίᾶς εκ- 

ῥοάϊγίςςοί, τορίπα ΦογίμαΓαπη, εχενοῖ(α ΡΕΓΡΑΤΗΠΗ Ρτοβίραίο 

οἱ εομεῖσο, ΟΥτΠΗ η αοῖε οαρίατη ετοί αβλχ{ί. λάεοήπε 6εης 

ΑΠΙΑΖΟΠΙΙΗ, Ροδία παπι 5616] εσαἰα({, υΙΠΗ τοβογο οἱ οοη[ῖ- 

ἀσπίία ρυῶςΕΠΗ{, αἱ ποη γἱοΙηᾶΓΙΤΗ ηλούο γαβίομΠ ΠπΑσΠάΠΙ 

ῥατίοπι ἱποιιδατοί, «οά αἱἵαπι πιασπιη ορ ΑδίδΦΙ6 

ἀασύαα αρ]ησατοί. (9) Οποπίᾶα Υ6γο ἵπ ΑΠΙΖΟΠΙΙΠΙ Ἰης]- 

ἀἵπνας πποΠΕΙοΠΘΙ1, ποπ ἰποοηγομίοης οχἰδιίπιαπηας, οἱ, απ 

ο ἴῖς ἱταδιπέας, απαπανῖς Ῥγορίθς πατγα[ἰοηίς 1Π5οΙΘΠ{ΙΕΠΗ 

(αρ αἱ] οἱηη]ῆα γἱάραπίαν, 1ο ΡεγοΣγᾶ πλ». 

ἵ 



ο. 

“0 

15 

310 

2ὔ 

90 

95 

40 

50 

[ισο, 157) 

ΧΙΙΝ. Παρὰ τὸν Θερμώδοντα τοίνυν ποταμὸν ἔθνους 
κατοικοῦντος γυναικοκρατουµένου, καὶ τῶν γυναικῶν 

ὁμοίως τοῖς ἀνδράσι τὰς πολεμικὰς χρείας µεταχειρι- 

ζομένων, φασὶ µίαν ἐξ αὐτῶν βασιλικὴν ἐξουσίαν ἔχου- 

σαν ἀλκῇ καὶ ῥώύμη διενεγκεῖν: (5) συστησαµένην δὲ 
γυναικῶν στρατόπεδον γυμνάσαιτε τοῦτο καί τινας τῶν 

ὁμόρων καταπολεμἣσαι. Αὐξομένης δὲ τῆς περὶ αὐτὴν 
ἀρετῆς τε καὶ δόξης συνεχῶς, ἐπὶ τὰ πλησιόχωρα τῶν 

ἐθνῶν στρατεύειν, καὶ τῆς τύχης εὐροούσης φρονήµατος 
ἐμπίπλασθαι. Καὶ θυγατέρα μὲν Ἄρεος ἑαυτὴν προτα- 

γορεῦσαι, τοῖς δὲ ἀνδράσι προονεῖμαι τὰς ταλασιουρ- 

γίας καὶ τὰς τῶν γυναικῶν κατ᾿ οἴχους ἐργασίας νό- 

µους τε χαταδεῖξαι δι’ ὧν τὰς μὲν γυναῖκας ἐπὶ τοὺς 

πολεμικοὺς ἀγῶνας προάγειν, τοῖς δὲ ἀνδράσι ταπεί- 
νωσιν καὶ δουλείαν περιάπτειν. (3) Τῶν δὲ γεννωμένων 
τοὺς μὲν ἄῤῥενας πηροῦν τά τε σχέλη καὶ τοὺς βραχίονας, 
ἀχρήστους χατασκευάζοντες πρὸς τὰς πολεμικὰς χρείας, 

τῶν δὲ θηλυτερῶν τὸν δεξιὸν μαστὸν ἐπικαίειν, ἵνα μὴ 
κατὰ τὰς μάγας τῶν σωμάτων ἐπαιρόμενος ἐνογλῆ 
ἀφ᾽ ἧς αἰτίας συμθῆναι τὸ ἔθνος τῶν Αμαζόνων ταύ-- 
της τυχεῖν τῆς προςηγορίας. {4) Καθόλου δὲ διαφέ-- 

Ρουσαν αὐτὴν συνέσει καὶ στρατηγία πόλιν μὲν κτίσαι 
μεγάλην παρὰ τὰς ἐκθολὰς τοῦ Θερμώδοντος ποταμοῦ, 

τοὔνομα Θεμίσκυραν, καὶ βασίλεια χατασχευάσαι πε- 

ριθόητα᾽ κατὰ δὲ τὰς στρατείας ἐπιμελομένην πολὺ 

τῆς εὐταξίας, τὸ μὲν πρῶτον καταπολεμῆσαι πάντας 
τοὺς ὅμόρους µέχρι τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ. (6) Καὶ 
ταύτην μέν φασι ταύτας τὰς πράξεις ἐπιτελεσαμένην, 

καὶ κατά τινα µάγην λαμπρῶς ἀγωνισαμένην, Ἶρωι- 

χῶς τελευτῆσαι τὸν βίον. 

ΧΙ,ΥΙ. Διαδεξαμένην δὲ τὴν ταύτης θυγατέρα τὴν 
βασιλείαν ζηλῶσαι μὲν τὴν ἀρετὴν τῆς μητρός, ὕπερ- 

θαλέσθαι δὲ ταῖς κατὰ µέρος πρᾶξεσι. Τὰς μὲν γὰρ παρ- 

θένους ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικίας ἔν τε ταῖς θήραις Ὑυ- 

µνάζειν καὶ καθ ἡμέραν ἀσχεῖν τὰ πρὸς πόλεμον ἀνή- 

κοντα" (5) χαταδεῖξχι δὲ καὶ θυσίας μεγαλοπρεπεὶς 

Ἄρειτε χαὶ Ἀρτέμιδι τῇ προςαγορευοµένη ταυροπόλῳ' 

στρατεύσασαν δὲ εἰς τὴν πέραν τοῦ Τανάϊῖδος ποταμοῦ 

χώραν, καταπολεμἢσαι πάντα τὰ ἔθνη τὰ συνεγῆ µέχρι 
τῆς Θράκης" ἀνακάμψασαν δὲ μετὰ πολλῶν λαφύρων 

εἰςτὴν οἰκείαν ναούςτε μεγαλοπρεπεῖς κατασχευήσαι τῶν 

προειρηµένων θεῶν, καὶ τῶν ὑποτεταγμένων ἐπιεικῶς 

ἄρχουσαν ἀποδοχῆς τυγχάνειν τῆς µεγίστης. (3) Ἄτρα- 

τεῦσαι δὲ καὶ ἐπὶ θάτερα µέρη, καὶ πολλὴν τῆς Ἀσίας 

κατακτήσασθαι, καὶ διατεῖναι τῇ δυνάμει µέχρι τῆς 

Συρίας. Μετὰ δὲ τὴν ταύτης τελευτὴν ἄεὶ τὰς προση- 

κούσας τῷ γένει διαδεχοµένας τὴν βασιλείαν ἄρξαι μὲν 

ἐπιφανῶς, αὐξῆσαι δὲ τὸ ἔθνος τῶν Ἀμαζονίδων δυνά- 

µει τε καὶ δόξη. Μετὰ δὲ ταῦτα πολλαῖς Ἡενεαῖς ὕστε- 

ρον, διαθεβοηµένης κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην τῆς 

περὶ αὐτὰς ἀρετῆς, Ἡραχλέα φασὶ τὸν ἐξ Ἀλκμήνης 

καὶ Διὸς ἆθλον λαθεῖν παρ) Εὐρυσθέως τὸν Γππολύτης 

τῆς Ἀμαζόνος ζωστῆρα. (4) Διόπερ στρατεῦσαι μὲν 

αὐτόν, παρατάξει δὲ µεγάλ» νικήσαντα τό τε στρατό- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΙ ΙΒ. ῃ. 
15. 

| ΧΗΥ. Δά Τιογπιοδοηίθπι Πα γίαπη 8εη5 ο] η αὐίαγ]έ 
Ὅ πηπΠευγὶ ἱπιρογίο φαρ]θεία, ἵπ αια πηπῃεΓος ΠΟΠ. 860118 
Γ 4 παΠη γ]ηῖ, τος Ρο]1ΐσας ἀἀπιἰη]ίταβαηί, Τη{ου Ίνας απα, αἴπηί, 

γαρῖα ροίεκίαίο (ππροῃς, γἱγ{πίέο ασ τοΏοιο Ργαοεεραί. (0) 
Πως, οοαοίο πη]ἴθη οχογοῖέα. οί Ρο η (αν! ἀῑδο]ρ]ίμα 
οχεγοἰαίο, ΕΠΙΠΠΙογΗΠΑ ποηημ]]ος αγηιίς οχριρηαί; οἱ 
διριάο γἱγπίο ας σἱογία Δπβοδέθης, 1π οείετας ἀθίηορρα 
βοηίες νίἰοίπας ἀπχ]. ΟπΗπ](Πθ τος φοοπηζα) απηχος Ίμῃα- 
ρεηί, Ματς 8ο βΙαΠι ἀἱείαις, Ιαηϊβοίαπι οἱ ἀοπιοφίίςα 
πηπεγΙπ ορέτα υἱτὶς (τασίαηᾶα ἀθοῖε, 1.6565 εἰἶαιη ρτοιηη]- 
βαγίέ, ᾳαἱρις (οπιίπας αἆ οργ(απηίπα Ῥο][ίσα ΡΤΟΠΙΟΥΕΙΕΙ, Ἡ]- 
105 απίΘΠΗ 51) ἸππιΠϊ οοπάοπο 5ογγ Πίστα ορθγ6 οοη/ίῃο- 
τα. (9) Μανίρις Ισίίαν, αποίᾳποί παφοθµαπίαχ, ογητα εἰ 
Ῥνασλία 4ου ίαναηέ, αἲ Ίου ρασίο αγηιῖς οἱ Ώο]]ο ΙΠΙΗΗ168 
γεάδστοπίατ. Ῥιο]]ίς ἀσχίσγαπι ἱπιγοβαηί ΠΊΑΤΗΙΑΠΗ , η ἶῃ 
Ραρηα Ῥνοίαβεγαης ππο]ες{ῖο οἱ ἱπιροάϊπιοπίο [ογοί : οἱ Ἠήμο 
ἨΘΠΛΘΗ 1]ά ΑΠΙάΖΟΠΗΤΩ σοη/{ ΡγογοηίΜ. (4) Ώοπίαπα, 411Π1 

Ἱησομίο αἱ τοὶ πη(ατῖς 5οἱ]θγίία να]οτεί, αΠΠΡΙαΠΙ ατΏοθιη, 
ΠΟΠΙΙΠθ Τιθιηίδογνγαπα, αἆ οδίῖα Τμδγηοάοη(ἶς ροδι1ΐέ, τορία- 

απο οε]ερί οχονηαγ{{. Ίη Ῥο]]ΐς απίοπα ἀῑδείριίπα, οἱ Ώου 

οτά[ηϊς Ρεγ(ιαΠ1. δίπάίοδα ογαί, οἱ ΡΓΙΠΙΙΠΙ Ο1ΠΠο5 οἳς Τα- 

ΠαΙπα ΠΗΠΙπιος αγηηῖς α 5ἱρῖ ρατοπάμΙ οοθοῖί. (5) Ηΐς το- 

Ρι8 εοπ/{δε(15, {απάθεια Ιπ ααἴα [οι[ϊίον ἀϊπιίσαηπς Ἰογοίσιῃι 

γίία οχΙ{απῃ δογΗ (αγ. 

ΧΙΙΥΙ. ΟΠΠ ἵῃ Τορηο 56αιθης Πα, ἆππι πια νῖς υἱγί- 

απο απη]αίη, ςἰησι]]ς ο [αοίῖς αροταν!{. Ῥιε]]ας οπίπι 

ἃ Ρτίπια Ὠίαίο γεπαία οχοτουέ, εἰ αποίἰάϊῖο Ῥε]]οα ἱτασίανε 

5{ιάῖα οοπἀοεθ[οοϊ. (9) Ταπι 5οἱεπιπία Ματά οί Ρίαπα., 

αασ ΤαιΤΟΡΟΙΟΣ ἀῑσΙίαν, 5αετα Ἱηςίαέ. σασίτῖς αἰῖαπι ]- 

τα Ταπαίπι ΡΓΟΠΙΟΙΙ5, 9ΠΊΠ65 αά Τιγασίπι 5416 Ρογήηρθη- 

ἴα5 ρορι]ο5 510 Ἱπηρονίο 5αβ]απχ{{. Τπά6 ου 1ησαη(ἱ ργα.ἆα 

ἀοππαπι 1θνθγρα, 45 αργα ἀῑοίῖ5 πιασηίβσας ογεχΙί οάθς, 

οἱ πιοσγαίο Ῥοπίσηοσιθ ἵπ δα μάῑίος. ἱπρογίο ππακίπιαΠα 1] 

Ῥοπονο]οπίίαα οοπο[ἱανΙέ, (3) Ταπι αχροάΠῖοπο ἵη αί6- 

ΓΑΠΩ ΤΟΡΙΟΠΘΙΗ ἱηςΗΜαία, ππᾶβησΠη Αδία Ραγίοπη 81 ΟΠΠοπ] 

αἀ[αηχλί, ΤΠΠΟΤΙΠΙάΠΟΘ τοβα: αἆ Αγ αΠΙ Ἡσηιε οχίοπα[ϊ, 

Ῥο»ί ου]αθα Ἰπογίσιη ΡογρείΙο ϱ6Ποτα ῥγοχίπη» 5ποσσάθπί6ς 

ἱπιρογίμπα ΟΠ ]άο οδδθγυηί, οἱ ΑπΙα7οπΠΙ Βεπίοπι Ρο” 

(οπίῖα οἱ σἱοτία απαρἠβοαταπέ. Μαλίΐ5 ἴπάο 5οοπ]ῖς , {απ1ᾶ νίτ- 

(αίΐς ἵρεαγυπῃ {οίο ογ0θ ἀῑν]σαία, Ηετου]!, 2976 εί Α]οπιοῃᾶ 

σρηίίο, εοηαπηἰηῖς γίοε αΏ ΕυΓγδίμεο Ηἱρροϊγία Απιαζοπί5 

μα]ίοις ἱπ]πηρίέαν. (4) 9µατε Η]αίο Απιαζοπίρης Ῥο][ο, Π]ά- 

σπο οορία» αγαπη Ῥγα]{ο {α5α5 γΙοίαδαπε οοποΙάΙ{, εί, οπρία 

8, 
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πεδον τῶν Αμαζόνων καταχόψαι, καὶ τὴν Ἱππολύτην 

μετὰ τοῦ ζωστῆρος ζωγρήσαντα τὸ ἔθνος τοῦτο τελέως 

ουντρῖφαι. Διόπερ τοὺς περιοικοῦντας βαρθάρους τῆς 

μὲν ἀσθεγείας αὐτῶν καταφρονήσαντας» τῶν δὲ καθ᾽ 

ἑαυτοὺς ανησικαχήσαντας, πολεμῆσαι συνεχῶς τὸ ἔθνος 

ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε μηδ᾽ ὄνομα τοῦ γένους τῶν Ἄμαζο- 

νίδων ἀπολιπεῖν. (6) Μετὰ γὰρ τὴν Ἡρακλέους στρα- 

τείαν ὀλίγοις ὕστερον ἔτεσι χατὰ τὸν Τρωικὸν πόλεμόν 

φασι Πενθεσίλειαν τὴν βασιλεύουσαν τῶν ὑπολελειμ-- 

Ἀμαζονίδων, Ἄρεος μὲν οὖσαν θυγατέρα, φό- 

νον ὃ) ἐμφύλιον ἐπιτελεσαμένην, φυγεῖν ἐκ τῆς πατρί- 

δος διὰ τὸ μύσος. Συμμαχήσασαν δὲ τοῖς Ἑρωσὶ μετὰ 
τὴν ΄Έκτοροςτελευτὴν πολλοὺς ἀνελεῖν τῶν “Ἑλλήνων 

ος οι δ᾽ αὐτὴν ἐν τῇ παρατάξει καταστρέψαι 

τὸν βί ον Πρωικῶς ὑπὸ Ἀχ ἱλλέως ἀναιρεθεῖσαν. () 

Τῶν μὲν οὖν Ἀμαζονίδων ἐσχάτην. ταύτην λέγουσιν ἂν- 

δρεία διενεγχεῖν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀεὶ τὸ ἔθνος ταπεινού-- 
διὸ καὶ κατὰ τοὺς νεω- 

μένων 

μον ο... παντελῶς' 

τέρους καιρούς, ἐπειδάν τινες περὶ τῆς αὐτῶν ἀνδρείας 

διεξίωσι, μύθους Ἠγοῦνται πεπλασμµένους τὰς περὶ τῶν 

Ἀμαζονίδων ἄρχαιολο γίας. 
Ξ . 3 / 

ΧΗΥΠ. Ἡμεῖς ὃ' ἐπεὶ τὰ πρὸς ἄρχτους χεχλιμένα 

μέρη τῆς Ασίας Ἠξιώσαμεν ἀναγραφῆς, οὐκ ἀνοίκειον 

εἰναινομίζομεν ο... Ὑπερθορέων μυθολογούµενα 

διελθεῖν' τῶν γὰρ τὰς παλαιὰς μυθολογί τας ἄναγε εγραφό- 

των Εχαταϊῖος καί τινες ἕτεροί φασιν ἐν τοῖς ἂντιπέραν 

τῆς ΚελτικΏς τόποις χατὰ τὸν 
3 / σω τσ ε) / . ’ 

ἐλάττω τῆς Σικελίας ταύτην 
” - αἱ «ς λ .” 3 ο. / ς 

ἄρχτους, χατοικεῖσθαι δὲ ὑπὸ τῶν ὀνομαζομενων Ύπερ- 

Ὠκεανὸν εἶναιν ον οὐχ. 
ς 

ὑπάρχειν μὲν χατὰ τὰς 

ο ἀπὸ τοῦ ποῤῥωτέρω χεῖσθαι τῆς βορείου ης 

οὖσαν δ᾽ αὐτὴν εὔγειόν τε χαὶ πάμφορον, ἔτι δὲ εὖχρα- 

3 / 
σίαᾳ διαφέρουσαν διττοὺς χατ᾽ ἔτος ἐκ φερειν καρπούς. 

ον] 
) Μυθολογοῦσι ὃ ο) ἐν αὐτῃ τὴν Αητὼ γε Υονέναι" διὸ 

ὶ Απόλλω μάλιστα τῶν ἄλλων ον παρ᾽ αὐ- χαὶ τὸν 

τοῖς τιμᾶσθαι" εἶναι ὃ) αὐτοὺς ὥςπερ ἱερεῖς τινας Ἀπόλ- 

λωνος διὰ τὸ τὸν θεὸν τοῦτον καθ) ἡμέραν ὑπ) αὐτῶν 

ὑμνεῖσθαι μετ) ᾠδῆς συνεχῶς καὶ τιμᾶσθαι διαφερόν- 

τως. 1 πάρχειν δὲ καὶ κατὰ τὴν νησον τέµενός τε Ἀπόλ- 

λωνος μεγαλοπρεπὲς καὶ ναὸὺν ἀξιόλογον ἀναθήμασι 

πολλοῖς χεκοσμημένον, σφαιροειδῃ τῷ σχήματι. 8 

Καὶ πόλιν μὲν ὑπάρχειν ἱερὰν τοῦ θεσῦ τούτου, τῶν δὲ 

κατοικούντων αὐτὴν τοὺς πλείστους εἶναι κιθαριστάς, 

καὶ συνεγῶς ἐν τῷ ναῷ κιθαρίζοντας ἵ ὕμνους λέγειν τῷ 

θεῷ μετ ᾠδῆς, ἀποσεμνύνοντας αὐτοῦ τὰς πράξεις. 

(4) Ἔχευν δὲ τοὺς Ὑπερθορέους ἰδίαν τινὰ διάλεκτον, καὶ 

πρὸς τοὺς Ἕλληνας οἴκειότατα διαχεῖσθαι «καὶ μᾶ- 

λιστα πρὸς τοὺς Αθηναίους καὶ Δηλίους, ἐκ να 

χρόνων παρειληφότας τὴν εὔνοιαν ταύτην. Καὶ τῶν 

Ἑλλήνων τινὰς μυθολογοῦσι παραθαλεϊν εἰς Ὕπερθο- 

ρέους, καὶ ἀναθήματα πολυτελῆ χαταλιπεϊν Υράµ- 

μαμα Ἑλληνικοις ἔπιγε γραμμένα. (6) Ὡςαύτως δὲ 

καὶ ἐκ τῶν Ὑπερθορέων Ἄδαριν εῖς τὴν Ἑλλάδα χα- 

ταντήσαντα τὸ παλαιὸν ἀνασῶσαι τὴν πρὸς Δηλίους εὔ- 

νοιάν τε καὶ συγνένειαν. Φασὶ δὲ καὶ τὴν σελήνην ἐκ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. 

πω μμωωωνω πως --- μα κο κι ομως ο κα ως ο μωμωωομωνωως  μμμω ωμωσω κωοι  μωωωων.' μα... ο ο ο ο το ποασο 

Ρ. 

ΗΙρρο]γία οαΙη Ῥα[ίεο, νῖνο σοη{ῖ5 Ρρ]απο επειναγ!{. Βαγρανὶ 

(1δ7----1δ9.} 

Ἱίαπιο ΒπΙΗπηϊ, ἀθδρεοία Παγαπα Πηβγηϊίαΐα, οἰαάίαπηαιο Ἱ]- 

Ια{αγαΠὰ ΠΕΠΙΟΥΕΡ; οοηηιῖς σοηίθίη Ρο]]5 5ααο αᾶθο Ρτο- 

Πισαγιη{, αἱ πο ΠΟΠΊΘΠ απἰάσπα ΑΠΙιαΖΟΠΗΠΑ ἁοαΡΙ δἱ{ γε]ῖ- 

4αμπα. (0) Ῥαιοί επῖπι Ροδί Ἠεγοπ]επῃ απηϊς, Παριαπία 

Ῥ6]1ο Έγοίαπο, Ῥοπίμεεί]εα τοἸφιήαναπα. σαπί Απιαζοπίορ 

ηρεναίπκ Ματίῖδᾳιο (ία, οἨ ρἰασι]αγα [αοίπις (οαἆθπι 

οηίπα Ιηίθυ 605 οοπηηηἰδογαί ) ργοίασίοης, Τγο]αμίς ροβί ἵπ- 

τεΠίαπι Ἠεσίοῖς Ρε] φοείαΏ1 8656 ργαβιέ, πηπ]ίοδᾳιιθ 

Οταεογαα. οσοΙΚΙ{. δε 4ΠβΠΙ(ΔΙΗ βίτθηθ6 γ6Πι σογοτο 

30 ΑΟμῆΙο ἴαππεη οδα ορουβιέ, Πογοῖοῖς νἱίαπῃ ρο5115 ἴία 

{ΕΓΙΙΠάΗς. (6) Ἠαπο ΑΠΙΑΖΟΠΙΠΙ Ροβίγθππᾶπη οσυρσία γἱη- 

{π{ο ργᾶ4Ιίαπι οχςἰ1{ΐ556, ροπίίδαιθ γο]ααῖας , υἰῖριας 5ῇ0- 

ἰηά6 πιαρῖς ἀθπηϊπιϊς, ἰαπάσηι ργουδΗς ἀο[οςῖρδα, ΠΊΘΙΠΟ- 

ταηί. Τη46 Πἲ αἱ γουρηίογ α ίαδ., [ογίῖα ΑΠΙάΖΟΠΙΠΙ βοφίᾶ ϱΥ08- 

ἀἰέανί απάἶθης, Ργο πηθνῖς [αρ ]αγΙΠῃ οοΠηοη (ἷς απἰα{έαίοΒ 

Ί]ας αεορῖαί. 

ΧΙΥΗΠ. Χαποα, Ροδίαπᾶπα Ρογθα]ες Αδίο {τασίις ἀαδοτίρεί- 

ΠΙΙΙ5; οἳ 4ποΠπθ αι 4ε ΗγΥροιβονοαῖς (αρα]απίαν αηποίαγθ 

ΠΟΠ Ππορηγοπίθης ατβἰ(ΓαπΙΥ. Νάπα ἰπίου απϊααἰαίυηα θοτ]- 

Ρίογες Ποσαίσιι» οἱ ποπηἱ αἲΠ μαἀσηί, ουπίγα (αἱΙάΠΙ 1η. 

Ο6681Ο Πηδ]απῃ 6586 ΠΟΠ ΠΗΙΠΟΓΕΠΙ ΦἱοΙ]ία, δερίοπι(γ]οηίβιΙς 

δι]οσίαπῃ, ἆπαπι ΗΥροΡογεῖ ἱποο]αηί, δἱο νοσα11, ααοᾶ Βογοα 

γοηίο ϱἵπέ γοπιοίίογς5. Φο]άΠ1 Μ6 οΡΙΙΠΙΙΠΙ 9556 ας {τιισιο- 

5ΙΠΙ ἄεγεπιάαε ορια ἰοπηρογαίαπα, ας Ργορίεῦθα Ρἱ5 Ιη 

ΔΏΠΟ ΠΠΘΑΘΕΠΙ Πο. (9) Πμαΐοπαπα Πὶο παίαπα [αρπ]απίας» 

ἱάεοσαπα Αροιηηί ργ 5 ας ου]ίπὸ ἀείοτηί, εἰ, απῖα 

4ου Ἠαπο αμοί[άϊο ροτρείαα Ἰαπάσπα ἀθθαπία[ίοηθ οεΙθ- 

Ῥτοηί{, οἱ 5απηπαῖς ΡνοδεαπαΡας Ἠοποπίρας, Ποπηίηθς 1108 

να]α{ κασοσγᾶοίο5 ΑΡροϊΗμίς 6556 ροιἡρθηί. Οπ/μ5 Ίος Πὶ 

πιαρηί[ῖοις οἱ οπιρ]αΠα Ἰηβίσης τουάα [ογπια ἀοπαγ]δηιια 

πιη]15 οχογηαίαπη. (3) Ὀτῃς αποΠιθ 4θο Πίο βασοΓα, ἵῃ αια 

ανγίαπα ρ]ογίαπο οἰλαησία, ααἰ οἰίανας 1η {9πο Ρα]βαπίος 

«ασΓ05 ἀθο ἨΥΠΩΠΟς οαπηί, «απἱρας ρεδία εἶα5 Ποπονίβος 

Ῥτοράἱσαπίαν. (4) Ἡληραα Ηγρειβονεί5 ρνορτία, εἰ ἰπβυ]ανί 

αντασῖς Ῥοπεγο]εηίία, οχ αη{ἰααἷς 1πά6 {οπηροιίρας οοηβτ- 

πηαία, αἀἀῑσὰ δαπές ἱπρημιῖς Υθτο Αἰμοπίθηρίρας εἰ Ρε]ς. 

Ουίη γῶέογΙΠΙ ποπημ]]ο5 αἆ ΗΥΡΕΙΡΟΙΘΟΡ {να]εςῖρςε, εί 

ΡνῶΊανα ἀοπατία τοµαπίδ»ε αγωσίς Η{ετῖς η5δοηρία (αριίαη- 

(αν. (6) 8ίοοίίαπι ΑΡανίπ 4αοπά δη ἵη αγῶσἶαπη πάς ρτο[δοίαπι 

ῥηδίίπας οµΠι. Ὠο]ς απιἰοἰία) εἰ οορηα{ἰομίς πεοεβδΗά]- 

ΠΘΙη ΓΟΠΟΥΔ556. Μαιποταπί ΙΠΦΙΡΟΓ Ἰμαπι εκ αυ ἵπδυ]α 



ζισρ » 160.) 

ταύτης τῆς νήσου φαίνεσθαι παντελῶς ὀλίγον ἀπέχου- 
σαν τῆς γῆς καί τινας ἐξοχὰς γεώδεις ἔχουσαν ἐν αὑτῃ 

φανερᾶς. (6) Λέγεται δὲ καὶ τὸν θεὸν δι’ ἐτῶν ἐννεα- 
καίδεχα καταντᾶν εἰς τὴν νησον, 

ὅ ἄστρων ἀποκαταστάσεις ἐπὶ τέλος ἄγονται: καὶ διὰ 
τοῦτο τὸν ἐννεακαιδεχαετῆ χρόνον ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων 
έγαν ἐνιαυτὸν ὀνομάζεσθαι. (2) Κατὰ δὲτὴν ἐπι- 
Φάνειαν ταύτην τὸν θξὸν κιθαρίζειν τε καὶ χορεύειν συν- 

εχῶ ὣς τὰς νύχτας ἀπὸ πημερίας ἑαρινῆς ἕως πλειάδος 
ἀνατολῆς ἐπὶ τοῖς ἰδίοις εὐημερήμασι τερπόµενον. Ῥα- 
σιλεύειν δὲ τῆς πόλεως ταύτης καὶ τοῦ τεμένους ἐπάρ- 

χειν τοὺς ὀνομαζομένους Βορεάδας, ἀπογόνους ὄντας 

Βορέου, χαὶ κατὰ γένος ἀεὶ διαδέχεσθαι τὰς ἀρχάς. 
ΧΤΥΠΙ. Τούτων δ) ἡμῖν διευκρινηµένων, µεταθι- 

θάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ τὰ ἕτερα µέρη τῆς Ἀσίας τὰ μὴ 

τετευχότα τῆς ἀναγραφῆς, χαὶ μάλιστα τὰ κατὰ τὴν 

Ἀραθίαν. Αὔτη γὰρ χεῖται μὲν μεταξὺ Συρίας καὶ τῆς 

Αἰγύπτου, πολλοῖς ὃ δὲ καὶ παντοδαποῖς ἔθνεσι διείλη-- 

πται. Τὰ μὲν οὖν πρὸς τὴν ἕω µέρη κατοικοῦσιν Ἄρα- 
90 δες οὓς ὀνομάζουσι Ναθαταίους, νεμόμενοι χώραν τὴν 

μὲν ἔβημον, τὴν δὲ ἄνυδρον, ὀλίγην ὃ δὲ Χαρποφόρον. (9) 

Εχουσιδὲ βίον ληστρικόν, καὶ πολλὴν τῆς ὁμόρου χῶρας 

κατατρέχοντες ληστεύουσυ», ὄντες δύςµαχοι χατὰ τοὺς 
Κατὰ γὰρ τὴν ἄνυδρον χώραν λε] Ὑομένην 

ἐν οἷς καὶ αἵ τῶν 

10 

16 

πολέμους. 

χατεσχευαχότες εὔχαιρα φρέατα, χαὶ ταῦτα πεποιηκό- 

τες τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν ἄγνωστα, συμφεύγουσιν εἰς τὴν 

χώραν ταύτην ἀκινδύνως. (8) Αὐτοὶ μὲν γὰρ εἶδότες 
τὰ καταχεχρυμµένα τῶν ὑδάτων, καὶ ταῦτ ἀνοίγοντες, 
χρῶνται δαψιλέσι ποτοῖς: οἳ δὲ τούτους ἐπιδιώχοντες 

ἀλλοεθνεῖς σπανίζοντες τῆς ὑδρείας διὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν 

φρεάτων, οἳ μὲν ἀπόλλυνται διὰ τὴν σπάνιν τῶν ὑδά - 
πολλὰ κακοπαθήσαντες µόγις εἰς τὴν οἰκείαν 

σώζονται. ([4) Διόπερ οἳ ταύτην τὴν χώραν κατοικοῦν- 

τες Ἄραθες, ὄντες δυςκαταπολέµητοι, διατελοῦσιν 

ἀδούλωτοι, πρὸς δὲ τούτοις ἔπηλυν μὲν ἡγεμόνα τὸ πα- 
ράπαν οὐ προςδέχονται, διατελοῦσι δὲ τὴν ἐλευθερίαν 

διαφυλάττοντες ἀσάλευτον. (56) Διόπερ οὔτ' Ἀσσύριοι 

τὸ παλαιόν, οὔθ᾽ οἳ Μήδων καὶ Περσῶν, ἔτι δὲ Μακεδό- 
νων» βασιλεῖς ἠδυνήθησαν αὐτοὺς καταδουλώσασθαι, 

6υ πολλὰς μὲν καὶ μεγάλας δυνάμεις ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγαγόντες, 
οὐδέποτε δὲ τὰς ἐπιόολὰς συντελέσαντες, (6 (6) "Ἔστι δ) ἐν 

τῇ χώρα τῶν Ναθαταίων καὶ πέτρα καθ ὑπερθολὴν 
ὀχυρά, μίαν ἀνάθασιν ἔ ο δι) ἧς κατ᾽ ὀλίγους ἄνα- 

(αίνοντες ἀποτίθενται τὰς ἀποσχευάς' λίμνη τε μεγάλη 

-αῦ φέρουσα πολλὴν ἄσφαλτον, ἐξ ἧς λαμθάνουσιν οὐκ δλί- 

γὰς προςόδους. (7) Αὕτη ὃ᾽ ἔχει τὸ μὲν μῆχος σταδίων 

ὡς πεντακοσίων, τὸ δὲ πλάτος ὡς ἐξήκοντα, τὸ ὃ᾽ ὕδωρ 

δυσῶδες καὶ διάπικρον, ὥστε μὴ} δύνασθαι μήτε ἰχθὺν 

τρέφειν μήτ᾽ ἄλλο τῶν χαθ) ὕδατος εἰωθότων ζῴων 

60 εἶναι, ᾿Εμβαλλόντων ὃ᾽ εἰς αὐτὴν ποταμῶν μεγάλων τῇ 

γλυκύτητι διαφόρων, τούτων μὲν περιγίνεται κατὰ τὴν 
δυςωδίαν, ἐξ αὑτῆς δὲ µέσης κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐκφυσᾶᾷ ᾱ- 

σφάλτου μέγεθος ποτὲ μὲν ριοον ἢ τρίπλεθρον, ἔστι ὃ) 

ὅτε δΔυοῖν πλέθρων: ἐφ᾽ ᾧ δὴ συνήθως οἵ περιοικοῦντες 

90 

των, οἵ δὲ 

96 
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Ιία οοπδρίοἱ;, αἱ ράΓΙΠ1 ἃ ἴσγγα ἀῑδίοί, αἱ (ουγοδίγες αποδζαπι 
{απηπ]ο ἴη [αοῖο τοργο5οη{ οί, (6) Ώειπη 4ποφπα ΑΡΟΙΙπεῃι 
απάεγ]σοηῖς (πουσπἰς) αΠΠϊ5 66Πῃ6] ΙΠ5ΙΙΕΠΙ Δ4ἶτα, 41ο δµα- 
[ο ἀΒΙΥΟΓΙΠΗ ἵπ ργἰδίπα Ίοσα γογο]αἶοῃος Ρογβοἰαπίαν. (Ἰάρο- 
σπα απάαγἰσίηΙ αηΠο ΓΗ οἴγοέατη ΠΙᾶσΗΙΙΠΙ ἃ ατωςῖν απ- 
η Πῃ γοξανῖ.) (7) Τη Ίας ἀθιΠα αρρανίίοπο οἹ]πανα ῥβα]ίθγοα 
ποσα, εἱ οογθας ασίίατο οοπίίπια, 88 Φ(ΠΙποσ ΙΟ γθγῃο 
αά Ρ]εἰαά πα αδαιπο οχο{ΠΠΗ » ΦΗΟΓΙΠΙ 56 Ιαμάἴρης 5πσσρς- 
δυ 1 ορ]εσίαπίθηι, Ὀτοίς γογο ἱπιροίααι οἱ ΗΗΙαΒΙ {οηαρ]ί 
ΟΙ1Π1 Ῥεπες Ῥοιθαάαᾶς 6556, Ργοσοπίση Ῥοτου», απ σοη/{]1 

5ιιοσεβδίοηθ ρηποἱραίαπα βογΙη{, 

ΧΙΥΠΙ. Ηἶς Ιία εχροφἠΐς, ογα(ο 5 ποςίτα αἆ τοίαυας 
Αδίω Ρανίος ποπά μπα οχρ]ἱσαίας, ΑγαβίαΠΊ(αο ρο[ἱββίπΊήτη, 
οοπγετίεί. Πως, Ιπίαυ ΘγΓίαΠη Αα γβγρίαπισιο φἷία, ἵπ πιυ]ίας 

ναπίαδᾳαθ σοηίο5 ἀἰςησιέαν. Αά οτίπη 5ο[ῖς Αταὖος , 41 

Ναραίωί νοσαμίή, γορίοπθηα ραχ{ἴπη ἀθδογίαιι ’ ΡαΤΙΙΝΑ ασι1ᾶ- 

ΤΕΙΗ Ππάΐσαπα, ΠηΠίππασιθ. διἱ ρατία (γησί[ογαια Ἱποο]απί. 

(2) γιία ἰβίίμν Πῖς ργαάαίοτῖα οδί, εί αὀοο]ας Ίοησο Ἰαίθηιιο 

Ἰηουγδαηίος Ἰαίτοσ]ηίϊς γοχαπέ, πος Ὠθ]]ο [αοῖ]α ἀοπιαπίητ. 

1π τεβίοηθ οπίπῃ αγἰάα ραίοος ορροταπῖς ]οεῖς 4ερτεβδος |ᾶ- 

Ῥεπί, οχίναπεῖς Ιπηοίο5, απὶ {πίος ἱραίς ἵπ [ισα τθεθρίι 

Ρταβοηί. (3) Θα οπίπῃ απο Ίουο ταυοπά[ί οἱηέ ασ 

δόἱαηέ, [86/6 9 αρετίίς Ἰαύδο Ρο (απηίΗΓ : ἲ ρογομηϊηὶ 

Π105 ΡογςεΠιθηί65, (απ ρου Γοπίαπη λογια ἱσηογαμ{ίαηι 

ια Ποπε ἀεςπαπίαη, Ροΐας ἀθ[εσία ρατίίηχ ἱπίοτοιηέ, ραν- 

πα πλη]ής ἀεί[αίϊσαιί ογΙΠηΠΙ6 στο ἀ0ΠΠΙΠΑ ΤΟΥΘΓΙΠΠΛΙΓ. 

(4) Ιά6ἵτοο Αταβες, τερϊοηἰς Ἠπ]1 Ἱποσ]ας, 4ππά ο] οκριι- 

βηατί πεαιεαΠ{, ΠΙΠ(αΠα δουν {15 Ἱασιπα δα ρουπί. Ῥι- 

οεΠα. οχίεγηπα πεπΠαπαπ αἁπηϊίαπ{, ο 5ἰαβίΙθΠ1 Ροι- 

Ῥείπο Ιρεγίαίοιη {ποπίπν. (6) Ῥνορίογθα πες Αδδγτίϊ οἶίπη, 

π6ο Μοάϊ ας Ῥ6Γβῶ), ΙΠΊπΟ πες ΜασθάοΠΙΠΙ γθ6ο5 φαρίσοτο 

Π]ο8 ροίπστα, αἱ Ιἱοσί πιαση5 ἵη οο5 οορ6 πιογοτίη{, ΠΠ- 

41Η {απ]εΠ Ἱποθβρία αἆ ΠησΙη ρογάμχοτθ. (6) Εδί 1η Ναβα- 

{82ΟΓΙΠΗ ταςίοηθ 5δ4ΧΙΠΙ ορρίάο απαπα πηΠΙαπα, Ππο {αΠ{ΠΠΙ 

486ΘΗ5Η, Ῥεῦ 4π6Πῃ ραι6ἰς δπηα] εηΠαη{ῖρ5 αἆ ἀεροποπάα5 

ῬΙαΠΙΘΠ 1η α1ίο βαγοῖπας Πίου ραίεί; Ιαο5 Ῥγωίοτοα αππρ]Ης, 

6Ι6Π6Η5, επάε Πο οχίδαυπη τοείίσα] ρετοιρίαηέ. (7) Τνοή- 

βϊίπόο αἶας οἰτοῖίον φαἱησοπίογαπα δία4ΙΟΓΗΠΙ ἸαΜπάο. 56- 

χασ]πία : ααιᾶ ϱταγθοῖθης δἱ ρείαϊηἄΓα, τΐ Πες Ρίδοε5 πθς 

αΠά (απαϊατο απ ιαῖ5 απίπια| ΠΡί πα (επί ἆποαί, Μασηί ᾳυἱάεΠη 

ἵη ΘΙΠΗ 56 απιπος ο[[ππάη{ ἀπ]οσάληῖς οχἰπηίω : πΙμ]οπχίπς 

(απιθΏ πιορη{5 Π]α Ῥτῶνα]θί. Ἐ πιθάίο ο[ι5 αποίαηης ΡΙ- 

ίση οβ]Π{. αἶῖας ἀπἡπι, αἰίας (παπα αιπρίας πιασπ[π απο 
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βάρέαροι τὸ μὲν μεῖζον καλοῦσι ταῦρον, τὸ δ' ἔλαττον 
μόσχον ἐπονομάζουσιν. (5) ̓ Επιπλεούσης δὲ τῆς ἀσφάλ- 

του πελαγίας, ὃ τόπος Φαίνεται τοῖς ἐξ ἀποστήματος 

θεωροῦσιν οἱονεὶ νῶσος. Την δ) ἔκπτωσιν τῆς ἀσφάλ- 

του συμθαίνει φανερὰν Ὑίνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις πρὸ 

ἡωερῶν εἴκοσι' κύκλῳ γὰρ τῆς λίμνης ἐπὶ πολλοὺς 

σταδίους ὀσμὴ προσπίπτει μετὰ πνεύματος, καὶ πᾶς ὃ 
περὶ τὸν τόπον ἄργυρός τε καὶ γρυσὸς καὶ γαλχὸς ἆπο- 

βάλλει τὴν ἰδιότητα τοῦ χρώματος. Ἀλλ αὕτη μὲν 
3 / (λ 3 ὃν λ Ε) ρ.βς 6π 

;, ἀποχαθισταται πα ΜΥ Επειοὰν να αι συμ. 8 

ε: α 

2» σ- 

90 

σ 

πἃσαν τὴν ἄσφαλτον" ὁ δὲ πλησίον τόπος ἔμπυρος ὢν 

καὶ δυςώδης., ποιεῖ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων ἐπίνοσα 
Δ νο 2 / 3 9 5 λ / 

χαὶ ος ᾿ὁλιγοχρόνια. (ϱ) Ἀγαθη ὃ’ ἐστὶ φοινικό- 

Φυτος ὅσην αὐτῆς συμθαίνε ει ποταμοῖς ὃ διε ιληφ βαν Ἄδης 

σίµοις Ἡ πηγαῖς δυναµέναις ἀρδεύειν. Γίνεται δὲ περὶ 
λ ΄ Ὁω” / Δ Δ . 

τοὺς τόπους τούτους ἐν αὐλῶνί τινι καὶ τὸ χαλούμενον 
/ κ 2 είν λ . όν Ε) 

βάλσαμον, εξ ου προςοο0ν λαμπρὰν λαμθανουσιν., ου- 

δαμοῦ μὲν τῆς ἄλλης οἰκουμένης εὑρισχομένου τοῦ φυ- 

τοῦ τούτου, τῆς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ χρείας εἲς φάρμακα τοῖς 

ἰατροῖς καθ’ ὑπερόθολὴν εὐθετούσης. 

ΧΙΙΧ. Ἡ δ᾽ ἐχομένη τῆς ἀνύδρου : χαὶ ἐρήμου ζώ- 
ρας Ἀραθία τοσοῦτο διαφέρει ταύτης, ὥστε διὰ τὸ πλῆ- 

θος τῶν ἐν αὐτῃ φυομένων καρπῶν τε καὶ τῶν ἄλλων 

Ἀραθίαν προςαγορευθῆναι. (5) Κά- 
λαμον μὲν γὰρ καὶ τὴν ἄλλην ὕλην τὴν ἄρωμ.ατίζουσαν 

υ υ 

πολλὴν φέρει, χαὶ καθόλου παντοδαπὰς φύλλων εὐω- 

στ] 
3 ο ο ο / 

ἀγαθῶν εβόαίμονα 

δίας, καὶ τῶν ἀποσταζόν των δακρύων ὀσμαῖς ποιχίλαις 

διε ληπται’ τήν τε γὰρ σμύρναν χαὶ τὸν προςφιλέστα- 

τον τοις θεοις εἴς τε τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ὅδια- 

0 
/ / ολ -. 

χόστου χαὶ κασίας, ἔτι δὲ κιναμώμου καὶ τῶν 

΄] / 

πόμπιμον λιόανωτὸν αἵ ταύτης ἐσχατιαὶ φέρουσι. 
. ο ΌΛΑ 

Του δὲ 
α΄ ο ῥ ο / Ν / Ώ θετ ο 

ἄλλων τὸν τοιούτων,χόρτοι καὶ θάμνοι βαθεῖαι τοσαῦ-- 

ται πεφύχασιν, ὥςτε τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις σπανίως ἐπὶ 
ο ο δοον αί8; κ ΜΕ ες θωμοὺς θεῶν τιθέµ.ενα παρ’ ἐχείνοις καὶ κριθάνων ὑπάρ- 

7ειν ἐκχαύματα, καὶ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις μικρῷ δεί-- 
/ 

γματι ὑπάρχοντα παρ ἐχείνοις στιθάδας οἰχετικὰς ἐπὶ 
κο -ω ’ / / /{ 

τῶν οἰκιῶν παρέχεσθαι: τό τε καλούμενον χινάµωμον 

διάφορον γρείαν παρεχόμ.ενον καὶ ῥητίνη καὶ τερέθινθος 
1 τρ Α / κ Δ λ / 2ΕΈλ λ 

ἅπλατος εὐώδης φύεται περὶ τοὺς τόπους. (4) Ἐν δὲ | 
” 3 / / 

τοῖς ὄρεσιν οὐ µόνον ἐλάτη καὶ πεύκη φύεται δαψιλής, 
3 Ν / Δ νά / Δ Δ . / 

ἀλλὰ καὶ κέδρος καὶ ἄρχευθος ἅπλατος καὶ τὸ χαλούμε- 
/ 

νον βόρατον. Πολλαὶ δὲ καὶ ἄλλαι φύσεις εὐώδεις καρ- 
σα ” κ. 

ποφοροῦσαι τὰς ἀποῤῥοίας καὶ προςπνεύσεις ἔχουσι τοῖς 
. -- 2 ευ Κω; 3ἱ 
ἐγγίσασι προςηνεστάτας. Καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ τῆς γῆς ἔχει 

ο) 
Ν λ / / κ. 5 Έτ, 3 / 

Διο χὰὶ κατά τινας τόπους τῆς Ἆρα Όιας ὀρυττοµενης 

αεί 1 / ςν/ Β] / 
τι φυσικον ενατυ.ον και θυμµιαμασιν όεσιν εοιχκος. 

τῆς γῆς εὑρίσχονται φλέθες εὐώδεις, ὧν µεταλλευοµέ-- 

νων ἐξαίσιοι τὸ μέγεθος λατομίαι γίνονται" ἐκ δὲ τού- 
των τὰς οἰχίας συλλέγοντες χατασχευάζουσιν, αἷς ὅταν 

ἐκ το περιέχοντος “προσπέσωσι ψεχκάδες, τὸ διατηχκό- 

µενον ὑπὸ τῆς ἰκμάδος συῤῥεῖ εἰς τὰς ἁρμογὰς τῶν λί- 

τοίχους. 
» / ολ λς 

Ι,. Μεταλλεύεται δὲ κατὰ τὴν Ἀραθίαν καὶ ὅ πρες- 

θων, καὶ πηγνύμενον ο πε ργάζεται 

/ 1) / ο σα λ . 

σγορξυομ.ενος απυρος χρυσος, ου ὥσπερ παρα τοις 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Β. 

| 

Ὁ πηΙΠον 1ρ8ίς ποπηίπα αρρο]Ιαη{. 

(1ου, 161) 

ΡΙαΙΙΤΟΤΙΗΗ,  Μα]ας5 αποσο]α Τααραπα, πηίηας γπσίαπα, [8- 

(8) Ἰηπαίαμία δἱο ααἲβ 

Ῥπηης, φαρογβοίε» Ί]α ο Ιοησίπατο βρθοἴθιη ἱηςι] ΡΓ68 

56 [οηί. Ἐρονοπαϊ Εἱαπα]ηῖς βἴσηα ρου υἱβίη{Ι ἀῑορ απίθ Ἰο- 

πηηίρας αρρατεηί. ΧΝαπι ππάῖααθ οἶτσα φίασηπα αἆ πα]ία 

βἰαάία {α1ογ 6µΠ1 Παία ααοᾶαπα οχμαἰαίας, εἰ ααἰάσ ιά 1δὶ 

ἸούογαΠα. αἲσοπ1 αηγῖαια οἱ τὶς οχθὶςίῖέ, παίαναἸθηα ἵπι- 

' πηπία{ οοΙοθ : απ {αππθη ἵπ ης ήπαπα οί, Ῥοδίαπαπι 

οΠ1ΠΘ ΡΗΠΠΙΟΗ οχδρίναγ. Οππη ἰσίέατ Ίουμς ἵπ Ῥτορίπαιο 

Ισηΐρι5 οἱ οἀογο ἰαίνο ϱἵέ οογγαρίαι5; ΠοπΙΙΠΙΠΙ οΓροΓα ΠΙΟΓ- 

Ρἱ5 ομποχία γοάάΙί, ας ρογοχϊσιαπα γΙίο αδήταπ οοπρ(1ί. 

(9) Ρα]παίῖδ (8ΠΠ6Π θα τορίο {εκ οδί, (παπί εἶας α Ὀθ- 

1) ἴπ 

οοπγαο απαάαια Ραἱδαπππη, ἆποά νοσαηί, οἱβηίατ: ππάα 

ηἰρηϊς απΙΠΙΡΗ5 εἰ (οπίρ5 ἱτ]σαίς Γπίουκπ]σαίγ. 

Ἰαου]οπίπα 1ρείς γασβῖραὶ αοοθᾶ1έ, Ρτορίετεα αποά παβ(αίη 

αΏλί {π ογΏο 16γγατάΠ ο ρ]απία Ιπνοπίαν, 1ο Ῥτῶσ]α- 

ΥΙΦ6ΙΠΗΠΙ αἆ ραΠ]ασᾶ τηθᾶ]οἱς α5απα Ῥναδίαί. 

ΧΙΗΙΧ. Οείενα ἀείποερς τερίο, Αταδία. 5ἰατ οἱ ἵπασιοδα) 

6οηηεχα, {απίοροτο Παπ ρναίαί, αἱ οὗ ΕΠΠΟΠΙΠΠ αἱἱο- 

γαπη(θ Ῥοπογαῃ 116 εορίαπα Ἐε]ῖοίς Αταβίς ο0ΡΠΟΠΙΘΗΕΕΠΗ 

ορπσν. (9) Ο8ΙάΠΙΙΠΙ αηίΠῃ 6ἱ ΙπΏόμΠι οἀοταίαπῃ οαίθ- 

Γ ταησσθ αγοπ]αΠσσ» πα(αγῶ πιαίεγίαπῃ Ιαὴσ6 ρτο(οΓί; {’1βγ8η- 

μας ἀαπίσιια {οΠογαΠα οπηπίς σοποτῖς οχρρίταί, γανςαιε 18- 

οππιαγαπ εδ μ]απαπι οἀουίρας τοίοτία οςί. ΜΥΙΤΠάΠΙ αἱ 

ἀἱἱ5 ργα{1δίπΊΠα {115 αποά Ρε {οίαπι Ιπάρ οι1Ώθῃι Ρ6176- 

15, οχ!ουπᾶ Αγαδία ριοᾶαοπ{. (9) σο51 ἵπδαροι οί οαδίᾶ; 

εί οἰπαπιοπηΙ εί 14 6οηι15 αΠογΗ] σγαπηῖμα οἱ γἰτρι]ία {αηία 

Ρνο[απά[ίαἰα εἶ Ἰαχητίε ογθδοη{, αἱ, ααπι αριά α1ῑος Ρρατόθ 

ἀθογαπῃ αἰίατίρας Ἱπρομαπίαν, αριᾶ ηο5 αοοσοπἀθηᾶ1ς {ουπᾶ- 

αΡιςδ πιαίοτίαίη Ἰαγρίαπίαγ; εί αποταπαι αρ οχίσαα; (αηίάΠῃ 

ρανσι] ο5{οπάσίατ, 1ἱ5 μ]ο 5εενῖ5 Ιεσίος ἁοπαί οοηβίετηαη{. 

ΟΙπαπΙοπΙΙΠ 1Ρ1, πϊγί]σα αΠίαίο ργαβίαης, ταβίπααιιε αἱ 

(4) Μοπίες 

ΠΟΠ {αηίαπῃ αβίθίας οἱ {8άα5, 5οᾷ οίίαιη οεάτος οἱ Ιππίρε- 

{ενορίπίλας ᾖ’αβναπ[Ιδδίπια οορίο5θ παδοπηία. 

γος οἱ αποά Βογαίαπη γοσαηί, α[[αίπι ρτοάαουπί. Μυ]ία 

οµίαπα αἰία 5Ηγρίαπη 6θηθτα δΗη{ [γαοΙ(ργαραπα, 41ο εἰ 5µ0- 

εη οἱ οάογοπα αρργορίπα απ ῖρας Ιαοππά πα οχµ/ρεη{. Χ8- 

ευγα[ῖ5 οηίηα {ογγῶ βεηίης ναροτες 5Η δις οἀονα[ῖς αρίο8 

ἵη 56 οοπΗποαί. (5) Τά6ο ποππα]ή5 Αναρία, 1οοἵδ, 4πππῃ Τευτᾶ 

(οάίατ, 5ααγοο]εηίος Υοπῶ τορογαπίαν, άπαγαπὰ ρογααἱςί]ο 

ἱησεπίος ραδδίπα Ἱαρίοϊάίπας 5αρροάἰίαί. Ἐ. δαχῖ5 Πίο εγυ (15 

4οπιος οοπδἰγαπηίς ἵπ ασ σαπη ρα{ίο εχ αοτε ἀεοϊαεηηί, 

ποηπΙΠΙ] 91ου Παπε[ασίαΠα 1π ἑοβσπηοπἰα Ἱαρίάαι ἹπΠαέ, 

οἱ οοησδἰαδοσης ραγίείοπι αγοβςβίπιο οοπαραρἰπαὶ 

1,. Εοδϊαν ἵν Αταθία αταπα, αποᾶ αργταπα (1ρηῖς εχ- 

-ο5) ποηήμαίαν, Νου οπίπα οχ ταβιεη{15 Ρε ΙΡΏΕΙΠ εχεο- 



(163 164) 

ἄλλοις ἐκ Ψηγμάτων καθεψόµενος, ἀλλ᾽ εὐθὺς ὀρυττό-- 
μενος εὑρίσχεται τὸ μέγεθος καρύοις χασταναϊχοῖς πα- 

ῥαπλήσιος, τὴν δὲ χρόαν οὕτω φλογώδης, ὥςτε τοὺς 

ἐντιμοτάτους λίθους ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν ἐνδεθέντας ποιεῖν 

ὕ τὰ κάλλιστα τῶν κοσμημάτων. (9) Ορεμμάτων τεπαν- 
τοδαπῶν τοσοῦτο κατ αὐτὴν ὑπάρχει πλῆθος, ὥςτε 

ἔθνη πολλὰ νοµάδα βίον ἡρημένα δύνασθαι καλῶς δια-- 
τρέφεσθαι, σίτου μὲν μὴ προςδεόµενα, τῇ δ᾽ ἀπὸ τού- 

των δαψιλεία γορηγούμενα. Θηρίων τε πλῆθος ἀλκίμων 
10 ᾗ προςορίζουσα τῇ Συρίᾳ τρέφει" καὶ γὰρ λέοντας χαὶ 

παρδάλεις ἐν ᾽αὐτῃ πολλῷ πλείονας καὶ µείζους καὶ 

ταῖς ἀλκαῖς διαφόρους πεφυχέναι Ππερἐντῃ Λιθύῃ συµθέ- 

6ηκε’ πρὸς δὲ τούτοις οἳ καλούμενοι Ραθυλώνιοιτίγρεις. 
(9) Φέρει δὲ καὶ ζῷα διφυΏ καὶ μεμιγμένα ταῖς ἰδέαις, 

15 ὧν αἱ μὲν ὀνομαζόμεναι στρουθοκάµηλοι περιειλήφασι 

τοῖς τύποις μίγματα πτηνῶν καὶ καμήλων ἀκολούθως 
τῇ προςηγορία. ᾿Γὸ μὲν γὰρ μέγεθος ἔχουσι νεογενεῖ 
καμήλῳ παραπλήσιον, τὰς δὲ κεφαλὰς πεφυχυίας θριξὶ 

λεπταϊῖς, τοὺς δὲ΄ ὀφθαλμοὺς μεγάλους καὶ κατὰ τὴν 

ου χρόαν µέλανας, ἀπαραλλάκτους χατὰ τὸν τύπον καὶ τὸ 

χρῶμα τοῖς τῶν καμ.-ήλων. (4) Μακροτράχηλον δ’ ὑπάρ- 

γον ῥύγχος ἔχει βραχὺ παντελῶς καὶ εἰς ὀξὺ συνηγµέ- 

νο. ᾿πτέρωται δὲ ταρσοῖς μαλαχοῖς καὶ τετρίιγωμµέ- 

νοις,.καὶ δυσὶ σκέλεσι στηριζόµενον καὶ ποσὶ διχήλοις 

16 χερσαῖον ἅμα φαίνεται καὶ πτηνόν. (6) Διὰ δὲ τὸ βάρος 
οὐ δυνάμ.ενον ἐξδραι καὶ πέτεσθαι, κατὰ τῆς γῆς ὠχέως 
ἀκροθατεῖ » καὶ διωκόµενον ὑπὸ τῶν ἱππέων τοῖς ποσὶ 

τοὺς ὑποπίπτοντας λίθους οὕτως εὐτόνως ἀποσφενδονᾶ 
πρὸς, τοὺς διώκοντας, ὁ ὥστε πολλάχις καρτεραϊς πληγαϊς 

30 αὐτοὺς περιπίπτειν. (6) ̓ Επειδὰν δὲ περικατάληπτον ἡ ἦν 
τὴν κεφαλὴν εἴς τινα θάμνον Ὦ τοιαύτην σχέπην ἀπο- 
κρύπτεται, οὐχ, ὡς οἴονταί τινες, ἀφροσύνη καὶ νωθρό- 
τητι ψυχῆς διὰ τὸ μὴ βλέπειν ἕτέρους μ.ηδ’ αὐτὸ βλέ- 

πεσθαι διαλαμθάνον ὑφ᾽ ἑτέρων, ἀλλὰ διὰ τὸ τοῦ σώ- 

3ὔ µατος ἔχειν τοῦτο τὸ µέρος ἀσθενέστατον σχέπην αὑτῷ 
πρὸς σωτηρίαν περιποιοῦν. (7) Ἀγαθὴ γὰρ ἡ φύσις δι- 
δάσκαλος ἅπασι τοῖς ζῴοις πρὸς διατήρησιν οὗ µόνον 
ἑαυτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν γεννωµένων, διὰ τῆς συγγενοῦς 

φιλοζωίας τὰς διαδογὰς εἰς ἀῑδιον ἄγουσα διαμονῆς κύ- 

40 χλον. 
ΙΙ. Αἱ δὲ καλούµεναι καμηλοπαρδάλεις τὴν | μὲν] 

μῖξιν ἀμφοτέρων ἔχουσι τῶν ἐν τῇ προςηγορία περιει- 

λημμένων ζῴων. Τῷ μὲν γὰρ µεγέθει µικρότεραι τῶν 
καμήλων εἰσὶ καὶ βραχὑτραχηλότεραι, τὴν δὲ κεφαλὴν 

46 καὶ τὴν τῶν ὀμμάτων διάθεσιν παρδάλει παρεμφερῇ 

διατετύπωνται: τὸ δὲ κατὰ τὴν ῥάχιν χύρτωμα παρεµ- 

φερὲς ἔχουσαι χαμήλῳ, τῷ χρώµατι καὶ τῇ τριχώσει 
παρδάλεσυν ἐ ἐοίκασιν : ὁμοίως δὲ καὶ τὴν οὐρὰν μαχκρὰν 
ἔχουσαι τὴν τοῦ θηρίου φύσιν ἀποτυποῦνται. (9) Εί- 

60 νονται δὲ καὶ τραγέλαφοι καὶ βούθαλοι καὶ ἄλλα πλείω 

γένη ὃ δίµορφα ζῴων καὶ τὴν σύνθεσιν ἐκ τῶν πλεϊστον 

τῇ φύσει χεχωρισµένων ἔχοντα, πε 
μακρὸν ἕ ἂν εἴη γράφει. (8) Δοχεῖ } 

/ 1 σσ. / -ν ’ Ἴ μα ..’ 

χώρα τη µεσημθρία τὴν ἀφ᾿ ἡλίου δύναμιν ζωτικωτᾶ- 

ο 3 / 

ϱἳ ὧν τὰ κατὰ µέρος 
/ 

γὰρ ἡ συνεγγίζουσα 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟὉΙΙ ΤΡ. ΠΠ. το 

ααἰίαν, αἱ αΏδῖς 5ος Ἰηίοι ο ΘΠΠΠΗ δα {ήπη ΡάΗΠΙ Ἰηγομί ταν, 

Ρατ πρις οαδίαποῖς πιασπ]πάίπα, αἱ οο10Γ6 {Πα ΠαΠΊΠΙΕΟ, 

αἱ, δἳ ῥγοἱορίκεἰπηί Ἰαρί1 αγββοαπα οροτα. ἰποπδαπίατ, ος- 

ποπηθηία Ῥἱολονίηια ο[ῆοίαί. (9) Ῥορογυπα ἵηῃ οηηί σρηργο 

{απα [ῶουπηάα οδί Αναθία, αἱ σοµίος οοπαρ]ητος, γἱέαπη μᾶ- 

5{ογαΙεῦα απηρ]εχῶ;, Ηήπο σοπππιοάθ αΏδαπο ΕΕάπΠΠΗή αδα ΠιΙ- 

παρίας. θα θΥνί οοπ{ογηηπα δέ, ΠΙασΠΚΠη ΡΓο)σΓΒΠάΙΙΠΗ 

[εγαγα πα ΥΙη αΠά : παπα Ίσοῃος Πο θἱ ρανάα]ος ΠΙΙηΘΤΟ ἂς 

πηαρη[(αάἶπο γἱραδήαο Α/Ισππος Ίοησο γἰποπηί : ααρης {1- 

Ετε» Βαμγ]οπία αἀωυηιογοπίαν. (0) Εετί οίαῦα σοπαῖπα" Πη- 

ἵυτο πλχίώ(αθ [οπλο Ῥοκίίας. Πηίοι (ας βἰταλοσαιο!!, 

ααἳ ποπηϊπαπ αν, 6ΟΠΓά58ΠΗ οχ γο]α(]θας οἱ οαηο]ίς ΓΟΓΓΗΔΗΙ 

μαβθεΏέ, αἱ ΠΟΠΙΘΗ δομαί.. Οουροίς οπίπα πιασπίέπάἶπο οἳ- 

Ππέ]άΠῃ Γ6ύθΗ5 ΠαΜΠ ἁαπαπές εαραί πι (ἷς Ρῇ15 οβίσσία, 

οὐμ]οδᾳ1 βιαπάος οἱ ηἱρνί εο]οτῖς µαροπί, αἱ ΓΌγη1α «Πο ας 

6ο]ογε οσηηεῖο» γο[εγαπ{. (4) 09110 5αηί ρταἸοπρο, 5ο Τοβίτο 

Ῥτογἰςδίπιο, οἱ αἲἲ ΙΠΟΙΤΥΗΠΙ ἄΟΠΠΠΕΠ γοάμοίο. Α]α5 σποσια 

Ρειμηῖς, 5οᾷ πιο]Ηρι» αἱ ρἱ]ο»ίς, Πηδίγασίας παβοηί, οἱ ἀποῦας 

Ἱηπίαπίαν οαπίρας, πηρυ]α ρεᾶἱς Ρίδα]σα : ἆπο (ουγοςίγο 

βίηιι] εί γοαίόαηα Ἰου απίηια επςε αρραγοί, (6) 5εᾷ απἷα 

ΟΡ ΠιοΙεπι οογροΓί5 5ο α[ίο]]ετο αο γο]ατο ποφιῖέ, βιηηῖς 

Ρεάίῦα» {εγαΏα θἰπίησοης οπνηῖέ οε]οτγίπιο, οἱ ᾳπαπάο ΡοΠθ 

αὐ οᾳἴρις αγσείι1, 5αβ]εσίος ροᾶἴρας Ιαρίάςς (αἴἩ οοηίοπία ' 

γε]αί ο (αηάα, ἵπ ῥγοδοΠπεπίος τεοταεί, αἱ γαΠάἱς 5εορο 

Ιοβδιι5 δασσππηραΠί. (6) ΟΠ] ρτορε οσί αἱ οπρίαίασ, οαραί 

ατριδίο γε] 5η (εριπιοπίο αὐ5οοπάΙΐ, πο, υἱ αλααί ορί- 

παπίατ, δἐη]Η {ία νο] Ισπανία αααζαπα απἰπηϊ, απαδί 5ο]]]σσί 

1ρ5ο αἱἱο5 Ἰαιιά, γίάεης αἰἰορπα εµίαπη γίδαπα εαβίογ[ασίί- 

ΤάΠΗ 86 οχἰς(ἶπῃοί; 56 απἷα οογροΓῖς θ6αΠ1 ΡαΓίεΠα Ἰαβοί ἵη- 

ΕγπΙΡΡΙΠΊάΠΙ, άπαἱεζπα πο δα1α1ς Ργαφ[ά{απα Ἱία ϱἳΡί ραναί. 

(7) Ναιανα οπίπα ορίπια οπποίῖς απϊπηαη(ῖρας, ποτ αά 5, 

{απίαα, 5ος εἰἶαπα αἆ 5οβο]ῖ5 οοπβογγαΏοΠθ/α, ἆπκ οδί αἱ 

πηβρίδίνα, ἰηδίίο νἰνοπάί απιοτο αἆ Ῥρογρείααπι ἀπταἰοηίς 

οἵῬεΠη δα’ ργοραφαΙοποιη βροοἰαῖ οχίοηάεης. 

1]. ΟαππεΙοραΓάα]6Β ργοηϊδοπαπα οχ α{τίδᾳιο ποπ]ῖπα μου 

οοπαργεμεηςίς παίαΤαπα θοτ Ιππίας. Οαπιθ]ς ααἱάσῃχ ΠΙΙΠΟ- 

165, 6{ 60110 ἀθρ[θβδίογθ, 56εἆ οαρίῖς εί οσπΙογΙπα αβίίι αἆ 

ρανάα]ς κἰπα ιά ἵπειη οοη(ογηαία.; ἀοιςί σῖρρο οπηιθ]ῖς 

ἰπῖ]α5; εοἶοιθ, Ρίο, οασ. ρνοµχίίαίο ρατάα[ῖς ΠαίΙΓΑΠΙ 

πηϊαηίην. (2) Οίῃπ οσα {τασε]αρηῖ αἱ Ραβα]ί Ῥ]ατασιθ 

ἀαρ]ίοίς (ουπι απἰπλα]ία, εχ ἀῑνογβίςδίπιϊς γ]άε[ῖοοί παί(υγίς 

οοπµἰθιηροταία, Πίο ρτουγδαπ{’ : απογαπα θἱησα]ατῖς ἀρδοι]- 

Ρίο Ίοημαπα 5ἱί ΠΠΟΓάΠΗ Ροδζογ οί. (3) ΝαΠΙ {ργηῖς πιογ]άἶαπα 

αρριορίπαπαμριας οτί Ρα ΙΠΟΤΗ α- 5οἷς υῖνΠιορη Πςδίπι 
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την οὖσαν πολλὴν ἐμπνεῖσθαι, καὶ διὰ τοῦτο πολλῶν 
᾽ / η Φλ ο. / / . 

καὶ ποικίλων, ἔτι δὲ καλῶν ζώων φύσεις γεννᾶν. (4) 
Ν λ με η Α. κο ή λ λ λ 3/ / 

Διὰ δὲ τὰς αὐτὰς αἴτίας χατὰ μεν τὴν Αἰγυπτον τοὺς 

τε κροχοδείλους φύεσθαι χαὶ τοὺς ποταµίους ἵππους, 

κατὰ δὲ τὴν Αἰθιοπίαν καὶ τὴν τῆς Λιθύης ἔρημον έλε- 

φάντων τε πλῆθος καὶ παντοδαπῶν ὄφεών τε καὶ τῶν 

ἄλλων θηρίων χαὶ ὃ ρακοντωνέ ἐξηλλαγμένων τοῖς τε 

γέθεσι καὶ ταῖς ἀλκαῖς, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς περὶ 

δυῶν ἐλέφαντας, ὑπερθάλλοντας τοις τε ὄγχοις 
π 3 -. 

πλήθεσιν, ἔτι δὲ ταῖς ἀλχαῖς. 
3 / . .) ’ .. :ς κ 1 αν 

ΤΠ. Οὐ µόνον δ᾽ ἐν ταύταις ταις χώραις ζῷα γεν 
πώ -. 3} Ρα / ο λ ος 

νᾶται ταῖς ἰδέαις ἐξηλλαγμένα διὰ τὴν ἀφ᾿ ἡλίου συνερ- 
/ ὃν 3 Δ Δ / / 3 ’ 

γίαν καὶ δύναμιν, ἀλλὰ και λίθων παντοίων ἐκφύσεις 

με- 
αἵ 

τὴν 

καὶ 

διάφοροι ταῖς γρόαις καὶ ταῖς λαμπρότησι διαφανεῖς. 

β ) Τοὺς γὰρ κρυστάλλους λίθους ἐ ἔχειν τὴν σύστασιν ἐξ 

ὕδατος καθκροῦ παχγέντος οὐχ ὑπὸ ψύχους, ἀλλ ὑπὸ 

θείου πυρὸς δυνάμεως, δι ἣν ἀσήπτους μὲν αὐτοὺς δια- 

μένειν, βαφΏναι δὲ πολυμόρφως ἀναθυμιάσει πνεύµα- 
Αν Δ Δ Δ ων / ..” 

τος. ([8) Σμαράγόους γαρ χαι τὰ χαλουμενα βηρύλλια 
Ν ἀν ϱ] τον / τει / 

30 κατα τας εν τοις χαλκουργειοις μετα ξιας Ύινομενα 

Ἂ λ ως δν ο. / ΑΔ λ / ο ος / 

διὰ τὴν ἀπὸ τῶν θείων βαφΏην καὶ συνδεσιν συγγρώῴζε- 
- ΔΝ ΄ / 

σθαι, τοὺς δὲ γρυσολίθους ὑπὸ καπνώδους ἀναθυμιάσεως 
Ε / / ά 

λίου θερικότητι Φνομένους λέγουσι τυγχάνειν τούτου τοῦ 
/ ον "ο λ Ν 3 κά μα λνν κ / 

χρώματος. (4) Διὸ καὶ τοὺς ὀνομαζομένους ψευδοχρύ- 
ο .ω ο χε 

σους κατασχευάζεσθαι διὰ τοῦ θνητοῦ καὶ ὑπ᾿ ἀνθρώπων 
/ Δ / οο (λλ Ν λ 

Ὑεγονότος πυρὸς ο τῶν κρυστάλλων. Τὰς δὲ 

τῶν ἀνθράκων φύσεις φωτὸς δύναμιν ἐμπιληθεῖ σαν τῃ 

πήξει φασὶν ἀποτελεῖν τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον τὰς ἐν αὐ-- 

τοις διαφοράς. (6) Παραπλησίως ὃ δὲ χαὶ τὰς τῶν ὀρνέων 
. 

αλ. Β] . Υ λ λ ς νάρ ον 

μορφὰς ἐπιχρῴζεσθαι, τὰς μὲν ὁλοπορφύρους φαινοµέ 
Ν λ Δ / ὃν ΕΙ ΜΗ) ον / 

νας, τὰς δὲ κατὰ µέρος παντοίαις χρόαις διειλημμένας. 
τει λ Δ / α ϱΛ / } 

Γὰ μὲν γὰρ φλόγινα;, τὰ δὲ κροκώδη, τινὰ δὲ σµαρα- 

2ίζ ολλὰ δὲ πουσοξιδῃ Φοίνεσθαι κατὰ τὰς ποὺ /δίζοντα, πολλὰ δε χρυ ' φαῖνε κατ ς πρὸς 
- , ο λ / ον 

τὸ φῶς ἐγχλίσεις αὐτῶν, χαὶ καθόλου πολυειδεῖς καὶ 
͵ 

ῆ δυςερμ.ηνεύτους ἀποτελεῖσθαι χρόας' (6) ὅπερ χαὶ ἐπὶ 
ον ο ο λ πω ον ο { ος Ν οο Δ 

τῆς κατ οὐρανὸν ἴριδος ὄρᾶσθαι γινόµενον ὑπὸ τοῦ περὶ 
ο το /.. 51. οἱ [ Ν / 

τὸν Ἅλιον φωτός. Εκ δὲ τούτων τοὺς Φυσιολόγους συλλο- 

γιζοµένους ἀποφαίνεσθαι διότι καὶ τὴν ἄνωθεν τῆς τῶν 
λ προειρηµένων ἐκφύσεως ποιχιλίαν ἔθαψεν ἡ συγγενὴς 

ο. / ς / ο ο. λ 
θερµασία», συνεργήσαντος ἡλίου τοῦ ζωοποιοῦντος τὰς 
΄ / / ” / Αἱ Δ ο Δ Δ ”/ 

ἑκάστων μορφας. ( ) Καθόλου δὲ χαι τῆς περι τὰ ἄνθη 

ιαφερᾶς τῆς χβόας χαὶ τῆς τῆς Ἱῆς ποικιλίας τοῦτον 

ὑπάρχειν αἴτιον καὶ δημιουργόν" οὗ τὴν φυσικὴν ἐ ἐνέρ- 

γειαν τὰς θνητὰς τέχνας μιμησαμένας βάπτειν ἕκαστα 
- λ 3 / ; ον ζ-Ξ καὶ ποιχίλλειν, µαθητρίας γενοµένας τῆς φύσεως. (8) 

ει .ω / Δ ολ 

Γὰ μὲν γὰρ χρώματα τὸ φῶς ἀπεργάζεσθαι, τὰς δὲ 
Ξ - - ο α ο 3 ο 

ὀσμὰς τῶν καρπῶν χαὶ τὰς ἰδιότητας τῶν γυλῶν, ἔτι δὲ 
ο / Δ 

τὰ μεγέθη τῶν ζῴων καὶ τὰς ἑκάστου διαθέσεις, πρὸς 

- 6 

δὲ τούτοις τὰς τῆς γῆς ἰδιότητας, γεννᾶν τὴν περὶ τὸν 

ἥλιον θερµασίαν, εἲς πολυτραφῆ Ἱώραν χαὶ πι 

ὕδωρ ἐνθάλπουσαν καὶ δημ. ιουργὸν γινοµένην τῆς ἑκά- 

στου φύσεως. (ϱ) Διόπερ οὔτε ἡ Παρία λύγδος οὔτ) 

ἄλλη θαυμαζομένη πέτρα τοῖς Ἀραδίοις λίθοις ἐξισω-- 

βΏναι δύναται, ὧν λαμπροτάτη μὲν ἡ λευκότης, βα- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. ΓΡ. (163; 164) 

{αου]ία(Ις Ἱπβρίγατϊ, αἱ πηπ]ία ρτορίετοᾶ ρ]οῃγο γατ]δίἰα{]ς 

(4) Εί οὗ Ίας Ίρρας 

σααδας 1π Αἰσγρίο οτοσοᾶΙ αἱ Πανία]ες οσα1, ἵπ ΕΠ ορία 

απ]ηιαηί[α Π]ίο σἰσηῖ , οοΠδεη{αΠΘΙΙΠΙ ε5ί. 

εἰ ΙΏγῶ ἀθβδογίί πιαρηα εἰερ]απίαπα 5οηροπίπαιθ τατῖί 

5εηεῖ5, τί αἱ αἰίαγαπῃ Ὡρδίίαγαπα, αἱ Ιηίοι οθίθγᾶς 4Γαςο- 

ΏΙΠΑ Ἱημς]ίαίορ πιαρη[(αά]πίς οί (ογοσία, οορία οκβὶςΗ{. Εα- 

4εΠα γα{ῖο εδί εἰερ]απίογιπι ἵπ Τηάΐα, οἱ οοτροσῖς σιαπαἶίαία 

εί Πάπηετο εί γἱγῖρις οχορ]]θη {Πάπα 

11. Αίποπ νατίαπίας ἁπιπίαχαί 5ροοί μερίΐα., 564 οπηπῖ- 

σοηῖ 4ποσια ]αρίάςς, απος {απι ορ]οτῖς γαγῖοίας, {απαι πογῖς 

Ρομά άίας οοιηπιεπάα!, Π]5 1 {εῖς ο[ῇῃοαοί 5οΗ5 ορεΓᾶ- 

Ποηθ ροηοεγαπίαΓ. (2) ΝαΠι σ6π]πιας Ρο]]ηοῖάας οκ ααια ρα” 

γἱδδίπηα ἵπ σ]αοίθπῃ Ιηάμγαία οο8]6βορτο αἰπηέ, ποἩ απἱάθπι 

α Προτα, 564 ἀῑνῖπϊ Ιρηῖς Ῥοΐαπίία, ασ ο[]οῖαί τί οἴίτα 

εοτγαρίίοηοπι Ροτάμτεπ{, οί γαγῖα Πποίατα [ογπιας οὉ. ϱρῖ- 

τίς οχΙαΙαΗοπεΠῃ αοοἱρίαπί. (3) Απιατασάος θοΠΊΠα οί Ὦθ- 

γα, απο {π ὤγὶς πιεία]5 ταρεαπ{αἨ, α 5αἱρατῖς ΕποίιιΓᾶ 

εἰ εορα]αῖοηε Ο0ΙΟΓ6Π1 ἁ5διπηοτε : αἱ εμγδο]ἴέος ο {απι]άα 

εχμα]α[οπο, αἱογθ 8ο]15 Ππαΐο, 6ΟΙΟΓεΠ Ιδίαπα παποἰςοΙ, (4) 

Ίάεοσπε οἱ Ρ5ειιάοσμτγ5οΠ(]ος ΓαρηϊσανΙ, ΙΠποίῖς υγ! Ισηῖς που- 

ἰα]ϊς αἱ αὖ Ιοηληίριις οχοἰ(αι1 ουγία!]ί5. ἵπ σαν αποπ]ογα Πα 

οτία, α νἱ ]16ἱς ἵη οοπεΓβίίοη6, ρτουί πια]οτ οδί απί ΠΙΙΠΟΤ 

Ιη{τίηδεσας οοασία, ἀῑγοτείῖίαίες Πλογπα ε[[]ο]. (6) δῖς αἱ αγίαπα 

{ογη]ας 60ΙΟΓΕΠΙ Ιπάπετα, αἱ αἰίῶ ρογ οπηπῖα ΡΥρΙγεας, αρ 

Μοᾶο 

εΠΙΠ1 ΠαΠΙΠΙΘΙΠΗ , Πιοᾶο 6ΥΩΟΘΙΠ1, ΠΙο(ο βιπαγασά{πΙΠ1, 5806 

οχ Ρατίο τατ]απΗθιας ἀῑςμἰποίαν εο]ογίριις αβρατθδΠΙ. 

θἰίαπ αΠΓΕΙΙΠΙ 6ΟΙΟΓΘΗ1, Ρτο διὰ αἆ Ἰποσπα ποΗηα[οπο, οἳ- 

Ππθγο; αίαιθ ΟΠΙΠΙΠΟ οοΙοῦε5 ΠΙΙΙΙΓΟΓΠΗΕΡ. ά1οξδ ογαοπθ 

νὶκ οχρ]/σ65, Ἰήπο οχδἰςίοτο. (6) Οποᾶ οἵαπα ἵη τοι ο6)- 

Ἰοδῇϊ α 5ο]ῖς Ίποο ο[ῇιοί νἱάσαπχαδ; απάο παίατα]ς 5οἱεπ/1ορ 

πηασίὶς(τῖ ϱοΥ ταοσΙπαοποπα ἀοοθαπί, ααοᾶ αἴίαπι 5πρειπᾶ 

οχοτο[οηῖς ἴπ Πλ ος τατῖείας ἃ σα]οτθ Πα{ϊγο Πποίαγαπα 

ογαίαγ, τἰγίβοα {αππεΠ 5ο]ῖς ορογα[ῖοπο βΙησ]ογΠΙ {ογη]α8 

αἀ]αναπίο. (7) Α0 Ίου ρίαπε αποίοτε οἱ ορίσε θᾶπῃ ἵπ Πο: 

τίριας ἀῑ[[ογαηίίαπα οοἴοταπα, 6απιααα {ε]]ατὶς νατίοίαίεπι 

Ργογοαπίτας Ἠα]ας ο[[εαοίαπη παίαταίοπι οτίες πιοτίαΠαπι, 

παίυτα ᾳαἱρρο ἀῑοίρα]ας, ἱπαϊίαηίος «ἱηρι]α Πησετο εί Υᾶ- 

πίρσατθ. (8) Οοἶογες Ιίίατ α Ί1ορ ε[[αΙ, οοτας απίθιη {τι- 

οίπίΠα, 54ΡΟγΙΠα γαπείαίεπα, ππαρηἰιπάίπες αἠππαηΏαπη οἱ 

Παμίππα οπ/ασααθ, αἆ Ίο ἄἴνεγδας ἔευγο ΡγορΠείαίες, ἃ 

εα]οιθ φο]ἵς οτἰηῖ; αι οί {εΙαγοπῃ (Γασίαοξᾶπα, οἱ ααπαπη {- 

οππάαΏι 5ο {ωίὰ τοάᾶαί, οί οα]αδ]Ώεί ἀεπίααθ ΠαίΙΓα 

ορίβεχ οχαϊδίαί. (9) Ωποσῖτεα πες Ραπία Ἰγβάις, πεο αἰαά 

τηϊταβί]ς «αχΙπα οµπα Ἱαρίάίρας Αταδίοίς εοπηρατατ Ῥοίερί : 



(1ος. 160.) 

ρύτατος δ’ ὃ σταθμός, Ἡ δέ γε λειότης ὑπερθολὴν ἑτέροις 
οὐκ ἀπολείπουσα. Αἰτία δὲ τῆς χώρας τῆς κατὰ µέρος 

ἰδιότητος, καθάπερ προεῖπον, ἡ περὶ τὸν ἥλιον δύναµις, 

θερµασία μὲν πήξασα, ξηρότητι δὲ πιλήσασα, φέγγει 

ὃ δὲ λαμπρύνασα. 

ΤΠ. Διὸ καὶ τὸ τῶν ὀρνέων γένος πλείστης θερµα- 
σίας κεκοινωγηχὸς ἐγένετο διὰ μὲν τὴν κουφότητα πτη- 

νόν, διὰ δὲ τὴν ἀφ᾿ ἡλίου συνεργίαν ποιχίλον, καὶ µά- 
λιστα χατὰ τὰς προχειµένας ἡλίῳ χώρας. (5) Ἡ μὲν 

10 γὰρ Βαθυλωνία ταώνων ἐκτρέφει πλῆθος παντοίαις 

χρόαις ἐπηνθισμένων, αἱ δὲ τῆς Συρίας ἐσχατιαὶ ψιτ- 

ταχοὺς καὶ πορφυρίωνας καὶ µελεαγρίδας καὶ ἄλλων 
ζῴων ἰδίας φύσεις τοῖς χρώμασι καὶ ποιχίλας συγχρί- 

(5) Ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ κατὰ τὰς ἄλλας χώρας 
Ἱ) 

σεις. 
μοι γῆς τὰς κατὰ τὴν ὁμοίαν κρᾶσιν χειµένας, λέγω ὃ 

Ἰνλικὴν καὶ τὴν ᾿Ερυθρὰν θάλατταν, ἔτι δὲ Αἰθιοπίαν 
καί τινα µέρη τῆς Λιθύης. (4) Ἀλλὰ τῆς μὲν πρὸς 

ἀνατολὰς κεχλιµένης πιοτέρας οὔσης εὐγενέστερα καὶ 

μείζονα φύεται ζῷα" τῆς δ᾽ ἄλλης ἀεὶ κατὰ τὸν τῆς 

ἀρετῆς λόγον ἕκαστα ταῖς διαθέσεσι γεννᾶται. (5) 

Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν δένδρων οἱ φοίνιχες κατὰ μὲν τὴν 

Λιβύην αὐχμηροὺς καὶ μιχροὺς ἐκφέρουσι χαρπούς, 

τῆς δὲ Συρίας κατὰ μὲν τὴν κοίλην οἳ καρυωτοὶ προς- 

-- σι 

20 

-”  / -ν / Ἂ) / 

αγορευόμενοι γεννῶνται, διάφοροι κατά τε τὴν γλυκύ-. 

τητα καὶ τὸ μέγεθος, ἔτι δὲ τοὺς χυμούς. (6) Τούτων 

δὲ πολλῷ µείζους κατὰ τὴν Ἀραθίαν καὶ τὴν Βαθυλω- 

νίαν ὅρᾶν ἔστι γινοµένους», χατὰ μὲν τὸ μέγεθος ἓξ 

δακτύλων ὄντας, τῇ δὲ χρόα τοὺς μὲν µηλίνους, τοὺς δὲ 

φοινιχκοῦς, ἐνίους δὲ πορφυρίζοντας: ὥςς ὑπ᾿ αὐτῶν ἅμα 

καὶ τὴν ὄψιν τέρπεσθαι καὶ τὴν γεῦσιν ψυχαγωγεῖσθαι. 

Τὰ δὲ στελέχη τῶν φοινίκων τὸ μὲν μῆχος ἀέριον ἔχει, 
τὴν δὲ περιφέρειαν ψιλὴν πανταχόθεν μέγριτῆς κορυφῆς. 

(2) Ἀκρόχκομα ὃ᾽ ὄντα διαφόρους ἔχει τὰς ἀπὂτῆς χόµης 

διαθέσεις' τὰ μὲν γὰρ πάντη τοὺς ῥάδικας ἔχει περιχεχυ- 

µένους, καὶ χατὰ μέσον ἔκ τινος περιῤῥαγέντος φλοιοῦ 
βοτρυώδη καρπὸν ἀνίησι, τὰ δὲ ἐφ᾽ ἓν µέρος ἔχοντα χεχλι- 
µένας τὰς ἐπὶ τῆς χορυφῆς χόµας σχηματισμὸν ἀποτελεῖί 

λαμπάδος ἀπαιθυσσομένης, ἔνια δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφότερα τὰ µέρη 

περικλώμενα καὶ διπλῃ τῇ καταθέσει τῶν κλάδων ἀμ-- 

φίχαιτα γινόμενα γραφικὴν ἀποτελεῖ τὴν πρόςοψιν. 

ΙΗΥ. Της δ' ὅλης Ἀραθίας τὴν μὲν ἐπὶ µεσημ-- 
θρίαν νεύουσαν εὐδαίμονα προςαγορεύουσι 2 τὴν ὃ᾽ ἐνδο- 

τέρω χειµένην νέµεται πελῆθος Ἀράδων νομάδων καὶ 

σκηνίτην βίον ἡρημένων. Οὗτοι δὲ θρεμματοτροφοῦντες 
ἀγέλας µεγάλας βοσχηµ.άτων ἐναυλίζονται πεδίοις ἆμε- 

τρήτοις. (5) Ἡ δ᾽ ἀνὰ μέσον ταύτης τε χαὶ τῆς εὐδαίμονος 

Ἀραδίας ἔρημος καὶ ἄνυδρός ἐστι, καθάπερ προείρηται’ 
τὰ δὲ πρὸς δυσμὰς µέρη κεχλιµένα τῆς Ἀραδίας διεί-- 

ληπταιπεδίοις ἀμμώδεσιν ἀερίοις τὸ μέγεθος, δι’ ὧν οἳ τὰς 

60 ὁδοιπορίας ποιούµενοι καθάπερ οἱ ἐν τοῖς πελάγεσι πρὸς 

τὰς ἀπὸ τῶν ἄρχτων σημασίας τὴν διέξοδον ποιοῦνται. 

(8) Τὸ δ) ὑπολειπόμενον µέρος τῆς Ἀραθίας τὸ πρὸς 

τὴν Συρίαν κεχλιμένον πληθύει γεωργῶν χαὶ παντο- 
δαπῶν ἐμπόρων, οἳ διὰ τὰς τῶν φορτίων εὐχαίρους ἂγ- 
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άπογΏπη εί εΠ4ΟΥ η] άΙρείπηας, οί ροηά:15 ος σαν ἰκςίπιαπη, 
Ισνοῦ ργωίοτοα οείενῖς αἆ οχορ]]ομίίαπα ΠΙΙ] Γαοἳς τοἱἸφπα ση. 
ΕΠΑ Τη φησι] ρτορτείαίεπα γεσίοηί Ἰαίς, φποᾶ Ίαπα ἀῑχί, 
(ρυ1έ γἰίας 5οἱἱ5 : αμ άῑίαία οπίπη δια εοπηρίησίε, φἰσσίίαίο 

οοηβραί, εἰ «ρ]οπάοτο Π]απαῖηαί. 

ΠΠ. ἨΗῖπο εἰ γο]ασγΗπα 6βεηας πηπ]Η σα]ογίς ραγ{ίορρς οὖα- 

βἷέ; οιἰ Ἰονίίας γοἸαίαπα, ορθτα/ίο 5ο]ῖς ΦοΙογΙπα γαγ]οίαίοπι 

οοποαί, Ῥυοθβδεγίῖπα ἵπ ἔθιτῖς 5οἱἱ ἀῑγασίίας 5αβ]εοίῖς. (2) 

Βαβγ]οπία οπἶπα πηι]ίος Ἰαβοαί Ράγοπος γατῖς οοἸοτίβης το- 

πἰἀθηίος, εί οχίτοπηα Θγτίῶ ογα ρείαςος, ΡοτρΙΗΥΓΙΟΠΕς, Πῃθ- 

Ιεασνίάθς αἰἱᾶᾳτε Ρεοι]ίατες αγΊππ ερεοῖος ΡτοάιοΙέ, ος 

(2) 
Ι46Πη 4πιοαπο ἀϊοσπάππι 4ᾳ ορίογῖς οτβῖς τερίοπίρς, τβί 

απαδ6π6 οο]ογῖρις 6οΓΙΠΊα116 {θπηρογαπηθη {15 ναταπίος. 

δη] αειῖς {επηροτῖος οί, 4ε Ἰπάία, ΙΠ(ΠαΠΙ , οἱ πιατῖ Βι- 

Ῥτο, ἀλημορίααπε εί ραγίριις ααἱραςάαπα ΑΠΐσο.. (4) δεᾶ 

σπαπη Ρίηρη(ο θέ ρ]ασα οπἱηία]ΐς, ποβί]ίοτα οίίαπι δί Ππὰ- 

Ίοτα σἱρη[ί απ]ππα]ία. Τη ορίογῖς σποσπθ {εις πα ΠᾶδΟΙΠ- 

ἴατ, ΡΤΟ ταοπε Ῥοπί{α[ἶς ἱρδαγαπα Παίαγας οοπηρατα(ας Ἰμᾶ- 

Ρεηπί. (5) Ρίο Ιπίοι ατΏογος ρα]πια. Α[ΠίοΠα. 5ᾳπα[ᾷος αἱ 

εχίριος σεταπί Γποίας; αἱ ἵπ ανα δγνία {τασία » αι (- 

γγοία αρρεΠαπίαν, ἀπ]σογε, πιασηϊμπάἶπε οἱ 5αζσοο οχοδ]]αΠέ. 
(6) Ηῖ5 Ίοησε ππα]οτες ἵπ Αγαβία γἱάσγο ο5ί αἱ Ραβγ]οπία, 

πιαρηΙ(πά[πο φοἴ]οεί ἀβίίογατη 5οχ, οοἱογθ ΡαΓΗΙΠ ππε]ίηο ο 

ΡαΤ{ΙΠ1 Ριπ]6εο , γα] εἰίαπα ΡΙΥρΙΤΘο : απήβΗς οἱ γίσις ἀθ]6- 

οίαίαι, εί σηςίαίας ἀπππ]οείς, Ραϊπια Πο εΗρίία δΠί αθ- 

το, ργῶσείδοαπε 4ο {εγαίί εί ιπάῖαιθ γογίϊος ἴεπας πιζο. 

(7) 6οπιας 1η αἰίαπῃ ΠΟΠ. ΠΟ {απΙΘΗ πηοάο αἰίο]αηί. Οἱ10- 

ἆαπα εΠίΠΙ ΤάπηΟ5 ππάῖηια οἴγοππη[αδος Παμθηί, οἱ ἵπ πηθάϊο 

εκ εογί]σε ἀῑταρίο ΤαΈΕΠΙΟΡΙΙΠΗ αχίταάπηέ (γασίαπας απ αι 

οοπη[ς 60 ΠΠΑΠ1 (απίπα οπουιηἰηϊς ραγίθιη Ιποίηαιἶς νοη(ί- 

Ἰαίω {οΓΠΊΔΠΙ Ἰαπηραάϊς οδίθηίαηίς αἰίαρ Μπο οἱ Π]ίπο οἵτ- 

οππηῇοχα, οἱ ἀπρ[οΙ ΓΑΠΙΟΓΙΠΗ ἀἱδροδίία αἰτίπαιθ εαρί]]α- 

(5, ἱπίσίαπα ρἰοίαταίαπι οχΙροη{. 

Ι1ΗΥ. Αναρία Ιασις ραῖς αἆ πιοτἰάίοπα πιίαης Ἐο]ίοῖς Πο- 

ΠΊ6Ώ Ἠαβεί. Τηίεπίογα Αγαβες (Βορηίία } ἰοπεπί, σπὶ ραςίο- 

το 5ΗΠί , ΥΙίαΠα ἵῃ πιασα ρα ἀορεπάαπῃ απηρ]εχί. Η{ Πηασηο5 

ΡθοοΓΙΠΙ 5τοσες αἰππί, εί ἵπ γαβςειηϊς εαπιρίς ἀἴνογδαη- 

ἴαν. (2) Ωπα Ιπίετ ος εί Γεοσπι Αταβίαπι Ιπίετ]ασθί τθ- 

6ο, ἀθδετία εδἰ εἰ απιαγΙπα Ιπορδ, αἱ 5µρτα απηοίαίαπη. 

Ίμοςα αἆ ο06ΒΞΙΠΙ Ύθ6υ5δᾶ οαπιρῖ αΓοΠΟΘΙ ΙΠΙΠΊΕΏΦΟΡ Υαφίἰίαιἰἰ5 

Γ ομίποπἰ. Οπο Πί αἱ ΙἹίου ]]αο {αοϊοηίος ηΟῃΠ 56015 ας ἶἵπ 

Γ Ῥείασο αἆ Ότεα α]εςίῖ δίδηα Ρτο[εσἰίοηθεΠη 5Η8Π1 ἀἰτίραπί. 

| (3) Βε[ίαας Αταβία, {τασίας, αἆ Αγτίαπα 56 ΦΙπηίεης, αρτῖ- 

οο]ῖς αἱ νατ]]5 πιεγοαίοτίθας ο5ί γε[οτία5. Ηἱ ορροτίαπᾶ ΠιεΓ- 
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τιδόσεις τὰ παρ᾽ ἀμφοτέροις σπανίζοντα πρὸς δαψίλειαν 

τῶν χρησίµων διορθοῦνται. (4) Ἡ δὲ παρὰ τὸν Ώχε- 
ανὸν Ἀραδία χεῖται μὲν ὑπεράνω τῆς εὐδαίμονος, πο- 

ταμοῖς δὲ πολλοις χαὶ μ.εγάἄλοις διειληαµένη πολλοὺς | 

ποιεῖ τόπους λιμνάζοντας χαὶ μεγάλων ἑλῶν περιμέ- 

τρους. (5) Τοῖς δ ἐκ τῶν ποταμῶν ἐπαχτοῖς ὕδασι 

καὶ τοις ἐκ τῶν θᾳνῶν ὀμθρων γινοµένοις ἀρδεύοντες 
λ / ον ο ἍΥ / πει / 

πολλην χώραν καὶ διπλοῦς χαρποὺς λαμθάνουσι. ρέ- 
Με; ια Βὶ / 9] ν΄. 3 οο 

φει δὲ ὅ τόπος οὗτος ἐλεφάντων ἀγέλας καὶ ἄλλα ζφα 
3 ὃ, σεξ ο» λ ο/ , » νά ος λλ Ξ ζ . 

χητώδη χερσαῖα χαὶ δίµορφα, ταῖς ἰδέαις ἐξηλλαγμένα 

πρὸς δὲ τούτοις θρεμµκάτων παντοδαπῶν πληθύει, καὶ 
μάλιστα βοῶν καὶ προθάτων τῶν τὰς μεγάλας καὶ πα- 

/ 3 Ἀ. 3 / . ολ ια ρ, 

χείας οὐρὰς ἐχόντων. (6) Ηλεῖστα δὲ καὶ διαφορώτατα 
/ / 14 οω ο νι Α α ΔΝ 

ΕΥΝη χα λων τρεφει των τε τλῶν και οασεων και | Ύενη καμη εις 
ου λ / 

διπλοῦν ἀνατεταχότων τὸ χατὰ τὴν ῥάχιν χύρτωµα καὶ 
ο Χ ο» ον 2 / ο. ς Δ / 
διὰ τοῦτο διτύλων ὀνομαζομένων, ὧν αἳ μὲν γάλα πα- 

λ 4 ώ 

ρεγόµεναι καὶ κρεοφαγούµεναι πολλὴν παρέχονται τοῖς 
Δ 

ἐγχωρίοις ῥαψίλειαν, αἱ δὲ πρὸς νωτοφορίαν ἠσχημέναι 
οω ά / / ο / 

πυρῶν μὲν ἀνὰ δέχα µεδίµνους νωτοφοροῦσιν, ἀνθρώ- 
/ λ η 

πους δὲ καταχειµένους ἐπὶ χλίνης πέντε βαστάζουσιν: 

αἵ δὲ 
9 ο λ ον { κ. εν ο .ω λ / 

εἰσί, καὶ διατείνουσι πλεῖστον ὁδοῦ μῆχος, χαὶ µά- 
λ Ν  λ οω / 

λιστα πρὸς τὰς διὰ τῆς ἀνύδρου καὶ ἐρήμου συν- 
/ ς / ς 93 3 λ Ν λ λ 

τελουμένας ὁδοιπορίας. (7) Λἱ }᾽ αὐταὶ καὶ κατὰ τοὺς 
λ / 2/ 

πολέμους εἰς τὰς µάχας ἔχουσαι τοξότας ἄγονται δύο 
3 / ο) / Ὁ κα / / ολ λ ἀντικαθημένους ἀλλήλοις ἀντινώτους: τούτων δὲ ὅ μὲν 

τοὺς χατὰ πρόςωπον ἀπαντῶντας, ὁ δὲ τοὺς ἐπιδιώχον- 
νά Δ Δ 5 ρα 35 9/ Δ ο 3 

τας ἀμύνεται. Περὶ μὲν οὐν τῆς Ἀραθίας καὶ τῶν ἐν 
2” ο /ς Ὦ / ορ λ αὐτῇ φυομένων εἰ καὶ πεπλεονάκαµεν, ἀλλ’ οὖν πολλὰ 
ω ου . 

τοῖς φιλαναγνωστοῦσι πρὸς φιληκοῖαν ἀπηγγέλκαμεν. 
Αν να ο» Ν λ 3) λ [4 / / 

ΤΥ. Περὶ δὲ τῆς κατὰ τὸν ᾿Ὠχεανὸν εὑρεθείσης νή-- 
Ἡ/ οω λ 

σου χατὰ τὴν μεσημθρίαν χαὶ τῶν κατ᾿ αὐτὴν παραδο- 
. / / . .ω 

ξολογουμένων πειρασόµεθα συντόμως διελθεῖν, προεκ-- 
2 

(5) Ἰαμ-- 
ο λε 3 /9  / 3 / } ἡ 

θοῦλος ἦν ἐκ παίδων παιδείαν ἐζηλωκώς, μετὰ δὲ τὴν 

αὐτὸς ἔδωχεν 
ὃ νὰ ν] 

διὰ τῆς Ἄρα- 

ληστῶν συνε- 

ο / το 

θέµενοι τὰς αἰτίας τῆς εὑρέσεως ἀχριθῶς. 

τοῦ πατρὸς τελευτὴν ὄντος ἐμπόρου καὶ 

ἑαυτὸν ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν' ἀναθαίνων δὲ 
θίας ἐπὶ τὴν ἀρωματοφόρον, ὑπό τινων λῃσ' 
λήφθη μετὰ τῶν συνοδοιπόρων. Τὸ μὲν οὖν πρῦτον 
µετά τινος τῶν συνεαλωχότων ἀπεδείχθη νομεύς , ὕστε- 
ρον δ᾽ ὑπό τινων Αἰθιόπων μετὰ τοῦ συνόντος ληστευ- 

θεὶς απήχθη πρὸς τὴν παραθαλάττιον τῆς Αἰθιοπίας. 

(4) Οὗτοι δὲ συνηρπάγησαν εἰς καθαρμὸν τῆς χώρας, 

ὄντες ἀλλοεθνεῖς ' νόµιµον γὰρ ἦν τοῖς τῆδε κατοικοῦσιν 
Αἰθίοψι παραδεδοµένον ἐκ παλαιῶν χρόνων, γρησμοῖς 
θεῶν χεχυρωµένον, διὰ γενεῶν μὲν εἴχοσιν, ἐτῶν ὃ᾽ 
ἐξαχοσίων, τῆς γενεᾶς ἀριθμουμένης τριαχονταετοὺς' 

ο λ λ - / ο /9 | 
ἀνάχκωλοι καὶ λαγαραὶ ταῖς συστᾶσεσι ὃροµ.άδες 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Β. 

ο ο / 5’ ] 
του δὲ καθαρμοῦ Ὑινομένου δυσὶν ἀνθρώποις, Ὢν αὐ- ' 

ο.» οω / / 

τοῖς πλοιάριον κατεσχευασµένον τῷ µεγέθει σύμμετρον, ' 
να ο / ο ” / 5 ο λ 

τοὺς δ᾽ ἐν τῇ θαλάττη γειμῶνας ἀναφέρειν ἰσγῦον καὶ 
- / ς λ αν - ο) .. [ὰ - η / Ἡ 

ῥαδίως ὑπὸ δυοῖν ἀνθρώπων ὑπηρετεῖσθαι δυνάµ.ενον 
σα / ς λ 3 ΑΣ οω 

εἰς δὲ τοῦτο τροφὴν δυσὶν ἀνθρώποις ἵκανὴν εἰς ἓξ μῆ- 
3 ω/ / 

νας ἐνθέμενοι, καὶ τοὺς ἄνδρας ἐμθιθάσαντες, προσέτατ- 
ο πα ἡ ν .. ν΄. οἱ ὁ 

τον ἄνάγεσθαι χατα τον 7ρησμ.ον πλεῖν ὁε οιεχε- 

[σο; 167) 

οἵππι οοπιη{αοπα, απ π]ίγο ἄποφαθ ἀθδιπέ, οοΠιΏιοα 
Ίαησ6 ἱππρονίαπόα δἱ εχροτίαπζα ρυουπταηί. (4) Ρανς 008. 
8Η ΠΗ α{πησεης 6αρτα [ο σσπα Αγαβίαπα ]ασδί, πη]ίογαΠι Πιᾶ- 

Βποταιη(αθ ΠπίεΊαρδα απημίαιη δίαρηα. ραβδί πηάσηο(ιθ 
ἁπηβίνα Ἰαας ο[ΠοΙ. (5) ΕΙ απἷα πχη]ίος 5οἱἱ {ασ ηἰνίς 
οἱ απ ριαγίαβρις ρου ὥδίαίοπῃ εο]οοιίς τἰσαπί, Πί αἱ 
ἀπρ]ίοες εἴίαπα βποίας πηείαη{. Τους ἴ]α {ογί οἱορίιαππι 
ΔΥΠΠΕΠία αλαδήια οπονηί πηασηΙαςἶπο Ώος{ία5 {εγτοςίνες, 
αίαπι Ρἰίογηος βροοῖε(ιο Ἰηδο]ομίοδ. Οἱζαναπη ἵηδαρος 
ἁπΙπιαπ{ίαπα οορία, ππαχίτης ουΠῃ οἱ ογίαπα, απἴθας Π8ΡΠσρ 
ὀΓα86ΦΠ6 δπ! οαιά, αριπάαί. (6) δυπί Ιδί πιπ]ία 

Ῥυῶή 1ο αῑς οχἰπηῖα οαπηΕΙΟΓΙΙΗ σεῄθτα, έαπι ἀορήίωπα, έπη 

γΠ]οβαγαη, οἱ απἱριας ἀαρ]απα (πβογου]πα Τη ἴθισο οπποί, 

ἃό απο Ῥγορίογοα ΡΙψΙ, τά οδί, ἁπαρ]ίο ϱ1θρο ριααί 

ΥοσαΠν. Παγαπα ο Ἰαοῖς ππι]οία οἱ οαγηίαπι 681 Πιᾶ- 

δηας Ἠοπημίριις αΠίαίαρ αἰἴογαπί. Αα ροβίαηᾶἱ οποιῖρας 

ἁδκιε[ασίσ), 46Πο5 (ηπηθ{! ππθάΙηγηος ἀο:5ο ροι{ογιηί, οί 

Ἠομηίπθς πμος. εΠέο]ής νουαμαηίος {ασΠς ροτίαπί. θα.) 

εχρεάΠονίρι5 θέ ποπηβεής αἱ μηίπις ἀῑδίθηίο οογροτα, αἆ 

οσή55 ἁαἀροπίαη, οἱ Ιοηβίςδίηχαπι γἱῶ ραυπη οπλο - 

αν, ϱΓο06ΓΗΙΠΗ 5ἱ ρου αγίάαπι οἱ ἀοδοτίαπα γοσίοηθιη Ἱίοι Παί.. 

(Ζ) Εογαπιάσηα ἵπ Ρε] οΗαπα πδας οδί. Ναιη ο ρασπας Ρἱ- 

η05 {εγυη{ ασ] ίατ]ος οΏγοικίς ἰηΐαυ 56 {ειμίς, αποταπα αἰίθι 

οσσαγβαπίες α {ουίθ, αἰίεν Ιηβεσίαπίας α {6υςδο Ργορι]δαί. 

Ἠωὸ ποδίτα 46 Αταβία γοβαδσαθ ἵπ σα ριογοπίθηίρας παΓ- 

τα(Ιο Ἠοεί Ργο[ϊχίου {οτίο εί, πλ] {8ΠποΠ οοση]έα ηοη ἔη- 

ἀϊδηα 5ὐπάίοδο Ιεοίοτί ρου ]απ εχροδαηας. 

ΗΥ. απο 46 Ιηδι]ᾶ 1η Ο668ΠΟ ΥεΓξ5 πιεγίάΙοπῃ ταροιίᾶ., 

αἱ ἆθ πη]γαπᾶῖς ἵη θὰ τοβα5, σααδα ρτία5 ἰπγεμοηίῖς ἀ]σοηίευ 

(2) 
1απιρυ]α5 (πἱάσπα Γαί, α ραθηϊ ία ἀἰδοιρ]ίπα» Προγα]]ς θἱά[ο- 

οχρ]ἰσαία, Ρυδνῖίαχ αιιΦ4αΠα ΓΤαςΘΗΒΕΓΕ οοηβΗ ήπιας, 

5µ5. Ι5ρο5ί ουίέαπι ρα(αἶς, απί πχογσα{ου Γαογαί, πιογοαίαγῶ 50 

αποσθ αὐαῑχ[έ; απαπα απίσΠα ΡεΓ Αγαβίηηι ἴομάσγοι ΤΠ τερίο- 

ΏΘΠΗ ἀΓΟΠΠΑΜΙΠΗ {ογασθΠῃ , ἵπ ος ΡΥΦ4ΟΠΙΙΠΣ 1η 61Π1 ϱ0- 

πι] ρας ἀογοπίς. Λο Ρτίπιο οἳΠα πο οαρίϊγ{ία[α5 5οοἵο ρᾶ- 

φίου {α6ἱι5 οδί; 5ο ροδἱ α Ἰαίτοπίρας ΛΙΙοραΠη οὔ μη 5060ἱ0 

ααρίας, ἵη πιαπίπια πίορίω αάπσ αν. (4) Παρα απίεῃι 

οιαἩί, αἱ ίς ἱροῖς, ααοά αἰἰοπίσθησ» οβροηί, [ενα εχρίατείαΡ. 

Ἠϊίας οπίπι λίοριπο Π1ο αδίαη Ιππα ογα{, α παη]{15 πδαιθ 

ςροι]ίς ἰΓαᾶϊις ἀοογππααο ογασα]ῖ5 φαποϊίς, τη γΙβεδ]π]α 

αυαγίς αίαῖο γε] φοχοθη{Ε5ΙΠΊΟ σπου15 4ΠΠο (αοἰαίο {ΓΙΟΘΠΟΒ 

ἵη 96 4ΠΠΟ5 οοπιρ]οείοηίο) Ρος ἀῑπος ΜοηΗΠΕς εχίθγος α- 

βἰναίίο Ῥονασοιοία. Ἠϊδ εὔδο η παγίοσία, που. απ- 

ἀθπι Ἱπασπα, 564 41σ πια {επιρεδίαίες δι5π6ιο οἱ ἆ 

ἀποῦας {ααῑο ασ]ίανί ροββεί, αἀοτηαία {α6γαί. 11 ΥΙΤΟ5 ΟΠΠ] 

ος ΠΙΟΗΦΊΙΠΙ γἱοίι ἱπροδίίο ππαπάαραπέ, τί βοοΗπά ΠΓη 

ογασα]ί πιοηίία τοσία Υοδα5 πιογἰάἰθια. ΟπΥ5άΠΙ {οπάσγδη!. 



10 

ρ 

πα 

40 

(ιο 2 168) 

λεύοντο πρὸς τὴν µεσημδρίαν" (4) ἥξειν γὰρ αὐτοὺς εἷς 
δηρόν εὐδαίμονα χαὶ ἐπιειχεῖς Ἀνθρώπους, παρ᾽ οἷς κος 

καρίως ζήσεσθαι: ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἑαυτῶν ἔθνος ἔ: ἔφα-- 

σαν, ἐὰν μὲν οἳ πεμφθέντες εἰς τὴν νῆσον διασωθῶσιν, 
ἐξακοσίων ἐτῶν εἰρήνης καὶ βίου κατὰ πᾶν εὐδαίμονος 

ἀπολαύσειν" εἰ δὲ καταπλαγέντες τὸ μῆχος τοῦ πελά- 

γους εἰς τοὐπίσω ποιήσονται τὸν πλοῦν, ὡς ἀσεθεῖς καὶ 

λυμεῶνας ὅλου τοῦ ἔθνους τιμωρίαις περιπεσεῖσθαι 

ταῖς µεγίσταις. (6) Τοὺς μὲν οὖν Αἰθίοπας μεγάλην 
φασὶ πανήγυριν ἀγαγεῖν παρὰ τὴν θάλατταν, καὶ θυσίας 

μεγαλοπρεπεῖς ἐπιτελέσαντας καταστέψαι τοὺς σχεψο- 

µένους καὶ καθαρμὸν ποιησοµένους τοῦ ἔθνους ἐζαπο-- 

στεῖλαι (6) τούτους δὲ πλεύσαντας πέλαγος µέγα καὶ 
Ἰξιμασθέντας ἐν μησὶ τέτταρσι προςενεχθῆναι τῇ 
προσημανθείση νήσῳ, στρογγύλη μὲν ὑπαρχούση τῷ 

σχήµατι, τὴν δε περίµετρον ἐχούση σταδίων ὡς πεν- 
τακιςγιλίων. 

ΗΝΙ. Ηδη δ᾽ αὐτῶν ἐγγιζόντων τῇ νήσῳ, τῶν ἐγχω- 
ρίων τινὰς ἀπαντήσαντας καταγαγεῖν τὸ σκάφος" τοὺς 

δὲ κατὰ τὴν νῆσον συνδραµόντας θαυμάζειν μὲν τὸν 
τῶν ξένων κατάπλουν, προνομημίαι δὲ αὐτοῖς ἐπιει- 

χῶς καὶ μεταδιδόναι τῶν παρ αὐτοῖς χρησίµων. (5) 

Τΐἶναι δὲ τοὺς τὴν νῆσον οἰκοῦντας ταῖς τῶν σωμάτων 

τις χαὶ ταῖς ο ώς πολὺ Ῥιάλλαττοντας τῶν 

χατὰ τὴν ημετέραν οἰκουμένην' πάντες μὲν Ύὰρ παρα- 

πλήσίους εἶναι τοῖς ἀναπλάσμασι τῶν σωμάτων, καὶ 

κατὰ τὸ μέγεθος ὑπεράγειν τοὺς τέτταρας πήχεις, τὰ 

δὲ ὁστᾶ τοῦ σώματος ἔγειν ἐπὶ ποσὸν καμπτόμενα χαὶ 

πάλιν ἀποκαθιστάμενα παραπλησίως τοῖς Υευρώδεσι 

τόποι. (8) ναι δὲ τοῖς σώμασιν ἁπαλοὺς μὲν καθ 

ὑπερθολήν, εὐτονωτέρους δὲ πο τῶν παρ᾽ ἡμῖν: δρα-- 

ξαμένων γὰρ αὐτῶν ταῖς χερσὶν ὁδηποτοῦν µηδένα δύ- 

νασθαι τὸ τοις δακτύλοις περιληφθὲν ἐκτρέψαι. Τρίχας 

δ᾽ ἁπλῶς μηδαμοῦ τοῦ σώματος ἔχειν πλὴν ἐν τῇ κε- 

φαλἩ καὶ ὀφρύσι χαὶ βλεφάροις » ἔτι δὲ καὶ πώγωνι, τὰ 
Π 
ΔΑ ο] ο ά / ο / [ο υ. ή αἲ ΔΝ 

δὲ ἄλλα µέρη τοὺ σώματος οὕτω λεῖα, ὥςτε μηδὲ τὸν 

ἐλάγιστον γνοῦν ἐν τῷ σώματι φαίνεσθαι. (4) Εἰναι 

δὲ καὶ τῷ κάλλει διαπρεπεῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τοῦ σώμα- 

τος περιγραφαῖς εὐρύθμους" χαὶ τὰ μὲν τῆς ῥινὸς τρή- 

µατα πολὺ τῶν παρ ἡμῖν ἔχειν εὑρυχωρέστερα, καὶ 
3” 

(6) ᾿Ίδιον 
δ/ Ν παν .. σεν. αρ λ 1 
δὲ τι καὶ περὶ τὴν γλῶτταν αὐτοὺς ἔχειν, τὸ μὲν φυ- 

σικῶς αὐτοῖς συγγεγεννηµένον, τὸ δ᾽ ἐξ ἐπινοίας φιλο- 

τεγνούμενον" δίπτυγον μὲν γὰρ αὐτοὺς ἔχειν τὴν γλῶτ- 

ταν ἐπὶ ποσόν, τὰ δ᾽ ἐνδοτέρω προςδιαιρεῖν, ὥστε διπλην 

αὐτὴν Ἰίνεσθαι μέχρι τῆς ῥίζης. (6) Διὸ καὶ ποικιλω- 

τάτους αὐτοὺς εἶναι ταῖς φωναῖς, καὶ οὐ µόνον πᾶσαν 

ἀνθρωπίνην καὶ διπρθρωμένην διάλεχτον μιµουµέ- 

καθάπερ ἐπιγλωττίδας αὐτοῖς ἐκπεφυχέναι. 

/ Δ / 

νους, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν ὀρνέων πολυφωνίας καὶ καθό- 
Δ λ / 

λου πᾶσαν ἤχου ἰδιότητα προϊεσθαι͵, τὸ δὲ πάντων 
-/ / λ / -- 2 / 

παραδοξότατον, ἅμα πρὸς δύο τῶν ἐντυγχανόντων λα- 
-- -ω 3 / ” / 

λεῖν ἐντελῶς, ἀποχρινομένους τε χαὶ ταῖς ὑποχειμέναις 
/ 3 / ο. ο. λ Δ (κά 

περιστασεσιν οἰχείως ὁμιλοῦντας: τῃ μεν γὰρ ἕτέρα 
τὸ 3 Δ ή ... 

πτυγὶ πρὸς τὸν ἕνα, τῇ ὃ ̓ ἄλλη πάλιν ὁμοίως πρὸς τὸν 
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(4) Τη {ογιππαίαπα ομίπι Ιηδη]απ ΥθΠίΗγΟ5, οἱ αἆ Ἰομιίμος 
Ῥεγααπη πηῖίοςδ, ου αἱρας βοαίαπ αοΜαγῖ. γἰίαπα ο656Η/, 
Ῥνοϊπάθ 5Η8Πη 4ποσιθ σεηίθια, ἱ ἱρθὶ ΙΠποο]ΙΙΠ]θς οἱ φαί 

Ἱηδα]απα. οοη{ἱβοηϊηέ, θεχεθηίοΓΗΙη ΑΠΠΟΓΙΙΠΙ Ῥαος ας γῖία 

οα[ἱβίπ]α ρου αγαπαΣ δἱμ Ἰοποίπάίπο πιαρῖς (ογγ]έ 

ουδ] γοἰνογεγίεγεηί, {απαπαηι Ἱπρῖος οἱ ροιπίοῖα]ος {0ἱἱ 
πα Ποπ, Ῥώμας 4παπα σναγἰδαίπηας «ἰαίγος 6986 αβῄΤΠΙΑ- 

Ραηί, 

5 αρ ἠμορίρης οε]οργαίαπα πηθπιογαπέ, απὶ ροςί ηλᾶσυ]- 

(5) Εί (απο ππασπα φο]οηιη[ίαἰἷς [α5ίηπι ἵη Πέογο πια- 

Ποᾶς Ιοβίῖαγιιηα Ιπηο]αίίοηες οχρ]ογαίογος οογοΠῖς γοᾷ Ἱπη]ίο5 

(6) Πι, 

ΠΙΠ{, ΠΙΑΡΗΙΠΙ θΠ1οηςἱ Ρο]ᾶσις, οἱ οΠά Πο βἴριας Ρε αιαί- 

αἆ  ρογβοϊοπάαια οκρἰα{ίοπθηι ροη/15 πηϊφογ]ηί. 

(που πηθηςες οοπΠἰοία[ϊ, αά ἱηδη]απα ἀοθίσπαίαηι αρρα]ογιης, 

σα) βσανα (αγίηαία δίαάἴογαπα οἰγοῖίου πἱπααῖςς Πα]]] απηδ- 

{άπα εοπιρ]δοί!.. 

ΙΥΤ. «αηηαπο ουα ργορίη(ααπρις. Ἱηδ]ατια ή. ποπ] 

οργίαῦα οµηίθς βοαρ]απα αἀάποιηί. ΤΠ Ρ]άγο5, 6ΟΠΟΙΙΗΡΙΙ 

αά Πορρίίας [αοΐο, αἀγαπίαπα Π]ογαπα αἀπλϊταπίαν, ἨαπιαΠῖ- 

{6γαιιθ οκθορίο5 οΟΠΙΠΙΟΔΟΓΙΙΠΙ 5ΠΟΡΙΙΑ ραγορος τοάάη(. 

(2) διπί νεγο ποσο] αἱ Παδίία «ΟΡΡΟΤΗΠΙ, οἱ γΙίῶ τα[ίοµο, 

ποδ] οτβίδ Ποπηηῖρις Ίοηρο ἀῑδα[πι[[6δ: Πάπα θα θΙη οηΠΙ- 

Ῥα5 οορονί5 {ουπια; ἰαίπτα «πα Ηπον οπρίίο5 οχοθά μη 

0558 ΜΟΓΙΠΙ γε]αί πονγί αΠαπαηίαπα Πδοανίας, οἱ ἵη ριῖ- 

ίσιάπα, αἱ πογγοδῶ αοσαϊ ρατίος, τοάσιπί. (3) 6οτροτα 

ΠΙΟΓΙΙΠΙ {οπθγπιᾶ, 564 Ίοηςα ΒιπιΙοΡΙς, Ύ4παπῃ ποβίτα 

δυηί{, ποινῖδ : παπι απἰά(αῖά ππαπίρας5 οοπιργοοηάθν]ηϊ, 

ΏΕΠΙΟ εκ ἀῑδίε]ς εχίογαογθ να]αί. Τη {οίο παδα παπα 60ἱ1Ροἵ6, 

Ρνορίθγαπατη η οδρίία, βαρονγοΙ]]]δ., ραἱρορτῖς εί Ραβα, ρί]ας 

εδί : ὀείετῶ οοιροτί5 Ρρανί6ς ἴαπι ἸάΎο5 δυη{, αἱ που πηΠίπια 

Ιαηβο αβρατθαί. (4) Έοιπια 1Πῖ5 ἀαοονα , οἱ οοποῖπηα «οι- 

Ναπίαπλ {ογαπηίπα ποβίγί5 πιπ]ίο ρᾶ- 

(5) Τη 

Ροτῖ5 οἰνοαηδοΙρ/Ιο. 

ἰρηίίοτα, ααἱραδάαπη οσοι Πησι]]ς αάπαίῖς, οχδίαηί. 

Ἡησια ἵρδογη αἰἀάαπα ρεομ]ίατο οδε, ραγνα α παίυτα 

ἀαίππα, ΡατΙπα ΙησεπΙ «οΠετία αἀξοίατη. Ἰωησιαπα θΠΊΠ 

αααἀαιηίεηα5 αβοπί σεπηίπατη ε{ αἰίοτῖας ατίο ἀῑνίδαπι, αἱ 

ἀπρ]οκ αἆ ταάίοσΠα πδαιο οχθἰδίαί. (6) 1ά46ο παχίπια Π]ί5 

οδί τοσίς ναπίθίας, ία {πο {αηίαπα, ααἰάφαῖά πππαπα οἱ 

αγηοι]αίῶ οδί Ιοᾳοἱς» , ἱπηίεπίας, 5εἆ οίΙαπα ἀἱγθιςδος αγἰππα 

ραττήμ5, αἀθοσιΙθ οιηπία 5ΟΠΟΓΙΠΙ σοηθτα οχρτϊπιαη{. Εί 

ααοά ρτ ομποίίς αἀπταπάσπα, αἆ ἀπος δἰπιυ] Ἰοπ]ίπες 

{πα αρροβίίο ἆᾳ 5ῇ]θ- ρονίασία Ἰοᾳ1, παπα Γαβροπάεπάο, 

οἵ5 τεριι5 ἀϊδδενίαπάο, ρορδυηίς Ἱία αἱ απα Ππραα" ρ]σα(ατᾶ 
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ἕτερον διαλέγεσθαι. (7) Εὐκρατότατον ὃ 

ἀέρα παρ᾽ αὐτοῖς, ὡς ἂν χατὰ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦν- 
ς ὶ μ.ῇθ) ὑπὸ χαύµατος μήθ᾽ ὑπὸ ψύγους ἐνογλ , καὶ μήθ᾽ ὑπὸ καύµατος μήθ᾽ ὑπὸ ψύχους ἐνογλου- 
/ Δ λ 3 / Φ] ] ο] - » ϱ Δ 

µένους. Καὶ τὰς ὀπώρας δε παρ αὐτοῖς παρ ὅλον τον 
λ 3 / (/ ανας .ᾱ 

ἐνιαυτὸν ἀχμάζειν, ὥςπερ καὶ ὁὃ ποιητής φησιν 

5 λ 
είναι τον 

ὄχνη ἐπ᾽ ὄχνη Υηράσχκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ, 
αὐτὰρ ἐπὶ σταφνλή σταφυλή, σῦχον ὃ’ ἐπὶ σύκῳ. 

ΕΤ ἶναι δὲ διὰ παντὸς παρ αὐτοῖς τὴν ἥμεραν ἴσην τῇ 

νυκτέ, χαὶ κατὰ τὸ μέσον. τῆς ἦμερας μὴ Ἰήνεσθαι παρ 

αὐτοῖς σχιὰν μηδεγὸς διὰ τὸ κατὰ χορυφὴν εἶναι τὸν 

πλιον. 

ΤΥΙΙ. Ριοῶν δ᾽ αὐτοὺς κατὰ συγγενείας καὶ συστή- 

ατα, συνηγµένων τῶν οἰκείων οὐ πλειόνων Ὦ τετρα- 
χοσίων: τούτους ὃ᾽ ἐν τοῖς λειμῶσι διαζΏν, πολλὰ τῆς 

χώρας ἐχούσης πβὸς διατροφήν: διὰ γὰρ τὴν ἀρετὴν 

τῆς νήσου χαὶ τὴν εὐχρασίαν τοῦ ἄέρος εννᾶσθαι τρο- 

φὰς αὐτομάτους πλείους τῶν ἵκανῶν. (9) Φύεσθαι γὰρ 

παρ αὐτοῖς κάλαμον πολύν, φέροντα καρπὸν δαψιλῆ, 

πο ης τοῖς -- ὀρόθοις. Τοῦτον οὖν συναγαγόν- 

τες βρέχουσιν ἐν ὕδατι θερμῷ, μέχρι ἂν τὸ μέγεθος 

σγῶσιν ὡς ᾠοῦ περιστερᾶς' ἔπειτα συνθλάσαντες χαὶ 

τρίψαντες ἐμπείρως ταῖς χερσὶ διαπλάττουσιν ἄρτους, 

οὓς ὁπτήσαντες σιτοῦνται, διαφόρους ὄντας τῇ γλυχύ-- 

τητι. (8) Εἶναι δὲ καὶ πηγὰς ὑδάτων δαψιλεῖς, τὰς μὲν 

θερμῶν εἰς λουτρὰ καὶ χόπων ἀφαίρεσιν εὐθέτους, τὰς 

δὲ ψΨυγρῶν τῇ γλυκύτητι διαφόρους χαὶ πρὸς ὑγίειαν 

συνεργεῖν δυναµένας. Ύ πάρχειν δὲ παρ᾽ αὐτοῖς καὶ παι-- 

δείας πάσης ἐπιμέλειαν, μάλιστα δὲ ἀστρολογίας (4) 

γράμµασί τε αὐτοὺς χρῆσθαι κατὰ μὲν τὴν δύναμιν 

τῶν σηµαινομένων εἴχοσι καὶ ὀκτὼ τὸν ἀριθμόν, χατὰ 
δὲ τοὺς χαρακτῆρας ἑπτά , ὧν ἕκαστον τετραχῶς μετα- 

σγηματίζεσθαι. Πολυχρονίους ὃ) εἶναι τοὺς ἆνθο βώπους 

καθ) ὑπερθολήν, ὡς ἂν ἄχρι τῶν πεντήχοντα χαὶ ἕκα-- 

τὸν ἐτῶν ζῶντας καὶ γινοµένους ἀνόσους χατὰ τὸ πλεῖ- 

στον: τὸν δὲ πηρωθέντα Ὦ καθόλου τι ἐλάττωμα ἔχοντα 
ἐν τῷ σώματι µεθιστάνειν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ζην ἀναγχά-- 

ζουσι χατά τινα νόµον ἀπότομον. (6) Γράφουσι δὲ τοὺς 
στίχους οὐκ εἰς τὸ πλάγιον ἐκτείνοντες, ὥςπερ ἡμεῖς, 

ἀλλ᾽ ἄνωθεν κάτω καταγράφοντες εἷς ὀρθὀν. Νόμιμον ὃ) 

αὐτοῖς ἐστι ζην ἄχρι ἐτῶν ὡρισμένων, καὶ τὸν χρόνον 

τοῦτον ἐκπληρώσαντας ἐχουσίως μεταλλάττειν ἔξηλλα-- 

Ὑμένῳ θανάτ ῳ" φύεσθαι γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς ἰδιοφυῆ β ῥοτά- 

νην» ἐφ᾽ ἧς ὅταν τις χοιμ.ηθῇ, λεληθότως καὶ προςηνῶς 

εἰς ὕπνον κατενεγθεὶς ἀποθνήσχει. 

ΙΥΠΠ. Γυναῖκας δὲ μὴ γαμεῖν, ἀλλὰ κοινὰς ἔχειν, 

καὶ τοὺς γεννηθέντας παϊδας ὡς χοινοὺς τρέφοντας ἐπ᾽ 

ἴσης ἀγαπᾶν' νηπίων δ᾽ ὄντων αὐτῶν πολλάκιςτὰςτρεφού- 

σας διαλλάττειν τὰ βρέφη, ὅπως μηδὲ αἱ μ.ητέρες ἐπιγινώ- 

σχωσι τοὺς ἰδίους. Διόπερ μ.ηδεμ.ιᾶς .. αὐτοῖς ἵμος 

µένης φιλοτιμίας ἀστασιάστους χαὶ τὴν ὁμόνοιαν περὶ 

πλείστου ποιουµένους διατελεῖν. (5) Εἶναι δὲ παρ᾽ αὐ- 

τοῖς καὶ ζῷα ς μικρὰ μὲν τοῖς ῥεγέθεσι ; παράδοξα α δὲ τῇ 

φύσει τοῦ σώματος καὶ τῇ δυνάρει τοῦ αἵματος' εἶναι 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ρ. (τορ, 170.) 

ΟπΠ} 1πΠο, αἰίογα ΟΠΠ αΙίογο φογπιοσπθπία. (7) Ορίῖπια 

Πο, θῦ αααἱποσΙαΙί οπ/πι Παλήίαπί, (δηιρογαίγᾶ ο]ἱ οχ- 

Βἰ5Ηΐ{; Πο σα αδία, που α [ΠΙσοτο ππο]οδίαπίατ. Ἐτασίας αἲ- 

Ῥογοἱ ρ6ν (οίαπα Πο απ ππα(ανῖ Παροπίαν, γα] αἱ ροσία 

5οηρίέ, 

Μα]απι Ῥο5ί πια]απ, Ῥγτα ροδί Ῥγτα πηία 5οηοβουη{, 

πνασαθ ροδί ΠναΠ1, ροδί ἠοαπα πηαδίοα Ποας. 

Ῥιας Ιρί ρετρείπο ποσίθπι «αυαί; πθο ἵπ Πηοι]άίο αΡ υ]]α 

το πΠΠΡΤΑ οαΚ{ί, απία 5αρτα γογίίσσιη 5ο] οχδίς1ζ. 

ΤΝΠ. Ὑϊνυηί 1η εορπαΙοππι ἐπρας αἱ φοοἱείαίπι οώή118 

ἀἰδιραιᾶ, δἷο {απ1οπ, αἱ πίτα απαἀγίησοπος ἵπ οοπηπημΠίο- 

ΏΘΙΗ ΠΟΠ. τοοἱρίαηί. Ὑπίαηα ἵη ρτας ἀοσιπί, αρί ος αἆ 

γἰοίαπα πεοθδδαγ]α οορίο5ο Ιατβίματ : παπα, 1ος Ππδη]ος γἱγίας 

ο5ί αἱ αετῖς Ῥεηϊσηϊίας, ΡὶΗ5 δη 58415 θδί αΠΠΟΠΟΡ Π]ίτο 

Ριογοηίς. (2) Μιαιίανα Τρί οπ]απαίς οπ[ας ΓΙςίΙ5, 6179 

8100 που. αὐθίηιί]]ς, α([απη ογθθοῖί. Ἠιπο ουπιρογιαξαΠη 

ἃφαα πιασργαπί οα]όα, ἆππι ονί οοἸαπαβίηΙ πιασΠΙ {1 {ηθια 

ἁθᾳιοί : ἴππι οχ εοπίαδο οἱ εοἰοηίεγ πιαπίρης Π]αίο ρα- 

η65 οοπιρίηδιηέ, ἵπαιο (γης αβδαίαπι οοπηδάππ{ ἀπ]οραϊπο 

{8ιη 

οαΠάαγαπα, Ρα]ηοῖς οἱ ΙαησιοπίρΙς οχἰπιοπάϊς αρ; απαΙπ 

οχ]πιία ῬγορΙίαπῃ. (3) Εοπίος 1ο αππατάπῃ Ιατδί, 

[ισϊάαγαπ, απὶ οί ἀπ]οράίπα ργωδίαπ{ί, εἰ πασηαΠη αἆ να- 

Ιείπάϊπεπα οοπδεγναπάαπη ο[[ιοασἰίαίρηι Ἠαβθηί. ΟΙ οπι]5 

ἀἱδοίριη φἰμάἰίς, απ αδίτοΙοσ] Ππαχίπιο Ἱποιπηβυηί. 

(4) Πωϊατῖς παπί Ῥτο ἰση]βοαπαί ροίθηίία γὶσ]π(ῖ οοίο, 

ΡΤο ομαγασίθΓΙΠα {ο/η 5ερίθηα, άποΓάπῃ απαδαἱδήαθ {πα- 

ίπου πποάίς ἱναηβ[ογππαίγ. Πιοηρβίδδίπης» δαπί οἱαἲἲς, αἱ αυ 

α ορηίαπη φπἱπαιαβῖηία 4ΠΠΟΡ, 4Ώδαιθ οπηΠί πρ] ΠΙΠΙΠα 

ΠΙΟΙΡΟ, υἰίαηα ριοάπεη{. Μα ]αίαπα απί (ποσυη(θ ο0Γ- 

Ροτίς γΙ{ο α[[εσίαπα Ιεσῖς ου]δάαπι βεγογ]ίαίε εχ γΙία πη- 

5τατο εοδαπ{. (56) Ύοατδις οογἱρεπάο πο ἵῃπ {ΓαΠΦΥΘΙΞΙΠΙ 

οχίοηάυπί, ἱ η05, 5εὰ α γεγίίου αἆ Ιπίετίοτα Ἰπεα τασία 

ἀοάιομηί. Ίιοσθ απάτη 115 οεί, αἱ αἆ οθΓίαπα ΠΠΟΥΕΠΙ 

ΏΙΠΙΘΓΙΠΙ νιναπί; αιο οχρ]είο, ἱη5ο]επίϊ Που σεπετε 

δΡοπίθ γίία ἀεοεάιπί. Ναπι ογοδοῖί αριαᾶ εο5. αἶππί, πογθα 

βἰπσι]ανῖς παίπτος, οἱ δἱ ααἱς ἰπάονμαίέ, Ιαίεηίοι ἄΏδαιια 

ηλο]θς[ ος απ{ οοσν{αά1η]δ 56ηξα, οθ 5υαγί οουΓδρίΙ5 6ΟΠΠΟ, 

οκδἡησιΠίαὴ. 

ΙΥΠΠ. Μι]ίοτος παρίαπα Ἠασπά ἁπουηί, 5εᾷ Ργοηλίβοιιο 

οοΙΙΠΗΠΟς Ἰαβοπί : οί παίοβ Ἰπάθ ΠΗ08, τί οΠΙΠΙΙΙΩ 60Π]- 

Πημηος, Ρατ οοπαρ]οσππίας απιογο παηυπίσαθ, Α πα(τ]- 

οἶνας ριονί αά]ιο Ἰη(απίες 5.ρ6 οοπηηααη{αἨ, αἱ ηθς Π]ᾶ- 

εο5 5405 ΔσΠΟΡΟΘΓ6 4πθαπί. Ο1Π8ΠΙΟΡΙΘΙΑ (πα π]]α ἰπίος 

05 οί απιρἰ{ο., οἰίτα 5ο ΠΙΟΠΕΠΙ 6ΙΠΗΠΊα οοποογᾶἶα οΏςδ6γ 

ναπίία νἰίαη οχίσαπί. (9) Ρτωίειος 5απί 11ο απΙπια[ία, η 

αροοΐθιη οχίρια, 5εᾷ πηἰταβί] οουροτῖς παίπτα οἱ βαηρ]ηίς 

γἰηπίο ργαἁτία. Τοανοίῖ5 οπἴπα (οτπηῦ «ογρ!5 οἱ {οδίπαἰπίριις 



(7ος 171) 

γὰρ αὐτὰ τῷ σχήµατι στρογγύλα καὶ παρεμφερέστατα 
ταῖς χελώναις, τὴν ὃ᾽ ἐπιφάνειαν δυσὶ γραμμαῖς µηλί- 

ναις χεχιασμένα” (3) ἐφ᾽ ἑκάστης δὲ ἄχρας ἔχειν ὀφθαλ-- 
/ 

μὸν καὶ στόμα" διὸ καὶ τέτταρσιν ὄμμασι βλέποντα 
” 

ὅ καὶ τοῖς ἴσοις στόµασι χρώμενα εἰς ἕνα φάρυγγα συνᾶ- 

γειν τὰ σιτία͵, καὶ διὰ τούτου χαταπινοµένης τῆς τρο- 
.ω Ε] / / 3 . ο ς / Δ λ{ 

φῆς εἰς µίαν χοιλίαν συῤῥεϊν ἅπαντα. Ὁμοίως δὲ τὰ 

σπλάγχνα καὶ τἆλλα τὰ ἐντὸς πάντα ἔχειν μοναχά. 

Πόδας δὲ ὑποχεῖσθαι χύκλῳ τῆς περιφερείας πολλούς, δι’ 
κά / / Χο Α Ἂ / / 
ὧν δύνασθαι πορεύεσθαι πρὸς ὃ ἂν µέρος βούληται. (4) 

Τὸ δ) αἷμα τούτου τοῦ ζῴου θαυμάσιον ἔχειν δύναμιν: πᾶν 
γὰρ τὸ διατμ.ηθὲν ἔμπνουν σῶμα χολλᾶν παραχρῆμα, 
κἂν ἀποχοπεῖσα χεὶρ ἢ ὅμοιον εἰπεῖν τύχη» δι αὐτοῦ 

κολλᾶσθαι προσφάτου τῆς τομῆς οὔσης, καὶ τἆλλα δὲ 

μέρη τοῦ σώματος, ὅσα μΆ χυρίοις τόποις καὶ συνέ- 
Ν ω / Π ο 

χουσι τὸ ζἣν κατέχεται. (6) Έκαστον δὲ τῶν συστη- 

µάτων τρέφειν ὄρνεον εὐμέγεθες ἰδιάζον τἩ φύσει, χαὶ 
διὰ τούτου πειράζεται τὰ νήπια τῶν βρεφῶν ποίας τι- 
γὰς ἔ) ἃς τῆς ΨυγΏς διαθέσεις ἀναλαμόθά ὸ ς ἔχει τὰς τῆς ΨυχΏς διαθέσεις ἀναλαμ.θάνουσι γὰρ 
αὐτὰ ἐπὶ τὰ ζῷα, καὶ τούτων πετοµένων τὰ μὲν τὴν 
διὰ τοῦ ἀέρος φορὰν ὑπομένοντα τρέφουσι, τὰ δὲ περι- 
ναύτια γινόμενα καὶ θάμόους πληρούμενα ῥίπτουσιν, 
ὡς οὔτε πολυχρόνια καθεστῶτα οὔτε τοῖς ἄλλοις τοῖς 

τῆς Ψυχῆς λήµασιν ἀξιόλογα. (6) Ἑκάστου δὲ συστή- 
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ς / ουν λ ς / γ / - 

9ὔ µατος ὁὃ πρεσθύτερος ἄει τὴν ἡγεμονίαν ἔχει, χαθάπερ 
ς / τν / / / ς/ ον) 

τις βασιλεύς, χαὶ τουτῷ πάντες πείθονται' ὅταν ὃ ὁ 

πρῶτος τελέσας τὰ ἑκατὸν καὶ πεντήχοντα ἔτη χατὰ 

τὸν νόµον ἁπαλλάξη ἑαυτὸν τοῦ ζἩν, ὃ μετὰ τοῦτον 

πρεσθύτατος διαδέχεται τὴν ἡγεμονίαν. (7) Ἡ δὲ περὶ 

τὴν νῆσον θάλαττα, ῥούδης οὖσα καὶ µεγάλας ἀμπώ- 
τεις καὶ πλημμύρας ποιουµένη, Ὑλυχεῖα τὴν γεῦσιν 

καθέστηκε. Τῶν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἄστρων τὰς ἄρχτους καὶ 

πολλὰ καθόλου μὴ φαίνεσθαι. Ἑ πτὰ δ᾽ ἦσαν αὗται ν]- 

σοι παραπλήσιαι μὲν τοῖς μεγέθεσι, σύμμετρον δ᾽ ἆλ- 
λύήλων διεστηχυϊαι, πᾶσαι δὲ τοῖς αὐτοῖς ἔθεσι καὶ νό- 
μοις χρώμεναι. 

-- / ο) 5 ο 3 3 «ν / 

Η1Χ. Πάντες ὃ οἳ κατοικοῦντες ἐν αὐταῖς, καίπερ 

δαψιλεῖς ἔχοντες πάντων χορηγίας αὐτοφυεῖς, ὅμως 
κε] Εν ο. κ» 3 / Ε) κι / 

οὐκ. ἀνέδην χρῶνται ταῖς ἀπολαύσεσιν , ἀλλὰ τὴν λιτό- 

τητα διώχουσι καὶ τὴν ἀρχοῦσαν τροφὴν προσφέρονται" 
/ μη Ν 3! / -- Δ 3 [ νν [ὰ λ 

χρέα δὲ χαὶ τἆλλα πάντα ὁπτὰ καὶ ἐξ ὕδατος ἐφθὰ 

σχευάζουσι" τῶν δὲ ἄλλων τῶν τοῖς µαγείροις πεφιλο- 
: / . ο ν » μον ν 

τεχνηµένων χυμῶν καὶ τῆς κατὰ τὰς ἀρτύσεις ποιχι 

λίας ἆ ) λῶς εἰ Σέ6 δὲ θεοὶ ίας ἄνεπινοητοι παντελῶς εἰσι. (2) Ῥέθονται δε θεοὺς 
] / / ο! Δ / 4 κα 

τὸ περιέγον πάντα καὶ ἥλιον χαὶ καθόλου πάντα τὰ 
3 / 5 / ος Ἡ Φ ο -ω ς / 

οὐράνια. ᾿Γγθύων δὲ παντοδαπῶν πλῆθος ἁλιεύοντες 

(8) 
” 2 -- 3 Α λγθ 3 / 

παρ αυτοις σκροορνων τε τπτ ηθος αυτοµ.ο- 

55 

40 

/. ο - . 
ποικίλως καὶ τῶν πτηνῶν οὐκ ὀλίγα θηρεύουσι. 

Γίνεται δὲ 
νο. » / κ ο) ας / 

των, καὶ ἐλαῖαι φύονται καὶ ἄμπελοι, ἐξ ὧν ἔλαιόν τε 
ο Φ Δ νο. 3 ο / ο 

ποιοῦσι δαψιλὲς χαὶ οἴνου. Όψεις τε τοις µεγέθεσι δια- 
/{ Φώ Ἀὶ ονὶ ο ρω 8 3 / 28 / 

φέροντας; οὐδὲν δὲ ἀδικοῦντας τοὺς ἀνθρώπους, ἐδώ-- 
ο 1 ἀ / / διµον ἔχειν τὴν σάρχα χαὶ γλυκύτητι διαφέρουσαν. (4) 
δε. .ω αἲ 3 ΔΝ 

ἠσθητας δὲ αὐτοὺς κατασχευάζειν ἔκ τινων καλάμων 

ΡΙΟΡΟΒΗΙ ΡΙΟὈΙΙ ΤΡ. π. 120 

ἁδθ[ηλ]]α Ἠαβοήέ, απο ἄπαβιας {η ΦΙΠΊΠΙΟ Ηποῖς Πα{ρί οο]ουῖς 
ἀθοιιθεαίἶπια Ἰπίθγβοσ(αΠ) ο8ἱ. (3) Τη απασασσιο οχἰτοηηι(αίσ 
οόπ]απ1 οἱ ο5 Ἰαρεπί, Τά6ο (πα Μίπου οεμ]1ἱ5 ποπίαγ, (οιἱάομι- 

ααθ ουἴρις απποπία οο]Ισιηί : αυ ρες ππαΠῃ ἀεσ]αδἒία σιι- 

Ί8Ἠ1 ΤΠ ΟΟΠΙΠΊΙΠΕΙΗ 4εἶπάο γοπίτοια οοπῃαΏί ουηηία. Ἐοάθιη 

οίἵαπῃ Πιοάο γίδεετα οἱ οδίογα ἱπίνίηδοσιις οπηπία βίησι]α Ἰμα- 

Ρεπί. Ῥαὰες η οἱ επ Π]15 ππί οοπαρ]α τος, απίρας, ἵη ααος- 

οππ(πο γεµηί Ἰαΐίμς, Ῥγοβγοδνιπα [αοἰαηί. (4) Τα αηση]ῃο 

Ἠη] 15 απήρα]ἶς πη]νίβσα γἱς ος. Οιἱάαπ]ά οηίτη ἵπ γῖνο οος- 

Ροτε ἀἰδθοίιπα οδί, Π]ίεο οοπφ]αΜἶπαί; ας δἱ νθὶ πιαηας, Υο] 

(ποάσΙη(θ. αλά 14 σεηι5 ΠΠΟΠΙΒΓΗΠΙ, Πο. γἰία {α- 

ππεη Ίοοο, ἀειαποαίαη ϱαθηέ, 14 τοσρηέϊ α.Ἠιιο Ρίαρα 

Ρεν Ῥπό οοα]εκοῖῖ. (6) ΒΙησιϊ οωίμς 5ἱπσι]αιο σος 

Ἁγίαπα φομ ἰογαπη αἰπΠέ, Ῥου απας ΡΙΘΓΟΓΗΠΑ {ΠάοΙθΗ1 οχ- 

Ρ]οναπί. Πο απίπη Πηπηθνῖς αγίυπι ἱππροπαπές ααἶρας θυ))-- 

γοΙαπΗρς, σπἱοπη(ο αθτῖς Παχιπα {ο]ογαπέ, 605 οὐ αζσηέ; 

ἂἱ παιδοαπίες εί οχδίεγπαίο5 αβᾖοίαπέ, αἱ απ πος αν ἰαίοῃ 

(6) Τη 

(πο]ρεί φοάαΠῖο παία Ππιαχίας, 6ος Ταχ, α]ῖς Ἰπρεταί, 

{ογτο 4πθαπέ, πθς ϱοηθγοβαπα απϊπαϊ γἴπα Παβσαπ{, 

εἶαπε γε]φἱ οπηπο5 οροΚἱεπίανη ργωφίαπί. 8ἱ ρίπιας ἴ]ε, 

οδηίαπα. αα]παπαρίηία ἁαππὶς οοπρ]είῖς, ϱτο Ἰορῖς Ίβδι νῖία 

δα αράἰσανΙέ, αἰας Ροςί πχ οοαἰῖς ρτογθοἰβείπηα ἵπ ργίη- 

αἱραίιπα βοσθ{. (7) Μανα Ιπςα]απη οἰγοιηιόάσης άΠάΟΒΙΙΠΙ 

οδί, ππαρποραπε α/ῄαχις εί τοβχ 5 ρἰση{, 4ΡοΓ6 αΠΠΒΓΗΤΗ 

ἀπ]. Ὀνεὢ [ασια πχα]ία δίάθγα ποδίτα 1Ρί ΡΤΟΙΒΙ5 Ἠ10Π γ]- 

ἀεηίαν. Τηδ] 8 βαπί δερίεπα, πιαρη(ιπάίπα ραγο5, οἱ 

οᾳπα]ί ἀἰτοπιία Ἰπίδινα]]ο, ασ. ΟΙΊΠΕς Πδάσπι πιονίρις 

Ἰασίραδαμο υἰαπίαγ. 

11. ΟυαΠΙ(ΠΑΠΩ νοιο ἴποοῇς ανάσα υπ]γοιςϊς οη]ηία 

5Ρροπίο παία αά τοάπηάαπίίαπα καρροίαπί, ποη Ἰαχιγίοςδα 

ίαπηθη ἴ]]]δ Παπίας 5ο (Γαδαμίαίοπη οο]απέ, οί απαΠίπα 

φαἡ15 ο5{, Ἱπσογιπί. 0.ΓΠ65 ααἰάεπ αἱ τε]σ(ια οποία, {ΠΠ 

αδδα, {1η οἰἶχα, 51ρί αρραταπί αἱ 84Ροτος 05, 6Ο ΠΟΓΙΠΙ 

αο]]ογ/α οχοοσ]ίαίος, νατίαδᾳαθ οοηάΙεπάϊ τα(ῖοηπες ΡΓΟΙΡΙΙ5 

Ιπαχρ]οταία5 Ἠαρθηί. (9) Ῥτο ἀδ οοἰαπί Ρτίπιο οα]απι, 

ααοά οπιπία οοπ/ἶπεί, ἀθίπᾶς 5οἱθα, οἱ εμποία ἀθηίαιο 

οα]οβίία. Ὑαπίος ππατΙποΓαΠΙ οπηπίς σοηοιίς ρἰδοαία5, οἱ 

Ίαϊσα γο]αίαπι αποαρία οχογοθηί. (9) Τηδοης 11 ()αοΓ1{ο- 

ΤΤΙΠΙ αΤΡΟΥΙΠΙ σορία; οἰοίσᾳπο εί γη ῖριας αραπάαΠί, πηάθ 

οἰδιπα οἱ γίπαπη αΠα(ἴπι οχργϊη αν. δογρθηίος πιαρη(αἰ- 

πὶ5 οχἰπηία», 564 Ποπηϊηίριας {ηποσμ] , οδομ]οπία5 οἱ ργα ἀ]οἱ 

«4ΡΟΓ6 οπἱΠ65 Ιαροπί. (4) Ὑοδίος οοηβοϊαηί οκ αγυπζ]η]- 

ῥας αἰριδάαπα, {η 4αΓάΠΗ ΙπεᾶΙο φρ]επάίἁα ππο]ήδᾳιε ]α7 
ο ο / τώ υ ς ..  ευωὶ]α . 

Εχοντων ἐν τῷ μεσῳ Ύνουν λαμπρὸν καὶ μαλακόν" ὃν ' πηρο οοη(ἰπείαγ. Ηαπο οοἱ]οοίαῦῃ Ο1Π1 οοΠΙγ15 ο5{ΓΟΙ5 Π18” 
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ὅ θεοὺς ὄὕμνους καὶ ἐχκώμια, 

126 

συνάγοντας καὶ τοῖς θαλαττίοις ὀστρέοις συγκεκομµένοις 

µίσγοντας θαυμαστὰ κατασχευάζειν ἵμάτια πορφυρᾶ. 

(5) Ζώων τε παρηλλαγµένας Ὄνσρις χαὶ διὰ τὸ παράδο- 

ξον π ειστουµένας. Πάντα δὲ παρ' αὐτοῖς ὥρισμένην 

τών τάξιν τὰ κατὰ τὴν δίαιταν, οὐχ ἅμα πάντων τὰς 

τροφὰς χαὶ τὰς αὐτὰς λραξλνό ζώο διατετάχθαι ὃ) ἐπί 

τινας δρισμένας ἡμέρας ποτὲ μὲν Ἰχθύων βρῶσιν, ποτὲ 

δὲ ὀρνέων, ἔστι δ᾽ ὅτε χερσαίων, ἐνίοτε δὲ ἐλαιῶν χαὶ τῶν 

λιτοτάτων προκοψηµάτων. (6 ϱ) Εναλλὰξ δὲ αὐτοὺς τοὺς 

μὲν ἄλλήλοις διακονεῖν, τοὺς δὲ ἁλιεύειν, τοὺς δὲ περὶ 

τὰς τέχνας εἶναι, ἄλλους δὲ / περὶ ἄλλα τῶν γρησίμων 

ἀσχολεῖσθα., τοὺς ὃ᾽ ἐκ περιόδου χυκλικῆς λειτουργεϊν» 

πλὴν τῶν ἤδη Ἰεγηραχότων. (7) Ἔν τε ταῖς ἑορταῖς χαὶ 

ταῖς εὐγαῖς λέ γεσθαί τε καὶ ἄδεσθαι παρ. αὐτοῖς εἰς τοὺς 

μάλιστα ὃ δὲ εἰς τὸν ἥλιον, οὗ 

τάς τε αρ καὶ ἑαυτοὺς προςαγορεύουσι. (8) Θάπτουσι 

ει ὐτήσαντας, ὅταν ο ο γένηται χαταχων- 

ὧν ὁ καρπὺς τῆς 

πάχος κατὰ 

τὰς τῆς σελήνης ἀναπληρώσεις ἀναπληροῦσθαι, 

πάλιν χατὰ τὰς ἐλαττώσεις ἀνὰ λόγον ταπεινοῦσθαι. 

(9) Τὸ δὲ τῶν θερ 
δια φυλάττει 

/ 2. 

πον ώρας Τοὺς ὃ δὲ Ανν ξ 
ο / / Δ 

τροφῆς γίνεται, φασὶ στεφανιαίους ὄντας τὸ 
Δ 

χαὶ 

ρυ.ο ὢν πη γῶν ὕδωρ Ὑλυχὺ χαὶ ὄγιεινὸν 

ον θερµασίαν, χαὶ οὖδε «ποτε ψύχεται Ὦ 

ἐὰν μὴ ψΨυγρὸν ὕδωρ 3 ἢ οἴνος συµ. μίσγηται, 

ΤΧ. Ἑπτὰ δ᾽ ἔτη παρ αὐτοῖς µείναντας τοὺς περὶ 

τὸν Ἰαμβοῦλον ἐκθληθῆναι ἄχοντας, ὡς καχούργους 

καὶ πονηροῖς ἐθισμοῖς συντεθραµµένους. Ἠάλιν οὖν τὸ 

πλοιάριον κατασχευάσαντας -.. τὸν γω- 

βισμὸν “πονήσασθαι, χαὶ τροφῆν ἐνθεμένους 
πλεῖον τέτταρας. μῆνας" ἐχπεσειν δὲ κατὰ τὴν Ἴνδι- 

πλεῦσαι 

λ 

κην εἷς ἄμμους καὶ τεναγώδεις τόπους" (9) καὶ τὸν μὲν 
ο » ο»ν ς λ ο 8 α .ω ρολ Αλ 

ἕτερον αὐτῶν ὑπὸ τοῦ κλύδωνος διαφθαρΏῆναι, τὸν δὲ 

Ἰαμ.θοῦλον πρός τινα χώμην προςενεχθέντ α ὑπὸ τῶν 

ἐγγωρίων ἀναχθῆναι πρὸς τὸν βασιλέα εἲς πόλιν Ἱα-- 

λίδοθρα, 

της. 

πολλῶν ἡμερῶν δδὸν ἀπέχουσαν τῆς θαλάτ- 

(2) ἜὌὌντος δὲ φιλέλληνος τοῦ βασιλέως χαὶ παι- 

δείας ἀντεχομένου., μεγάλης αὐτὸν ἀποδογΏς χαταξιῶ- 

σαι’ τὸ δὲ τελευταῖον µετά τινος ἀσφαλείας τὸ μὲν 

πρῶτον εἰς 

Ἑλλάδα 

ταῦτά τε ἀναγραφῆς Ἰξίωσε χαὶ 

λ {ήν ναοί ὃν [4 Ελ] ο] λ 

την Περσίδα διελθειν, ὕστερον δὲ εἰς τὴν 

9) ὍὉ δὲ Ἰαμόοῦλος [οὗτος] 
Δ ο. 1 λ 

περι των χατα την 

διασωθηναι, 

νδικὴν οὐκ ὀλίγα συνετάξατο τῶν ἀγγοουμένων παρὰ 

τοῖς ἄλλοις. Ἡμεῖς δὲ τὴν ἐν ἀργη τῆς βίόλου γεγενη- 
μένην ἔπαγ γελίαν τετελεκότες αὐτοῦ περιγράψοµεν 

τήνδε τὴν βίόλον. 

ΊΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Β. (ισι----79) 

τηί5 ρετπηἰδοεηίος ριγριγεί εο]ογὶ5 Ἱπάαπηομία πταβΙ]ί ἵη- 

ἀαφίεία 5ἳΡί ῬαταΠί. (5) ΑΡ αΠϊς ἀἴγειδα ας Ρτορίετ τοὶ 

Ἰηςο]θηίαπα Ιπογεαϊρί]ες απἰππαπίίαπα παίπταδ Ῥγοδμοίε, 

ῬΤοΐία ν]είις ταβῖο φίαπίαπη αἱ ογάΙποπι 5οιναί; πο τί 

οπποΙ 5η] εἰ εοβάεπι εἶρος οαρίαπέ, 5ο4 οαηῖς ἀῑεῦιας 

ηππο Ρίδοῖρα5, ημηο αγίρας, απαπάοσπο {οτγορίνίρας, ἵπ- 

{οτάμπι ο]ϊγί αἱ ορβοπῖΐ5 απαπα αἰπαρ]οίβείπιῖς γεδουπίαγ. 

(6) Μαίπας αἱρί ορεΓας γ]οἱςείπι {ταάηί, αἱ αἰ ρἰυρπίας, 

8Η ατηβεία (τασίεηί, αἰΠααο αἰία ταριβ]σς οοπιπιοάα 

ῬγοσυτεΠί, ποπηΗΙ αἆ 5ίαίαπι ἐεπηροτίς τογο]{οπεπα πηιΙ- 

πα ρυρ]ίσα αἁπαπ]κίτεηί ; Ῥνῶίεν 5θηίο ]4Π1 Ρτογθοίος. (7) 

Τη 1ο55 αἱ βαρρ]οα(οπίρας 86ΓΙΠΙΟΠΘ οπηίι(θα ἀθθγΙΠη 

5ΗΟΥΙΠΙ ΏΥΤηΠΟς εί ἴαιάες ρεγδεαππίατ, 9ο]ς ροἴβαίαπη, 

ομαῖ 56 58δα1θ ἵηδυ]ας πυποπραηί. (8) Ῥοίαποίος ταοῖρτο- 

έαηίθ ππαΙ Ἠαπιαη{ ατοπῖς οῬτιθηίθς, αἱ. Ρε αδίας ἵπππάα- 

ΠοΠΕΙΗ απα]ας Π]]ς ασσεγαίιγ. Αγιπάίηος ἴ]]α5, αηᾶς οἴριις 

οοπβοἵίατ, «οΓοΏςϱ οἵΏεπα (ραἴπιιηὶϱ) βρὶςεϊιάϊπα ἄαπδη- 

ίὲ5, 518 ἰπεγεπιεπία Ίαπα. αασοτῖ, οί 518 ἀεοτεππσηία ορᾳ118- 

ΡΠΙ ταίοπο παπαϊ ρογμίροπί, (9) Οαἱἰάοταπι 4απα {οή- 

Πππα. ἀπ]οίς οἱ εααΏτῖς οαἱογοπι 5εΠηρος τοποξ, πθς πη- 

απαπα , η]ς! σο]άα οπέ γίπαπα οοπηπηςοραίατ, {δεςο. 

ΕΧ. ΟΠ] αΠ{ΕΠΙ ΤαΠΙΡΗΙΗ5 οΠΠῃ 5ο6ἵο δθρίθίη 1ί 4ΠΠΟΒ 

ηΏ5ί{ςδοί , οοπίτα γοἰαηίαίεπα 5παπα, αἱ πια]εβοί οἱ ργαγἰ5 

Ππριά πηοτῖρα5, ο]εο {πθ6γο. Ἰσίίατ επιίσγατθ οοαοΙΙ, ἵη- 

βίαυταία 6ΥΠΙΡα, οοπηπηεαίπαιο Ἱππροφίΐο, απππη πίτα απαΐ- 

{που Ίηθηςες Πανἱσα{ἴοπετη οοπΙπαςδεη{, ἵῃ αγεηοβᾶς Υᾶ- 

ἀοβᾶδᾳιε Τπαΐορ Θυτίθς (απᾶθπα απ{ογαπέαγ : (2) ιβ, οοπαῖέο ἃ 

Πποβης αβεοτρίο, Ταπηρα]Ης αἆ ρασαπι αποπᾶσπῃ ο]θοίᾳς, αἲ 

1οοί αεζο]]ς αἆ τοβοπη ἵπ ατῃΏοπη ῬαΠβοί]τα, Πα]{ογαΠα Ι1ῃπθτο 

άἱεγΙπ α πανί ἀῑίαπίεπα, ρεγάμοϊέαγ. (8) Βεχ Πο ἄτασοἱ 

ποπηἰηῖς 4ΠΊάΠ5 οἱ ἀοσίγίησο Προγα]ῖς 5{πάΙΟ8Ι5., Πιασηο ΘΙΠΙ 

{ανοτε ἀἰσπαίαν. Ταπάθπα οοπηπηθαία ἃ τορο ἱπιροίαίο, 

ΡήΠΊΗΠα ἵη Ῥεγδίαπη {ταηαῖέ, αἱ ρορίρα ἵπ γαοίαπα βα]τιβ 

πενετΗ(γ. (4) 18 Ταπηῦ]ας Ίορο Ἰοτίς πιαπάαγίέ, πθς Ρ81168 

ἆε τερι5 Τηάϊεῖς εχίοιῖ5 ἰριιοία οοηβοπὶρείέ. Ν65 νενο, 4αάπη 

Ργοπηῖδρα. ἵπ οχοτάἶο Ηωτί ρει[ασθτίπια5, Πίο ποπ Π]ί ἵπι- 
-” 

Ῥοπθιηας. 
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ΡΙΡΛΟΣ ἨρΙΤΗ. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ τρίτη τῶν Διοδώρου βίθλων. 

α’. Περὶ Αἰθιόπων τῶν ὑπὲρ τῆς Λιθύης καὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς 
ἀρχαιολογουμένων. 

β’. Περὶ τῶν χρνσείων μετάλλων τῶν ἐν ταῖς ἐσχατιαῖς τῆς Αἰ- 

γύπτου καὶ τῆς κατασχκενῆς τοῦ χρνσοῦ. 
Υ’. Περὶ τῶν κατοικούντων ἐθνῶν τὴν παράλιον τὴν παρὰ τὸν 

᾿Αραθικὸν κόλπον καὶ χαθόλον πᾶσαν τὴν παρὰ τὸν Ὠκεανὸν 
µέχρι τῆς Ἰνδικῆς. Ἐν δὲ τούτοις δηλοῦται τὰ κατὰ µέρος 
ἔθνη τίσι νοµίμοις γρῆται καὶ παρὰ τίνας αἰτίας πολλὰ παρ᾽ 
αὐτοῖς ἱστορεῖται παντελῶς ἐξηλλαγμένα χαὶ διὰ τὸ παρά- 
δοξον ἀπιστούμενα. 

δ’. Περὶ τῶν κατὰ τὴν Λιθύην ἀρχαιολογουμένων καὶ περὶ 
Γοργόνων καὶ ᾽Αμαζονίδων καὶ ΄Αμµωνος χαὶ "Ατλαντος 
ἱστορουμένων. 

ε’. Περὶ τῶν κατὰ τὴν Νῦσαν μνθολογουµένων, ἐν οἷς ἐστι καὶ 
περὶ Ειτάνων καὶ Διονύσου καὶ μητρὸς θεῶν. 

Ι. Τῶν πρὸ ταύτης βίθλων δυοῖν οὐσῶν ἡ μὲν πρώτη 

περιέχει τὰς κατὰ τὴν Αἴγυπτον πράξεις τῶν ἀρχαίων 

βασιλέων, καὶ τὰ μυθολογούµενα περὶ τῶν παρ᾽ Αἰγυ- 

πτίοις θεῶν, πρὸς δὲ τούτοις περὶ τοῦ Νείλου χαὶ τῶν 

ἓν αὐτῃ φυομένων καρπῶν τε καὶ παντοδαπῶν ζῴων, 

περί τε τῆς τοποθεσίας τῆς [οὔσης] Αἰγύπτου καὶ τῶν 
ρα Δ κκ / που ς / 

νομίμων τῶν παρα τοῖς ἐγχωρίοις καὶ τῶν δικαστηρίων", 

(ο) ἡ δὲ δευτέρα τὰς κατὰ τὴν Ἀσίαν [καὶ τὰς] ἐν τοῖς 

ἀρχαίοις γρόνοις συντελεσθείσας πράξεις ὑπὸ τῶν Ἄσσυ- 
3 ζ ο ” 

ρίων, ἐν αἷς ἐστιν ἤ τε Σεμιράμιδος γένεσις καὶ αὔξη- 
λ Ἴ ο. λ Ν ον 

σις, καθ ἣν ἔχτισε μὲν Βαθυλῶνα καὶ πολλὰς ἄλλας 
Γ / οἳ 3 ἀ υ 3 α ν / ας / 

πόλεις, ἐστράτευσε δὲ ἐπὶ τὴν ᾿Ινδικὴν µεγάλαις δυνά-- 

µεσιν; ἑξῆς δὲ περὶ τῶν Χαλδαίων καὶ τῆς παρ᾽ αὐτοῖς 
-. ο ή λ 

τῶν ἄστρων παρατηρήσεως, χαὶ περὶ τῆς Ἀραδίας καὶ 
πω ος οω ο /’ 

τῶν ἐν αὐτῃ παραδόξων, περί τε τῆς Σχυθῶν βασιλείας, 
5 - Δ ο. ο. 

καὶ περὶ Αμαζόνων, καὶ τὸ τελευταῖον περὶ τῶν Ὕπερ- 
πε. { -- - ζω / 

θορέων. (8) Ἐν δὲ ταύτῃ τὰ συνεχ1 τοῖς προϊστορημέ- 
/ Α /»” λ 3 / λ ου 

νοις προςτιθεντες διέξιµεν περι Αἰθιόπων καὶ τῶν Λι- 
/” Ν [νὰ Ὕ / 3 ΓΔ 

ϐύων καὶ τῶν ὀνομαζομένων Ἀτλαντίδων. 

Ἡ. Αἰθίοπας τοίνυν ἱστοροῦσι πρώτους ἀνθρώπων 

ἁπάντων γεγονέναι" καὶ τὰς ἀποδείξεις τούτων ἐμφανεῖς 
ο ωβη ”! 1 ἡ σον ο κας ον 3 / ο) 
εἰναί φασιν. ΄Οτι µεν γὰρ οὐκ ἐπῆλυδες ἐλθόντες, ἀλλ 

ν ο : 
ἐγγενεὶς ὄντες τῆς χώρας δικαίως αὐτόγθονες ὀνομάζονται, 

η ο ω 

σγεδὸν παρὰ πᾶσι συμφωνεῖσθαι" ὅτι δὲ τοὺς ὑπὸ τὴν 
ο. 9 Γη ο. 

μεσημόθρίαν οἰκοῦντας πιθανόν ἐστι πρώτους ὑπὸ τῆς 
γῆς ἐζωογονῆσθαι προφανὲς ὑπάρχειν ἅπασι" τῆς γὰρ 

λ λ ο / ο) ή ’ Δ ως μ περὶ τὸν ἥλιον θερµασίας ἀναξηραινούσης τὴν γῆν ὑγρὰν 
Μ ο Ἡ οο . / λ 

οὐσαν, ἔτι δὲ κατὰ τὴν τῶν ὅλων γένεσιν καὶ ζωογο- 
νούσης, εἰκὸς εἶναι τὸν ἐγγυτάτω τόπον ὄντα τοῦ ἡλίου 

πρῶτον ἐνεγχεῖν φύσεις ἐμψύχους. (5) Φασὶ δὲ παρ᾽ 
ρ ες ΕΥ -ᾱ " το 7. τι / : αμ "ρ 
- κ ; ο .ω ρω αὖτοις πρὠτοις καταδειχθῆναι θεοὺς τιμᾶν καὶ θυσίας 

2 ῶ Ν . τ / τη - ο σρτ ἐπιτελεῖν καὶ πομπὰς καὶ πανηγύρεις καὶ τἆλλα δι ὧν 

ἄνθρωποι τὸ θεῖον τιμῶσι' διὸ καὶ τὴν παρ) αὐτοῖς εὖ- 
σέό δ 6 6 ω α οο ο) 0 ιά δν] δι 

έβειαν διαθεθοησθαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, καὶ δο 

χεῖν τὰς παρ Αἰθίοψι θυσίας μάλιστ’ εἶναι τῷ δαιµονίῳ 

κεχαρισµένας. [9) Μάρτυρα δὲ τούτων παρέχονται τὸν 

πρεσθύτατον σγεδον καὶ μάλιστα τῶν ποιητῶν θαυμια- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟὈΙΙ ΤΡ. 1ΠΠ. 

Η1ΡΕΗ ΤΕΒΤΙΠΙΕ. 

116 πι {ογίίο Πἰοάογὶ {ἱ0γο οοπ ποπ - 

1. Ῥο μορῖρας αἰίτα Ἰάργαπι Παριίαπρας, οἱ 4ο {ς, σας 
απΗα πα αρας 1105 ΠοΠΙΟΡΘΗ{ΗΝ. 

2. ο απνο, 4αος ἵη οχίγοιας Έσγρίί ο[[οαἵίατ, οἱ ααἴρας Π]αά 
ποΊ5 Ῥναρατοία5. 

8. Ώο αοπίΐριας, απ παπα Αγαβίοαπι οἱ {οίαπι Οσσαπί ΟΓΑΠΙ 
4 Πηάἵαπα πδαππο ασσο]απί : αἲί «ααααο φἱησα]α(ἴπα πα {ἴοηος 
εαραπ](πο Ίορος εἰ ἱηδαία ἀοεοτραπίατ : οααδα; οίἶαπα οχρ]ῖ- 
οπη{ασ ΠΠογαπα, απα) ΡΓΟΥΣΙ5. α[ἴεηα οἱ Ῥγορίευ Ιη5ο]θη{ίαπι 
ἹπογοοΠρί]ϊα αριά ο05 το[οραπί. 

4- Ρε ρνϊκοῖς ΤΙΡΥ0 τοις; (ογβοπΙπΙ(ιθ οἱ ΑΠΙΑΖΟΠΙΠΙ, ηθο 

ΏΟη Απιιηοηϊς οἱ ΑίΙαπίΐς Πϊδίορία». 

6, ο 4ο Άγρα [αρι]οδο ἀἰσαπίας Ύπα οὐσαβῖοπο οίίαπι 4ς 
ΤΠαπίρα5 οἱ Βασσ[ο ας Μαΐνο ἄσοταπῃ {τασίαίατ. 

1. ῬποΓαπη φπ απο ρυῶορά ση! ΠΡΓΟΓΙΠΗ α]ίου ρτδεα γοσι1Πήη 

βγρΙΙΟΥΙΠΗ βεδία οἱ (αρ]οδαπα ἀθογιπα σγρίϊ Ιἰςουίᾶπη, 

[απ δα, σπα 4ο ΝΠο, 4ε [πποβρας νγαγῖδααα απίπιαΙριας 

αἱ δα Πας {ουήγοο, ηθο Ποπ Ἱορίρας αἱ Πο] ἱποσίαγαη 

τεορηκοηίατ, οοη{ϊπεί. (2) ΑΙί6νο 165 1π Αδία ϱ6ῦ ΑΒΦΥΓΙΟ5 

γοίιδὴῖς {απιροτίρης σοδίας /ἰπίαυ σας δεμηϊγαπηἰαἰἶς παία]ος οί 

Ἰπογοηχοπία, αἱ Ῥαβγ]οπσθπα ηαἱίαδαπο αἰίας προς οοπάἶἀ6- 

πί, οἱ πιαρηϊς οορί15 ἵπ Τπάο5 ἀαχονῖέ, οοπιρ]αχ{ 5ΗΠΊ5 : 46 

ΟΜα]άσο]ς ἵπδαρεν, εί ἀδίΤΟΓΙΠΙ Ῥοηπος 105 οΏςογγαίίοπα; 4ο 

Αγαβία Ροἵτο τοβαδαιιθ {Π οὰ πε ναβή βι5; ἔππα 4ο 5ΟΥΗΙάΤΙΠΙ 

τορηο οἱ 4θ Απιαζοπίριας οἱ αά οχ{ΓεΠηΙΠη 4ο Ἠγροτρογοίς 

ἀῑσίαπα ες. () Τη ου ἀείποερς 1 ργο ἆθ 1ΗΙορίρις οἱ ΑΠς, 

4εσιο ΑἰΙαπίϊ4ἱ5 παϊγαίΙοπθπα {αχαιης. 

ἩΠ. μίορες ΠΙΥΕΙΡΟΓΙΠΙ Πιογία πα Ρος οχς/1(ἶρρο, 

ἂς πηπαηϊ[ορίας Ἠπ]ας γαῖ ἀρπιοηδίταίίοπθς 6556 ροιήροηί. 

Ναπι Ἰπᾷῖσοηας 6556, ΠΟΠ αάγοπας, ἰάδοαμθ Πιθγίο αίο- 

ομίποπθς ποππα, οΠλΠἴαΠα {ογ6 60Η56η5δ, αἰπηί, ΡΤοΡα ΓΙ Γ; 

ΠΙΓΙ(ΙαπαΤΗ απίοίη Παλθ[ίαπίος Ρ]ασαΠα ογεάΙΡί]ο 6556 ΡΓΙΠΙΟ5 ἃ 

ἴδυια 1π γ]ίαϊος απτας Ρτοσοη/{ος Εαΐδδ6, εμηοίῖς ο5ί ροιβρί- 

οπΠ1. Ναπισθ 41η 5ο]ἱ5 οα1ου {ουγαπῃ Ργἵα5 Παππά σπα οχδίο» 

οαταί, αἶαιο ἵπ ΠΙΟ ΥΘΡΙΠΙ οτί γίαπα Ιπιρογβγοί, ο0Π8ΘΗ- 

{απαμΠα 6556 ἀἰουμηέ, οσο 1 5ο]ἱ ΡυοχίπΊαη. ϱΕἴηΠὰ παζαγας 

απήηιαίας Ρτούμχίδδ6.. (9) Αριᾶ 56 οΠΙΠΙΙΠΗ ΡΓΙΠ105 ἀθοτΙα 

ομ]έα5, δαογΙΠΟΙΟΓΙΠΗ ΡΟΠΗΡΑΣ θἱ 6οΠηΥοΠ{ΗΞ:ΦΟΙΘΠΊΠΕΡ,, αἱ αἰία 

αιο παπη]ηῖς Ἠοπουί ΙππρεπάΠ{ Ποπία]ες, ἰηγοπία (ναί. 

Ἠίπο (ατα οαΙοβγοπῃ αριιά οΠΊΠ65 πρία 16 ΙλοΓηίΠθς ΙΡΒΟΓΙΙΠΙ 6986 

Ρἰσίαίεπα» Α2ΠΙορΙΠΙάθ βαογᾶ οΓηΠΙΙΠΩ βγαἱβδίπηα ε5δθ ηι- 

πηϊπί οχἰδπιαί. (0) Τα (οδήπιοπίαπηα Πα]. τοί αἀάπουηί 

οππΙαα [ους απεἰ(ἰςδΠ ΤΗ οἱ 1η ΙΠΗΠΙα απο(οηἑα{ο Παβία η 

ζόμενον παρ ΄Έλλησι' τοῦτον γὰρ κατὰ τὴν Ἰλιάδα ι ριᾶ που» Ροθίαπα, αἱ ἵη Πίαάο Ψουοπα Τεἰαοδήιο ΠΠ 
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παρεισάγειν τόν τε Δία καὶ τοὺς μετ αὐτοῦ θεοὺς άπο- 

δημοῦντας εἲς Αἰθιοπίαν πρός τε τὰς θυσίας τὰς άπο- 

νεµοµένας αὐτοῖς κατ ἔτος χαὶ εὐωχίαν χοινην παρὰ 

τοις Αἰθίοψε, 

7εὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν μετ ἀμόμονας Αἴθιοπῆας 

χθιζὸς ἔθη μετὰ δαῖτα, θεοὶ δ) ἅμα πάντες ἔποντο. 

(4 ) Ἄθγουσι δὲ καὶ τηε εἰς τὸ θεῖον εὐσεθείας φανερῶς 

αὐτοὺς κομίζεσθαι τὰς χάριτας» μηδέποτε, δεσποτείας 

ἐπήλνδος πεῖραν λαβόντας" ἐξ αἰῶνος γὰρ ἐν ἐλευθερία 

μεμενηκέναι καὶ τῇ πρὸς ἀλλήλους, ὁμονοία, πολλῶν 

μὲν χαὶ δυνατῶν ἐστρατευκότων ἐπ᾽ αὐτούς, μηδενὸς 

δὲ τῆς ἐπιθολῆς καθικοµένου. 

ΠΠ. Καμθύσην | μὲν γὰρ μεγάλῃ δυνάμει στρατεύ- 

σαντα τήν τε στρατιὰν ἀποβαλειν ἅπασαν καὶ αὐτὸν 

τοῖς ὅλοις κινδυνεῦσαι’ .Σεμίραμιν δε, τῷ [τε] μεγέθε ' 

τῶν ἐπιῤολῶν καὶ πράξεων διωνομασμένην, ἐπὶ βραχὺ 

τῆς Αἰθιοπίας προελθοῦσαν Απογνῶναι τὴν ἐπὶ τὸ σύμ- 

παν ἔθνος στρατείαν΄ τούς τε περὶ Ἡραχλέα χαὶ Ἁλοις 

σον ἐπιόντας ἅπασαν τὴν οἰκουμένην, μόνους τοὺς Αἱ- 

θίοπας τοὺς ὑπὲρ Αἰγύπτου μὴ καταπολεμῆσαι διά τε 

τὴν εὐσέθειαν τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ δυςκράτητον τῆς ἐπι- 

θολῆς. Φασὶ δὲ καὶ τοὺς Αἰγυπτίους ξαυτῶν ἀποίκους 

ϱ) 
Καθόλου γὰρ τὴν νῦν οὖσαν Αἴγυπτον ο αρδή οὐ χώ- 
ὑπάρχειν, Ὀσίριδος ἡγησαμένου τῆς ἀποιχίας. 

56 Ρ3Ν, ἀλλὰ θάλατταν Ὑεγονέναι κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς τοῦ 

χόσµου σύστασιν' ὕστερον μέντοι τοῦ Νείλου κατὰ τὰς 

αδασεις τὴν ἐκ τῆς Αἰθιοπίας ἰλὺν χαταφέροντος ἐκ 

τοῦ κατ’ ὀλίγον προσχωσθῆναι” ὅτι δ' ἐστὶν αὐτῶν ἡ χώρα 

πᾶσα ποταμόχωστος, ἐναργεστάτην ἔχειν ἀπόδειξιν τὴν 

(8). καθ) 

ἔχαστον τὰρ ἔτος ἀεὶ νέας ϊλύος ἀθροιζομένης πρὸς τὰ 

στόµατα τοῦ ποταμοῦ, καθορᾶται τὸ μὲν πέλα] ἴοςι εζω- 

θούμενον τοῖς προσχώµασιν, ἡ δὲ χώρα τὴν αὔξησιν 

λαμβάνουσα. Τὰ δὲ πλεῖστα τῶν νοµίμων τοις Αἰγυ- 

36 πτίοις ὑπάρχειν Αἰθιοπιχά, τηρουµένης τῆς ος 

συνηθείας παρὰ τοῖς ἀποιχισθεισι. 9 Τό τε γὰρ τοὺς 

βασιλεϊς θεοὺς νοµίζειν χαὶ τὸ περὶ τὰς ταφὰς μάλιστα 

σπουδάζειν καὶ πολλὰ τοιαὈθ) ἕτερα πράττειν Αἰθιόπωών 

ὑπάρχειν ἐπιτηδεύματα" τάς τε τῶν ἀγαλμάτων ἰδέας 

40 χαὶ τοὺς τῶν Ίραμ! μ.άτων τύπους Αἰθιοπικοὺς ἵ ὑπάρχεν. 

6 ) Διττῶν γὰρ Αἰγυπτίοις ὄντων γραμμάτων, τὰ μεν 

δημώδη προζαγορευόµενα πάντας µανθάνειν, τὰ δὲ Ἱερὰ 

καλούμενα παρὰ | μὲν τοῖς Αἰγυπτίοις ον σρες γινώσχειν 

τοὺς Ἱερεῖς παρὰ τῶν πατέρων ἐν ἀποῤῥήτοις µανθάνον- 

45 τας, παρὰ δὲ τοῖς Αἰθίοψιν ἅπαντας τούτοις χρῆσθαι 

τοῖς τύποις, Τα τε συστήµατα τῶν ἱερέων παραπλησίαν 

ος ειν τάξιν παρ᾽ ἄμφο τέροις τοῖς ἔθνεσι. (6 ) ΚΚαθαρεύειν 

Ὕὰρ ἅπαντας τοὺς περὶ τν τῶν θεῶν ο. ὄντας, 

ὁμοίως ἐξυρημένους χαὶ τὰς στολὰς τὰς αὐτὰς ἔχοντας 

50 χαὶ τὸν τοῦ σχήπτρου τύπον ἀροτροξιδῆ χαθεστῶτα, 

ὃν ἔχοντας τοὺς βασιλεῖς χρῆσθαι πίλοις μακροῖς ἐπὶ 

τοῦ πέρατος ὀμφαλὸν ἕ ια! χαὶ περιεσπειραµένοις ὄφε- 

σιν, οὓς χκαλοῦσιν ἀσπίδας: τοῦτο δὲ τὸ παράσηµον ἔοιχε 

συνειφαίνειν ὅτι τοὺς ἐπιθέσθαι τολμήσοντας τῷ βασιλεῖ 

συμβήσεται θανατηφόροις περιπεσεῖν δήγμασι. (7) 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΒΙΡΛ. ΡΕ. (175, (70) 

ἀθος ἵπ ἀΟπιορίαπι α 5αογαπα απηϊνθγβαγῖαπη εἰ ϱΟΠΙΠΙΙΠΘ 

αρι]απ, αριιᾶ ορες δ1νὶ αἀουπαίαπα, ρτοβοῖδοειίες Πῆ- 

μμ οιιοῖί : 

Παρρίίογ Τ{Ίορος Ἠοδίαγια 1166 τον]ςῖΐ, 

αοοθάσης ερα]απα, οαποίίᾳαο οκ ονά(πο ἁῑγ]. 

(4) Ἐι πιαπϊ[οδία Ρἰδίαί{ς Π]ή5 Ργορηνία ἀῑν]ηίέας τοιραϊ ἆδ- 

οτί, ο αοά ππ(πᾶπα οχίογη η [αθηϊηί εχρεν{ῖ ἀοπηῖ- 

παίαπα, 56 ἵπ Ροτρεία Προγίαιἶς Ροβδθβδίοπ6 πιηίαῶαιε 

οοπεογά(α παχι ρθγηαηδεη]η{ς Ποθί ηλ], Παπε ροίεΏ{ἱβδΗη!, 

Ίῃ {ρθος οχροαά{οιες [οοργ]ηί , 41ο άΠ1 ΠΕΠΗΙΗΙ {8ΠΊ6ΘΗ 60Π8- 

{15 δαοσθβδοτ]{. 

ΠΠ. Ο41ΗΡΥΦ6Η οπίπα, Υαἱἱβδ]ηηίς 905 οορίί5 αἀοτίαπῃ, 

αἱ οχογοΙέαπα απηἱθίσδο, οἱ ἱρδαπα γρ εί 5αἱα{ῖ5 ρεγϊσι]άπα 

Ιπο]]956. Φθμηϊγαπη]άθπα, δί, οοηδΙΗΙ πιασηΠμάἶηο αἱ Τ6ΓΙΠΙ 

ρορίαναπα [αππα ὀδἱ6βγοΠα, αἆ αχίσαπα ΑλΙιορί ἰτασίαπι 

Ργοβιθβδαπη , ηἱνοιδα εχρισηαπάα σεη{15 8Ρθ6πι οοπ/[ΕΡΙΙΤΗ 

αβ]εςί55α. Ποτοι]επα ΡοΓ/ο αἱ Ρας, ρεΓαμΓαίο ΤΘΓΓαΓΙΙΠὰ 

ο:ῦ6 {οίο, 5οἷο5. /Ἐλίορος, αἱ 5αρτα Εργρίαπα Παμίαηί, 

Ῥ6]1ο πο Ιηγαδίς5α, {μπι Ρἱείαίΐο Ποπίπαπα ΠΠΟΓΙΠ, παπι 

οοπαίααπα ἀἰ(βοια]αία αὐδίσττίίο5. Ἠσυρίος 5µαπ1 ἆαποαπθ 

οοἰοηίαΠα 6556 α[γηλαη{, αὐ. ΟΡΙΤίάο ἀθάποίαπι. (2) Τπιπιο 

Αλογρίιπα, 488 πΙΠΟ δεί, ποῦ οοηΙΙπεη{ῖβ Ρρατ{Θ6ΠΛ, 5εἆ 1ΠάΓ6 

α Ῥιήπια πηυπαϊ οοηςΗ{α{1οπο {αἱ5δθ : αδ» ο Νο ροβίπιοάιιπα 

οχ λίορία ΗΠΙΙΠΩ ου ἱπαπάαἰοπίς {επιρας ἀοίογεηίε ία 

: ραυ]α(ἶπι κἷί ασσορία. Θποἆ τετο Παπηίς ασσοδίια αχδ[(θγῖί, 

εα {ε]]ᾳ5, αγά οηΗςδίηί5 οἶγσᾶ οδίῖα 5ἱσπίς ἀαργεβαπάϊ. (95) 

ἹΝαπῃ πΠοσιοσΏθ ΒΕΠΙΡΟΥ 4ΠΠο , πονί αοοαπη]α[ίοηα οί α 

οχίέας5 (αν Πῃαγο οχο]αά{ οἱ {688 οοΓΘΠΠΕΠ/ΠΙΠΑ 6αΡρεγο οθγηῖ- 

ἴατ. ΑΔ Ἠσο ρ]εγαδαιο 1ΡγρίΙογΠῃ Ίεσες ΑΠορίσας 6956: 

ααοά οο1οπ]α» ΠΙΑΙΟΓΙΠΙ Ιηςαία βεγγαγογ]π{. (4) Οοἆ οπἵπα 

γοβα5 ϱγο 5 Ἠαβεαπί, εἰ πηα]ίαπα δερυ]έαγῖς θά Ιπιρθη- 

ἀαπί, οἱααιο 14 σθηι5 εκ ποιο ἁραηπί, 14 ο ἀϊδοιριίπα 4- 

ΟΠορυη {ναάποίάΠὰ 65565 α ααἱρις εὔίαηα δἰαίπαναπα ο[ῇρίες 

οἱ Μίνα γη {ογηις; δἷηί αθοερία. (5) Ου Ηπα εηῖπι ἆπο {ξ- 

σγρ[ῖς οἷηί ΠίαγανΙΠῃ 6εηθία, 4Ώ οΠιηΙΡΗ5 ρτοπηίδοιο ἀῑδαῖ, 

αια» γυ]ρατες αρρθ]αηί : βαότας απίθιη απαδ ποπηϊηαη{, α 

φαοσναοίἴρις {απίαπα, 5θογείᾶ ρανοηίαπη ἀἱδοιρ]ίηα ἰαβίίας, 

οοβηοφαῖΣ απἰρ5 απηθη οΠ1Π65 41λίορες α{αηία. βασθᾶο- 

{σπα 4ποσαΠθ οο]εσία ειπάσίη αἰτοβίααθ οτάίηπεπα Ἰαβοιο. 

(6) Οποίᾳποί οπῖπα ει ῖ. ἀεογαπη ὀοηδεογα(ἶ δυη{, 605 Ρρι- 

γα ας φαποΗπιοπία ἀεάῑίος 6556, οοάθπιααθ πιοάο 1505 

οἱ ἰπηϊ]ίθιας απηϊοίος 5ίοΙἱ5. αἱ 5οερίναπα δεβδίαπίες {ΟΓΠΊάΠΙ 

αγα(γὶ 6ί6ΓΟΗ5. Οιιοά. οίίαΏι γ6565 ἵρβογαπῃ σοδίοη{, οΙ η 

Ρ]οίς ομ]οηβί5, 4πογια αρεχ υπηΡΗΙσομπα Ἠαβεαί, 6{ 66ρεη- 

60, 4105. αδρἰάθ5 Υουση{, δρίγᾶας οἰγοιπηγο]αία5. Ουἵρας 

Ἰηδρηΐριις ἱπάϊσα η νιάρίαν, 905, απὶ ’εδεΠα ἰηβῖάΙίς αρρείαυέ, 

| πιονςίριις Ἰα1[ογῖς οὐποχίος5 6556. (7) Μα]ία οἱἴδιῃ α[ία 4θ 
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Ηολλὰ δὲ καὶ ἄλλα λέγουσι περὶ τῆς αὑτῶν ἂρ χαιότητος 
καὶ τῆς τῶν Αἰγυπτίων ἀποιχίας, περὶ ὧν οὐδὲν κα-- 

τεπείγει γράφειν. 
ΙΨ. Περὶ δὲ τῶν Αἰθιοπικῶν γραμμάτων τῶν παρ’ 

Λἰγυπτίοις καλουµένων Ἱερογλυφικῶν ῥητέον, ἵνα μ.ηδὲν 
παραλείπωμεν τῶν ἀρχαιολογουμένων. Συμβέθηκετοίνυν 
τοὺς μὲν τύπους ὑπάρχειν αὐτῶν ὁμοίους ζῴοις παντο- 

δαποῖς καὶ ἀκρωτηρίοις ἀνθρώπων, ἔτι δ' ὀργάνοις, καὶ 
μάλιστα τεχτονικοῖς᾽ οὐ γὰρ ἐκ τῆς τῶν συλλαθῶν συν- 

θέσεως ἡ γραμματικὴ παρ᾽ αὐτοῖς τὸν ὑποχείμενον λό- 

Ύον ἀποδίδωσιν, ἀλλ᾽ ἐξ ἐμφάσεως τῶν µεταγραφομένων 

καὶ { ρορᾶς μγήμη συνηθληµένης. 6) Γράφουσι 

γὰρ ἱέρακα, καὶ κροχόδειλον, ἔτι δ᾽ ο. χαὶ τὸν ἐκ τοῦ 
σώματος τῶν ἀνθρώπων ὀφθαλμὸν χαὶ τας χαὶ πρότω- 

πον χαὶ ἕ ἕτερα τοιαῦτα. ὍὉ μὲν οὖν ἱέραξ αὐτοῖς σηµαί - 

νει πάντα τὰ ὀξέως γινόμενα, διὰ τὸ τὸ ζῷον τοῦτο τῶν 

πτηνῶν σχεδὸν ὑπάρχειν ὀξύτατον: µεταφέρεταί τε ὁ 
λόγος ταῖς οἰχείαις μεταφοραῖς εἰς πάντα τὰ ὀξέα καὶ 

τὰ τούτοις οἰχεῖα παραπλησίως τοῖς εἰρημένοι. (5) Ὁ 

δὲ χροχκόδειλος σημαντικός ἐστι πάσης καχίας, ὁ δὲ 

ὀφθαλμὸς δίκης τηρητὴς καὶ παντὸς τοῦ σώματος φύλαξ: 

τῶν ὃ) ἀκρωτηρίων ἡ μὲν δεξιὰ τοὺς δακτύλους ἐχτε- 

ταµένους ἔχουσα σηµαίνει βίου πορισµόν, Ἡ δ᾽ εὐώνυμος 

συνηγµένη τήρησιν καὶ φυλακὴν χρημάτων. (4) Ο δ᾽ 

τὸς λόγος χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τύπων τῶν ἐκ τοῦ σώματος 

καὶ τῶν ὀργανικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων' ταῖς γὰρ ἐν 

ἑχάστοις ἐνούσαις ἐμφάσεσι συναχολουθοῦντες, καὶ µε- 

λέτῃ πολυχρονίῳ καὶ μνήμη γυμνάζοντες τὰς Ψυγάς, 

ἐχτικῶς ἕκαστα τῶν γεγραμ.µένων ἀναγινώσχουσι. 

γ. Τῶν δὲ παρ) Αἰθίοψι νομίμων οὐκ ὀλίγα δοκεῖ 
πολὺ τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις διαφέρειν, καὶ µάλιστα τὰ 
λα, κ ᾿ ερ μή ας 

περὶ τὴν αἴρεσιν τῶν βασιλέων. Οἱ μὲν γὰρ Ἱερεῖς ἐξ αὖ- 

τῶν τοὺς ἀρίστους προχρίνουσιν, ἐκ δὲ τῶν καταλεγθέν- 

των, ὃν ἂν ὃ θεὺς χωµάζων χατά τινα συνήθειαν περι- 

φερόμενος λάόθη, τοῦτον τὸ πλῆθος αἱρεῖται βασιλέα" 

εὐθὺς δὲ καὶ προσχυνεῖ καὶ τιμᾶ καθάπερ θεόν, ὡς ὑπὸ 

τῆς τοῦ δαιμονίου προνοίας ἐγχεχειρισμένης αὐτῷ τῆς 
ἀρχῆς. (5) Ὁ δ᾽ αἱρεθεὶς διαίτῃ τε χρῆται τῇ τεταγµένῃ 

χατὰ τοὺς νόμους καὶ τἄλλα πράττει χατὰ τὸ πάτριον 

ἔβος, οὔτ᾽ εὐεργεσίαν οὔτε τιµωρίαν ἀπονέμων οὐδενὶ 
παρὰ τὸ δεδογµένον ἐξ ἀρχῆς παρ᾽ αὐτοῖς νόμιµον. ᾿1θος 

δ᾽ αὐτοῖς ἐστι µ.ηδένα τῶν ὑποτεταγμένων θανάτῳ πε- 

ριό δάλλειν, μηδ ἂν καταδικασθεὶς ἐπὶ θανάτῳ τις φανῃ 

τιμωρίας ἄξιος, ἀλλὰ πέμπειν τῶν ὑπηρετῶν τινα ση- 

3 
αυ- 

μεῖον ἔχοντα θανάτου πρὸς τὸν παρανενομηκότα” οὗτος 
ὃ' ἰδὼν τὸ σύσσημον, καὶ παραχρῆμα εἰς τὴν ἰδίαν οἳ- 

κίαν ἀπελθών, ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ζἣν µεθίστησι. Φεύγειν δὲ 

τῆς ἰδίας χώρας εἰς τὴν ὅμορον καὶ τῇ µεταστάσει τῆς 

πατρίδος λύειν τὴν τιµωρίαν, καθάπερ παρὰ τοῖς Ελ- 

λησιν, οὐδαμῶς συγχεχώρηται. (3) Διὸ καί φασί τινα, 

τοῦ θανατηφόρου σηµείου πρὸς αὐτὸν ἀποσταλέντος ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως, ἐπιθαλέσθαι μὲν ἐκ τῆς Αἰθιοπίας φεύ-- 

γειν, αἰσθομένης δὲ τῆς μητρ ρὸς καὶ τῇ ζώνῃ τὸν τράχη- 

λον αὐτοῦ σο φιγγούσης, ταύτῃ μηδὲ καθ) ἕνα τρόπον τολ- 

ῬΙοΡοΠί5. Ἱ. 
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5αᾶ γοίηρίαίε εί οο]οπία η Ἐσγρίαπη οχροά[ία οἵἵπα Γαρθίηης, 

46 σφπἱριις Πίο 5ονἴραγαο ΠΟΠ ΠΘΟΘΡΡΙΙΩ 651. 

ΙΝ. Αίαπο 6 Πίονί Απιορίοί, ο παδ Ιογοσἰγρµίοας 

πγρί ποπιραπέ, αἰἰ(αἰὰ ἀῑοθιιάππα ο5έ, πο απίᾶ ἆθ ριῖςοῖς 

τρις οπηΜαίαγ. Τσίν ΓοΥΠΙ ΠογαγΙΠα να] απλα [ίριας 

οί Ἠοπηϊπαπα πιοηείς Πηςίγηοπίίδαπα, [αρ ρις Ρρο(ϊδοί- 

ΠΙΠΗ, αθθ]ηηῖ]θς δμη{. Ναπα αἲ5 αριά οο5 Πίοταγία ΠΟΠ 6Ο0ΠΙ- 

Ροβ!οπο Αγ]]αβατιηα, 5εᾷ ἀοφοτίρίατυπα ἱπιαρίπ η βΙσηϊῇ- 

οαία οἱ ἐΓαηδ]αίΐοπο Ρον οχογοαΠοπθΠα πιθιηογία ἱπβομ]ρία 

δι)]οοίαπ ογα{ἴοΠοπη οχρηη({ δἱ αὐφο]νί{. (0) απ οηίηι 

ΔοοΙΡΙίΓΟΠΗ, ογοσοά[Ἱαπῃ, δογρθΠίΘΠΙ; Ί8Π1 4ο 6ο1Ροτα ΠΠΠΙΑΠΟ 

αΠαπ]ά, Ῥαία οσπ] απ, πησηυΠὰ, [αοίσπη οἱ ἱὰ σοµς αμα, 

5οηριμέ, Αοοίρίίογ 1] ουποία απ ορ]οηίο βιπί εἰσηίβ- 

οαΐ; ααοά αγίβ Ἠσ.6 ο/πηθς {ου α]ίας γο]οσ]ίαίο ερογεί. Πα- 

Ποαι6 οοησγις (Γαηδ]αἰοηίρα5 αἆ οπιπία δα Ρί{α οἱ Ιμΐς α/ππία, 

(9) 
Οπουσά Πας οπηπίς πια Ἱπᾷοχ οδί. Οοµ]5,, Πας «ου- 

Ρεγ]ηζο ας δἱ ἀῑσία [ουομί, Ἠαπο ππβοίηθΠῃ αβρ]ίσοα{. 

γαΐου, εἰ οµ5ί05 οοιροβῖς. Ἰπίθν αχίγοπια οοτρογῖ5 ΠιοΠΊΏγα 

ἀθχίογα εκραφοῖ» ἀῑαί[5 γἱοίας εαρροΦΙ{αΠοποπι,, οἱηίςίγα 60Η- 

ἱγασίᾶ εοηδεγγα{ἴοηεπα [αομ]ίαίαπη οἱ ομ5ίοάἴαπα ἀθποίαί. (4) 

Ἐαάθπα 96 τα(ίο αἆ οθίθγᾶς άποσιιθ οοτροτίς οἱ ΙΠςίγαπ]θη{ο- 

γΙΠ1 αἀθοσπθ οπληΙαπη [ογπηας οχίεηάΙξ. Ώιῦα. θΠίΠῃ ἵῃ 1Πο- 

αποσπο 5ἱβηβοαίοπος αραίίας εααπίς, απίπποδήΠς ἀἷα- 

{μγπο δίαά]ο εί πποπιοτί ομ]{α οκεγοΙ(αίος Ιπίοπάαμέ, οχασίς 

εἴησυ]α βστίς αἀπιηβταία Ἱοσυηί οἱ ἱπίο]Πσι. 

Υ. Πεβιαπα ΑΙΠορίέαΓΙΠΗ Ρα185 ΠΟΠ εχίσια αἲ οχίγαποίς 

Ρα η πα Π[[ογι, ἱπργ]ηιίς Πα, απ 46 τασῖς οἸθο[ίοπο 1- 

Ρείαν. Νάπα εαοράοίθ5 οχ ογᾶ(πε 5ιιο ορ{ἴπιος 4ποδ(ια βούον- 

πυηί, 6 άπειπόπησιο ἀθ]οσίοτιιηι ἆθμβ οοπιοβδαῦαηά 5 Ῥγο 

πποτο ογοππιάποας αρργοἰιεπάσρῖί, ο ή ρορι]Η5 Γοροίή 6Υαί, 

βίαἴπιαπε Πεχίς σεπίριι5 αἀογαί απααπ1 ἀἄθιπα , αλΐδαπο Πο- 

ποπίρι5, πί οἱ ἁἰγίπα ργονἱάση{ία πιαρἰρίγαίας ςἰί οοπηπη]ς- 

5ᾳ5, ἀαπιογδίαγ. (2) Ρἱο ο]εσίας γαίῖοπε γ{νοπα{ α Ιεσίμης ρις- 

οηρία αθίαν, οί έΠ1η. ορίοτα ΡΓΟ ππονα ραίο ααηηἰρίτο, 

ἴαπα πθ( 6 ργῶηλῖο πθαθ ρῶπα 4πεπι(πα Πα ρο{6 ΠΙα]ΟΓΙΠΙ 

ης μία ἃ ριήπιογά 15 ταία α[οΙί. Τασο σαποΙίαπι ΠΠ] οἱ, 

ΠοΠΙΙΠΘΠΗ 6 δαρά1Ης πιογίο Ρ]οσίεΓα, δἳ γα πανίπηο ἀΐσηις 

ἑαρίια! αρρ]ἱοίο ταοταπα απἱδρίαπηα αδἱορίανς 5οᾷ ΙΠΙ5 αχ 

Πείοθας αἆ γουπα παν, οἱση η ηχον{ῖ5 ῥγα(οτοης : 4ο 

Πιο νίδο, ἀἆοηχαῃ αθίεῃς 5ἱρῖ Ππογίθπη ορηςοἱδοῖέ. Έσογο 

Δπ{οῃ Ππ ἴευγας γΙοίπα5, αίᾳπο Ιία ΟΠΠ ρώπα σαρ[ς οκδΙ αι 

(6) 

Τάρο (τα αηί αποπάαπα ροδί Ἰείαο 5ἴσηπη α 1656 ΠΙΙΒΡΙΠΙ 

ορπληµίατα, αἱ γοοῖς ἵη πἹοτο οδί, πουίί(παπη σε. 

(πσαπι (π]άεπα αάοτμαδθα; 564 4111 πιαίο ἰ ρταβοη ίσης 

εοΙαπα Ποπα(ηί5 Ζομα θ{ηχἰδδοί, πε(ια( παπα τπαΠΙῦιΙ5 πο 1 

9 
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μῆσαι προςενεγχεῖν τὰς γεῖρας, αὐτὸν δ ἀγχόμενον 

καρτερῆσαι µέχρι τῆς τελευτῆς , ἵνα μὴ τοῖς συγγενέσιν 

ὀνείδη καταλίπη µείζω. 
γΙ. Πάντων ὃ 

ὄ περὶ τὴν τελευτὴν τῶν βασιλέων. Κατὰ γὰρ τὴν Μερόην 

/ Δ ’ 

ἐστὶ παραδοξότατον τὸ γινόμενον 

οἳ περὶ τὰς τῶν θεῶν θεραπείας τε χαὶ τιμὰς διατρί- 

δοντες ἱερεῖς» μεγίστην χαὶ χυριωτάτην τάξιν έχοντες, 

ἐπειδὰν ἐπὶ νοῦν αὐτοις ἔλθη, πέμπουσιν ἄγγελον πρὸς 
3 Δ 

τὸν βασιλέα, χελεύοντες ἀποθνήσκειν. (5) Τοὺς γὰρ 
- ο - /{ 

10 θεοὺς αὐτοῖς ταῦτα κεγρηµατιχέναι͵, καὶ δεῖν τὸ πρός- 
- Δ οω / ο 

ταγµα τῶν ἀθανάτων ὑπὸ θνητῆς φύσεως μηδαμῶς πα- 

ροραθῆναι. Καὶ ἑτέρους δ᾽ ἐπιφθέγγονται λόγους, οἵους 

ἂν ἁπλῆ διανοία προςδέζαιτο φύσις, ἀρχαία μὲν καὶ 
ων ” η / / κ / ο) 3 

δυςεξ ξαλείπτῳ συνηθεία συντεθραμμένη; λόγον ὃ οὐκ 

ὅ ἔχουσα τὸν ἐναντιωθησόμ ενον τοῖς οὐκ ἀναγκαίως προνη 

ταττοµένοις. (8) Κατὰ μ. ἐν οὖν τοὺς ἐπάνω χρόνους ὑπή- 

χουον οἵ βασιλεῖς τοῖς Ἱερεῦσιν, οὐχ ὅπλοις οὐδὲ βία 
/ 3 "ως ᾿ 3” ου -ω ον ο / λ 

κρατηθέντες, ἀλλ ὑπ αὐτῆς τῆς δεισιδαιµ.ονίας τοὺς 

λογισμοὺς κατισχυόµενοι’ κατὰ δὲ τὸν δεύτερον Πτολε- 
ν .. 2, 2 / ΑΜΑ 

κ0 µαϊον ὅ βασιλεὺς τῶν Αἰθιόπων Εργαμενης µετεσγηχὼς 

Ἑλληνικῆς ἀγωγῆς καὶ φιλοσοφήσας, πρῶτος ἐθάῤῥησε 
(4 ) Λαθὼν γὰο φρό- 

νημα τῆς β βασιλείας ὁ ἄξιον παρΏλθε μετὰ τῶν στρατιωτῶν 

καταφρονῆσαι τοῦ πρρονάγµατος. 

εἰς τὸ ἄόατον, οὗ συνέξαινεν εἶναι τὸν πρυσοον ναὸν τῶν 

ο” Αἰθιόπων, καὶ τοὺς μὲν ἱερεῖς ἅπαντας ἀπέσφαξε, τὸ 
ον 

δὲ ἔθος τοῦτο καταλύσας διωρθώσατο πρὸς τὴν ἑαυτοῦ 

προαίρεσιν. 

ΥΠ. Τὸ δὲ περὶ τοὺς φίλους τοῦ βασιλέως νόμιμον. 
- / 

καΐίπερ ὃν παράδοξον, διαµένειν ἔ ἔφασαν ἕως τῶν καθ 

40 ἡμᾶς χρόνων. Ἔθος γὰρ ὑπάρχειν λέγουσι τοῖς Αἰθίοψιν, 

ἐπὰν ὁ βασιλεὺς µέρος τι τοῦ σώματος πηρωθῇ δι’ ἦν- 

δηποτοῦν αἰτίαν, ἅπαντας τοὺς συνήθεις συναποθάλλειν 

τοῦτο κατὰ προαίρεσιν’ αἰσχρὸν Ύὰρ ὑπολαμβάνειν τοῦ 
βασιλέως πεπρωμένου τὸ σχέλος ἆ ἀρτίποδας εἶναι τοὺς 

3ὔ φίλους, καὶ μὴ πάντας ἐν ταῖς ἐξόδοις συνέπεσθαι χω- 
λοὺς ὁμοίως" (5) ἄτοπον γὰρ εἶναι τὸ συμπενθεῖν μὲ ν 

χαὶ συλλυπεῖσθαι, καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἀγαθῶν ἁπαν- 
των τε καὶ χαχῶν κοινωνεῖν τὴν βεθαίαν φιλίαν, τῆς δ᾽ 

εἰς τὸ σῦμα λύπης ἄμοιρον γίνεσθαι. Φασὶ δὲ σύνηθες 
40 εἶναι καὶ τὸ συντελευτᾶν ἑχουσίως τοὺς ἑταίρους τοῖς 

βασιλεῦσι, καὶ τοῦτον εἶναι τὸν θάνατον ἔνδοξον καὶ 
φιλίαξ ἀληθινῆς μάρτυρα. (8) Διόπερ μὴ ῥᾳδίως ἐπι- 
ῥουλὴν Ίνεσθαι παρὰ τοῖς ΛΙβίοψι χατὰ το βασιλέως, 

ὡς ἂν τῶν φίλων ἁπάντων ἐπ᾽ ἴσης προνοουµένων τῆς 
4ὔ τ ἐχείνου πρ] τῆς ἰδίας ἀσφαλεί ας. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ 

νόµιµα παρὰ τοῖς Αἰθίοψέν ἐστι τοῖς τὴν μητρόπολιν 
ο κο ΄ ο 

αὐτῶν οἰκοῦσι καὶ νεµομένοις τήν τε νῆσον τὴν Μερόην 

καὶ τὴν γώραν τὴν πλησίον Αἰγύπτου. 
ΥΠΙ. "Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα γένη τῶν Αἰθιόπων παµ- 

60 πληθὴ, τὰ μὲν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τὴν παραπο- 
τάµιον τοῦ Νείλου κατοικοῦντα χαὶ τὰς ἐν τῷ ποταμῷ 

νήσους, τὰ δὲ τὴν ὅμορον τῆς Ἀραθίας νεµόμενα, τὰ 

δ) ἐν τοῖς µεσογείοις τῆς Λιόύης καθιδουµένα. (9) Οἱ ἵ ] | ΐ 
ο / λ / } ς Δ λ Δ 

πλεϊῖστοι δὲ τούτων καὶ μάλισθ’ οἳ παρὰ τὸν ποταμὸν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. α. 

Ηδη α ππογίοΠα αδαιο 54 αησι]αΙοΠσΠῃ [οἱ6γᾳςδα, ης ΡΥΟ- 

(07, 178) 

ρίηα]5 ΠΙο]οΓθΙΙ Ισηοπηπῖα» Ἰαβεπι Ρο8ἱ 86 ΥοΠηαεγαί. 

ΥΠ. Ῥνο οπιπίρι5 ππαχΙπ]θ {Πδο]6ης οδί, ᾳποά Τη πιοτία 

τοσιπῃ ασοἰα[ί. Ναι ααἲ ἵπ Μογορ ἀθογπη οι] {15 οἱ ΠΟΠΟΓΘΒ 

αἀπηπἰςίταηί 5ασετάοίθ5 (οτᾷο αιιίαπα Πίο πιαχίπια Ρο]]δί αιἰ- 

οιοτίίαί), απαπάοσιπαπε 1ρεῖς ἵπ πιοηίθπη γοπογῖ{, ΠΠΙ550 α 

(2) Οτασμ]ῖ5 

επ/ιη ἀθογΙΠῃ 1ος οάἶοί : ηθς [α5 6556, αὐ Πἱο ππογίαΠαπῃ, 

Τ6Ρ6εΏὰ ΠΙΠ{Ιο, γἱία 56 {Παπ αραίσαιαο Πάβεηί. 

ααοᾶ αῑϊ Ἱπηππογία]ας Παβδογίη{, οοηΐαεπιΠΙ. Αα άποσι1ο Τ8- 

Π9πος αἀΠείαπέ, απας ἱπσεπίαπα ΦΙΠΠρ]οχ Υοίοτίᾳπε αεί ρου- 

Ραΐο πιο α5δια([αοίάΤη ηθο {58ἱ5 ΠΟΠ πορθδδαΓ]]5 τ6[Γασαη 1 

(3) Εί ρου 

φυροτίογθ5 ααἰάσπη αρίαίε5 ποτ αγπηῖς αι! Υἱ ορασ[ῖ, 5εᾶ Πηθγα» 

αγσαπιεηία Ἠαβεης {αοΙΙ οτοάαίαίο αἀπηϊδετί{. 

5αρογ»Η1οηίς {α50ἱΠΟ πθηίθΠα οαΡί{ Τερες 5αοεγάοιΏα5 ΠΊο- 

Τ6πῃ σοβδογηηΐ : ἀοπθο ἨΤΡάΠΙΕΠΕΣ, 4ΠΙοΡΙΠΙ ΓεΧ, ῬίοΙθ- 

πιορί 56οιπα1 {επιροτίρας, ἄπεοζΙΠι ἀἱδοῖρ]ίηερ αἱ ΡΗΙ]05ο- 

Ρ]ία: ρατίῖοθρς, πιαπάαία ἵ]]α Ῥίπηας αἀδροιπανί απθας (Πέ. 

(4) Ναπι μ]ο αΠἴπιο, αῖ ΤΘΡΕΠΙ 4θοθΓθΕ, 5ΠηίΟ , ο Πα πα Πα 

πΙαΡΙ ἵπ Ιοοίπῃ Ιπασσθβδπα, πρί αὐΓθάπι Γη {εππρ]απι {- 

ἠΜοριπα, ΡΓο[αοίΠ8., 9ΠΊΠ65 δασθτάοίος Ιησα]ανγίέ, οἱ αΏο]ίο 

ΠΊΟΥΘ ΡηΙδπο οοίογα το αγΙ(γῖο 5αο ἸηδίαιγανΙ!. 

ΥΠ. Τιεεσοπι τορίς απιοῖς ργαβδοτρίαϊα, αἰδὶ πιγαΡΙΙΘΠῃ, 

αᾱ απο {αππεη πδαιε {οπρεδίαίεπι ἀπτατα ρογμ]ροη{. Μο8 

{Ωλορίρις οδί, 5ἱ τοσί απασαπαπθ 46 σα δα πιοπηβεπι αἱ]- 

ααοά οογροτί5 παπα 5ἳέ, αἱ οηπες οἶας [απηίατος 14 

ἱρξΙΠῃ 5ροηίο βἱΡΙί ἀεουτίθηί. Τιατρε οπίπι ἀποιηί, δἱ ογΗ5 Γοχ 

ΠΙάΠΟΙΙΗ Παῦθαί, Ἱπίοσηῖς 6956 ροᾷἱρις5 ηθδεθβδατίο5, ηος 

ΟΠΠΠΘΣ «Φᾳ116 ο]αιπά05 Ρε: γία5 ισα ο (ας; (2) αΏδΓΟΠΠΗ ΘΠΙΠη 

απη]ο]Πασαθ γετα οἱ οοηδίαη{{ ΙπάΙσπΙπα ]πάϊσαηί, ἵπ οείονῖ5 

(πα α4νθιδοῦ παΠ1 5εοαπάα {οΓ{Π2 οοπΙπηΝΠΙΟΠΕΠΗ Ἠάβυτο, 

Ραπίαιο ἸηοίΙ οἱ ΠΙΦΥΟΥΘ α(βοῖ; εογροΓ!5 Υεγο ἀο]ογες οί γηῖα 

ΠΟΠ βἴπη] ραγοἱρατθ. ΟἱΠ ΙΠΊΠΊΟ ΟΟΠΙΙΠΗΠΕΠΑ οΠῃ τερίρας 

πιοτίαοπα ορροίθυθ αΠΠΙ605, ἵπ ΠΊΟΥΘ Ροβϊίαπι; αππηαε Ιπίθγ- 

να η σ]ογίοδαπα, οἱ βἵποσγῶ απη]οῖἶσο {βδίδΠι 6556 ργάἰσαηί. 

(3) Ιά6ο που [πο] αριιά Πίορες τοσεπι Ιηδίάϊς αρρείί, 

σπα οΊηηθς απηϊο πλα ία πίεγ ο ργογἱἀδη/ία 4ε Πλας 5αασθ 

ἱρδογιπῃ ἰποσ]απηϊίαία δἰηί 5ο] ΙΙ. Ησοο δίαἱία 5η {ΠΙο- 

Ρα αἱ ρηαι απ θ]α5 {αγγ αβοη 6ἱ Μοιοθη ἱΠβυ]αΠι 

ΠπΙ((πιαπ]άαε 4σγρίο τοβίοηθΠα {επεηί. 

ΥΠΙ. δυπί οίίσπη αἰία σεπίος 41ΙΠιοράπη απαπιρ]ῃατίπι, 

απατά Ἠσο πέγαδααο ΝΗΙ πρας Ἰπδυ]αδαιθ ἵη Παγίο Ἰαρῖ- 

{αηΐς μ Αταβίαπι αἠηραπέ, ποπη]]οο 1 πιοά[(εγγαπεῖς 1]- 

Ώγα. 5ο465 αροπί. (9) ΡΙογίαπε οΠΊΠ6Ρ, οἱ πιαχίπηε Βαπη]ηϊ5 

ἁεσο]α., μίστο 5η{ «ο1ογ6, [αοἱρ 5ἶπιᾶ, επδρίθ οαρΙΗ15; Π1ο- 
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3 / 

ίόδεαις 

σιµοί, τοῖς δὲ τριχώμασιν οὐὖλοι. Καὶ ταῖς μὲν ψυχαῖς 
ο 1) λ λ οϱ. 3 / 

παντελῶς ὑπάρχουσιν ἄγριοι καὶ τὸ θηριῶδες ἐμφαί- 

3 ο. » ᾿ / να όλ ὃς -- αἲ 

οἰκοῦντες ταῖς μ.ὲν γρθαις εἰσὶ µέλανες, ταῖς ξ 

νοντες, οὐχ οὕτω δὲ τοῖς θυµοῖς ὥς τοῖς ἐπιτηδεύμασιν" 

αὐγμηροὶ γὰρ ὄντες τοῖς ὅλοις σώμασι, τοὺς μὲν ὄνυχας 

ἐπὶ πολὺ παρηγµένους ἔγουσι τοῖς θηρίοις παραπλησίως, 
ο ι Ν 3 / ο / .ν [κῤ 3 

τῆς δὲ πρὸς ἀλλήλους φιλανθρωπίας πλεϊῖστον ὅσον ἀφε- 
λ - 

στήκασι' (8) καὶ τὴν μὲν φωνὴν ὀξεῖαν προθάλλοντες, 
.ω π Δ ». 3 Φ / 3 / ο 

τῶν δὲ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδευομένων εἰς βίον ἥμερον 
οὐδ' ὁτιοῦν ἔχοντες, μεγάλην ποιοῦσι πρὸς τὰ καθ’ ἡμᾶς 
ἔφη τὴν διαφοράν. (4) Καθοπλίζονται δ) αὐτῶν οἳ μὲν 
ἀσπίσιν ὠμοθοΐναις καὶ µιχροις δόρασιν, οἱ δὲ ἀχοντίοις 
Ε) / ο οι ο ρα “ς νο «ο ἀναγκύλοις, ἐνίοτε δὲ ξυλίνοις τόξοις τετραπήχεσιν, οἷς 
τοξεύουσι μὲν τῷ ποδὶ προςβαίνοντες, ἀναλωθέντων δὲ 
ο ώ / ρου ο / ” / 

τῶν οἴστων σχυτάλαις ξυλίναις διαγωνίζονται. Καθοπλί- 

ζουσι δὲ καὶ τὰς γυναῖκας, δρίζοντες αὐταὶῖς τεταγµένην 

ἡλικίαν, ὧν ταῖς πλείσταις νόμιμόν ἐστι χαλκοῦν κρίχον 
φέρειν ἐν τῷ χείλει τοῦ στόματος. (6) ᾿Εαθῆτι δέ τινες 

μὲν αὐτῶν ἁπλῶς οὗ χρῶνται, γυμνῆτα βίον δι’ αἰῶνος 

ἔχοντες καὶ πρὸς µόνα τὰ χαύματα ποριζόµενοι βοή- 

θειαν αὐτουργὸν ἐκ τοῦ παραπεσόντος' τινὲς δὲ τῶν 

προθάτων τὰς οὐρὰς ἀποκόπτοντες ἐκ τῶν ὄπισθεν, κα- 

λύπτουσι διὰ τούτων τὰ ἰσχία, καθάπερ αἰδὼ ταύτην 
προθαλλόμενοι" ἔνιοι δὲ χρῶνται ταῖς δοραῖς τῶν κτη- 
νῶν, εἶσὶ δ᾽ οἳ περιζώµασι µέχρι μέσου τὸ σῶμα χα- 

λύπτουσιν, ἐκ τῶν τριγῶν πλέκοντες, ὡς ἂν τῶν παρ) 

αὐτοῖς προθάτων ὄντων μὴ φερόντων ἔρια διὰ τὴν ἴδιό- 
τητα τῆς χώρας. (6) Τροφη δὲ χρῶνται τινὲς μὲν 

- [ο / {ἳ 

λαμθάνοντες τὸν γεννώμενον ἐν τοῖς ὕδασι καρπὀν, ὃς 
3 ἀ 3 / / λ / Δ Δ ὰ /8 

αὐτοφυὴς ἀνατέλλει περί τε τὰς λίµνας καὶ τοὺς ἑλώδεις 
ρα Ν 

τόπους τινὲς δὲ τῆς ἁπαλωτάτης ὕλης τοὺς ἀκρέμονας 

περικλῶντες, οἷς καὶ τὰ σώματα σχιάζοντες περὶ τὰς 
/ 

µεσηµθρίας χαταψύχουσιν: ἔνιοι δὲ σπείροντες σήσα-- 
Δ / 3 ον Α - / ου / » 

μον χαὶ λωτόν, εἰσὶ δ᾽ οἳ ταῖς ῥιζαις τῶν καλάμων ταῖς 
σ /{ ὃ / ὃ .] ὁλί μα] .) ο ὶ 

ἁπαλωτάταις διατρεφόμενοι' οὐκ ὀλίγοι δ) αὐτῶν κα 
ταῖς τοξείαις ἐγηθληκότες τῶν πτηνῶν εὐστόχως πολλὰ 

τοξεύουσι, δι’ ὧν τὴν τῆς φύσεως ἔνδειαν ἀναπληροῦσιν' 
ο) - ο Δ 

οἳ πλεΐστοι δὲ τοῖς ἀπὸ τῶν βοσκημάτων κρέασι χαὶ 

γάλαχτι καὶ τυρῷ τὸν πάντα βίον διαζῶσι. 
-ω / ο 

ΙΧ. Περὶ δὲ θεῶν οἳ μὲν ἀνώτερον Μερόης οἰκοῦν- 
3 / Εῤ ον / ο Τ) η β / Ν Δ Δ 

τες ἐννοίας ἔχουσιδιττᾶς. Ὑπολαμόάνουσι γὰρ τοὺς μὲν 
.ο σ ή’ 

αὐτῶν αἰώνιον ἔχειν καὶ ἄφθαρτον τὴν φύσιν, οἷον ἥλιον 
λ ον λ / 

καὶ σελήνην καὶ τὸν σύµπαντα κόσμον, τοὺς δὲ νοµί-- 
ο” λ Ν 

ζουσι θνητΏς φύσεως χεκοινωνηκέναι χαὶ δι’ ἀρετὴν καὶ 

κοινὴν εἰς ἀνθρώπους εὐεργεσίαν τετευχέναι τιμῶν ἆθα- 

(5) τήν τε γὰρ Ἴσιν καὶ τὸν Πᾶνα, πρὸς δὲ 
τούτοις Ἡραχκλέα καὶ Δία σέδονται, μάλιστα νοµίζον- 
γάτων’ 

τες ὑπὸ τούτων εὐεργετῆσθαι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος. 

Ὀλίγοι δὲ τῶν Αἰθιόπων καθόλου θεοὺς οὐ νοµίζουσιν 

εἶναι" διὸ καὶ τὸν ἥλιον ὡς πολεμιώτατον ὄντα κατὰ 

τὰς ἀνατολὰς βλασφηµ.ήσαντες φεύγουσι πρὸς τοὺς ἑλό- 

δεις τῶν τόπων. Παρηλλαγμένοις δ ἔθεσι γρῶνται χαὶ 

περὶ τοὺς παρ) αὐτοῖς τελευτῶντας. () Οἱ μὲν γὰρ 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟΠΙΙ 1). ΠΠ. 15ἱ 

γεια Ῥε]αίηος ρυῶ 9ο [ογαπέ, Ποοί που. {αρα ἱησοπίϊβ 

απαῦα πάς ε[ογαί{. ΒᾳπαΠά1 οηἴπη (οίο οοἵροχε, πηρες 

Ίοησο ρνοπποπίος αροπί, αῖ ο, οἱ αἲ Ἰαπηαηίίαίο 

πηα ία ΡΙΓΑ τερεαη!. (ϐ) Ὑοσσιη επ ΕΠί αοπέαη); 

οἱ απία ΠΙι] οπηΠίπο δἰπάίογαπα, απ αἆ πιαηδιο[οῖς 

γι(ῶ ου]ίαπα αἲ αμίς οχογορηίας, ΠΠ Παροπέ, ΡΙάΙΠΙΗ α 

πορίπς ππορας ἀῑεναηί, (4) Αιπιὰ [εγπ{ αΠῖ 6ΊΥροος ο 

ογιάο Βου ουτίο αεί Ἰαδίας οχῖ]ος : αΏ πιιοτοπῖρας αἁπη- 

ο Ἱαοπ]α: αααπάοσιθ Ἠσησίς αἰαπίαν ατοαβας απδἰογηἡ Πα 

οαρίίογαπα, απἱρας Ιπιροβίίο ροᾷο αἀάποίῖς αρίίας Ιπίου- 

αποηί, Ιδηαα αβδιης, 5αΐρας ἀθοθτίαηπί. Απηπαπί οἱ {ᾳ- 

πη]πᾶς, οργίο αίαμῖς (ατιηίπο 1 ρταςΗέαίο; απαταΠα Ρ]ο- 

τίδαιο ΠδΠαίπΠα οδί ΦΠοΙΠΙ Ιαµηῖ5 απΠΙΙΗΠΙ οἴἰγοιπ][οιγο, 

(6). Ὑερίῆνας απἰάαπη Ῥγουδας πον. πππίας, Ῥ6γ ΟΠΊΠΘΙΗ 

γΠίαπα πάΙ, οἱ 5οἱ5 ἀπηλίαχαί ατάοτος ργορθίάί ππάσοιη- 

απθ οβ]ας ανονίαπί. Νοηπυ]Ι τοβοσίς ονἴππι οαπς1ς, 

σ6ι Ῥιάοπίς γε]απιοηίο, {ρπποτα οἰπσαπί. δπί οἴαπα απ] [η- 

ηΘΠΙΟΤΙΠΩ εοτῖα αἆ Ίου αδνροπί. ΑΠ δαβ]σασι]ῖς {οσιηί 

ουπες ο οαρΙΠΙο οοπίοχ/15, παπι οῦ. παίΙΓαΠι Ἰοοί οτος 

νοµετα πο [ργαηί. (6) Οἶρας αἰῖς οί (πο αιάἆαπα 

ἁσυα σας, δροηίο 58. ΕἴΓΟΠΠΙ δίαρπα οἱ ρα]αζθς Ρεογε- 

πἰθης ; α]ῖς ἀεσσιρίῖ (επετίονῖς κἴ]να. ταπηαςου], αποτιῖπι 

Ὁπ]βγα οοΓροΓα 4ποσπε αΏ ἁδία πηεγ]άΙαπο το[σοταηί ποη- 

πι]]ής ἀεηπίαια 56δαΊη5 οἱ Ἰοίαδ, απογαπ 5οΠιθΠίθΠ {Δ- 

οἵππί; απἰάαπα {οπογγίπηϊς αγαπάίπαπα ταίαβρας νἰοίαη!, 

πθς ραιοί αγίο ἑασ[(ίατία οχοτοῖ(α{{ πιασπαπα. γο]αΜαπα ϱ0- 

Ρίᾶπι ςαδί1ἱ5, αι α 56ορο Ἰαιά [αα]ο αΏαιταπί, Ιπίοιβ- 

οἸεμάο παἴπγα]θπη ρεπητίαπα οχρ]εηί. 5εά πηαχῖπηα ρα15 63η - 

πριας οἱ Ἰαοί ΡδοπάπΠη οἈδαο(μο {οίο 86 υἱί {6ΠπροΓθ 

5ιδίοπίαη{. 

1Χ. ο ας 41ἱµίορες ααϊ 5Ἴρνα ΝΤεγοθη Παβίίαπ{ ΡΙ[απίαπα 

απ ηί. ΑΠΟΤΗΠΙ οηίπα Π{ΠΤΑΠΑ Φογηαπη 6556 εί οοΥΓαρΙΙο- 

πὶς οχροΓίοΠα, 41ο Ίοσο 5ο]είῃ αἱ ΙάηᾶΠΙ {οίππιαα ππππά πι 

Ρομηί : αἰίος πιογαἰ{5 απἰάσπα πα αγ ραγΙάΡ65, 5εᾷ ο νΙι- 

Ππίοηα θἱ ἵῃ ΠΟΠΗΙΠΗΠΙ δοςἱδίαίοπα Ρεπθβοἷᾶ Ποπογο5 Ιπηπποτία- 

Ίο5 εοπδδοι{ος 6556 ορίπαπ ας, (9) Τ5ἱάειη οηίΠῃ ας Ραπα, οΙΠ- 

απο ῖς Ηογομ]θίη οἱ φογοῃ οο]αηί, φποπίαπι 4. ἱ5 ρα! 

πιαχἰηηϊς 66ΠΙ15 ΠΗΠΙάΠΗΠΙ ΏεποβοΙς οπηλΙΙαίΗΠΗ 6556. Ρα110ἱ 

Ι4ΠΊΟΠ 2ΙΠΙορΡΠΙ πα]]ος οΠΙΠίΠο ἆθος 6556 ίαἰαη{. Ε{ Π 5ο: 

Ίοπα οχογΙοΠ{θΠῃ { 1η [ος{1βδΙπαΙΠ Ποδίθπα οχδθογαη{ο5 α ρα]- 

465 (αρϊιμί, Φσοις οίἵαπη παπα αθο σοηίος ἀ[ιποΙς αριιά 56 

Ἱηδία (ποίσπί. (3) ΑΙ οπίπα ἵπ Ππππθη οο5 αθ[οαηί, Ἠαης 

λ ο / ας 3 . ἆ σσ Φα Β ο. 
εἰς τὸν ποταμον βάλλοντες ἀφιᾶσιν, ἀρίστην ἠγούμενοι | ορίίππαπα 5ορο]ίοπά{ πιοάυπα ταὰς αλ εἰεουπ[αδο Πἱος ντο 

9. 
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ταφὴν ταύτην; οἱ δὲ περιχέαντες ὕελον ἐν ταῖς οἰκίαις . ἀοηιὶ οομδευναηί, πα ΠΙΟΓΙΠΟΓΙΠΗ [α0ἱ65 Πο Ἰρποίας οὐδὲ 

φυλάττοντες νοιίζουσι δεῖν μήτε τῶν τελευτώντων 

ἀγνοεῖσθαι τὰς ὄψεις τοῖς συγγενέσι μήτ ἐπιλανθάνε- 
σθαι τοὺς προςήκοντας τῷ γένει τῶν προςῳκειωμένων" 

ἔνιοι δ᾽ εἷς ὀστρακίνας σοροὺς ἐμθάλλοντες κατορύττουσι 

χύκλῳ τῶν ἱερῶν, καὶ τὸν ἐπὶ τούτοις γινόμενον ὕρχον 
ϱω [ο λ' νὰ / ») / 

µέγιστον ἡγοῦνται. (4) πάς δὲ ο τος εειρι ρω 

σιν οἳ μὲν τοῖς εὐπρεπεστᾶτοις; τύχης ἡγούμενοι ὄδρα 

ἀμφότερα, τήν τε μοναρχίαν καὶ τὴν εὐπρέπειαν, οἱ 

δὲ τοῖς ἐπιμελεστάτοις χτηνοτρόφοις παραδιδόασι τὴν 

ἁρχήν, ὧς μόνους ἄριστα τῶν ὑποτεταγμένων φρον- 

τιοῦντας: ἔνιοι δὲ τοῖς πλουσιωτάτοις τοῦτο τὸ τίμιον 

ἀπονέμουσιν, ἠγούμενοι μόνους αὐτοὺς ἐπικουρεῖν τοῖς 

ὄχλοις δύνασθαι διὰ τὴν ἑτοιμότητα τῆς εὐπορίας: εἰσὶ 

δ᾽ οἳ τοὺς ο διαφέροντας αἴροργεοι τα κρί- 

νοντες τοὺς ἐν πολέµῳ πλεϊῖστον δυναμ. ιένους ἀξίους εἶναι 

μόνους τυγχάνειν τῶν πρωτείων. 

Χ. Τῆς δὲ παρὰ τὸν Νεῖλον χώρας τῆς ἐν τῇ Λιβύη 

χειµένης ἐστί τι μέρος τῷ κάλλει διαφέ 6ρον" τροφάς τε 

γὰρ φέρει δαψιλεῖς καὶ πο καὶ πρὸς τὰς τῶν χαυ- 

μάτων ὑπερθολὰς ο βοηθείας εὐθέτους τὰς ἐν τοῖς 

ἔλεσι καταφυγάς' διὸ καὶ περιµάχητος ὅ τόπος οὗτος 

γίνεται τοῖς τε Ἀίθυσι χαὶ τοῖς Αἰθίοψι, καὶ πρὸς ἆλ- 

λήλους ὑπὲρ αὐτοῦ πολεμοῦντες διατελοῦσι. (5) Φοιτᾶ 

δ) εἰς αὐτὸν καὶ πλῆθος ἐλεφάντων ἐκ τῆς ἄνω γώρας, 

ὡς μὲν ἔνιοι λέγουσι, διὰ τὴν δαψίλειαν χαὶ τὴν ᾖδο-- 

νὲν τῆς νομῆς ἔλη γὰρ θαυμαστὰ παρεχτείνεται τοῖς 

σελεαι τοῦ ποταμοῦ, πολλῆς καὶ παντοίας ἐν αὐτοῖς 

φυοµένης τροφῆς. (3) Διόπερδταν Ὑεύσωνται τοῦ θρύου 

καὶ τοῦ αλάμου, διὰ τὴν Ἠλυχύτητα τῆς τροφῆς μέ- 

νει καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων δίαιταν καταφθείρει: δι ἣν 

αἰτίαν ἀναγκάζονταν φεύγειν εἰς τούτους τοὺς τόπους, 

ὄντες νομάδες καὶ σχηνῖται, τὸ σύνολον τῷ συμφέροντι 

τὰς πατρίδας. ὁρίζοντες. - (4) Αἱ δ) ἀγέλαι τῶν αἱρημέ- 

νων θηρίων τὸν μεσόγε ειον χώραν ἐκλείπουσι διὰ σπάνιν 

τροφῆς, ἅτε συντόμως τῶν φυομένων ἐν τῇ ΥΠ πάντων 

αὐαινομένων' διὰ Ὑὰρ τὴν τοῦ χαύµατος ὑπερθολὴν χαὶ 

τὴν λευψυδρίαν τῶν πηγαίων καὶ ποταµίων ὑδάτων 

σχληρὰς καὶ σπανίους συµθαίνει γίνεσθαι τὰς τροφάς. 

(6) Ὡς δέ τινές φασιν, ὄφεις θαυμαστοὶ γίνονται τό τε 
/ λ λ νὰ λ λ / 9 νο 

μέγεθος καὶ τὸ πλᾶῆθος χατὰ τὴν προς κπλουμένην 

χώραν" οὗτοι δὲ περὶ τὰς συστάσεις τῶν ὑδάτων ἐπιτί- 

θενται τοις ἐ έφασι' χαὶ να, ς εἲς ἁλκὴν περιπλέ- 

κονται ταῖς σπείραις εἰς τὰ σκέλη, καὶ πέρας ἕως τούτου 

συνέχουσι βιαζόµενοι καὶ σφίγγοντες τοις δεσμοῖς, ἕως 

ἂν ἀφρίσαντα τὰ θηρία πέση διὰ τὸ βάρος" ἔπειτ᾽ ἄθροι- 
ζόμενοι τὸ πεσὸν σαρχοφαγοῦσι, ῥᾳδίως ἐπικρατοῦντες 

διὰ τὴν δυσχινησίαν τοῦ ζῴου. (6) Ἀπολειπομένου ὃδ᾽ 
ἀπορήματος διὰ τν) αἰτίαν οὐ συνέπονται τοῖς ἐλέφασιν 

εἰς τὴν προειρηµένην παραποταµίαν διώχοντες τὰς 

συνήθεις τροφάς, φασὶ τοὺς τηλικούτους ὄφεις τὴν μὲν 

ἐπίπεδον τῆς χώρας φεύγειν, περὶ δὲ τὴν ὑπώρειαν ἐν 
ταῖς φάραγξι ταῖς τὸ μῆκος ἀγηκούσαις καὶ τοῖς σπη- 

οορηα(1δ, που σου Πάπα ΡΓορΙπ(οτΙΠΙ 605 ομ]γῖδοϊ ἀ6- 

6606 οοηδοη{; ποηημΙΗΙ φαπάαρ]]]5 (ορίασαῖς οοπά1{ος οἴτοιι 

(οηρ]α ἀο[οάταπί, οἱ ϱΥ5ΗΗμαπα 8αρου 15 ΠαΤαΠΙΘΗ{ΙΠΗ Ίοημο 

αποιΙβδίπηππη μαβείατ. (4) Βορπα (πρ αἲ ογπιοξίςοί- 

ας, αἱ αἱ υἰτάπη(ιε, εί ροίερίαίθια τορίαπα οἱ {ογπηςΡ εἶς- 

Ραπίαπη, [ογίαπῶ ἄοπαπα οχἰς πια; αΠί Ροσογπα οπΓαίο- 

τΙρΗΦ παχίηιο ἰπάιβίγῖς, αἱ αἱ 5ο οµΓαά. 5αβά Πίο 

ορίίπια ροςίιῖ εἰπί, τοσηί οἸαγαα (αάηίς ΑΠ ΠΟΠΟΓΘΠΗ 

Ιδίαπι ἀε[ογαπί ορ]οπ{ἰβεἰπηῖς, 4ος 9ο]ος 4θ ραγαία {αοι]- 

ἰαίαπῃ. οορία. ΡΙοΡί5 ἱπορίαπι 5β]ογατθ Ῥοβ5ο αγρήταπί; 

δυπί εαπα συ] {ο πάἶπο ϱγοῦαἰδδίπιος τοσηο ργβοΙαη!, 

αποά Τη Ρε]]ο να]επίθς ριαίπχαπη οείετῖς οπιηῖρια5 ργῶ[6Γοη- 

405 ο58έε ]παἱοδηί. 

Χ. Περίοηί ΝΟ αἀ]αεεηίί ἵπ Ίθγα Ῥογίο αοράαα 

ἁπηώη]ίαίο οχοθ]{. Ναπι ναγία) αἰπιοηία» Πιασπαπα οορίαΠα 

ει ρηλη]δίναί, εἰ αἆ ογΙαπάπα ΠΙηΙΙος δο]ἱ5 α»δίΙ5 οΟΠΊΠΙΟ- 

ἀςδίηια ρα]αάες το[ασία ργῶβοπί. Ιά6ο 46 Ἰχου Ίοςο Ιπίαι 56 

Ραρηαηί ἨλΙορος αἱ ΑΙ, οί ροιρείαῖ5 Πηπίαο 56ο Ε6][15 

γοχαρί. (9) ΕΙερΠαπ{άΠ1 ποσο αγπιθηία αδαρογ]ογί 1ήβγα, 

αἱ ποπη 1 οραπί, οϐ ραδίας αθαπάση Βασ 6ἱ γο]αρίαίαηι 

ἠ]απα (αμ ποηίαη{. Μπορ επίΠῃ Ραιηά6ς αἱ οπηΠῖβ Ρ61Ι6ΓΙ8 

Ραβι]ο γο[ο(ῶ) ηρῖς Παν ορίοπάαπίέατ (9) άπαΓάΠ1 {αηοῖς εἰ 

αγαπόἰπίρα5 ἀεσιδία[ἶς, διαν]ίαίο οἱ δῖ τοΙΠπαπ/{γ, οἱ ΥΙοίΏ 

Ιιοπίππὸ οοτγαπαριη{, (πἱ θα 4θ οαιιςᾶ ο Ιο6ἱδ Πἱ5 ἤασεγο ϱ0- 

συηίαγ, γἱέορ εγγαίίουο ἀθαθῖ οἱ ἵη {οηίοι]5 µαρίίαηί6ς, οπλη:- 

ποσιθ οοπηποΚΠίαίθ ραΐγίαπα ἀείεγπιπαπίες. (4) Ατπηρηία, 

46 ααίδιας ἀῑσίαΠα, ΡαδοΠΟΓΗΠΙ Ιπορία πιθαΙ(θγΓαηθί5 6χοθ- 

4 μηέ, αποά οἵἱο {ευγῶ {ωΐμ» Πίο εχαγθβουη/. ΟΡ Πηππλοάίϱο8 

οπίπῃ αγάογος {οπίαπσραα ος Παγία]]5 ασαα; ἀα[εοξαη Πογγ]ᾶί 

οί ναί Πο ραδίας οχδἰδίαη{. (6) Ργῶίετοα, αἱ ποηπυ] τ6- 

{οί η ο[ἴετα, 4π8πι γοσαη{, ταβίοηθ 5ιαρεπᾷς πιᾶσηϊ- 

(αάϊπῖς οἱ (οπιοπίϊ βετρεπίας οἰσηπηίαν. Ηί εἰερμαπίες 

οἴτοα ἁ4παγΗΠ. οοηβασεδ Πλασηα γυἱ αἀογ, έΓΙΤ8 ἱρδογάΠα, 

ρίῖς εαἱ5 οἴγουπαρ]εαία, ίαπα αἷα βγηχίς ποχίρας οοανοίαη{, 

4 πα πιο]θ {απάσπι {αἱ5οσπίος ργο]χα 6ΠΙ βρΙπιᾶ Ργοσ- 

Ῥαπί. ΤάΠΙ «αΥΠΘ5 ῥγο]αρδογαπη οομίοἶπι ΠΙ ἀεγοτοπί, οὐ 

ἱπιροδίέαπα Ῥο]ασς πηοίΏα (αοἵ]ε γἰσίοτος. (6) θα απ} ααίΘΠη 

γοβἱαί ἴ]]α ἀἰ[βει]ία5, απαΠαϊη 46 6ααδα αά ονᾶς Παπ{Π]ς Ι8Π 

ἀἰσία» ϱι. [απηματῖς 6500 5{πάἱο εἰεριαπίο ποῦ 1η96- 

αυαπίαν, ἀἰοππί ἄΠΡΙΙΕΒ. 1105 ΙπΙΠΙαΠΕΡ ἃ εαπιρεςίήριις τε- 

(προιο, οἱ οἴτοα ποπ αη Ταάϊ6θς 1 Ἰοηρίδ οοπγαΗ/ριις αἱ 
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λαίοις τοῖς τὸ βάθος ἔχουσι συνεχῶς ἐναυλίζεσθαι" διο- 

περ τοὺς συμφέροντας χαὶ συνήθεις τόπους μηδαμῶς 

έκλε ἔπειν, αὐτοδιδάκτου πρὸς τὰ τοιαῦτα τῆς ο προς 

οὔσης ἅπασι τοῖς ζῴοις. Περὶ μὲν οὖν Αἰθιόπων καὶ τῆς 

6 χώρας αὐτῶν τοσαῦτα λέγομεν. 

ΧΙ. Περὶ. δὲ τῶν συγγραφέων ἡμῖν διοριστέον, ὅτι πολ- 
λοὶ συγγεγράφασι περὶ τῆς Αγύπτου καὶ τῆς Αἰβιοπίας, 

ὧν οἱ μὲν ψευδεῖ φήμη πεπιστευκότες» οἳ δὲ παρ. ξαυ- 

τῶν πολλὰ τῆς ψυχαγωγίας ἕ ἕνεχα πεπλακότες, δικαίως 

ι0 ἂν ἀπιστοῖντο. (5) Ἀγαθαρχίδης μὲν γὰρ ὁ ἸΚνίδιος 

ἐν τῇ δευτέρα βίθλῳ τῶν περὶ τὴν Ἀσίαν, καὶ ὁ τὰς 
γεωγραφίας συνταξάµενος Ἀρτεμίδωρος ὁ ̓Ιἐφέσιος χατὰ 

τὴν ὀγδόην βίθλον, καί τινες ἕτεροι τῶν ἐν Αἰγύπτῳ 
κατοικούντων, ἱστορηχότες τὰ πλεῖστα τῶν προειρηµέ- 

1 νων ἐν πᾶσι σγεδὸν ἐπιτυγγάνουσι. (3) Καὶ γὰρ ἡμεῖς 
καθ᾽ ὃν καιρὸν παρεθάλοµεν εἰς Αἴγυπτον, πολλοῖς μὲν 

τῶν ἱερέων ἐνετύγομεν, οὐκ ὀλίγοις δὲ καὶ πρεσθευταϊῖς 

ἀπὸ τῆς Αἰθιοπίας παροῦσιν εἰς λόγους ἀφικόμεθα": παρ᾽ 

ὧν ἀχριθῶς αρα πυθόµενοι, καὶ τοὺς λόγους τῶν 

2ο ἱστορικῶν ἐξελέγξαντες, τοῖς μάλιστα συμφωνοῦσιν 

ἀχόλουθον τὴν ἀναγραφὴν πεποιήµεθα. (4) Περὶ μὲν 
οὖν Αἰθιόπων τῶν πρὸς τῇ δύσει κατοικούντων ἄρχε- 

σθησόμεθα τοῖς ῥηθεῖσι' περὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν µεσημ- 

έρίαν χαὶ τὴν Ερυθρὰν θάλατταν κειμένων ἐν μέρει διέξ- 

9ὔ ιµεν" δοκεῖ δ) ἡμῖν ἅρμόττειν προδιελθεῖν περὶ τῆς τοῦ 

χρυσοῦ κατ παχευῆς τῆς ἐν τούτοις τοῖς τόποις Ὑινομένης. 

ΧΙ. Περὶ γὰρ τὰς ἐσχατιὰς τῆς Αἰγύπτου χαὶ τῆς 

ὁμορούσης Ἀραθίας τε καὶ Αἰθιοπίας τόπος ἐστὶν ἔχων 

μέταλλα πολλὰ καὶ μεγάλα χρυσοῦ συναγοµένου [πολ- 
90 λοῦ] πολλη καχοπαθείᾳ τε καὶ δαπάνη. Τῆς γὰρ γῆς 

μελαίνης οὔσης τῇ φύσει χχὶ διαφυὰς χαὶ φλεθας ἐχού- 

σης μαρμάρου τῇ λευχκότητι διαφερούσας χαὶ πάσας 

τὰς περιλαμποµένας φύσεις ὑπερθαλλούσας τῇ λαμπρό- 

τητι͵ οἳ προςεδρεύοντες τοῖς μεταλλικοῖς ἔργοις τῷ πελήθει 
45 τῶν ἐργαζομένων κατασχευαάζουσι τὸν χρυσόν. (9) Οἱ 

γὰρ βασιλεῖς τῆς Αἰγύπτου τοὺς ἐπὶ χαχουργία χατα- 

δικασθέντας καὶ τοὺς κατὰ πόλεμον αἰγμαλωτισθέντας, 

ἔτι δὲ τοὺς ἀδίχοις διαθολαῖς περιπεσόντας καὶ διὰ θυ- 

μὸν εἰς φυλακὰς παραδεδοµένους, ποτὲ μὲν αὐτούς, 

40 ποτὲ δὲ καὶ μετὰ πάσης συγγενείας ἀθροίσαντες παρα- 

διδόασι πρὸς τὴν τοῦ χρυσοῦ µεταλλείαν, ἅμα μὲν τι- 
µωρίαν λαμθάνοντες παρὰ τῶν καταγνωσθέντων, ἅμα 
δὲ διὰ τῶν ἐργαζομένων µεγάλας προςόδους λαμόά- 

νοντες. (8) Οἱ δὲ παραδοθέντες», πολλοὶ μὲν τὸ πλῆθος 

«ὔ ὄντες, πάντες δὲ πέδαις δεδεµένοι, προςκαρτεροῦσι τοῖς 

ἔργοις συνεχῶς καὶ μεθ’ ἡμέραν καὶ δι’ ὅλης τῆς νυκτός, 
ἀγάπαυσιν μὲν οὐδεμίαν λαμθάνοντες, ὁρασμοῦ δὲ 
παντὸς φιλοτίμως εἰργόμενοι' φυλαχαὶ γὰρ ἐκ στρα- 

τιωτῶν βαρθάρων καὶ ταῖς διαλέχτοις διαφόροις χρω- 

60 µένων ἐφεστήκασιν, ὥςτε µ.ηδένα δύνασθαι δι’ ὁμιλίας 
3 φιλανθρώπου τινὸς ἐντεύξεως φθεῖραί τινα τῶν ἐπι- 

στατούντων. (4) Τῆς δὲ τὸν χρυσὸν ἐχούσης γῆς τὴν μὲν 

σκληροτάτην πυρὶ πολλῷ καύσαντες καὶ πονῄσαντες 

γαύνην, προςάγουσι τὴν διὰ τῶν γειρῶν κατε εργασίαν΄ 

τὴν δὲ ἀνειμένην πέτραν καὶ µετρίω πόνῳ δυναµένην 

αἰΠὶ5 δρε]αποῖς. Ηίπο βοτὶ, αἱ αρία οἱ οοηδισία οἱ Ίσσα πο 

ἀδδεγαπί; παίατα δἱο Φααζθηία, ασ» ροηίο δια, απἱά Ίπποι, 

απ]ά πουσαί, απἰμια]ία απῶατιο οἀοθεί. Ταπίπιη ἆς Αἰμιορί. 

Ῥα5 πογαπησιο ἴουγα ΠΙοΠΙΟΓΑΠάΠΙΗ 4 ΏΡΠΛΗ5. 

ΧΙ. Ναπό 4ο δοΠρίοηίριις αααιά ἀαβπιοπά πι οί. ΜΙΙΙ 

ομίπη 49 / Ἰσγρίο αἱ ΑΩμιορία πανγα(ίοηος εοπίαχιεια; απίρις, 

αιοά γαι πποπάαα (απ) ογοΚἰάοι]ηέ, γαι οχ Ἰησοπίο 5110 

γοιαρίαβς οαιιδᾶ Πωυ]ία Πηχονίηέ, πιθι]ίο Πά465 ἀατοραπάα 

οί. (9) Ασαϊμανομίάςς απίοπα ΟπΙά115 Πο βοοΠ(10 ΤΘΡΙΙΗΗ 

ΑδίαΙσα να, εἳ Ατοηιϊάσνας Ερ]ιαδίας (εοσναρΙίαΓΠα 

απσίον ΗΡτο οσίανο, εἰ ααἰάαπα αἰί 4ο λσυρίϊ ἱποσ]ίς, ααὶ 

Ηδίον]ας 4ᾳ τερι5 α πορίς 5αρτα τουθηςί!(ῖ5 οιάσναπέ, Υοτ]- 

{αίθπα ϱγορθ ἵπ οπιηίρας αθθε(ππίυν. (3) ΝαΠι δἱ ος 5β 

ρεγορι]πα(ἰοπίς ποδια ἵπ ἀλσγρίο ίοππρας πηπ]ίος φαοθγάο- 

{πι 6ΟΠΥΘΗΙΠΠ5, ηθὸ 6Η ραιοῖ5 οχ {Πίορία Ιαρα(ῖς 5οι- 

ΠΊΟΠΘΕ 6οΡ{ΗΠΗΗ5. πάς 5ἱησι]ῖς αοραταία ροιγοβ/ἰσα(ἶς οἱ 

εχαμηΙπα [15 ἨἰδίογΙόογ ΙΤ τοἱα{οπίρα5, αἆ οσα, ααἴρις ἰηίου 

5ο οοηγοππηί, ποδίγαπη παπο 5οπἱρίίοπθπα α{οπιρογαν πας” 

(4) Παο «ὐσο 4ο ΑλιΠορίρας οοσἱάσπιϊῖ οχροβίῖ5 απποϊα(α 

Βι/ΠοίαΠ{. ο εαίονῖ5 απίαπῃ ρίαρα" απδίγαΙ οἱ Βαρτο πια 

οΏγειςίς αἰσίμαίίπι παπό οµίαπι ἀἱσθππΙς. 96ᾷ ΟΠ ΡΤΙΗΠΠΙ 

6556 γἱάδίαν, αἱ 4ο ααγῖ οοη/οε{ίοπο 5 ἵῃ 1ουίς αἰἰσφιῖά ρν- 

ηΙ({α15. 

ΧΙ. Τη οοηβηΙ15 ἀλσογρίί γἱοίπαααα Αγαβρία οἱ ΑλΩλίορίαν, 

Ίουα5 απἰάαπα. πιαρηῖς απγῖ [οὐ πῖς αριπάαξ, ααοᾶ ἱησρη[ί 

ΠΠ {ΟΡ ΙΓ ΠοΠΙΙΠΙΠΑ πλο]ορίία οἱ ἵπιρθηδα 6οησθγΙπ. ΘΟ]1Π1 

Τρί παίανα δα ΠΊσναπη ΠηθαίΙς οἱ Ύθµας Ιαμεί οαπᾶἰάο πα!’ 

ΠΊΟΡΕ Ιηδίσηςς, δρ]οπάἰάἱδείμιας «παδ(1θ τος ΠΙ{ογο ΦΗΡΘΓΣΗ- 

(65: ἵπ σπίθα» πιεία]1οίς ουρας(α]ῖς Ργα/οοΙἶ Πηάσπο ορεγα- 

Πππα ΠΠΠΙΘΤΟ ΤΙΜΗ δἰαβοταμέ. (9) Βορος οπίηι γσυρε 

ἆαηιπαίος ΟΡ. Πια]οβοία, Ὀε]]οσια οαρίος, οἱ ἱπ]αςίῖς οαἱ- 

πημ15 ογουπηγθηίος, απέ οχ ἵτα ομςίοαἶα» {ναδίος, {πίθγά η 

15ος ἀπμλίαχαί, ἰμίονά πα οορπαΠοπθιη. θἵπι] ΟΠΊΠΘΗΗ, η 

[οάίπος Ἠ]ας οοπαρίησιηί, ἔππη αἱ ρῶηας 46 τοῖς θΠηΠ{, {1Πι 

π{ Ἰογαπα ορεγα Π]ᾶρπος ἱδί απαδίῃς (αοϊσηί, (3) Βοίνηςί 

εο ΠΙηΘΥΟ ΙΠβΗΙΤ, οΠΊΠαβΒ(πο οοπηροάἴρας αἱΗσαίί, οοπ{ἰ- 

ποηίον Τη ορο6υθ ρεγβεγθταπί, ης ρα ἀῑο ηθς Ρ6Γ ποσίθ 

(οίας π]]α 6οΠεεδδα απἰεία, οπππίαια αιι/ησίοηάϊ οορία. 5ίι- 

ἀίοΦο Ιπίαιο]δα. Βαν αγοναπη οΠἴπα η Π απ ἀἴγοιςῖς {δη ΠΤΠΗΗ 

Πηραῖ5 εχοιβἰα 5 Ππιπηίπεπέ, ἵία υἱ ποπη]ηί ρου 5ογηοπἰς 

οοπηιηεισἶα, αι! [αποίατίς οοηστοςςιι5 Εἱαπά[πισηία, «πθηι- 

απάτη οχοαΡΠοταΠα οοΥΓΙΠΙρΘΠάΙ κἱέ [ασαιίας. (4) Τουγαπι 

αγο ταγἰάαπα, αδῖ άπν]5δίηια ο5ί, ἰσηῖ σασί ολο] πΠέ, 

οἱ (μπι ἀθηλΙ τη πιά ΙάΠΙ ορας αάμΙβεη!, Ρείταπη [ία Ἰαχαίαπα, 
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/ 
-” ρω / 3 β 

ὑπείκειν λατομικῷ σιδήρῳ χαταπονοῦσι μυριάδες ἄχλη- 
/ πε σε δν ο. / 

ρούντων ἀνθρώπων. (6) Καὶ τῆς μεν ὅλης πραγµατείας 
/ 

- κ. 

ὅ τὸν λίθον διακρίνων τεχνίτης καθηγεῦται καὶ τοις ἐρ- 
ο Φλ αν Ὕορν η / 

ναζοµένοις ὑποδείχνυσι τῶν δὲ πρὸς τὴν ατυχίαν ταυτην 

: ἃ 
/ ο / 

ἀποδειχθέντων οἳ μὲν σώματος ῥώμῃ διαφέροντες τυ- 

ς - λ / / / ν 

πίσι σιδηραῖς την μαρμαρίζουσαν να) πόπτουσιν, 

οὐ τέγχνην τοῖς ἔργοις, ἀλλὰ βίαν προςάγοντες» ὑπονό- 

. / ο πο εις 

µους δὲ διακόπτοντες», οὐκ ἐπ᾽ εὐθείας, ἀλλ ὡς ἂν Ἡ 

4 
τ Δ 

(6) Οὗτοι μὲν 
ὃς ο: : ο 

οὖν διὰ τὰς ἐν ταις διώρυξι χαμιπὰς χαὶ σχολιότητας 

3 3/΄ 

χαταβάλλουσιν εἰς ε 

ρύτητα καὶ πληγάς. ο ης 

ΧΙΠΙ. Οἱ δὲ ἄνηθοι παῖδες εἰσδυόμενοι διὰ τῶν ὑπονο- 

µων εἰς τὰ κεκοιλωμένα τῆς πέτρας, ἀναθάλλουσιν ἔπι- 

πόνως τὴν ῥιπτουμένην κατὰ μικρὸν πέτραν χαὶ
 πρὸς τὸν 

χτὸς τοῦ στοµίου τόπον εἲς ὕπαιθρον ἀποκομάζονσιν' 

οἳ δ) ὑπὲρ ἔτη τριάκοντα παρὰ τούτων λαμβάνοντες 

ὡρισμένον μέτρον τοῦ λατομήματος; ἐν ὄλμοις λιθίνο
ις 

τύπτουσι σιδηροῖς ὑπέροις, ἄγρι ἂν ὀρόβον τὸ μέγεθος 

κατεργάσωνται. (9) Παρὰ δὲ τούτων τὸν ὀροθίτην λί- 

θον αἵ γυναῖκες χαὶ οἱ πρεσ ῥύτεροι τῶν ἀνδρῶν ἐκδε- 

καὶ μύλων ἑξῆς πλειόνων ὄντων ἐπὶ τουτους 

ο] 

χονται, 

πιδά έντες ἀνὰ τρεῖς Ἄ δύο πρὸ ἐπιθάλλουσι, καὶ παραστάντες ἄνα τρεις η ρὸς 
! λ 3 ας / / λ 

τὴν κώπην ἀλήθουσιν, ἕως ἂν εἰς σεµιδάλεως τρόπον το 
/ ρα] [νά 

δοθὲν µέτρον κατεργάσωνται. Προςούσης δ᾽ ἅπασιν 
3 Δ -ω ν ”.λ / 

ἀθεραπευσίας σώματος και τῆς την αἴσο περιστελλού- 
ν ο. λ ς / 3 Εῤ [.ἳ σολ 3 λ 

σης ἐσθῆτος μὴ προςούσης, οὐχ ἔστιν ὃς Ιδῶν ουχ ἂν 
.ο ΑΛ) λ ς Δ ω ὡς 

ἐλεήσειε τοὺς ἀχληροῦντας διὰ τὴν ὑπερθολὴν τῆς τα 
Δ / / μα 

λαιπωρίας. (5) Οὐ γὰρ τυγ/ᾶνει συγγνώµης οὐδ) ἄνε 
ο 9/ 3 / 

σεως ἁπλῶς οὐκ ἄῤῥωστος, οὐ πεπηρωμξ 
/ αλ 2 - 

ραχώς, οὐ γυναικὸς ἀσθένεια, πάντες δὲ πληγαῖς 
ς 

.» ο. ” /, Ἆι 

ἀναγκάζονται προσκαρτερεῖν τοις ἔργοις, μεχρι, ἂν 
-” - / Ῥ 

κακουγούµενοι τελευτήσωσιν ἐν ταῖς ἀνάγχχις. Ἀιοπερ 
πρός ο μα Ν 8.3 -ω / 

οἳ δυςτυχεῖς φοθερώτερον ἄεὶ τὸ μέλλον τοῦ παροντος 
Ὀ υ 

νος, οὐ γΕΥΥ- 

ἡγοῦνται διὰ τὴν ὑπερθολὴν τῆς τιμωρίας, 
ποθεινότερον 

2) τοῦ ζην τὸν θάνατον προςδέΓονται. | 

ΧΙΥ. Τὸ δὲ τελευταῖον οἵ τεχνῖται παραλαθόντες 

ὃν ἀληλεσμένον λίθον πρὸς τὴν ὅλην ἄγουσι συντᾶ- 

ειαν. Επὶ γὰρ πλατείας σανίδος μικ
ρὸν ἐγκεκλιμένης 

τρίόουσι τὴν κατειργασμένην μάρμαρον ὕδωρ πο. 

τες" εἶτα τὸ μὲν γεῶδες αὐτῆς ἐκτηχόμενον διὰ ον 

ὑγρῶν καταβῥεῖ χατὰ την τῆς σανίδος ἔγκλισιν» το δὲ 

χρυσίον ἔχον ἐπὶ τοῦ ξύλου παραμένει Οιὰ το βάρος. 

(5) Πολλάκις δὲ 
2 (6 ενα ης ον. 

χερσὶν ἔλαφρῶς τριοονὺσι, μετα οξ ταυτα σπογγοις 

-. ο κ ἊΝ ου - 

τοῦτο ποιοῦντες, τὸ μὲν πρώτον ταις 

/ 3 ν ” Δ ἐς -ω : Δ . λα. διὰ 

ἀραιοῖς κουφως ἐπιθλίθοντες τὸ γαὔνον χαι γεωθες 
κά 

.λ Ἱ Δ . / µ 

«ούτων ἀναλαμθάνουσι, µέγρι ἂν ὅτου καθαρον γένηται 

ἷ 3 : . την οἱ ο ” ο 

ὃ η 0 ή η ε ὃ δὲ τελευταῖον ἄλλοι τε- 
τὸ Ψηγμα τοῦ ον () Τ ἳ 

γνῖται παραλαμ.θάνοντε 

μέ 3, περαμεοῦς χύτρους ἐμθάλλουσῖ: µίξαντες δὲ 
{μένον εἰς χεραμεοῦς γύτρους εἰ μιξ 

ο Δ 

μέτρῳ χαὶ σταθμῷ το συνη- 
υ ͵ 

/ λ ο. . /ΩΝ., ο αλ 5 

κατὰ τὸ πλΊθος ἀνάλογον µολίόθδου βῦλον και χόνθρους 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Γ. τρ», 168) 

ατα’ απ πιεδἰοοτί οράθγα Ιαροτί 44115, αλαιιοί Ποπαίπαπι 

Ρτοβίσαίω 5ογ15 πιγγίαάες {6/γο Ιαρίοιἁαι1ο ἀβησιπί. (6) 

Τομ αμίθπι ποσο(ίο αγ [οχ Ῥγῶρςί, αἱ εί 6αχυιη ἀἡπάϊσαί, 

οἱ νίαπι ορεταπ/ίρας οδίοπα!{. Οἱ ΙΠίςΙ 6ΡΓΙΠΙΠΟΡΟ Ἠμ]ο ]8- 

Ροτἱ ἀαραίαίος τί οοτρογῖ5 ρταγα]εηί, α[15 6 {ΕΓΓΟ πα]]εί5 

Ραΐγαπη ΠΠΑΓΠΙΟΤΕ 5ρ]επάσηίθπα, πο αγία, 564 νί ἀἡβμάηΐ, 

ομπἰεπ]οδαμε ασιπί, πο αἆ Ἡπεαπα γθείᾶπα, δεᾷ απο ταρί8 

γοπα ἰηίργ]ασθηίες ἀπουηί. (6) Ηϊ οισο ααάπ1 Ργορίει οΡρ[]- 

αππος (οάἵπαγαΠα ΠΙΦάΠ4ΤΟΡ εί απ/ασίας 1Π οα]ἱσίηα γεγδεη{γ, 

Ίγοηπος {οπήβς αἁαρίαίος οἰτοιπηρεξίαπί, οί πα] Η{απίαπα, 

Ρτο παίιτα Ῥείτα, οογρογαπα Παβία (ταηδηίαίο, ἀθοῖδα 

Ιαρίά σπα [γηδία ἵπ ΡαγΙποηίαπη αρ]οϊαπ{. Τάφο δἶηπε Ιη{6Γ- 

Πι]δδῖοηε αά ΦΕΥΕΤΙΙΗ Ργώ[οοίἶ π{άπῃ εἰ Υε!Ώεγα Ρογασιηί, 

ΧΗΠΠ. Τπιριβθγες αί6πη ΡηθΓῖ, Ρε: ουπίσμ]ος {π οχζαναἰος 

Ρα α 5ἵηα5 {πογοβαῖ, Ργο]εοία παπα {ἶπα [Γαδία ]αΏοτίοδε 6Ρ6- 

ταπέ, οἱ 548 ἀἱο οχί/α ο5Η πι ἀθροπιΠί. ΤγδεδίπΙΠ 6χ0θ- 

ἀοπίες αηΠΙΠΗ οογίαπι Ἱαρίαίς οτι! ΠΙΘΗΒΙΙΤΑΠΙ 80 15 ας0θ- 

Ρίαπη {Π παογίαγ]ς φαχεῖς {ετγεῖς Ρί]5 οοπίαπἀμπ{, ἆοπεό αά 

οινἰ πιαρηϊ(αάἴπεπι δἰί ταάαοία. (2) ΑΡ Πί5 ἀεῖηοερς {8- 

ΠΙΠΟΡ γ{ίααθ ρταπάἴογος Ιαρίίο5 εχορίαπί, αἱ ἵπ πιο]ας, 

απαγσπα Ίοησα 1ο 5εΓίε5, οοησεγιη{, Ρἰπίαο αἲί (οί Πιᾶ- 

πιργῇς πποἰαγάπῃ αβροδΙά 6ο πδαια πιο]αΠί, ἀπι (γαβϊίαπα 

5ἱΡί ΠΙΘΗΞΙΤΑΠ1 αἆ ἰπη]]α” πἹοπα οοπτ]γον]ηί{. Ἐί απία πι Η1 

εοτρα5 οµγατθ Ἰἱοθί, αἀθο τά πας αποά Ῥμάεπάα γε]αί τοῖ- 

σασοα]Ηπα αἀδίέ, ΠΕΙΠΟ εδί αὶ πιδε]]ος Πηίπεης οχίγεπιᾶς Ἠο- 

ΤΕΠΙ σα]απη]ίαίθς πο. σοπηπηϊδοτείαν. (9) Να] οηίπι γεηία, 

πη]]α οπημίπο Τοηηἱδδίο ηθ(ε αρργοίο πεπε πια]αίο (ρι]- 

αγ; ας ποαιθ 5οηῇἱ5 αίαδ ποσαθ πππΠορεῖς ἱπβγπηίας απἷά- 

άπαπα οχόσδαξ : ΟΠΠΕ5 ἰπῃίεία ρἱαρατιπ αἲἲ αβοάσηι 

ορια αἀϊσαμίαι, ἄΤΙΠΙΠΑΓΙΗΙ π]ο]θ δαυας(ἱ ἆοπού Ιαθοπίρας 

Ἱππππομίαπίαν. ΓπίδοΙςδἰπιί 61Ρ0 Ἠοπιίπες {γα ΦΕΠΊΡΟΥ 

(ονπἁο]οδίοτα. Ῥιδεηήρας ἀπομηί, ππονίθπιαυθ στα 

ορίαΡίΠογεπι ({απα πηρηαπίς φπρρ]ο σταν]ίας) αδδἰἀᾳε οχ- 

ερεοίαΠῖ. 

ΧΙΝ. Δά Ροδίγ6ΙΙΠι ορίβεος ἁοεορίος α οοπιπιοΠίοηθ 

ήποος Ρι]νογας αά οοηδιηπιαίίοπεπα ρεγάμευπί. Τη Ἰἱ8 

οπίπη {αρα]α ραπΙππιάπθ ἀθγοχᾶ ΠΙΑΓΠΙΟΣ 6ΟΠ{ΘΟΙΠΠΙ ΒίΠΙςΙ8 

ααπῖς ἀθίεγαπί. ΤΠ ααἰάσα]ά ἵπ ϱο {θιΓθηΙΙΠΙ οδί, Ι1Π1ΟΓΘ 

οαπαίατη Ρ6Γ αςκαπιοπίί ἀογεχίίαίθπι ἀθ[ιέ, ααγαΠα Υ6ΓΟ 

σταν](αίο 5ιια 5αμ5ίάθης Τη (αθα]α τοπιαμοί. (2) Τὰ δαρίηάθ 

Ἱιοταπίος Ρηπιη Ἰογίίος ππαπίρη5 (ἰοπηί, Ῥοδί 5ροηρίϊς 

τὶς κ] πιο]Ηίθι αρργοδ»ῖ5 πια{εΙαπι ΙΠΑΠΘΙΙ αἱ {εγγβδίτθηι 

αΠοϊιπέ, ἆομθς ἀε[ασαίαπι πγί ΤΠΙΕΠΙΗΠΗ ογαςαΓί. (5) 

1 (απάσπη ορίβσος αϊ οετίο πιοάο εἴ Ῥομιάθγα οοηΡΘΡΙΙΠΑ 

αἲ 5ο τοοἱρίαηέ, γοσορίαπ τη Πεβ]ες αγηᾶ8 οοπάπ{, ΡΤοά8 

εοπαά ταίίοπθ, ΡΙΗΠΡΙ ΠΙάΡΡΔΠΗ, σα]ἱ5 αιαπα, Ῥααχλαπι 
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ἁλῶν, ἔτι δὲ βραχὺ καττιτέρου.κρίθινον πίτυρον προς- ἔτι δὲ βραχὺ ο ον πας 
) ο 

εμβάλλουσιν' ἁρμοστὸν δ᾽ ἐπίθημα ποιήσαντες χαὶ πηλῷ 
φιλοπόνως περιγρίσαντες ὀπτῶσιν ἐν καμίνῳ πέντε 

ἡμέρας καὶ νύκτας ἴσας ἀδιαλείπτως' (4) ἔπειτα ἐά-- 
-.ω ο Δ 9/ 3 λ ο ή 3 

σαντες ψυχθῆναι, τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν εὑρίσχουσιν ἐν 
τοῖς ἀγγείοις, τὸν δὲ χρυσὸν χαθαρὸν λαμθάνουσιν 

ὀλίγης ἀπουσίας γεγενηµένης. Ἡ μὲν οὖν ἐργασία τοῦ 

χρυσοῦ περὶ τὰς ἐσχατιὰς τῆς Αἰγύπτου γινοµένη μετὰ 
τοσούτων καὶ τηλικούτων πόνων συντελεῖται' (6) αὐ- 
τὴ γὰρ ἡ φύσις, οἴομαι, ποιεῖ πρόδηλον ὡς ὅ χρυσὺς 

γένεσιν μὲν ἐπίπονον ἔχει, φυλακὴν δὲ χαλεπήν, σπου- 

δὴν δὲ µεγίστην, χρῆσιν δὲ ἀνὰ μέσον ἡδονῆς τε καὶ 

λύπης. Ἡ μὲν οὖν τῶν μετάλλων τούτων εὗρεσις ἀρχαία 

παντελῶς ἐστιν, ὡς ἂν ὑπὸ τῶν παλαιῶν βασιλέων 

καταδειχθεῖσα. (6) Περὶ δὲ τῶν ἐθνῶν [τούτων] τῶν 

κατοικούντων τήν τε παράλιον τοῦ Ἀραθίου χόλπου καὶ 

Τρωγλοδυτιχκήν. ἔτι ὃ Αἰθιοπίαν τὸν πρὸς μµεσημ.θρίαν μή κ) ] ρος μεση 
Δ /’ / 

καὶ νότον,πειρασόµεθα διεξιέναι. 

ΧΥ. Περὶ πρώτων δέτῶν Ιγχθυοφάγων ἐροῦμεν τῶν 
κατοικούντων τὴν παράλιον τὴν ἀπὸ ἹΚαρμανίας καὶ 
Γεδρωσίας ἕως τῶν ἐσχγάτων τοῦ μυχοῦ τοῦ κατὰ τὸν 
.) / /' εν ; Ἀ 3 : / 3 Ἅ 

Ἀράδιον χόλπον ἵδρυμένου, ὃς εἰς τὴν µεσόγειον ἀνή- 

κων ἄπιστον διάστηµα δυσὶν ἠπείροις περικλείεται πρὸς 
λ Ὑ λ οω λ « μ ο. σο / Ἂ 6ί ο τὸν ἔχπλουν, τῇ μὲν ὑπὸ τῆς εὐδαίμονος Ἀραδίας, τῇ 

ὃ ὑπὸ τῆς Τρωγλοδυτικῆς. (5) Ἐούτων δὲ τῶν βαρθά- 

ρων τινὲς μὲν γυμνοὶ τὸ παράπαν βιοῦντες χοινὰς ἔχουσι 

τὰς γυναϊκας χαὶ τὰ τέκνα παραπλησίως ταῖς τῶν θρεµ- 
/ 3 /' ς πω λ λ / λ / 

µάτων ἀγέλαις, ἡδονῆς δὲ καὶ πόνου τὴν φυσικὴν µό- 

νον ἀντίληψιν ποιούµενοι, τῶν αἰσχρῶν καὶ καλῶν οὖδε-- 
/ / γ πηνν ον ο / γ. 

μίαν λαμθάνουσιν ἔννοιαν. (9) Τὰς δὲ οἰκήσεις ἔχουσιν 

οὐκ ἄποθεν τῆς θαλάττης παρὰ τὰς ῥαχίας, καθ ἅς 
5 3 / ο. /. 3 ἡ Δ / 

εἶσιν οὐ µόνον βαθεῖαι κοιλάδες, ἀλλὰ καὶ φάραγγες 

ἀνώμαλοι καὶ στενοὶ παντελῶς αὐλῶνες σκολιαῖς ἐκτρο- 

παῖς ὑπὸ τῆς φύσεως διειλημ.μένοι. Τούτων δὲ τῇ γρεία 
-ω λ 

τῶν ἐγχωρίων πεφυκότων ἁρμοζόντως, τὰς ἐκτροπὰς 

καὶ διεξόδους συγχεχώχασι λίθοις µεγάλοις, δι’ ὧν 

ὥςπερ δικτύων τὴν θήραν τῶν ἰχθύων ποιοῦνται. (4) 
σα Ν λ ο. λό σι . α / 

Όταν γὰρ Ἡ πλημμυρὶς τῆς θαλάττης ἐπὶ τὴν χέρσον 

φέρηται λάθρως, ὃ ποιεῖ δὶς τῆς ἡμέρας περὶ τρίτην 
καὶ ἐνάτην μάλιστά πως ὅραν, Ἡ μὲν θάλαττα πᾶσαν 

λ ο 

τὴν ῥαχίαν ἐπικλύζουσα καλύπτει, καὶ λάθρῳ καὶ πολλῷ 
- / ” ρω 

χύµατι συναποχοµίζει πρὸς τὴν χέρσον ἄπιστον πλῆ- 
ο . ο / 

θος παντοίων ἰχθύων, οἳ τὸ μὲν πρῶτον ἐν τῇ παραλίῳ 
ο ἴ Δ / 

µέγουσι, νομῆς χάριν πλανώμενοι περὶ τὰς ὑποδύσεις 
υ ἢ ν ή 

ἱλ λ / ο ο) ον 3 / ἔλθ: - / 
καὶ τὰ κοιλώματα" ἐπὰν ὃ᾽ ὁ τῆς ἀμπώτεως ἔλθη χρό- 

λ -.ω ο / 

νος, τὸ μὲν ὑγρὸν ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον διὰ τῶν κεχωσµέ- 
νων λίθων καὶ φαράγγων ἀποῤῥεϊ, οἳ δ ἴχθῦς ἐν τοῖς 

ν) λ ο. Δ 
κοιλώμασι καταλείπονται' (5) κατὰ δὲ τοῦτον τὸν 

σω ο / Ν 

καιρὸν τὸ πλῖθος τῶν ἐγγωρίων μετὰ τέκνων καὶ γυ- 
ο εφ Ν 

ναικῶν εἰς τὰς ῥαχίας ἀθροίζεται χαθάπερ ἀφ᾿ ἑνὸς 
ρω. ο ορ φλ ο. ] β / ντ) Δ νι) 

(ελεύσματος' σχιζοµένων δὲ τῶν βαρθάρων εἰς τὰ κατὰ 
. { 

µέρος συστήματα, πρὸς τοὺς ἰδίους ἕκαστοι τόπους 
-» ] ΔΝ 

μετὰ βοῆς ἐξαισίου φέρονται, χκαθάπερ αἰφνιδίου τινὸς 
ον, 1 . ἁ 

κυγηγίας ἐμπεπτωχυίας. (9) Ε10’ αἱ μὲν γυναῖχες μετὰ 
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δίαπηῖ Γαγίαγεη]απο ΠογάθαςθΗ πα αά[ήοἴ απ Ε. Τυπα αρίο οϐ- 
5ίρασίαπι ορθγοι]ο οἱ πιο ἀῑροπίοι οτουηλέαπι οοπ(1- 
πημθ Ρο 4υ]ηᾳπε ἆἱρν οἳ ΠοοίοΒ ἵη Γοπασα οοαΠί. (4) 
Ηίπο ροδί ᾖα5ίαπῃ το[]σογα(ἴοηῖς {πίθι γαἱΠή1, σείογο» σπΙάσια 
πηα{ο]όρ Τη γαςῖς ΙΙ] πορορίίαν, δοᾷ Ρα γΠὰ Ρα απι( ο αη- 
ΤάΠὰ, 6χΙρΙΟ 58πο6 ἀθ[ίοσία, οχ. 15 γοβΙί. Ηαο οδί ία αγὶ 
οσα οχίγομαπα Εσγρίί οαιὰ ῥγαρᾶταίίο” {ο αἆσο ἑαη[19- 
απς ΙαρογΙΠῃ. γαχαπηοη(ἶ Πα οοηβπηπιαί. (0) Ίρνα, 
γεοῦ, παίαγα ππαπΙ(οβίαπη ργος1ὶ απσΙΠΙΘΗΜΗΤΩ, αιος ἄΠΓΗΤΗ 
αἱ Ιαρογίοβα οοπαραγοίαν, οἱ 4ου] ίου αβδογγ οί, οἱ θές ἴ 1η] 

αρίφαε πιακ{ΥΗΗ γουαἶταί, αδαὰ ἀθηίαιιο ἵπ Πιοδο νοιαρία- 
(9 εί ασ ααηῖς ροβίίαπα Ἰαβοαί. ΗοΓΙΠὰ {αΠ1σή Πησ(α11ο- 
ΤΙ ΤηΥεΠΙΗΟ ροταπίίαα οδί, αἱ αμ Ρρηίδεος ο]{ηι τοσθς [8- 
Ραειῖ{ αιοίογθς. (6) Ναπο 4 ροπίρις, ασ Ρος Αγαρίοί 
δίπη5 ο/πὰ οἱ ρου ΈτοριοάγΠεαπι Αμἱορίαηαιθ αἲ αιι- 
βία, δυ{ ἀαςα, παν αἰοί φ(αά{απη Ἱπαροηάθιηις. 

ΧΥ. ΑοΡρπΙΗπη 4ο Το γορ]ιασίς λορίρις (α αἱ ρἱδεῖ- 

Ρας πα(γιαπ Ματ) ἀίσειας, απἴρις πιαγπ]α Ιαρίίαίπε τορῖο 

ἃ. Οαπιαπία οἱ Οαάνοδία αἆ αχίγεπηΙΠα δάΠθΘ ΓΘΟΘΕΘΙΠΗ, 

4πθιη δἵημ5 Αγαρίοας οχοῖρίέ; απ {π πησά[ίθγγαησα ἰἱπογοςί- 

ΡΗΙ Ῥνορε ρα!ῖο εχοτγθης, αἆ οδίαπα α ἀπαβι5 οοπ{ποι]- 

Πδις, Πίμο Αταβία {οσα 1]ίπο Τγορ]οάγίαγΙΠι 5919, ἵπο]α 

ἀατ. (2) Ώο Ρατρανί5 Βὶ5 αἱ ζαπα ΡΥοΥ δις πιᾶἱ Υἱίαηα αρυηί, 

ααἴρας αχογαπα οἱ Προγογάπα πον 56ος ας βτθσίριΙ5 ἄΓΠΕΗ- 

ἵογαπα οοπηπηΙπΙο, Υο]ηρία(ἰς οἱ Ιαροτί5 πδας πας ρταίος 

(8) Παριίαπί 

ΠΟΠ ρτουυ] α- ππαΠί Ρος Πίογαπι οναρίάἶηθς, αΏί ΠΟΠ. 6ΟΙΗΠΗ 

η η{ΗΤαΙ6Π1, πθς π]]α ατρῖς οί Ἰοποαςίί ποίῖο. 

Ῥνο[απά βαηί εαγ]ίαίθ5, κο Πήαίας οίαπι Ιπασπα]ες οἱ 

να]]θς ρεταησιιδία», ἵΠ Τογίαοςος α παίαγα αη/γασίας ἀἱδρο- 

μία. Ου παπα δροηίο ἱποσ]αγαπῃ Πδίρας. 5056 4ΟΟΟΠΊΠΙΟ- 

ἀεηί, Ππηίπα αἰάπο οχίία5δ ΠΠασηογαΠα ασσοδία Ἱαρίόανα οὗ- 

ειαπη{, μἰδαο (ση ατη τειῖθας ρίδοςς γεπαπέατ. (4) Οαμάο 

οπίπι ρο]ασί οχα5παμίο οοπΙποπς οταπι Ἱπυμάαί, αἱ Ρἱ5 

5οἱ6ί απο[αία, οἶτοα (ογίίαπα οἱ ΠοπαΠΙ ΡΙεγαπ(ο ΠογᾶΠι 

(οία οπερίἀο ππανῖς ανίο ορίαβίίατ, ας ππα «απ Πυσία ἵη- 

ἀποργοβοσηίο πιᾶσΏαπα υίπι Ρἰδοίαπαι οπηπῖς ροηθτῖ5 βέοΙΠα 

ἀοίονί ἵπ (αγία :. Ἠ ΡυϊπΙΙΠα Ἰοσο Ὠου Πίοτα]Ι 5ο ορη(]- 

πθηί ρας({οπίς συαἰία «νσοα γουθρία5 Ι]ος 6ανος ἀῑνασαηίες : 

αἱ Ύπσπι 54ρ τοβαχας νῖσριι α4πα ραμ]α[ἴπη ρε Ἱαρίάιτη 

βίγΙσΠα οἱ Πἰαίς ἀα[η{, ρἶδεος ἵη Ἰασομπῖς ἀοςθπαπίατ. (5) 

Ῥογ μαπό οὐσαβίοΠσΠΙ ἱπάΙσοπαγατα πα ἑαάο ουπι Προτῖς οί 

πχοτίρα5, γα]ιί απο ορἰοαδηλαίθ οχοῖία, ο οοπβμέ. Τη ϱ0- 

µοτίαος απίοπι ἀῑγ]δί αἆ δια απἰαμα Ίσσα Ἱππιαπί οὐ ία γουῖ- 

(οναία, ας 5ἱ τορουίίπα οἱ ἵπ νοπαβίοιο ῥγωάα οὐ]αία 518, 

ἀσοταπέ, (6) Ταπα (ομηίπα) εΠα ραονῖ5 ΠΙΠΟΓΘ5 εί γΙοίπο 
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τῶν παίδων τοὺς ἐλάττονας τῶν ἰχθύων καὶ πλησίον 
ο ο . αρ / / λ ΑΔ 

Οντας της χέρσου ὄνλλαμθάνουσαι ῥήπεουσιν ἐπὶ τὴν 
λ 

Υῆ», οἳ δὲ αν σώμασιν ἁχμάζοντες προςφέρουσι τας 

καταγωνίστοις. ᾿Ιεχπίπτουσι 

ο. οὐ μόνον σχορπίοι 

χε εἴρας τοῖς δ,ἀ τὸ μέγεθος δυς 

Υὰρ ἐ εχ τοὺ πε λάγους ὑπερ: 

καὶ µύραιναι χαὶ χύνες; ἀλλὰ καὶ φῦκαι καὶ πολλὰ 

τοιαῦτα ξένα χαὶ ταῖς ὄψεσι χαὶ ταῖς προσηγορίαις. (2) 

Ταῦτα δὲ τὰ θηρία χαταμάχονται τεχνικῆς μὲν ὅπλων 

κατασχευῆς οὐδὲν ἔχοντες, χέρασι δὲ αἰγῶν ὀξέσι κα- 

τακεντοῦντες χαὶ ταῖς ἀποῤῥοει πέτραις ἐπιτέμνοντες. 

Ἠ]άντα Ύὰρ ᾗ χρεία διδάσκει τὸν φύσιν, οἴχείως τοῖς 

ὑποχειμένοις καιροῖς ἁρμοζομένην πρὸς τὴν ἐκ τῆς 
α / 

ἐλπίδος εὐχρηστίαν. 
΄ - δἲ ο 3 / ο / ο. 

ΧΥΙ. πειδαν ὃ ἀθροίσωσιν ἰγχθύων παντοδαπῶν 

πληθος» ψετ φέρουσι τοὺς ληφθέντας χαὶ πάντας ὁπτῷ- 

σιν ἐπὶ τῶν πετρών 
ο.) ϱ] 

πε, ὃ) οὐσῶν 

Ἰρόνον στρέ 

ον 

ν τῶν ἐγκεχλιμένων πρὸς µεσημόρίαν. 

διὰ τὴν τοῦ καύματος ὑπερθολήν, 

βραχὺν ἐάσαντες φουσι; 

ρᾶς λαμθανόμενοι σείουσι τὸν ὅλον ὅ ο (5) Αἱ μὲν 

χάπειτα τῆς οὐ- 

οὖν δάρχες θρυπτόµεναι διὰ τὴν θερµασίαν ἀποπίπτου- 

σιν, αἳ δ ἄχανθαι ῥιπτούμεναι πρὸς ἕνα τόπον µέγαν 
/ λ 

σωρὸν ἀποτελοῦὺσιν, ἀὐροιζόμεναι χρείας ἕνεχεν περὶ 
4 -. 3 πκνα αλ Ὃ ον ρέαὶ λ 

ὧς .. ὕστερον ἐροῦμεν. Μετὰ ὃ- ταῦτα τὰς μεν 

σάρχας͵ ἐπί τινος λε εωπετρίας χατατιθέµενοι πατοῦσιν 

ἐπιμελῶς ἐφ᾽ ἱκανὸν γρόνον χαὶ καταµίσγουσι τὸν τοῦ 

παλιούρου χαρπὀν. (98) Τούτου γὰρ συναναχρωσθέντο 

τὸ πᾶν γίνεται χρῶμα χολλῶδες: καὶ δοχεῖ τοῦτο χα- 

ῥάπερ ἠδύσματος παρ᾽ αὐτοῖς ἔχειν τάξιν. Τὸ δὲ τελευ- 

πατηθὲν εἰς πλινθίδας τατον τὸ χαλῶς 

τυποῦντες, τιθέασιν εἲς τὸν ἥλιον" ἃς συμμέτρως ξηραν- 

παραμήχεις 

ο. 3 λ μ / 

θείσας χαθίσαντες κατευωγοῦνται, οὗ μΏν πρὸς µέτρον 
Δ - / π. Δ Ν λ Α/ ’ ’ 

3 σταθµον ἐσθίοντες» ἀλλὰ πρὸς τὴν ἰδίαν ἑκάστου βοὺ- 
9 : εἰ Μ κω ’ 

λησιν, τὴν φυσικὴν να ἔχοντες τῆς ἀπολαύσεως 
Δ ) λ Ν 

πεοι γραφήν" (4) ἀνεχλείπτοις γὰρ χαὶ διὰ παντὸς 
2 

τοίμοις χρῶνται ταμιεύµασιν, ὣς ἂν τοῦ Τοσειδῶνος 
Πο] 

τὸ τῆς Δήμητρος ἔργον μετειληγό τος. ᾿Ενίοτε δὲ τηλι- 

χοῦτον ἐχ τοῦ πελάγους εἰς τὴν γέ ἕρσον χυλινδεῖται χΌμα 

καὶ τὰς τος ἐφ᾽ ἡμέρας πολλὰς χαταχκλύζει λάδρον, 

δένα ο ώνασίαι τοις τόποις ος ας. 

λ 
τὰ μ.ΕΝ λος ὧν εὐρίσκονταί - τιν ο. ' 

η μεγέθεις ἐμβάλλοντες, 

τὴν ὃ) ἐντὸς σάρχα χατεσθίουσιν ὠμήν, τῆς γεύσέως 
/ .] Δ λ λ λ 

(6) ̓ Επὰν δὲ διὰ τὴν 

γὰρ κύτη συντρίόουσι λίθους 

ση 
3 

οὔσης π ρεμφεροῦς τοις οσ 
ι 

συνέχειαν τῶν πο. πὶ πλείονα γρόνον πληθύειν 
2 / λ 

συμόαίνῃ τὸν ο νβνε χαὶ τὴν εἶωθυιαν θήραν τῶν 

Ὀχθύων ἐκχκλείση τὸ 5 Ὡς ἄσε ως ἀδύνατον, ιστ 
/ 

τοὺς χόγχο ους, ὥς εἴρηται, ρέπονται. Ώί δὲ ἡ ἐκ 

τροφὴ σπανίζει, καταφεύγουσιν επι τον 
ἵ Ὁ) 

π ; Δ 5 / 
Ἐκ τουτου γαρ «κλε]ονε 

ες 
κο 

κόγχων 

ἀχανθῶν σωρόν. (σ) 
Ὅσι ἐγγύλους χαὶ προσφάτους τῶν ἀχανθῶν ον 

τεργάς 
οῦτ περγα 

ἄρθρον, χαὶ τὰς μὲν αὐτόθεν τοῖς ὀδοῦνσι κ 

καὶ προ τὰς δὲ σχ). ηρὰς λίθοις θραύοντες 

“.. 

Ἕε αρ τμεν Ες πο θωσῳ. ο  --Ὃ------------------' 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΤΟΥ ΒΙΡΛ. Τ. (155. 86) 

αι] 

νοιο οἱ οοροτο γαµάίονος ϱγαπαίριις αἱ ἀῑ[ιοιίει ευρίσοι- 

εοπ{ἱποπεῖ Ρίδοςς οοἱἱσαπί αἱ ἵη (ειται αὐῄοισπί; 

ἀϊδ πιαπι5 α[[οραπί. Ῥγῶσταπάες οΠἶΠ1 ΠΟΠ ΠΊοᾷοΟ βεΟΥΡΙΟ5, 

πΙΤΠᾶς οἱ 61Π65, Υαγαπη αἰἴαπα Ῥ]ούας εἱ πη]ία ε]αδηποάί 

ἴίαπι αδρεοία ἴαπι πομῖΠε ρογορείπα ρε]αρις ε]εοίαί. (7) ας 

αὐίοπι Ροα]ίαας εχρασπαπ{ ἨοἨ ατηιίς ατίο [αυησαας, 5οἆ 

Ῥτορασυ{1ς εαρταταα. εοτηίρας (ταηδβρυπέ, αἱ δαχῖς ρτῶγ- 

Ρίΐ5 Ιποϊά απ. Αά οπιηῖα επ] περεδδίίας παίαταϊη ΙηδίγηΙέ, 

ααα αἱ Ργῶςεις {επιρας οχἰσίί, αἆ 14, ααοᾶᾷ εκ δα [018 

5Ρεταί, 56 {ασε αοοοπηπιοάα{. 

ΧΥΙ. Ροξίθαφααπη γαπΠοΓΗτη Ρἱςοίαπι σοορία {ρ5ί5 ασζπ- 

Ἰαΐα δέ, ργοράσπη (γαηξ[ογηί{, οἱ, απἱάαπά οερεγΙΠέ, ἵη ῥθ- 

ἰπῖς αἆ πιογίάίεπη γειςίςαςδαη{. ος παπα Ἱησαπ(1 5ο]ἱ5 1511, 

το]αί ἴδπα, εχαιάθδεπηί, ροδί εχίρβαππι Ιπίεγνα[απα ϱ05 

τοτίαπέ; ἀε[ίης αρργεμεηςίς εαπάἰς., {οίαπα (παδδαΏί ΠηΘ]εΠΙ. 

(2) 6ατηες Ισίίας οαἱοτο Ῥοτππο]Ιίο ἀεοϊάσηί; αἲ δΡίπα» ἵπ 

ππαπη Ῥτο]θεία: 1ο01Π1 Π]αδηαιη ε[Ποίαηί δίταεπη, εἰ αἲ οεἵ- 

ίάπα, απ ραπ]ο Ἱπίογίας ἀἰσρίαν, πξαπῃ γεδεγγαπίην. Ῥο5ί 14 

έαΤΠΕς Ππ]ησγῖ (παάατη Ρείτα ἀεροβῖίας αἲ Παδέαπη ἵεππρας ᾱἡῖ- 

(3) Πας Ἱπίεοία- 

τα [οίατῃ Πἰαἆ ἵπ απῖας οο]ογῖς πιαδδαπα εοπρ]αΙπαίας, ἱάσαε 

ροπίετ εαἰζαηί ας ραματῖ 6εΠΊεΠ αἀπιὶδορηί. 

εοπα{πιεη!! ἱρδίς Ίοςο ε5ξθ γἰάείαν. Ῥοξίταπιο ἰᾷ ᾳαοᾶ ρτοῦα 

εαἰσαίαπα οδὲ, ἵπ Ἰαΐοτες οΏ]οησος εοη/{ογπιαπΕ, οἱ αἲ 5ο1ειη 

εχροπαηί : αὐἶρας πιοᾶῖσο ατεί[ασίἰς, ἀἰδοαπιρεπίες Πη]ατίς 

αἴπιπ] απ]ηιϊς εραἰαπίαν, οοπιαάππίαθ ΠΟΠ αἆ ΠΙΘΠΡΣΗΓΑΠΙ 

ααἰ Ρομάας, 5εᾷ αά 51Π1 απΐδαπε αγία. αἱ απῖ παίατα[ἰ 

αρροβέα ἀθίετηιπαίαπη (Γαοπάί πιοάπα Ἠαβεπί. (4) Ἐκ µας 

οπίπα ρεπα 56ΠΠΡΕ6Ι ραταία εἰς ἀεργοπιοηάί εορία οδί, ας 5ὶ 

Νορίαπας Οετετίς ο εἴαπα ραγεῖρεί. Οπαπάσαπε {απ {81η 

ναςί ἵπ ἵθγναπι Παοίας 5ο ποἰτυπίέ, εἵ πο]ῖς ἀϊἴορας ὁγερῖ- 

ἀἴπος Ί]ας «μΙηοίδας ἰεπορί 4θο » αἱ ΠΕΙΠΟ Ί]]αο αρρτορίη- 

αυατε ααςῖέ. (5) Τά6ο απαπη ροπσία γἱείας Ιπίείη Ἰαροτοηί, 

ήπιο οοπο]ιας Ἱερυπί ἰαπία πιασβἰπαἰπίς, αἱ ποπ] 

απαίέαοτ πήπαταπα Ῥοπάο Ἰηγεπίαπίαν. Ονγαδίῖς επῖπα 6γαη- 

ἀἴσπα π]εσία Ἱαρίάσα οοη[Η5Ι5, «άΓηθ5 548 Ες εγιἆας ἀε- 

γογαπί, 54Ρ0Γ6 οδίτοῖς αἴΠηος. (6) 8ἱ ἰδίμαι εοη/ηι]5 Υθη- 

ἴογαπι ρτουε]ῖ5 Μπίῖας εχυηάαί ΟόεαπΗ5, εἰ ἱεπιρεσίᾶς 

αοτῖς εαρέατατη Ρἰκοῖαπα οχο]ααἰξ, ρηί ο, αἱ ἀἰσίαπι εδί, αἆ 

οοπεῃας 5ο εοπτογίαπ{. Οιοἆ»ί οαπι εκ 5 ο ριας ἀοβοῖέ, 

αά «ρίπαγαπα ασεινος. οοπαρίαηί. (7) Ἰπάε απας τεοθηίεΒ 

οἱ «ασοί ρίοπαᾶς εοἰεσοταπί, ατοπ]α πα ἀῑνιάσηί, εί αἶῑας 

εἰα[πι ἀεπίῖρις οοπβοαηί, αἰῖας ἀπτίοτες Ἱαρίάαπι ρηας 

Ἱπιρασία οοπηπήπα{ας Ῥεπέίαταη ἵπ ερε]αποίς Ια{θηΗΙΠΗ ΤηοΓε 



συν 

10 

Το 

(186, 107) . 

Χατεσθίουσι, παραπλησίαν διάθεσιν ἔχοντες τοῖς φω- 
λεύουσι τῶν θηρίων. Τῆς μὲν οὖν ξηρᾶς τροφῆς τὸν 

εἰρημένον τρόπον εὐποροῦσι. 
ΧΥΙΙ. Τῆς δ᾽ ὑγρᾶς παράδοξον ἔχουσι καὶ παντε- 

λὼὣς ἀπιστουμένην τὴν χρῆσιν. Ταϊς μὲν γὰρ θήραις 

προςκαρτεροῦσιν ἐφ᾽ ἡμέρας τέτταρας, εὐωχούμενοι 

πανδημεὶ μεθ ἑλαρότητος χαὶ ταῖς ἀνάρθροις ᾠδαῖς 

ἀλλήλους ψυ χαγωγοῦντες' πρὸς δὲ τούτοις ἐπιμίσγονται 

τότε ταῖς Ύυναιξὶν αἲς ἂν τύ ζωσι παιδοποιίας ἕνεχα, 
πάσης ἀσχολίας ἀπολελυμένοι διὰ τὴν εὐκοπίαν καὶ 

τὴν ἑτοιμότητα τῆς τροφῆς. (9) Τη δὲ 
ὑπώρειαν Επείγονται πανδημεὶ ποτοῦ χδριν ἔνθα δυῤ- 
ῥύσεις Ὑλυχέων ὑδάτων εἰσί, πρὸς αἷς οἱ νομάδες τὰς 
ἀγέλας τῶν θρεμµάτων ποτίζουσιν. (8) Ἡ δὲ ὅδοιπο- 

ρία τούτων παραπλήσιος γίνεται ταῖς ἀγέλαις τῶν βοῦν, 

/ ΔΝ 

πέµπτῃ πρὸς τὴν 

/ λ 3 / 3 ν 2 ”ὸ / 
πάντων φωνὴν ἀφιέντων οὔκ ἔναρθρον, ἀλλ᾽ Ίγον µόνον 

ἀποτελοῦσαν. Τῶν δὲ τέκνων τὰ μὲν νήπια παντελῶς 
αἱ μητέρες ἐν ταῖς ἀγχάλαις φέρουσι, τὰ δὲ κεχωρισµένα 

ο / 5 / ὰ τῷ ο 1 .ω / 
του γάλακτος οἵ πατέρες, τὰ ὁ ὕπερ πενταετῃ χρόνον 

20) 

οῦ 

σύ 

90 

α0ὐ 

45 

50 

ὄντα προάγει μετὰ τῶν γονέων σὺν παιδιᾷ, πεπληρω- 
ο ΔΑ λ λ / 

μένα χαρᾶς, ὡς ἂν πρὸς τὴν ἠδίστην ἀπόλαυσιν ὅρ- 

µώμενα. . (4) Ἡ γὰρ φύσις αὐτῶν ἀδιάστροφος οὖσα τὴν 
3 / ο» δν τα - / 3 / 3 

ἀναπλήρωσιν τῆς ἐνδείας ἡγεῖται μέγιστον ἀγαθόν, οὐ- 

ἐν τῶν ἐπειςάκτων ἡδέων ἐπιζητοῦσα. Ὅταν δὲ ταῖς τῶν 

νομάδων ποτίστραις ἐγγίσωσι χαὶ τοῦ ποτοῦ πληρω-- 

θῶσι τὰς κοιλίας, ἐπανέρχονται, µόγις βαδίζοντες διὰ 
λ / 2 4 μ λ / ον” / 

τὸ βάρος. (56) Κάκείνην μὲν την ἡμέραν οὐδενὸς γεύον-- 
ται, χεῖται ὃ᾽ ἕκαστος ὑπεργέμων καὶ δύςπνους χαὶ τὸ 

σύνολον παρεμφερὴς τῷ μεθύοντι' τῇ δ᾽ ἑξῆς ἐπὶ τὴν 

ἀπὸ τῶν ἰχθύων πάλιν τροφὴν ἀνακάμπτουσι καὶ τοῦτον 

τὸν τρόπον ἡ δίαιτα κυχλεῖται παρ) αὐτοῖς πάντα τὸν 
τοῦ ζην χρόνον. Οἱ μὲν οὖν τὸν παράλι ιον τὴν ἐντὸς τῶν 

στενῶν κατοικοῦντες οὕτω βιοῦσι, γόσοις μὲν διὰ τὴν 
ἁπλότητα τῆς τροφῆς σπανίως περιπίπτοντες, ὀλιγοχρο- 
νιώτεροι δὲ πολὺ τῶν παρ ἡμῖν ὄντες. 

ΧΥΠΠΙ. Τοῖς δὲ τὴν ἐκτὸς τοῦ κόλπου παράλιον νεµο- 
ἔ λλῷ τρύτ δοξό Ἡ ) µένοις πολλῷ τούτων παραδοξότερον εἶναι τὸν βίον 

συµθέδηκεν, ὡς ἂν ἄδιψον ἐγόντων καὶ ἀπαθη τὴν φύ- 
σι. Ἀπὸ γὰρ τῶν οἰκουμένων τόπων εἰς τὴν ἔρημον 
ὑπὸ τῆς τύχης ἐκτετοπισμένοι τῆς μὲν ἀπὸ τῶν ἰχθύων 
ἄγρας εὐποροῦσιν, ὑγρὰν δὲ τροφὴν οὐκ ἐπιζητοῦσι. (9) 

Προςφερόμενοι γὰρ τὸν ἰγθὺν ἔ (χυλον, | μικρὰν ἔχοντα 
τῶν ὠμῶν τὴν -παραλλαγήν, οὐχ οἵον ὑγρὰν τροφὴν 
ἐπιζητοῦσι ποτοῦ, ἀλλ᾽ οὐδ' ἔννοιαν ἔγουσι. Στέργουσι 
αἲ ο 3 -”- αδ/ « λ ο” ΄ 3 ριρ 

δὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς δίαιταν ὑπὸ τῆς τύχης αὐτοῖς προς- 
κληρωθεῖσαν, εὐδαιμονίαν ἡγούμενοι τὴν ἐκ τῆς ἐνδείας 

(8) Τὸ δὲ πάντων 
ν ἷα / 3 / [ὁ -” [4 -- 6 /. λ η ΄ » 

παραδοξότατον, ἀπαθείᾳ τοσοῦτον ὑπερθάλλουσι πάντας, 

λος ο. ως. 
αὐτοῦ τοῦ λυποῦντος ὑπεξαίρεσιν. 

ὥςστε μὴ ῥαδίως πιστευθῆναι τὸν λόγον. Καΐτοι γε πολ- 

λοὶ τῶν ἀπ᾿ Αἰγύπτου πλεόντων διὰ τῆς Ερυθρᾶς θκ- 

λάττης ἔμποροι μέχρι τοῦ νῦν πολλάκις προσπεπλευ- 

κότες πρὰς τὴν τῶν Ἰγθυοφάγων χώραν ἐξηγοῦνται 

σύμφωνα τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν εἰρημένοις περὶ τῶν ἀπαθῶν 
ἀνθρώπων. (4) Καὶ ὁ τρίτος δὲ Πτολεμαϊος ὅ φιλοτι- 
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ἀεραφουπίατ. Ε{ κἱοοί απἰάεπῃ απηθη(ή εορίαπα ἵνα 5Ρῖ ρα- 
ταΏί, ἱ 

ΧΥΠ. Πιαπιάί αίοπα πϊταρη{ς ΠΠ πδας οδί ας Πάσπι 
ΡτουδΗ5 οχερἆςης. Νάπα ρῖςσα(ἴοπῖ ρογ ἀ6ς πα ξίπου οοΠ{ίηπιο 

Ἱππποναπίατ, οαίογνα(ἶπι {Πάρη ΟΠΠ Ἠη]αγίίαία Ἱπ{οῖπι οοΠ- 

γἰναπίος, οἱ αὐδοπῖς οππ{ ]οηῖς οβ]οοίαηίος5 5ο ΠΙΗ(ΠΟ. ΟΙ 
{επηηῖς οἵαπα, 4πβδεΙΠ(ο 8015 ο[[ογί, 5οβο]ί5 επ δα ϱρῃο- 

ταπά(ῦ οοππηΙδΟρηίΗ; οπηπί Ῥγογεας Ποποίίο οἱ επγα ῥΓο- 

Ρίεν Γαοεπι οἱ ραγαίαπα πι γΙπιοπΗ εορίαπα εχβο]Η. (9) 

Αί ἀἱα απ]πίο ρτεσα(ἴπι αἲ (τασίας πιοπίῦας φαὐ]εοίος, α)ί 

ἀπ]οίς απ φοπ(απὶρίηες, Ῥοίας ἀοθίδετίο {οδίπαπέ, 41ο 

εαπ1 ποπιᾶάες στορος Ροίαπα ασιηέ. (3) Νες α ΒΟΙΠΙ α- 

πιρη(ῖς Πποτγο ἀῑοτηπί : οππΏθς οππη γοσθιη ἱποοπάΙ[απι 

απ έαπί, ασ Ῥρταίος δΟΠΗΠΙ ΠΜ γο[οτί, Ῥπογος ας 

{6ηε]]ο5 αεί Ιασίοπίες ππαίταος ἵπ πῖς ρορίαπί, αβ]ασίαίοΒ 

Υ6γο ραΐτες. Αί φμΙηίαπι αΠΠΙΠΑ οστοςδί οπῃ ρατοπΗβις 

Ια[ίαρηπά{ σαιάίοφια ρ]εηῖ, αἱ αἆ παγἰςκίπιαπη ρογροηίος 

γΓοςγραΙοησπα, απίεσοεάυΠί. (4) Ναίπτα ομίπι ΠΠογΙΠΙ ΠΟΠ 

ΡΕΓΥΕΙ54 5ΠΙΠΙΗΙ Ίος. Ῥοηί Μαβεί, οχρίοταο απ ἀθδιπί, Πῖ- 

μή(αο αάνεπ{ία) νο]αρίαί!5 απαργῖ. Ὁ παπα αἆ ραδίογΠ) α4πα- 

πα Ρογγεπίαπη ο5ί, γοηίτες ροία τερ]εΠί αἀεο͵, αἱ τογοΓίθῃ- 

{ο Ργ ρταναηίπα γἱκ Ἱποεάαπί. (5) Εί 1ο φπἰάθπα ἀο 

ΠΙΗΙ. σηςίαηί; 5οἆ απηςαπίδαπο ορρίάο απαπι ἀῑδίοπίης οἱ 

ἀἰ[ποπ]ίεν απ]ε]αης εμγίο(ια ϱογ οπιπία ἱπι]]ή5 ]ασσί. Ῥο- 

βίγιάϊε ἆθπιιο αἆ ρἰδοατῖαπα 56 οἵῬαπα το[οτΠ{. Ἐ{ Ίνας νἱοίῖ- 

ἰαηᾶ1 νίσεςδ ρογ οΠΊΠΘ γΙία {επηρας, γο]αί ἵπ ογΏεπῃ γοᾶριή- 

{65, οοπΗπηαΠ{. Αίάαα ΙΙ πηατίς ασσο]α πίτα βἶπις Αγαθίοί 

αηβιςΗας5 γἰγεπίες ρνορίετ αΠηποπία εΙπιρηοΠαίοπι τατο 

απ]άθπα ΤΠ πιογβος ἱποίάπηί, 5εᾷ Ίοησο Ἠγογ]οτῖς 5αΠ{, 4πάΤΗ 

πορίταίαες, τί(α. 

ΧΥΊΠ. Τς τετο, απϊ οκίτα ΙΠΙΗΠΙ ΟΥΑΤΠ ΠΠΑΓΙΕΙΠΙΠΠΙ 1Ποο- 

Ἰηη{, : αιἱρρα 

απογΙπῃ. παίατα Ὠθο 51 ϊπι ραίατ, πες π]]ς α[[οσΠοπίρας5 

ορηοχία α»δί. Χαπῃ α Ἰοοῖς μαρια ἶοπῖ αρί5 ἵπ ἀρδοτία [αἰα[ῖ 

απαάαπῃ δοτ{ο το]οσα!{1, ο γοπα{ἶοπε (π]άεπα ρἱδοίαπη αβπάα 

γιοιίαπί, 5ο ἆᾳ πιήτπιοπίο Παπίάίοτο ποῃ 5ηπί 5ο Πο]. 

Ίοη5α Ιπ5ο]επίίος απαπι ΠΠ] γα τα[ο οδί 

(9) ΘΗΠ1 οπἵπα Ρίδεθπι αἆ μας βαοσυ]επίαπα οἱ ραγάπ] α ογαάο 

ἀῑ[ογοηίοπα οοπιεάαηϊ, ἰαηίαπι αΏεςδί αἱ ροίαπα τοηαῖγαητ, 

Οοπίοπ!ϊ 

ος ἴρ5ο Ώραίος 

υέ πο παπίπ]απα απἰάσπα οἱαςδ ποβατα ἨαβοαΠ!. 

5πΠ{ Ἱία(πο νἰεία α [ογίιπα 51Ρϊ ατίραίο; 

5ο ατρἰταπίας, αποᾶ πιο]οξίο ροπητία 6ἶης 56η5Η οπτοη{. 

(3) Ἐί αποᾷ οΠΙΠΙΗΠΙ ΠηΔΧΙπιο αἀπϊταίοπεπι ρατίέ, ἵῃ {αη- 

ίαπι ρετιατραἹοπαπι ππημηϊίαίο 5αρεγαΠ{ ΠΠΙΥΘΙΞΟΡ ΠΙΟΤ- 

{αΐες, πἱ ἀπ[Που]ίετ παγγαοπΙ Ἰῖς βάο5 µαβεαίυγ, ΑίάΠἱ 

ποῦ ραμοῖ οχ Αῑσγρίο πηογοαίογος ρε ΕΤΥΙΠΙΤΑΡΠΙΗ πατο αἆ 

παπο αδαπο ὤαίοίη 5ΩΡΕΠΙΠΊΕΤΟ αά ἴογγας Το) γορμασθπη 

αρρη]ςί πορῖς αἀςΗρααπίης, απο ν]άε]ίοθί Ποπηίπος ἰ5ῖ πυ]]α 

56 γε πιονοτί οἱπαπί. (4) Ρίοϊοπις {εγίίης, απϊ γοπαβῖοπί 
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μηθεὶς περὶ τὴν θήραν τῶν ἐλεφάντων τῶν περὶ τὸν 

κάρα ταύτην ὄντων ἐξέπεμιψεν ἕνα τῶν φίλων» ὄνομα 

γώραν" 

τῆς ἁρμοττούσης χορηγίας ἀποστλλεὶς ωρα. ὥς 

αν Ἀγαθαρχίδης ὃ Κνίδιος ἵ ἱστοριογράφος, ἐξήτασε 

τὰ κατὰ τὴν παραλίαν ἔθνη: φησν οὖν τὸ τῶν ἀπαθῶν 

Σιµίαν, χατασχεψόμενον τὴν οὗτος δὲ μετὰ 

Αἰθιόπων ἔθνος τὸ σύνολον ποτῷ μὴ γρῆσθαι, μ.ηδὲ τὴν 

φύσιν αὐτῶν ἐπιζητεῖν διὰ τὰς προειρηµένας αἰτίας. 

(6) ΙΚαθόλου δ᾽ ἀποφαίνεται μήτ᾽ εἲς σύλλογον ἔργεσθαι 
πρὸς τοὺς ἀλλοεθνεῖς, μήτε τὸ ξένον τῆς ὄψεως τῶν 

προςπλεόντων κινεῖν τοὺς ἐγχωρίους, ἀλλ ἐμθλέποντας 

ἀτενῶς ἀπαθεῖς ἔχειν καὶ ἀχινήτους τὰς αἰσθήσεις, ὡς 

ἂν μηδενὸς ;παρόντος: οὔτε γὰρ ξίφος σπασαμένου τὰς 

χαὶ χαταφέ ἔροντος ὑπεξέφυγον, οὔθ ὕθριν οὔτε πλ ηγὰς 
ὑπομένοντες ἠρεθίζοντο: τό τε πληθος οὐ συνηγανάἄχτει 
τοῖς πάσγουσιν, ἀλλ᾽ ἐνίοτε τέχνων ἢ γυναιχκῶν σφατ-- 
τοµένων ἐν ὀφθαλμοῖς ἀπαθεῖς ταῖς διαθέσεσιν ἔμενον, 

οὐδεμίαν ἔμφασιν ὀργῆς ἢ πάλιν ἐλέου διδόντες. (6) 

Καθόλου δὲ τοῖς ἐκπληχκτικωτάτοις δεινοῖς περιπίπτον- 

τες ἠρεμαῖοι διέµενον, βλέποντες μὲν ἀτενῶς εἰς τὰ 

συντελούµενα, ταῖς δὲ κεφαλαῖς παρ᾽ ἕκαστα διανεύον- 

τες. Διὸ καί φασιν αὐτοὺς διαλέκτῳ μὲν μὴ χρῆσθαι, 

μιμητικῇ δὲ δηλώσει διὰ τῶν χειρῶν διασηµαίνειν 
ἕκαστα τῶν πρὸς τὴν (7) Καὶ τὸ 
πάντων θαυμασιώτατον, φῦκαι τοῖς γένεσι τούτοις συν- 

χρείαν ἀνηκόντων. 

διατρίθουσαι θήραν ποιοῦνται τῶν «ἰχθύων χαθ) αὗτὰς 

παραπλησίως : ἀνθρώποις. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τ τὰς χοί-- 

ο. χαὶ τὴν τῶν Ὑενγηθέντων ἀσφάλειαν μεγίστη; πίστει 

τὰ γένη ταῦτα γρῆσθαι πρὸς ἄλληλα᾽ χωρὶς γὰρ ἄδι- 

πε ἄλλορυ]οις ζῴοις Ἡ ἡ συναναστροφὴ Ίνοται μετ᾽ 

ἱρῄνης χαὶ πάσης ο. Οὗτος μὲν οὖν ὃ βίος, 

ρα ὢν παράδοξος, ἐκ παλαιῶν χρόνων τετήρηται 

τοῖς Ὑένεσι τούτοις, εἴτε ἐθισμῷ διὰ τὸν χρόνον εἴτε 

ἀναγκαία γρεία διὰ τὸ κατεπεῖγον ἧρμοσμένος. 

ΧΙΧ. Οἰκήσεσι δὲ τὰ ἔθνη οὐγ ὁμοίαις χρῆται, πρὸς 

δὲ τὰς τὶς περιστάσεως ἰδιότητας διηλλαγμέναις ἐμ.-- 

θιοῦσι. Τινὲς μὲν γὰρ ἐν ̓ σπηλαίοις κατοικοῦσι κεκλιµέ- 

γοις Μσλισσα, πρὸς τὰς ἄρκτους, ἐν οἷς καταφόγουσιν 

ἑαυτοὺς διά τε τὸ βάθος τῆς σχιᾶς καὶ διὰ τὰς περι- 

πνεούσας αὔρας' τὰ μὲν γὰρ πρὸς µεσημθρίαν νεύοντα, 

τοις ἴπνοις παραπλησίαν ἔχοντα, τὴν θερμασίαν, ἀπρός- 

τα τοῖς ἀνθρώποις ἐστὶ διὰ τὴν τοῦ καύματος ὕπερ- 

ῥολήν. (5) Οἱ δὲ τῶν πρὸς ἄρχτον νευόντων στηλαίων 

σπανίζοντες ἀθροίζουσι τὰς πλευρὰς τῶν ἐκ τοῦ πελά- 

γους ἐκπιπτόντων κητῶν' τῆς δὲ τούτων δαψιλείας πολ- 

λΏς οὔσης, καταπλέξαντες ἐξ ἑκατέρου μέ έρους χύρτας 

πρὺς ἀλλήλας νενευχυίας, τῷ ) προσφάτῳ Φύχει ταύτας 

διαπλέχουσι. Σκεπαζομένης οὖν τῆς χαμάρας ἐν ταύτῃ 

τὸ βαρύτατον τοῦ καύματος ἀναπαύονται» τῆς χατὰ 

φύσιν χρείας αὐτοδίδακτον τέγνην ὑφηγουμένης. (3) 

Ἐρίτος δὲ τρόπος ἐστὶ τοῖς ̓ "βυοφάγοις τῆς σχηνώσεως 

τοιοῦτος' ἐλαῖαι φύονται πάνυ πολλαὶ περὶ τοὺς τόπους 

τὰ μὲν πρὸς τὴν ῥίζαν «ΝΡΗΝΡ νά 

τὸν δὲ καρπὸν | 
τούτους, 

τη μμ πυχναὶ δὲ τοῖς φυλλώμασ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΓΡ. (87, 148) 

εΙερλαπίαπη Ιίίο ]ουἳ αάἵαπα ἱπηρομα(έ, Βἰπηίαπα, ος (πηῖ- 

Παπρα5 «παπα, ταρίοηεΠα Παπ δροσυ]αξαπα πηϊςε. Ἠϊς, 14ο- 

Πο Πηβίγασίας οοπηπιοσία, ἀπΙροηίου, αἱ Αραἰἰναγου]άςς απἱ- 

ἀαπι ο Οπίάο Ιδίοτῖομς τοίογί, ππατήίπιας Ί]αδ σοηίος 

εχρ]ογανΠ{. ΡΙοΙί ]α :Πλορος Ίος ρογ(αγβαΠἴοΏΠα θχρονίος 

η]]ο οπηπίπο Ροία πμ, που αἆ Ἠππο αρρείεπά πα παία 

α{Τοσίος ε58ε; ἴάᾳιθ οῦ ὀπδας 8αρτα ἀῑσία. (56) ΑΠϊνπιαί 

Ργῶίθτεα, ΠΙΟ οσα οχίοιῖς οο]οφπῖο 05 οοη]αηδί, πθο 

Ραγεστίηο αγεπαγαα. οοηθροδσία πιογοτί; 564 ἀεβχο ἵη οο5 

οβπ{α Ιπ]Ποίος οἶίγα α]]απι α[ΓοζβοΠαΠα 86ΏΡ15, ἂ0 8ἱ ΠΘΠΙΟ 

αἀδίί, ταίίποτας ΙπΙηιο πθό β{ποίἶς, αἲξ, ΠπιρεΠΗ σἰαά1ϊς εΏ- 

εγ[ασἰοραπ{, πθο Ἱη]ατία: απί νογβεγαϊα Ρογρθρδίοπο Ἱγγῖία- 

ραπίαν. Νες τα]σα5 πηα]α {νασίαίοταπα γίσοηα Ππάϊσπαραίαι; 

8ο 5ῶρο Π)αγί5 τε] τιχοτῖρα5 αηία οσμ]ο5 πιασίαἴς, σθι 

ΠΙΟ ΠΙαΙΟ αίοοι, 5οηδίρις5 ΙπΙπιοί]5 Ρογβϊδίεραηέ, πάπα 

ἵτο αα{ παἰκογίοοταἶαρ Ιπάϊοίαπα ργοίογεηίε5. (6) Βεπίαπε ςἳ 

να] αἰτοσϊςεἰηιίς ἱπαρ]σαγοπίαγ ππα]ς, «π]αϊ ρεγπιαπεβαη{, 

τὶσιαϊς {απίαπι. οσους Ππίπεπίος5 ααα ασοτεπίατ, πιίασιθ 

ἑαρίίαπα. εἱησα]α ρογδεαιεπίθ». Ἰάευ πος Ἰοαπεία 605 1, 

5ο4 ΠΙάΠΙΙΠΙ σοδ{ομ]αίοπα, ααἲ μδας Ρροδία]αί, πάῖσατε 

Ῥογηίροη{. (7) Ἐί ααοά ἵπ 5άπΊηια αμῖς αἀπηϊγαβοπο ροπαί, 

ΡΙοςς 5 σοπογίριις {απλματας Ἱαχία ας Ἠοπηίπες Ρὶβοῖσπη 

οαρίαγα5 Ρο: 56 αἁπη]η[είταμ!. Τία ΙΠΙΠΠᾶΠΑ ἆποατιε Πάθη ἵπ 

ο ΙΠαπ} οἱ 5οβο]Ις ἰαΐεία 6επετα Ίῶο Ἱπίόν 5α ῥγδίαπί. 

ΜιπΗΤη οηἵπα νέο οοΠδοτΗαΠη ραςἱπος αἱ ού οπωμῖ Υ6Γ6- 

οππαῖα οἴίτα αἰ]απα Ἱπ]απίαπι απίπια]α πθηθτε ἀἱδραταία ἵῃ- 

{ου 565ο ασυη{. Εί Ίῶο γἱία δοοϊεία5 αααπ{απινίς πηταβί]ς 

ἃ ρη]βοῖ5 ἴπὰο δουι15 Υ6] οχ εοηξδιθίάἶπαο ἁἰα{αγΠᾶ Υ6ἱ Πθ- 

ορβδανϊ αδας {η5ἰ]σαίίοπθ 1ρ5ῖ5 οοηβοιτα(υ). 

ΧΙΧ. Παρα Ιοπίρι5 Ἰν ροπίθς ΠΟΠ ΟΠΊΠΟΡ Πςάσπη Π{Π- 

{ππ, 5ος γαν5 ϱγο0 ταση πα ἀῑνοιδίίαία. απ αἰάαπα 8ρθ6Ι5 

«αμαιηί, ααι]οπί παἰριατίαπι ορ]εοίο5, ἵπ απίνας αἆ 

γο[σογαΙοπεπι οἱ πια) μγο [μιά (ας εἰ οἰνουπιδρίταηίος 

Ἀι1γο» {ρδὶς σοπιπιοᾶαπί. Νανα ασ) αἆ πηετ]άἶεπι ἸποΙηαηί, 

ΓΟΓΠάΟΙΠΗ ἱηδίαι αδίασηί, οἱ οἨ. πΙπΙΙΠΠΙ {ΘΓΥΟΓΕΠΙ 8608885 

Ἱοππίρια5 περα! (9) Νοπηαί α δρε[ιποίς Ῥογδα]ίρας εχ- 

οπςὶ οοδίας Ῥαϊησναπα, 4αας (εαποπίο ΙΡῖ εορίᾶ Ρείαρις 

ο]εσίαί, οπενο αἰήπαια ἵη 5 Άεχα οοηπεοίυπί, αἱσασιθ 
΄ 

ἱπίοχιηί γουσπ. 58 Ἠίδ, ει [ογπίο ΠΠΙΡΓΟΣΟ, ρε ϱγᾶ- 

γ]ςαίπιος βο]ΐς αιάοῦσο5 οοπααἱεδοιηί. ΟΩἱαΠ1 ΑΓίΕΡΙ Ρεῦ5ε 

παίυγ Ί]ος πεσθβείίας οἀοσοί. (8) Τεγίῖας πας {αρογηδοι]α 

αταπάί πιοᾶα5 αριά 10 γορμαρος. Πίο οδί. Μαίαπι Π0ί 

μαςααι οΙἴναγαα, απ οἴνοα ταᾶῖσοε» α πιατΙ αὐαππίην, εί 

ἄδηρας σοταπί [Γοηάυς, Γποία5 αὐἱεπη ὀδίαπεςν ηοἱ αδξῖ- 
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ὅμοιον ἔχουσαι τῷ κασταναϊκῷ καρύῳ. (4) Ταύτας 

ἀλλήλαις συμπλέκοντες χαὶ η σχιὰν ποιοῦντες 

ἰδιαζούσαις σχηναϊς ἐμέιοῦσιν' ἅμα γὰρ ἐν 1ῇ χαὶ θα- 

λάττη διατρίθοντες ἐπιτερπῶς διεζάγουσι, τὸν μὲν Ἅλιον 

φεύ' Ίδντες τῇ διὰ τῶν ἀκρεμόνων σχιδ, τὸ δὲ φυσικὸν 

περὶ τοὺς τόπους καῦμα ᾿ τῇ συνεχεῖ τοῦ κύματος προς- 

χλύσει διορθούµενοι, ταῖς δὲ ἳ πυσαις τῶν εὐχαίρων 

ἀνέμων εἲς ῥᾳστώνην ἄγοντες τὰ σώματα. (6) Ῥητέον 

δ) ἡμῖν καὶ περὶ τοῦ πέτάρτου. μέρους τῆς σκηνώσεως. 

Ἐκ γὰρ τοῦ παντὸς αἰῶνος σεσώρευται τοῦ µυνίου φόρτος 

ἅπλατος, ὄρει παρεμφε ρής' οὗτος. ὑπὸ τῆς συνεχοῦς τοῦ 

κύματος πληγῆς πεπιληµένος τὴν φύσιν ἔχει -στερέ- 

υνιον καὶ συμπεπλεγμένην ἄμμῳφ' ἐν τούτοις οὖν τοῖς 

ἀναστήμασιν ὑπονόμους ἂνδρομήκεις ὀρύττοντες, τὸν 

μὲν κατὰ χορυφὴν τόπον ἐῶσι στέγην, κάτωθεν δ᾽ αὖ- 

ως παραμήχεις χαὶ περὸς ἀλλήλους συντετρηµένους 

χατασχευάζουσιν. Ἐν δὲ τούτοις ἀναψύχοντες ἑ ἑαυτοὺς 

ἀλύπους κατασχευάζουσι, χαὶ κατὰ τὰς ἐπικλύσεις τῶν 

κυμάτων ο. περὶ τὴν θήραν τῶν ἰχθύων ἆ άσχο- 

λοῦνται" ὅταν δὲ ἄμπωτις Ὑένηται, κατευωχησόµενοι 

τὰ ληφθέντα συμφε εύγουσι πάλιν εἰς τοὺς προειρηµένους 

αὐλῶνας. (6) Τοὺς δὲ τελευτήσαντας θάπτουσι χατὰ 

μὲν τὸν τῆς ἀμπώτεως καιρὸν ἐῶντες ἐβῥιμμένους, 

ὅταν δ᾽ ἡ πλημμνρὶς ἐπέλθη, πο εἰς τὴν θάλατ- 

ταν τὰ σώματα. Διὸ καὶ τὸν ἰδίαν ταφὴν τροφὴν τῶν 

ἢ ἰχθόων ποιούμενοι χυχλούµενον ἰδιοτρόπως τὸν βίον 

ἔχουσι παρ᾽ ὅλον τὸν αἰῶνα. 

ΧΧ. ν δὲ γένος τῶν ̓ Ἰχθυοφάγων τοιαύτας ὄχει τὰς 

οἰκήσεις, ὥςτε πολδώνιά ἀπορίαν παρέχ εσθαι τοῖς τὰ τοι- 

αὗτα Φιλοτιμουμένοις ζητεῖν' ἐν γὰρ ἀποκρήμνοις φά- 

ραγξι καθίδρυνταί τ τινες, εἰς ἃς ἐξ ἄρχ Ἶς ἦν ἀδύνατον 

παραθάλλειν τοὺς ἀνθρώπους, ἄνωθεν μὲν ἐπεχοίσης 

πέτρας ὑψηλῖς καὶ πανταχόθεν ἀποτόμου, ἐκ πλαγίων 

κρημνῶν ἀπροείτων ὑφαιρουμένων τὰς παρόδους, τὴν 

λοιπὴν πλευρὰν τοῦ πελάγους ῥρίζοντος, ὃ πεῦῃ μὲν 

διελθεῖν ἀδύνατον, σχεδίαις δὲ οὐ πρωτα τὸ 'παράπαν, 

πλοίων τε τῶν παρ ἡμῖν ὑποριούσα ἀνεννόητοι. (5) 

Τοιαύτης δὲ ἀπορίας περὶ αὐτοὺς οὔσης, ὑπολείπεται 

λέγειν αὐτόγθονας, αὐτοὺς ὑπάρχειν, ἄρχ ἂν μὲν τοῦ πρώ- 

του γένους μηδεμίαν ἐσγ ηχότας, ἀεὶ ὃ᾽ ἐξ αἰῶνος ΎεΥο- 

γότας, καθάπερ ἔνιοι τῶν Φυσιολόγων περὶ πάντων τῶν 

Φφυσιολογουµένων ἀπεφήναντο. ( ) Ἀλλὰ Ύὰρ περὶ μὲν 

τῶν τοιούτων πναρίκτου: τῆς ἐπινοίας ἡμῖν οὔσης, οὐδὲν 

χωλύει τοὺς τὰ πλεῖστα ἀποφηναμένους ἐλάγιστα ἴρη 

νώσχειν, ὡς ἂν τῆς ἐν τοῖς λόγοις πιθανότητος τὴν μὲν 

ἀχοὴν πειθούσης, τὴν δ' ἀλήθειαν οὐδαμῶς εὑρισκοή- 

σης. 

ΧΧΙ. Ῥητέον δ᾽ ἡμᾶν χαὶ περὶ τῶν καλουμένων 

Χελωνοφάγων, ὃν τρόπον ἔ ἔγουσι τὴν ὅλην διάθεσιν τοῦ 

βίου. Νῆσοι γάρ εἶσι κατὰ τὸν Ὠκεανὸν πλησίον τῆς Ἱῆς 

χείµεναι, Ί πολλαὶ μὲν τὸ πλῖΏθος, μικραὶ δὲ τοῖς μεγέ- 

θεσι καὶ ταπειναί, καρπὸν δὲ οὔθ' ἥμερον οὔτ᾽ ἄγριον 

Ἐν ταύταις διὰ τὴν πυχνότητα χῦμα μὲν οὐ 

λωνος θραυοµένου 7 περὶ τὰς ἄκρας τῶν ' 

2 2 Ο2 
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πη]]]ς ος. (4) ΗΙ5 Ππίεν δε οοηποχϊς, «δα! 5)0ί ΙΠΗΙΓΑΙΗ 

{αοσηέ, εί 58. Ίου Πογο απιργαζπΙοΓΙΠῃ β6Π6ΓΟ γἱίαπῃ 4ᾳα- 

βυπί, ἵη (αυτα δἶπλ] οί π]ατὶ Ἱπουπάα ούΠα οΏ]οσία[ἴοης γου- 

βΠί65: ἀππα ταππογαπ απηρηῖς ο]οπα ἀθγίίαπί, εί παίατα- 

Ί6μῃ Ιοοἱ αὐίαπα οοπίίπαα Ποια πανῖηϊ α/[αδίοπο πησαηί, 

(5) 
Ῥο ααατίο οἰἶαπα {αβογπασΠΙΟΓΙΠΩ πιοᾷο οδί ἀἰσσπάιπι. Ἐκ 

ορροτ(μηίδᾳαα ΥοπίογΙπα αγῖδ οοΓρογα 5ηα ΤουγσαΠ!. 

οπηπῖ ὤΥο Ίπσεης Πο πιιδοί πιαγ]ηϊ νἱ5, ἱηδίαυ πιοπί15, αὐ- 

οπηλα]αία θ{. Ημπο Ρουρείαα Παοίααπη ἱπιρι]ςίο Ἱία οοπερίς- 

βαγ]έ, αἱ παίαγαπα ΓσίΦΙβδΙπΙάΠΙ δἱ Ο1Π1 ΤΟΠ 6ΟΠΠΘΧΑΠΙ 

πάποιέ, Τη Πῖ5 οσο (απηυ]ΐς αἲ γἱγί αἰίαάίῃ δα οαπίσι]ος 

αδθηίθς, απ αργα γεγίῖέθπα 5αΠί, Ῥτο (δοίο τοπ παηί, 564 

ΙΠίεγης 8Ρο015 οῬ]οησος οἱ ρογ[ογαίος ἱηγίορα ο[[οάιηί. 

ΗΙο 5056 αὖ αδία τουγοαηίο5 αΏόσιο πιο]θβί]α ΟΟΠΙΠΙΟΓΑΠΙΗΣ, 

εί 50 πιανίς αΠαχπα ργοδθηίας γοπαμοπί ρἱςοίαπα Ποπ] - 

Ρυπί: τεοργοσαηί ααίθπῃ Πασία, πἱ 46 εαρία ντα ἆα εαανί- 

(εν οοηγἰνθηίας, ἵπ 6ρεµαπσας ἴ]]ας το[ασίηη{. (6) Ὠο[αποίος 

ἵία δερο]απί, αἱ τοβαχις {ειπροτο σαήανογα ΠπΠΗΠηΦΙα ΡΓοΟ- 

Ποϊαπέ, νοάσιπίο ααίθπα παν δια Παοθς απ[οτοπάα 

{τααπί. Πίασιο 41 1Π1 ἱρδί 5αα Ρίδοίρια5 δορι]ίανα αξοαΙη ο{- 

{ογαηί, γίία ΘΟΓΙΠΙ ροοι]ίατί πιοᾶο ρος ΟΠΊΠ6 ΥΠΑ ἵῃ Οἱ - 

Ῥθπι αααςί οἰτοππ]ασίταγ. 

ΧΧ. Οείοταπι ππα ΤομΗηγορμασήπα πα(ῖο ας λαυήίαί, αἱ 

ΠΙᾶσΠαα {α]ία 5ογι(αη{ρας ροτρ]οχ]ίαίοπα τος α[[ογαί, ΤΠ 

Ργωγαρί5 οπίπα γα] ρα5 ποπ οοηδἰἀεπέ, απο πα]ας αὐ 

Ιη]1ο ασέθ8δι15 ραΐθτα Ποηλἱηίρις ροίί. Ώεδπρον οπΊπα ργᾶ- 

οε]ξα5 αἱ ππαάί(αο αὐδοίδις ἵππηϊπεί 5οορι]5; ο {Γ4ΠΦΥΘΙΡΟ 

πίστη ην 115 ρισροΙρ{Ηῖ5 οπηπί5 Ῥγα ο [αν αά [ας τοσα πι 

Ιαΐα5 πιατθ [ογηλίπαί, αιοᾶ αἱ ροάίρας {γαπςὶρὶ που, Ἱία 

τα(ἴαπα π]]ή5 οΠΠΠΙΠΟ 1ρδίδ αδα5, πα γἱσίογαπη απ{σπα, απα[ία 

πορί5 δαρροαίμπ{, πι]ία οδί πο ία. (9) Ου) αππῃ ία ἁπρία 

αἱπί οἱ ἱπῖπεαία, τοδίαί αἱ αρογσῖηθς Ἰο5 6556, απὶ αΏδαιιο 

ορτίο ϱαεπεγα(ἶοπί5 ῥηποΙρίο ρει ΟΠΊΠ6 56Πηῤετ ΥΠ Πίο 

οχκ[ίοτίηί, α(ΠΤΠΙΘΠΙΙ5Σ αιοά ἵρδαπι παίατον φοτη{αίογθς 

απ]άαπ 46 σαποῖς τρις πα{αγα]ρι5 α55εΥοταγο Πο. ἁπλ]- 

{αυί. (3) Ὑεταπι αάάΠῃ Π]15ηιοάί ΓοΓΙΠΙ οορΗ 1ο πίθ]]οοί 45 

πορίμ νῖτος εχοεδαί, απἱά ἱπιρεά([ί ααἶπ ρ]ητίπια αδίΓΙθη- 

{65 Πο ΠΗΙΠΙΠΊάΠΙ αἰάθιη ρατίοπη αβδεπαΠ{Ηγὸ αποά ΥειῬο- 

τά ρτοβαβ]ία5 απτος φΗἱάεΠα οαρῖαί, 5εά γογϊαίεπα πθφιια- 

απαα Ιηγεηίαί. 

ΧΧΙ. ἨΠείογοπάμπα 4ποΠπθ 4ο ΟΠε]οπορμαρίς (14 οί, 

ῥαθΙορίρας ααἲ {εδίαἰπίρς 1ο Γ(απϐ) αποπιοᾶο ρογ {οίαπη 

γῖνομάϊ ταΙοπθΠα 5650 σοταη!. δηΠί οπἵπα ἵη Οέσθαπο ἱηδμ]αρ 

οοπ{ ποπ Ρτορίηπσαας, αΠαΤΙΠΙ ἨΠάΠιογΙς ἵηπσοης θ5ί, 5εἀ 

πιαση](αάο εχῖσαα, Παπδαμο κἶέας, οἱ σι (οί {δηλ 

αρτοδί Ύπαπι ου]ίο οατοηί. Ῥτορίευ αγοίαπα Ππίθτ 56 οοἰιαρ- 

τοη/ίῖαπα π]]α ἵπ. 5 Πιοίπαπη οδί {οπηρεδίας; αἰηγίας οΠΊπι 
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νήσων, χελωνῶν δὲ θαλαττίων πλἍθος ἐνδιατρίθει περὶ 

τοὺς τόπους τούτους, πανταχόθεν καταφεῦγον πρὸς τὴν 
οο ο λ λ λ / 

ἐκ τῆς γαλήνης σκέπην. (5) Λὖὗται δὲ τὰς μὲν νύχτας 
3 θῷ ὃ 42 - ο δι λ / Ξ λ Δ ας 
ἐν βυθῷ διατρίθουσιν ἀσχολούμεναι περὶ τὴν νοµήν, 

Ν ἳ] / 3 λ ο ΝΑ / κά / 0 ζλ 

τὰς δ) ἡμέρας εἲς τὴν ἀνὰ μέσον τῶν νήσων θάλατταν 
ο ο” ” / Ν 

φοιτῶσαι χοιμῶνται µετέωροι τοῖς Χύτεσι πρὺς τὸν 

ἥλιον, παρεμφερῇ τὴν πρόςοψιν ποιοῦσαι ταῖς χΧατε- 
/ ο / 2] / Δ ” / ς / 

στραµμµέναις ἀχάτοις" ἐξαίσιοι γὰρ τοῖς µεγέθεσιν ὑπάρ- 
Ν ο 3 οχι πλ ὃ 3 ἑλ / 

ὔουσι καὶ τῶν ἐλαχίστων ἁλιάδων οὔχ ἐλάττους. (5) 
- νς ο. / Ν ο» 

ιο Οἱ δὲ τὰς νήσους κατοικοῦντες βάρθαροι κατὰ τοῦτον 
- . Δ 

τὸν χαιρὸν ἠρέμα προονήχονται ταῖς χελώναις: πρὸς 
Ἡ λ / 

ἑχάτερον δὲ µέρος πλησιάσαντες, οἳ μὲν πιέζουσιν, οἱ 

δ) ἐξαίρουσιν, ἕως ὕπτιον γένηται τὸ ζῷον (4) ἔπειθ) 
[4 Δ ορ ς 4 / 3 / λ ὅλ 37, σ/ οἵ μὲν ἐξ ἑκατέρου μέρους οἲιδείζουσ ε τὸν ὅλον ὄγχον, ἵνα 

16 μ στραφὲν τὸ ο χαὶ νηξάµενον τῷ τῆς φύσεως . 

μιας; ΦύΥῃ χατὰ βάθους, εἷς δ᾽ ἔχων μέρμιθα μαχρὰν 

χαὶ δήσας τῆς οὐρᾶς νήχεται πρὸς τὴν γῆν καὶ προςέλ- 
ο / 

χεται µετάγων τὸ ζῷον ἐπὶ τὴν χέρσον, συμπαραχομιζο- 
οω 3 .ω / 

µένων τῶν ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐπίθεσιν πεποιηµένων. (9) 
υ/ α... ο 32 / λ μ 3 λ / 

90 "Ὅταν δ᾽ εἲς τὸν νησον ἐκχομίσωσι, τὰ μὲν ἐντὸς πάντα 

βραχὺν χρόνον ἐ ἐν ἡλίῳ παροπτήσαντες χατευωχοῦνται, 

τοῖς δὲ κύτεσιν οὖσι σχαφοειδέσι ̓ χρῦῶνται πρός τε τὸν 

εἰς τὴν ἤπειρον διάπλουν, ὃν ποιοῦνται τῆς ὑδρείας ἕνε-- 
/ - 

χεν, χαὶ πρὸς τὰς σκηνώσεις, τιθέντες πρηνεῖς ἐφ᾽ ὄψη- 

96 λῶν τόπων, ὥστε δοχεῖν σος τν φύσιν πο 

μιᾶ χάριτι πολλὰς χρείας: τὴν γὰρ αὐτὴν αὐτοῖς εἶναι 
(6) Οὐ μαχρὰν δὲ τού-- 

βίον 

σ 

τροφήν, ἀγγεῖου, οἰχίαν, ναῦν. 

των διεστῶτες νέµονται τὴν παράλιον βάρδαροι 

ἀνώμαλον ἔχοντες. Διατρέφόνται γὰρ ἀπὸ τῶν ἐχπι- 

4ὐ πτόντων εἰς την το κητῶν, ποτὲ μὲν δαψίλειαν τρο- 

φῆς ο. διὰ τὰ μεγέθη τῶν εὑρισχομένων θηρίων, 

ποτὲ δὲ διαλειµ.υ. ἄτων γινομέγων κακῶς ο λάτουση 

ὑπὸ τῆς ἐνδείας" χαθ) ὃν δὴ χρόνον ἀναγκάζονται 

χατεργάσασθαι διὰ τὴν σπάνιν τῶν ἄρχαίων ὁστῶν 

9ὅ χνθρους χαὶ τὰς ἄκρας τῶν πλευρῶν ἐκφύσεις. Τῶν 

μὲν οὖν Ἰχθνοφάγων τὰ γένη τοσαῦτ’ ἐστὶ καὶ τοιούτοις 

χρῶνται βίοις, ὡς ἐν χεφαλαίοις εἰπεῖν. 

ΧΧΙΠ. Ἡ δὲ κατὰ τὴν Ῥαθυλωνίαν παράλιος συν-- 

άπτει μὲν ἡμέρῳ χαὶ καταφύτῳ χώρα» τοσοῦτο δὲ 

4ὐ πλ]λθός ἐστι τῶν ἰχθύων τοῖς ἐγγωρίοις, ὥστε τοὺς ἄνα- 

λίσχοντας μὴ δύνασθαι ῥᾳὸ δίως περιγενέ έσθαι τῆς δαγι- 

λείας. (9) Παρὰ γὰρ τοὺς αἰγιαλοὺς ἵ ἱστδσι καλάµους 

πυχνοὺς καὶ πρὸς, ἀλλήλους διαπεπλεγµένους, ὥστε τὴν 

πρόοψιν ὃ ὁμοίαν εἶναι δικτύφ παρὰ θάλατταν ἑστηκότι. 

45 Κατὰ δὲ πᾶν τὸ ἔργον ὑπάρχουσι / πυχναὶ θύραι, τῇ μὲν 

πλοχῇ ταρσώδεις; τὰς στροφὰς δ) ἔχουσαι πρὸς τὰς εἰς 

ἑκάτερα τὰ μέ ἔρη χινήσ σεις εὐλύτους. Τ αύὐτας ὃ κλύδων 

φερόµενος μὲν εἰς τὸν γην χατὰ τὸν τῆς πλημμυρίδος 

καιρὸν ἀνοίγει, παλισσυτῶν δὲ κατὰ τὴν ἄμπωτιν ἀπο- 

() Διόπερ συµθαίνει καθ ἑκάστην ἡμέραν 

νδος 
60 χλείει, 

πλημμυρούσης μὲν τῆς ος ἐχ. νήσος τοὺς 

συνεκφεροµένους διὰ τῶν πρ παρειςτείτε ττειν, ... 

ρούσης δὲ μὴ δύνασθαι τοῖς ὕγροῖς ορ διὰ τῆς 

τῶν χαλάμων πλοχῆς. Διὸ καὶ παρὰ τὸν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Τ. (189, 190) 

ἃά Ῥοπιοπίονία ἱηδυ]αγαπη. Ππβήπρίέαν : Ῥτορίογα ἵησεῃς 

(εδ παπα πια νΙΠαΡΙΠΙ οορία ἑγασίας ἴ]ος ΓΓοβοπίαί, πᾶῖ- 

απο αά ου (Ταπᾳ ία [ἶς {οραποπίαπη ρεγβαρίοης. () Πω 

ποσία Τη Ῥτοβιπάο οοπηπιογαηίαγ 510 νασαηίος ρας[; Ιπίργ- 

4{α πιάνο Ἰηδι]ῖς οἴποίαπη Ἱίγοστοςςῶ {ορῇΐ5 αἆ 5οθπῃ ογοε[ῖς 

5 ρ]ηλος ἀογπαπέ, παγ]ομ]ς αβροσία κἱπ]]ες ογογρῖς. 

Επονπιῖς εΠίπ ΠαγυΠΙ πηαση[ϊπάο οδί, οχἰσις ΡἰδοβίοΓΠι 

Ιεπηρῖς μαιά πηήπου. (3) Ρανρατί οιρο, αἱ ἱηβη]ας Ί]ας 

Πποο]αηί, Ρεν οοραδίοηιη Ί]απι {αοῖίο αἀπαίαηί, οἱ αέήησιε 

Ἱπππηηοπίος Ἠίπο ἀορτίπηπηί, Πήπο ΦΙΓΡΙΠ Ἰεγαπέ, αποαά 

ἈΠΙπηαΙ γοδιρίηοηί. (4) Ταϊη αίηιο {οίατα πποῖοπα ἁῑτ]- 

Ριηί, πε 60ΠγΕΙΦὰ παΗτγα]ῖ5 ορο παίαίας αι[αρίαί ἵπ ΡγοΓΙΠ- 

ἀππη. Ὅπις Υογο ον 115 αποίη ϱγοΙἴκη ἴεηθης οί αἆ οπἆαπι 

απ]ηλα]]5 αξίρησθης, αἆ Πας ργαπαίαί οἳ απίηια] ἵη οοη{ἰ- 

ποπίθιη ρονναΠΙέ, οοπίαπήρης α ἴευσο δοοΐς, αῖ Ργηϊ 

Ριαἆαπ1 ασριθβςί θη{. (5) ΗΠα5 ουθο {ή Πές εαά πο οπγ- 

Π65 ἨΟΠ Ἱία ἀῑα αβδαίας εοπνἰνίο Ἠ]ατί αρδηπηπηίς {ορί 

απίθΙ , 5οαρ]ιο {οΓΠΊ8 6ΟΠΟΑΥΘΡ, 6ΟΠΙΠΙΟΔΙΠΗ οἱς δή ΡΓα)- 

Ῥαπί, ἔαπι αἱ ἵπ οοπΗπθη(ῖς ογᾶς ααπαπαἱ σιαΓία οπανἰσοηί, 

έαπα αἱ οαγ]ίαίες Ργοπας ος ΤΠ οσο Ρτο σιγσιςίτῖδ αδ- 

Ροηΐ. Τία πα(αγᾶ ΙΠΙΠΙ 88Π6 Ῥοποθβοίαπι Πυ]15 1ρδογπα 

εοπηπιοΚΙίαίρας, οἴρο, ναί, ἀοπιαὶ, πανὶ, νἱάείατ α6οοΠ]- 

πηοάα»Σθ. (6) Νοπ Ίοηδο αὐ ἠὶς Ιπίογγα]]ο πιαγε αοο]απί 

Ῥατβρανί, ἀἱδραιί γἱ{0 ταΙοπθ α{οηίες., Ναπι νὶοίας ἐρδίς οςί 

α οαίΐς {οτίο ο]οοί5δ; (παπάοσαε Ίαΐ:βο5 Ρνορίοτ γοςδΗίαίεηι 

μ6]παάπῃ 69ος Παμθπί, απαπάσαπθ, ὁσ»δαπίς αγαπα ρτῶάα, 

α.στοφθ αὐ ορεςίαία εχρεάἰπί, Τάση οηἵηῃ οχο]είογαΠὰ Ο95{ΗΠ1 

οαγ(]ασίηος οἱ αποά εκ{ΤΕΙΠΙΑ ἵη οοδᾖ5 εχδίαί ἐοπῇόςῦα 

[απαΐς ςΙπηπ]ο εοδαπίαν. Το πα άοπες δη! Αλιμίοραπα, απῖ 

46 ρίδαριας γἰοίαπί : Ἠίο γα 1115 ομέας, αἱ δαπιπ]αἶπα 

ος οομο]αΚα{1Γ. 

ΧΧΠ. Οἵα Ραμγ]οπία: ομ]ασθη5 ουίαΠη αἱ Ρ]απ{15 οοηβίίαπα 

αἰἠηρ]ί τορίοποίη. Ὀδί αηία Ρἰκοίαπη πρετίας, αἱ ρ]α5 5αρ- 

Ροίαξ, α παπα Ιου] αΡΒΗΠΙΕΥΕ αασαπί. (9) Δά Πίογα οπΙΠα 

αγιπᾶϊῖπθς θἱαίαιπί ἀθπδας πίστα 56 οοηδονία5, πί 5Ρ6ΟΙΕΙΠ 

τοῖς ]αχία πιάτο εχραςὶ Γο[οΓαΠέ. Τοξπηι ορα5 ογεργᾶς Παβοί 

Ρονία5, απατάνη εοπ{εχ{α5 ογα 5 οοί, εἰ (αοἵ1ε ἵπ α{Τα]- 

ας ραιίοπα οοηγοιςἰουῖς πποία5. Ηας Πποίας Ιπαπάαηίο πιαγί 

ἵῃ {θιγαπη εχρι]διις αρεηῖξ, εοσθ γουράεπία τογορα{5 Ιέογ1Πὰ 

ααιάΐε. (9) Ηίπο Βί αἱ αποίϊάϊο ση πλανῖς ο]αχα Ρί6088 

οχ ρτο[απάο αἀγοαςίί ρετ οσα 1γραπηραπ{, εο(πε τογετίεηίε, 

ἄ μπα σπα ο1 ασαἲς Ρογ αταπάἶηες εοπ{οχίας οἱαΡί ποαπευηί, 

᾽Ωχεπνὸν ' ἀοίποππίαν. 1άἴτου ἠακία ΟΟΡΔΠΠΙΩ ποπηππ(πᾶὴ ΡαἱΡΙί8η- 
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αν4 λ 9 / / ω 3 ΄ 

ἐνίοτε σωροὺς ἰχθύων σπαιρόντων ὅρᾶν ἔστι γινοµέ- 

νους, οὓς ἀναλεγόμενοι συνεγῶς οἱ πρὸς τούτοις τετα- 

Ὑμένοι δαψιλεῖς ἀπολαύσεις ἔχουσι καὶ µεγάλας προςό- 
δους. (4) Ἔνιοι δὲ τῶν περὶ τοὺς τόπους διατριβόντων, 

/Α ο -ω / 

πεδιάδος τε καὶ ταπεινῆς τῆς χώρας ὑπαρχούσης, τά- 
/ Εν) 

Φφρους ὀρύττουσιν ἀπὸ θαλάττης εὐρείας ἐπὶ πολλοὺς 

σταδίους µέχρι τῶν ἰδίων ἐπαύλεων " ῥαθδωτὰς δὲ θόρας 

ἐπ᾽ ἄκρας αὐτὰς ἐπιστήσαντες, ἀναθαινούσης μὲν τῆς 

πλημμυρίδος ἀνοίγουσιν, εἲς δὲ τοὐναντίον μεταπιπτού- 

σης χλείουσιν" εἶτα τῆς μὲν θαλάττης διὰ τῶν τὶς θύ-- 

βας ἀραιωμάτων ἀποῤῥεούσης, τῶν ὃ) ἰχθύων ἀπολη- 

φθέντων ἐν ταῖς τάφροις, ταμιεύονται καὶ λαμθάνουσιν 

ὅσους ἂν προαιρῶνται χαὶ χαθ᾽ ὃν ἂν χρόνον βού- 

λώνται. 

ΧΧΙΠ. Διεληλυθότες δὲ περὶ τῶν παροικούντων τὴν 
ἀπὸ τῆς Ώαβυλωνίας παράλιον ἕως Ἀραθίου κόλπου, 

ο εγου / 3 ο ία Δ λ λ 
περὶ τῶν ἑξῆς τούτοις ἐθνῶν διέξιµεν. Κατὰ γὰρ τὴν 

Αἰθιοπίαν τὴν ὑπὲρ Αἰγύπτου παρὰ τὸν Ἄσαν καλού- 

µενον ποταμὸν παροικεῖ τὸ τῶν Ῥιζοφάγων ἔθνος, Εκ 

γὰρ τῶν πλησιογώρων τὰς ῥίζας τῶν καλάμων ὀρύττον- 

τες οἳ βάρθαροι πλύνουσι φιλοτίμως' ποιήσαντες δὲ 

χαθαρὰς χόπτουσι λίθοις, µέχρι ἂν γένηται τὸ ἔργον 
λεῖον καὶ χολλῶδες: ἔπειτα περιπλάσαντες γειροπληθι- 

αίους ὄγκους ἐν ἡλίῳ παροπτῶσι, καὶ ταύτῃ χρώμενοι. 
-” / ΔΝ / υὴ ο” 5 ς : / 

τροφῇ πάντα τὸν βίον διατελοῦσιν. (5) Ἀνεχλείπτους 
δ) ἔχοντες τὰς τῆς τροφῆς ταύτης δαψιλείας, καὶ πρὸς 

ἀλλήλους ἀεὶ εἰρήνην ἄγοντες, ὑπὸ πλήθους λεόντων 
ε. 3 / Δ .ω / Θες τν 3 

πολεμοῦνται. Εμπύρου γὰρ τοῦ πέριξ ἄθρος ὄντος ἐκ 

τῆς ἐρήμου πρὸς αὐτοὺς φοιτῶσι λέοντες σχιᾶς ἕνεχκεν, 
ς μ Ν 4 νά 3' { / / Ν ) 

οἳ δὲ καὶ θήρας τῶν ἐλαττόνων θηρίων. Διόπερ τοὺς ἐχ 

τῶν τελμάτων ἐξιόντας τῶν Αἰθιόπων ὑπὸ τούτων τῶν 

θηρίων ἀναλίσκεσθαι συμβαίνει. Ἀδυνατοῦσι γὰρ ὑφί- 
στασθαι τὰς ἀλκὰς τῶν λεόντων, ὡς ἂν μ.ηδεμίαν βοή- 

ϱ ν σαν ο Α μα ἃ 
θειαν ὅπλων ἔχοντες, καὶ πέρας ἄρδην ἂν αὐτῶν διε-- 

φθάρη τὸ Ἰένος, εἰ μὴ ἡ φύσις τι αὐτοῖς αὐτόματον 
Ν λ ο 

ἐποίησε βοήθημα. (9) Ὑπὸ γὰρ τὴν ἀνατολὴν τοῦ κυ- 
.ω / / λ λ 

νὸς παραδόξως, μηδεμιᾶς γινοµένης μµωυῖας περὶ τοὺς 
-ω οω / / 

τόπους, τοσοῦτο πλῆθος ἀθροίζεται κωνώπων, ὑπερέχον 
/ ς/ λ λ ῶ / 

δυνάμει τοὺς γνωριζοµένους» ὥστε τοὺς μεν ἀνθρώπους 
α / 

χαταφυγόντας εἰς τὰς ἑλώδεις λίµνας µηδὲν πάσχειν, 
τη / ν 

τοὺς δὲ λέοντας πάντας φεύγειν ἐκ τῶν τόπων, ἅμα μεν 
μ -ω. 8 ο” / [4 αλ λ των οω 

ὑπὸ τοῦ δηγμοῦ κακουχουµένους, ἅμα δε τὸν ἀπο τῆς 
ο τετ τς 

φωνῆς ἦγον καταπεπληγµένους. 
ο / σι / 

ΧΧΙΝ. Ἐχόμενοι δὲ τούτοις εἰσὶν οἵ τε Ὑλοφάγοι 
α ᾳ ο ιο ο 

καὶ οἳ Ὑπερματοφάγοι καλούμενοι. Τούτων ὃ' οἱ μὲν 
. Δ ο δ/ 

ὑπὸ τὴν θερείαν τὸν πίπτοντα καρπὸν ἀπὸ τῶν δέν- 
/ δν / 

δρων ὄντα πολὺν ἀθροίζοντες ἀπόνως διατρέφονται, 
π ζω ἆλκλ. ον 2 ω 

κατὰ δὲ τὸν ἄλλον καιρὸν τῆς βοτάνης τῆς ἐν ταις 
/ / ς Ν 

σχικζοµέναις συναγχείαις φυομένης προσφέρονται την 
. ” , ν 

προςηνεστάτην’ στερεὰ γὰρ οὖσα τὴν φύσιν χαὶ καυλὸν 
- / / 3 Ά 

ἔχουσα παραπλήσιον ταῖς γινομεναις βουνιάσιν ἐκπλη- 
ο) .ω ω ὃν . ς οἱ Ε1" 

ροῖ τὴν τῆς ἀναγχαίας τροφΏς ἔνδειαν. (5) Οἱ δὲ Ὕλο- 
- . λ | ο 4 

φάγοι μετὰ τέχνων καὶ γυναικῶν ἔπι τὰς νομιὰς ἐδιόν-- 
ἂν Α Ἡ να. 

τες ἀναθαίνουσιν ἐπὶ τὰ δένδρα, καὶ τοὺς ἁπαλοὺς τῶν 
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Πππλ α6εΓΥο5 Ρἰβοίαπη γίάστο οδέ, απος Ἰαὶς πορο{ῖο ργα)[ος 1 
οοη/Τηιιο οο]Ισοηίες αἱ ΙαγσαΠή πάς γἱοίις ο0ΡΙΔΠΗ ΠαΠΟΙ6ΟΙΗ- 

ἴππ εἰ νος(ῖσα] ποή οχἰσαμήα. (4) Οἱάσπι Τορρῦδις ΠΠ 

αοζο]ῶ, 64111 Πας δἰί οαπηρορίτο ας 46ρτΘβΞΙΠΙ, Ἰαίας α πιατί 

ἃά {πσηγία 61 (ο88α5 ρου πη]ία. ςἰαδία ἀοά που! ; αἆ σπαΓΕ Πχ 

οχγομηΠαίες ορῖα ο γἱπηίρας οοπίοχία κίαίπυηέ, ασα 

αδοθηάθηίο ηιαγῖς αδία ραπ η{, το(γο]αβοπίο οπή. Τη 

Ρετ οδίΙογαπη ταγ]αίες ε(Πποηία πηάα ρίδοςς γἰνανϊς Ἱπίου- 

θρίος αδεογναπί, οἱ απαπίπηι Ἠροί «ποσμηααθ {δαροιο {η 

8105 Ιπά6 αδιις ἀορτοητιπ{, 

ΧΧΠΠ. Ρετοιτεῖς σοπίῖριας, απ α Βαμγ]οπία. Αταβίοιπι 

πδ(ιο θΙΠΗΠὰ ΠιαΠ πα {οποηί, αἆ ορίεγας ἀθίηπεορς σοηίο8 

παγγαΠΙΟΠΘΠΙ οοηγογίθΠΊ5. ΝάΠ1 1 ἀτΠΙορία αργα Αλσγρίαπι 

αἆ Παγ{αΠα, 41ΘΙη ΑδάΠΙ γοσαηί, ΒΠΙζορμαρύτη, (ναάἱοι]ῖΒ 

γεδέθη ΠΠ) Πα[ΙΟ οοηδἰἀδ{. Ηἰ ταδίσες αταπάἴπαπα ο ρα]ά]- 

Ρα5 υἱοηῖς ο[[οβδας αοοπγαίο ῥπηαπα Ἰαναηί; Ἠΐπο ρτοῦα 

πηπηζαίας Ιαρίάίριας, ἀππη Ια:γῖς εί Υῖδεοσα γοδαίαν Πιᾶδδα, 

οοπίυπάυη{ς παπι Ραβ]]]ο5 αἆ πιαπα5 οαρασΙίαίθπα Ιπάς {ΟΓ- 

π]αίο5 αά 5οἰεπι αβδαηί» οἱ Ίου ρου οΠΙΠΘΠΙ νἰίαπι οὐ ]ίο 

ἠαυπίαν. (2) Ταπιείςῖ απίεπι πι(τίπιοη(ῖ οορία αὐαηζαπέ, 

οί ΡαέθΙη ἰπί6τ 5ο οο]απί, α Ἰεοπιαπι [οφαθηίία Ἰοβίί]οπι 

αἲ πιο Ιπῃ Ἱη(οδίαπ{αγ. ΟΠ οηἶπι αθι ]ή5 οΙΓοΙΠΙ/ΙςΙς Υο- 

Ια{ ἶσηο {οτγοαί, {ππ αἆ πηβγας οαρθβδεηάαςδ», ἴππι αἆ πηῖ- 

πΟΓΟς Ιπίοτίπα Ὠεδίίας γεπαπάμπα, ΙθοΠθ6ς οχ ἀθδοτία τορίοιια 

Πας οχουτγαπί. 9ο Πί αἱ Α1{ορες ἆᾳ ραιιάϊριας αριοβςί 

α Ὀο]]αἱς Ιδίς ἀἰαπίοηία ή. ΑΤΠΙΟΓΙΠΙ θΠίΠα Ῥγαδίάϊο ἀεςίι- 

αἰ, νΊτλ ΙθοπΙΠΙ 5α5ίίπ6γα ποσιειηί; αίφιο ἰοία ϱοης αἆ 

{Π{6ΓΠΘΟΙΟΠΟΠΙ {απάσπη τοάϊσοτείαγ, ηἰδἰ 5πορί6 παίανγα πιοία 

γοπηθάἴαπι ρεροι5δοί. (0) Ναπα 5480 οπηἰοι]ῶ οκοΓίΙΠΙ πη[γᾶ- 

Ρέας, αααπα πα]]α τη Ἠή5 ]οοῖς ππαδοα τερονίαίαν, αηία ου] - 

ουπα, απῖ ποίος αἰϊοφιϊ οἱ γα]σαγος υΙπίρι5 βαρεταπ{, αρηηίηα 

οοπσγοσαπέας, τί Ἠοπιίπος απἱάσπα ἵπ Ῥα]αάες οοπβαβίεηίες 

ποσιηθηία ἀθο]ίπεηί; Ίθοπος αιίθπι απ]γουςί, δἱ Ππιοῖ αΠΠΙΕ({ 

οἱ οπ]ίσππη δἰτίάοτο ροτίθιπ, {αρα εκ ασ τεσίοηθ 56 Γαοῖ- 

ρίαη{. 

ΧΧΙΥ. Ηὶς ΗγΙορμαρί, 4πος γοσαπί, δί βρογπιαίορΏαρί 

(8. αγβοναπα δοαἰππι(αθ. γἱοία εἱο αρρε[]α!1). βιιοσθάΠ{. 

Οπογπά ή ρου οοδίαίοπη (πασία5 οκ αγροπῖρις εορίο5α ἀε]α- 

Ρ5ο5 εο]]ήσιηί οἱ οἵίτα Ί4ΡΟΤΟΠΗ Ἰπά6 πι απίαγ. Βομαιο {θπῃ- 

Ροτθ οχ Ἰιογρα ου] αδάαπα Ροπεῖο, αρ ἵπ οοπνα(ρας απι- 

Ῥγορίς παδοΙ ία, ἀπ]οΙ55ΙπΙαΙη 4παπ](6 οοπιοᾶαᾶ.Ο ΠΠΠΗ οΠΙΠ] 

υαίμτα, οἷέ φοάίος οἱ εαπ]εη Ἰπαῦοαί α Ὀμίαἆαπη (παρῖ 6ε- 

πας ο5{) ΓΟΤΠΠΔΠΗ, ποεσβρατ νϊοίας ροπυτίαρ φα{ἰ5ίαοί. (9) 

Αί Ηγ]ορλαρί ουπη Ηρεγίς εί πχονῖρας Ραδίππα ερτθς»!, 60Η: 

οορησία αν ουίρα5 ταπχος {οπογίογθς ἀερᾶδουηΜ. Ἐ{ οοπΙπαο 
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ἀκρεμόνων προςφέρονται”. τοιαύτην ὃ᾽ ἐκ τῆς ουγεχοῦς 

μελέτης τὴν ἐπ᾽ ἄκρους τοὺς Χλάδους ἀναδρομὴν ποιοῦν- 

ται πάντες, ὥςτε ἄπιστον εἶναι τὸ να η) χαὶ Ὑὰρ 

μεταπηδῶσιν ἀπὸ ἕτέρου ἐφ᾽ 

τοῖς ὀρνέοις, καὶ τὰς ἀναδάσεις ἐπὶ τῶν λεπτοτάτων 

χλάδων ποιοῦνται γωβὶς κινδύνων. (8) Ἰσχνότητι γὰρ 

σώματος καὶ κουφότητι διαφέροντες, ἐπειδὰν τοῖς ποσὶ 

ἔτε ρον δένδρον ὁμοίως 

σφάλλωνται, ταῖς χερσὶν ἀντιλαμθάνονται: χὰν τύχωσι 

πεσόντες ἀφ᾽ ὕψους, οὐδὲν πάσχουσι διὰ τὴν κουφότη- 

τα. Καὶ πάντα δὲ κλάδον ἔγχυλον τοις ὀδοῦσι Χατερ- 

(4) Οὗτοι 
οσο Ν λ σω ν» ΛΑ κ. / Ξ 

δ) ἀεὶ βιοῦσι γυμνοὶ μὲν ἐσθῆτος, κοιναϊῖς δὲ χρώμενοι 

/ - / 

γαζόµενοι πέττουσιν εὐχόπως ταῖς χοιλίαις. 

γυναιξίν' ἀκολούθως δὲ καὶ τοὺς γεννηθέντας παῖδας 

χοινοὺς ἡγοῦνται. Διαπολεμοῦσι δὲ πρὸς ἀλλήλους περὶ 

τῶν τόπων ῥάθδοις ὠπλισμένοι, καὶ ταύταις ἁμυνό-- 

µενοι τοὺς ἐναντίους διασπῶσι τοὺς γειρωθέντας. Τε- 

λευτῶσι δ) αὐτῶν οἳ πλεῖστοι λιμῷ καταπονηθέντες, 

ὅταν τῶν ὀμμάτων ἀπογλαυχωθέντων τὸ σῶΏμα στερηθῇ 

τῆς ἀναγκαίας ἐκ ταύτης τῆς αἰσθήσεως χρείας. 

ΧΧΥ. Τὴν δὲ ἑξῆς χώραν τῶν Αἰθιόπων ἐπέχου- 

σιν οἳ καλούμενοι Κυνηγοί, σύμμετροι μὲν κατὰ τὸ 
πλῆθος, βίον δ᾽ οἰκεῖον ἔχοντες τη προςηἹορίᾳ. Θηριώ- 

δους γὰρ οὔσης τῆς χώρας καὶ παντελῶς λυπρᾶς, ἔτι 

δὲ ὑδάτων ῥύσεις ναµατιαίων ἐγούσης ὀλίγας, καθεύ- 

δουσι μὲν ἐπὶ τῶν δένδρων διὰ τὸν ἀπὸ τῶν θηρίων 

φόθον, ὑπὸ δὲ τὴν ἑωθινὴν πρὸς τὰς συῤῥύσεις τῶν 

ὑδάτων μεθ ὅπλων φοιτῶντες, ἑαυτοὺς ἀποχρύθουσιν 

(5) 
Κατὰ δὲ τὸν τοῦ καύµατος χαιρόν, ἐρχομένων βοῶν τε 

ἀγρίων καὶ παρδάλεων χαὶ τῶν ἄλλων θηρίων πλήθους 

Δ -ω / ς 

εἷς τὴν ὕλην καὶ σχοπεύουσιν ἀπὸ τῶν δένδρων. 

πρὸς τὸ ποτόν, ταῦτα μὲν διὰ τὴν ὑπερθολὴν τοῦ τε 
καύματος καὶ δίψους λάδθρον προσφέρεται τὸ ὑγρόν, 

µέχρι ἂν ἐμπλησθῇ, οἱ δ Αἰθίοπες, γενοµένων αὐτῶν 
βαρέων χαὶ δυσχινήτων, καταπηδῶντες Απὸ τῶν δέν- 

δρων καὶ χρώμενοι ξύλοις πεπυρακτωμένοις χαὶ λέθοις» 

ἔτι δὲ τοξεύμασι, ῥᾳδίως χαταπονοῦσι. (2) Κατὰ δὲ 

συστήµατα ταύταις χρώμενοι ταῖς χυνηγίαις, σαρχοφα- 

Υοῦσι τὰ ληφθέντα » καὶ σπανίως μὲν ὑπὸ τῶν ἀλκι- 

µωτάτων ζῴων αὐτοὶ διαφθείρονται, τὰ δὲ πολλὰ 

δόλῳ τὸν ἐκ βίας ὑπεροχὴν χειροῦνται. ο] ̓Εὰν δέ 

ποτε τῶν χυνηγουµένων ζῴων σπανίζωσι, τὰς δορὰς 

τῶν πρότερον εἰλημμένων βρέξαντες ἐπιτιθέασιν ἐπὶ 

τὂρ ἁπαλόν' σποδίσαντες δὲ τὰς τρίχας, τὰ δέρµατα 

διαιροῦσε» χαὶ κατεσθίοντες βεθιασμένως ἀναπληροῦσι 

τὴν ἔνδειαν. (56) Τοὺς δε ἀνήβους παῖδας γυμνάζουσιν 

ἐπὶ σχοπὸν βάλλειν, καὶ µόνοις διδόασι τροφὴν τοῖς 

ἐπιτυχοῦσι" διὸ καὶ θαυμαστοὶ ταῖς εὐστοχίαις ἄνδρες 

Ὑένονται; κάλλιστα διδασχόµενοι ταῖς τοῦ λιμοῦ πλη- 

γαῖς. 

ΧΧΥΙ. Ταύτης δὲ τῆς χῶρας εἷς τὰ πρὸς δυσμὰς 

μέρη πολὺ ὃ διεστηχότες Αἰθίοπες ὦ ὑπάρχουσιν Ἐλλαφαντο 

μάγοι κυνηγοί. Νεμόμενοι γὰρ δρυμώδεις χαὶ πυχνοὺς 

τοῖς δένδρεσι ... παρατηροῦσι τῶν ἐλεφάντων τὰς 

εἰςόδους καὶ τὰς ἐκτροπάς, σχοπὰς ἀπὸ τῶν ὑψηλοτά- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. μ 

εχεγοΙία[οπὶς ςἰπάῖο ἰαπι οχρεᾶϊίο αά ΒΙΠΙΤΙΑ ΤΑΠΙΟΓΙΠΗ 

4506Η5ΙΙ ΟΠΊἨ65 αίοαηίατ, αἱ ἱποταάΙρῖ]α Ίου νιάσαίαν. ΑΏ 

4ΥΡΟΙΟ οΠίηχ ἴη ΑΥΡΟΥΕΠΙ, ΥοΙΙΟΓΙΠ1 ΠοΓ6, (ταηδ]Πηί, οἱ 

84Ρ6Υ (αηιιφδίπας ΓΑΠΠΟΓΙΠΙ γ]ρι]{15 αΏδαπο ρετῖομ]ο. στᾶ- 

ἀἰππίαν. (9) Οἱ 1Π1 οΠηΊπῃ 6ΟΓΡΟΤΘ δἷπί αἀπποάπα στασΠ1 ἃο 

Ιενί, Ρρεάίρις (δα 5, πιαμίρις π[ππίγς ΙΠΊΠΠΟ οκ α]ίο 

ἀθ]αρςί Ιπορ]Ιαπηθς οϐ Ἰογ]ίαίοπα αβθιιπ{. ΩΟοπαγἶ5 αΠίθΠΏ ἴδυ- 

ΠΙΙἴΘΠΙ βι1οοἵ ΡΙ6ΠΙΠΙ ἀοπίάρας οοπιπιο]θηίθς ΦίΟΠΙάΕΠΟ δἱῃο 

πιο]θβίῖα οοποοφαμη{. (4) Υἰναπέ οΟΥΡΟΓΟ ΦΘΠΙΡΕΥ ηηάαίο, 

εί ργοπῖδοια αχοπίρις πἰπηίαν, οἱ ης παίος Ιρογος ὤαιο 

ΟΘΠΙΠΙΗΠΕΡ 6556 ὀθηβ6Πί{. Ώο Ίοσο ποηπΙπ(ᾶαι ΙΠί6γ 56 Ρε]- 

Ἡροναπίαγ. Ατπια 5αηί ΓΗδίος, απίριις 56 ουηίτα οδίος {τιθ- 

{1π, οἱ δαρασίος ἀἰδεεγριπί. Ρ]6ιῖαιιθ ΠΟΓΙΠΙ {8Π18 οΠΊοΙάΠ- 

{απ, απ ρ]απεοπηαίο οοιγορίῖς οὐμ]5 ποοθββατία 56Η8Ι19 

π]ας [αου]ίαίο οοτρις ἀθθ[έαν. 

(τοι, 1ο». 

ΧΧΥ. Πεβίοηαπι Ηϊς ργοχίππαπι 1Ιορος Υοπαίογος ἀῑοίϊ 

οῬίποηέ, 4πΟΓΙΠὰ ΠΙΠΠΘΤΙ5 «ἱάσπη Πιοᾶίσις, 5εᾶ ροου]ίαΓῖς 

γ1ίορ τα(ῖο οδἰ ο Ποπηϊηϊ ΓΘΡΡΟΠάΕΠΒ. ΟΙΤΗ ομίΠ1 {οη]5 {οιγα 

5ἱ{ Ἰη[εδία Ἠογάαααθ Ῥτουδας, οἱ ραµσᾶς Ἰαβθαί αππαγαΠη 

βεα(υγ]σίηος; αγρογίρα5 Ὀδ5 αγά πα Πλθία ρου ποςίθτη {ηδιἀσηίθς 

ΒΟΠΙΠΙΙΠΙ οαρίαη{. Μαπο ΟΗΠῃ αγΠαϊς αά οοπΏΗχΗ15 α4ΠαΓΙΠΙ ΡΓΟ- 

Ποἰδοιπίγ. Ηίο Ιπίαγ (γοηάθς αρα οκ αγΏοτίβ5 ΙΠ{ΘΓΙΠῃ 8Ρ6- 

ου]απίγ. (2) Ἰηνα]δβδορηία αιίδίη 5ο]ῖς ἁδία. Ώογες αρνοείος 

οί ρατάα]ες α]ίσραιια {ου πιᾶσπο ΠΊΊΠΘΤΟ Ρροίαίππι (ο μηοπί, 

εἰ ρτορίει αδία5 αο 81 γε]εππεη/{ῖαπι θοΠδαΠε Πάπογθ 56 

Ἰησιγοίίαη{, ἀπ δαἱ1είαίο ἀῑδίεηάκηίαγ. Εγαταίας ἰίαπιιο οἱ 

ὤρτο 5ο ΠηοΥθηίθς {ΓΗΠΟΡΗΠΑ ΠΠαΠΙ5 οχ αιροπίρας ἀθρι]ίαης 

ργορης{]ς δααἴψς Ιαρίάίῦαδαιιε οἱ βαρί({15 Ιηγαάϊί που Πῃαδηο 

περο[ῖο Ργοβίσαί. (3) Ηαπο γεηα({ίοπεπα ἵη ορίας ἀἰδριϊ 

Ρεταριη{, εί ἆᾳ οαγηϊαπῃ Ρταἆα εριἱαπ{Ηγ., Ῥόγτατο Πί αἱ α 

αςβΐς5 οίίαπι γαμἀϊδαϊπι]ς Ἱπίογβοϊαπίαγ 1ρδίς φἰᾳπ]άθπη ἆο]ο 

δΙροΓΊογθς Π]αΓάΠ1 νῖγος ΡΙΕΓΙΠΊάΙΕ δαβίσαη{, (4) Οαοᾷςί Υο- 

παΐις (εγαγάΠῃ ἀε[οῖξ, οεχαγίας ργ]άσεπι οαρίαΓΙΙΠλ πιαάο(ασίαβ 

Ἱεπίο {ρπί ἱπροπυηέ, ΡΙΙδα 1 ςιιῦ οἴπογε απηριαδς, οοτῖα Ιπέατ 

φο ἀϊδρογ[{ϊ οοαοίο {8ΠΊ6Π1 οἵρο θεάαΠί. (5) Πππριβεγος αἆΠιιο 

ῥποθγος ἀϊγασίε Ιαομ]ατί ἀοεθεηέ, πες ηἰδί δοορΠη ἱαηρρηήρις 

απἱά(παπη. απ]! βαρρεάἰίαπί. Ἠϊπο οδαγίθί πι] ργο- 

αατο ἀοοΙΙ, 1π δασιµατίος ηλίγορ οογὐάϊπίς ογαἀπηί. 

ΧΧΥΙ. ΑΡ μὶ5 Ίοησο αἆ οσσᾶβΙΠΙ γοηιοῦῖ γοηαίοΓες Ἐ6- 

Ραπίοπ]ασΠ!, 1. 6. ἀλίοραπα πα[Ιο ουίη εἰερηαη(ῖς 4ερι- 

6ΏαΠ5, αρίίαπ{. βα]αοδας οπίπλ 6ἱ ἀθηςίς οοηφίίας αγροπίρας 

οἶ]νας Ἱπόο]απί, ταβί {ΠρτθδδΙΗ5 οΙερηαπίμπι αἱ ἀῑγετίίοι]α 6 

ορ]δίςδίπαὶς ατρογιΠι βρεοι](ς ομβογγαηΐ, Αί Ιπίερτα απἰάεπι 



(19, 191) 

των δένδρων ποιούμενοι' καὶ ταῖς μὲν ἀγέλαις αὐτῶν 
3 3 / Δ μ / 9, / Ὑ. 

οὐκ ἐπιτίθενται διὰ τὸ µηδεμίαν ἐλπίδα ἔχειν χατορ- 

θώσεως, τοῖς δὲ καθ᾽ ἕνα πορευοµένοις ἐπιθάλλουσι τὰς 

Ἱειρας, παρ ἐγχειροῦντες τολμήµασιν. ϐ) 

ὕ Ὅταν γὰρ τὸ ἔφον διεξιὸν γένηται κατὰ τὸ δένδρον ἐν 

 συµθαίνει τὸν σχοπεύοντα κεχρύφθαι, ἅμα τῷ πα- ᾧ 
: / Δ / -. Δ Νας. αρ πό ὥηεσὸ 
ῥαλλάττειν τὸν τόπον ταῖς μὲν χερσὶν ἐδράξατο τῆς οὐρᾶς, 

τοῖς δὲ ποσὶν ἀντέθη πρὸς τὸν ἀριστερὸν µ.ηρόν: ἔχων ὃ᾽ 

ἐκ τῶν ὤμων προεξηρτηµένον πέλεχυν, κοῦφον μὲν 
10 πρὸς τὴν ἀπὺ τῆς μιᾶς χειρὸς πληγήν, ὀξὺν δὲ καθ 

ὑπερθολήν, τοῦτον λαθόµενος ἐν τῇ δεξιᾶ χειρὶ γευρο- 

χοπεῖ τὴν δεξιὰν ἰγνύν, πυχνὰς καταφέρων πληγὰς 
ο” ω ΔΝ ο 

καὶ διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς οἰακίζων τὸ ἴδιον σῶμα. 

Παράδοξον δὲ ὀξύτητα τοῖς ἔργοις προςφέ ραυσιὴ, ὡς 
3 δ/ 

16 ἂν ἄθλου τῆς ἰδίας 

χειρώσασθαι τὸ ζῷον ἢ τελευτᾶν αὐτὸν λείπεται, τῆς 

περιστάσεως οὐκ ἐπιδεγομένης ἕτερον ἀποτέλεσμα. (3) 

Τὸ δὲ νευροχοπηθὲν ζῷον ποτὲ μὲν διὰ τὴν δυςκινησίαν 

ἀδυνατοῦν στρέφεσθαι καὶ συνεχκλινόµενον ἐπὶ τὸν 
/ / / μ δρ/ / 

90 πεπονθότα τόπον πίπτει καὶ τὸν Αἰθίοπα συναπόλ- 

ψυχή Ὥς ἔχαστου προχειµένου" Ἄ Ὑὰρ 

λυσι, ποτὲ δὲ πρὸς πέτραν Δ δένδρον ἀποθλῖψαν τὸν 

ἄνθρωπον τῷ βάρει πιέζει µέχρι ἂν ἀποχτείν, (4)  αής ᾿ Ρ ν ὑ κό η” : αν Ὃ ιό ὰ 
Ενιοι δὲ τῶν ἐλεφάντων περιαλγεῖς ἐκ τῶν τραυμάτων 

ο / 

γενόµενοι τοῦ μὲν ἀμύνεσθαι τὸν ἐπιθουλεύσαντα. 
ϱῦ μαχκρὰν ἀφεστήχασι, τὴν δὲ φυγὴν διὰ τοῦ πεδίου 

ποιοῦνται, µέχρι ἂν ὅτου συνεχῶς ὅ προςθεθηχκὼς τύ- 

πτων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον τῷ πελέχει διακόψας τὰ 

νεῦρα ποιήση παᾶρετον τὸ ζῷον' ὅταν δὲ 

πέση, συντρέχουσι κατὰ συστήµατα, καὶ ζῶντος ἔτι 

50 τέμνοντες τὰς σάρχας ἐκ τῶν ὄπισθεν μερῶν εὐωχοῦν- 

ται. 

ΧΧΥΠ. "Ἔνιοι δὲ τῶν πλησίον κατοιχκούντων χω- 

ρὶς κινδύνων θηρεύουσι τοὺς ἐλέφαντας, τέχνη τῆς 

βίας περιγινόµενοι. Εἴωθε γὰρ τοῦτο τὸ ζῷον, ἐπειδὰν 
4ὖ ἀπὸ τῆς νομῆς πληρωθη , πρὸς ὕπνον καταφέρεσθαι; 

διαφορὰν ἐχούσης τῆς περὶ αὐτὸ διαθέσεως πρὸς τὰ 

τῶν τετραπόδων. (9) Οὐ γὰρ δύναται τοῖς γόνασι πρὸς 
τὴν γῆν συγκαθιέναι τὸν ὅλον ὄγχον, ἀλλὰ πρὸς δέν- 
δρον ἀναχλιθὲν ποιεῖται τὴν διὰ τῶν ὕπνων ἀνάπαυ-- 

40 σιν. Διόπερ τὸ δένδρον διὰ τὴν γινομένην πρὸς αὐτὸ 
πλεονάκις πρόσχλισυν ᾿ τοῦ ζῴου τετριμμένον τέ ἐστι καὶ 

ῥύπου πλῆρες, πρὸς δὲ τούτοις ὁ περὶ αὐτὸ τόπος ἴχνη 
τε ἔχει καὶ σημεῖα πολλά, δι ὧν οἱ τὰ τοιαῦτα έρευ- 

νῶντες Αἰθίοπες γνωρίζουσι τὰς τῶν ἐλεφάντων χοίτας. 

«46 (9) Ὅταν οὖν ἐπιτύχωσι τοιούτῳ δένδρῳ, πρίζουσιν 
αὐτὸ παρὰ αν Υῆν, μέχρι ἂν ὀλέγην ἔτι τὴν ῥοπὴν 

ἔχη πρὸς τὴν πτῶσιν' εἴθ᾽ οὗτοι μὲν τὰ σημεῖα τῆς 

ἰδίας παρουσίας ἀφανίσαντ τες ταχέως ἁπαλλάττονται;, 

φθάνοντες τὴν ἔφοδον τοῦ ζῴου" ὁ δ᾽ ἐλέφας πρὸς τὴν 

60 ἑσπέραν ἐμπλησθεὶς τῆς τροφῆς, ἐπὶ τὴν συνήθη κα- 

ταντᾶ κοίτην' καταχλιθεὶς δὲ ἀθρόῳ τῷ βάρει παρα-- 

χρημα | μετὰ τῆς τοῦ δένδρου φορᾶς ἐπὶ τὴν γῆν χατα- 

φέρεταν’ πεσὼν δὲ ὕπτιος μένει τὸν νύχτα κείµενος 
διὰ τὸ τὴν τοῦ σώματος φύσιν ἀδημιούργητον εἶναι 

ο ος 
τὸ ζῷον 
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ΔΤΠΙΛίᾶ η ἁβργοδιαίαἨς π]]α ομΊπῃ Ἠίο το Ώσιο ροτοπά) 

5Ρο5 [ονεί : 564 οἱηρι]αίἵπ αορθἀοη{ίριι5 Πίτο ρ]άμο απ διι 

πηαμιις αῄοναπί, ϱ) Οπτη θβίπὰ ΑΤΡΟΤΕΙΑ, αθὶ 5ροου]αίου 

056 αὐβοοπα[έ, Ῥοίια γα ουργοά[ίαν, ἵπ ἱρδο ἰγαηδίΐι 

εαιιάα πιαπίθα5 Ργο]θηδα, ροάίρις ἰ]ρίγο (οπιουἳ ηπΙΗέαγ : 

{παπα Ρα Η{απα. 5θοΓΙΠΙ, (παπα Ἰηπσγίς αηποχαπι οἱ αἆ 

υη{ᾳς ΓαΠΗ5 ἰοίας Παβί]εηι σέ, ἀοχίτα οονΠρίθης, ἀοχίγα 

/[γαρϊπίς πογγος ετορνῖς γα]ησίρης ΙποΙα[ές Ἰάνα Ἰπίθγηη 

οοτρδ δΗ1Π1 σαρογηαί. Μίνα αίοπι Ππῖο ορθιῖ οο]ογ]ίας α- 

ΜΗ ρείαν, αἱ απο ἄ6 γἰία απἰαςου/αδα1 66ΓαΠΊΘΗ θἷί ΡΓΟΡΟ- 

βἰίππῃ. Νάπα αί ἀοπαπάα οδί Ῥο]]αα, απί ἱρῖ οο6ΠΙΏθ- 

411: αππη τος ουδη{π Πα αἁπα λατ. (9) Απίπια) {σίιν 

5ἱο οποιγαίαπα, ααΠΠα 56 οργογίθνα (ᾳ 18: ἱρδίας η πιοία {αι- 

αῑίας οί) ποαισαί, Ιπίσγάππα αἆ α[[οσίαπα 1ο. Ἰπο]ίπας 

ΡγουυπηΡῖε, 9λΙοΡΕΠΙ ππα 56ΟΙΠΙ Ρροβδιππάαπιδ; Ἱπίσνάππα 

αᾱ ατΏοΓθ6ΠΙ ΦΧΙΠΙΥΟ Ποπλίηθηῃ αἰάθης Ιποἰο 5µ1α {απ νά 

Ρτοη{, ἀπ εποραί. (4) ἨΙερμαπίας ποπηι γυΙΠοΓΙΙ 

ογποϊαρας. νἱοί, αάοπο Ιπδιαϊα(οτῖς οπιίδδα, {απι ἀῑα πι 

Ρ]απῖς {ασο Ιπάα]σεπέ, ἆοπες απὶ ἃ {ογσο οδ1έ, οοπΗπθηά 

βοοιι]5 Ρρίαρα ἵπ οαηάεα Ἰοο ἀε]αία, οοῖδῖς Ώο]]άαΠ] 

πογγἰ5 ΡΥΟΥΣΗ5 ἱηβγηιαγϊέ. θέα Ῥγοδίταία, οδίειν αΕἴτη Ἰοηη]- 

π6ς οοπουττηη{, οὗ «ΤΠ65 αάλιο τ]γεπΙ οχ. Ρρορίογοτίθ5 

Ραγΐρα5 οχδεοίας απ οοην]γίο αΏδαηηί. 

ΧΧΥΠΙ. Οἱάαπα η παί αΏδαιπο γα ἀἰδετίπηίπο οΙορῃαηίσς 

οαρίαηί γἰτῃ αγία 5ιιρογαπίθς. Φο1εί θοηἴπα Ἠου απίηια!, πάπα 

φαἱαγπα α ραδία τοΚίέ, α1ἱο απαπα ορίογα ααἀταρααία πιοᾶο 

ἀονπηϊ(απη 56 6ΟΠΙΡΟΠΘΓΟΘ. (2) Τοίαπι οηἴπῃ οοτροι5δ ΠΙΟΙΕΠΙ 

ουτνα({5 ροπίρας (ου αρρισαγαο ποσιέ, 564 αἆ αΤΏοΓ6ΠΙ 

5656 αοζ]ίπαης 5οπιπῖ απἰθίαιη οαρῖί. Τάδοσιε αΓΡοΓ Π]α , οί 

φῶρίιις Ώο]]αα 5ο αοσπανεπέ, ἀθίονμαν εί 5ογάεδοῖέ. Λά νο 

ἵπ οἰτουήία σας γοδερία δυΠ{ ηλιΠίασιθ δίδηα, απίριις Ππςα- 

ραΐογος Ἠα]α5 ρτα 4 ἀθου Πα. εἱεραπίογαπα. 4εργείισι- 

ἀππί, (3) Ωπαπάο Ισίίαν ἵπ αΓΏογοπα Ἠα]α5πιοάί Ιποἰάσηΐ, 

«ριγα ῥαμ]ο αργα ἨάΠΛΙΠΙ 6ο δᾳπο Ιποἰάμηί, ἆππη ρα ]άΠ1 αἆ 

τἴπαπα ΠΙΟΠΙΘΠΙΙ τοδίοί. Ταπα ἀθἱείῖ ρια5οπίῖα {ρβογυη 

ἱπαϊοϊ5, οσ]ογῖίον αΏδοράπέ πο [ο δαρογγοβίαί. Έα υ0 

νοβροταπι αἆ 5αΏθίπίοη ραδία ουρία αδδιδίήπι τοροί, 

απΏ ΡΠΙΠΊΠΠΑ Ύθγο {ἴοία πΊοΙθ ΙπουπηΡίέ, αηᾶ ΟΠ ἀΤΡΟΓΙ8 

γαΐπα αἆ (ται ἀσγο]νίίαν, οἱ θαρίπα ρου ποσίθηῃ ΠΡῖ ]ασοί, 

απία παίατα εογρουίς 4 η/ροπάΠῃ ΡΓΟΙςΗ5 ἱπαρία ε»!. (4) Αί 
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πρὸς ἀνάστασιν. (8) Οἱ δὲ πρίσαντες τὸ δένορον Αἰ- 

θίοπες ἅμ᾽ ἡμέρᾳ καταντῶσι, καὶ γωρὶς κινδύνων 

ἀποχτείναντες τὸ ζῷον σχηνοποιοῦνται περὶ τὸν τόπον 

καὶ παραμένουσι µέγρι ἂν τὸ πεπτωχὸς ἀναλώσωσι. 

ΧΧΥΠΙ. 

ραν μέρη καποικοῦσιν Αἰθίοπες οἱ προςαγορευόµενοι 

Σιμοί, τὰ 2ὲ πρὸς μεσημθρίαν χεχλιμένα νέµεται τὸ 

τῶν Σ Στρουθοφάγων Ύδνος. ) "ϊστι Ύὰρ παρ) αὐτοῖς 

δρνέου τι γένος με μιγμένην ἔχον τὴν φύσιν τῷ 7ερ- 

σαίῳ τν, δι ἣν τῆς συνθέτου τέτευχε προσηγορίας. 

Τοῦτο δὲ μεγεθει μὲν οὐ λείπεται τῆς µεγίστης ἐλά- 

φου” τὸν δὲ αὐχένα μακρὸν ἔχον [καὶ] περιφερεῖς 

τὰς πλευρὰς χαὶ πτερωτὰς ὑπὸ τῆς φύσεως δεδη- 

μιούργηται: χαὶ χεφάλαιον μὲν ἀσθενὲς ἔχει καὶ 

μικρόν, µηροις δὲ καὶ χώλοις ὑπάρχει καρτερώτα- 

τον, διχήλου τῆς βάσειως οὔσης. (8): Τοῦτο 
πέτεσθαι μὲν μετεωρον οὐ δύναται διὰ τὸ βάρος, τρέ- 

χει δὲ πάντων ὠχύτατον, μικρὸν ρροις τοῖς ποσὶ τῆς 

Ιον ον μάλιστα δ) ὅταν κατ ἀνέμου πνοὰς 

ἐξαίρη τὰς πτέρυ ἵαςν ὑπεζάγει καθαπερεί τις ναὺς 

ἱστιοδρομοῦσα" τοὺς δὲ διώκοντας ἀμύνεται διὰ τῶν 

ποδῶν ἀποσφενδονῶν παραδόξως λίθους Ἰειροπλη- 

θιαίους. (4 ) Ὅταν ὃ' ἐν νηνεµία διώκηται, ταχὺ συν-- 

ιδ δρουσῶν τῶν πτερύγων ἀδυνατεῖ χρήσασθαι τοῖς τῆς 

Γ / Φλὰ μι τν Ν λ λ ς / 
Γούτων οξ των ας τα μεν προς εστπς- 

φύσεως προτερήµασι,, καὶ ο. χαταλαμ.θανόμενον 

ἁλίσχεται. 6 Τούτων ὃ 

τῷ πλήθει χατὰ τὸν χώρων, οἱ βάρθαροι παντοδαπὰς 

μηγανὰς ἐπινοοῦσι κατ᾽ ο τῆς θήρας" ῥᾳδίως δὲ 

πολλῶν ἁλισκομένων ταῖς μὲ ἐν σαρξὶ ποθάραι πρὸς 

διατροφήν, ταῖς δὲ ὃ δοραῖς πρὸς ἐσθῆτα χαὶ στρωμνήν. 

(6) Ὑπὸ δὲ τῶν Σιμῶν ὀνομαζομέ ένων Αἰθιόπων πολε- 

πρὸς τοὺς ἐπιτιθεμένους 

8 τῶν ζῴων ἀμυθήτων ὄντων 

μούμενοι διαχινδυνεύουσι 

ὅπλοις ἀμυντηρίοις χρώμενοι τοῖς τῶν ὀρύγων χέρασι" 

ταῦτα δὲ μεγάλα χαὶ τμητικὰ, χαθεστῶτα µε εγάλην 

ποτ Σρείαν, δαψιλείας οὔσης κατὰ τὴν χώραν 

διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐχόντων αὐτὰ ζῴων. 

ΧΧΙΧ. Βραγὺ δὲ τούτων Απέχοντες ̓ Ακριδοφάγοι 

χατοικοῦσι τὰ συνορίζοντα πρὸς τὴν ἔρημον, ἄνθρωποι 

μικρότεροι μὲν τῶν ἄλλων, ἰ ἰσχνοὶ δὲ τοῖς ὄγκοις,[ μελα- 

νες δὲ καθ ὑπερθολήν. ἹΚατὰ γὰρ τὴν ἑαρινὴν ὥραν 

παρ αὐτοῖς ζέφυροι χαὶ λίθες παμμεγέθεις ἐκρίπτου- 

σιν ἐχ τῆς ἐρήμου πλῆθος ἀκρίδων ἀμύθητον, τοῖς τε 

μεγέθεσι διαλλάττον καὶ τη χρό τοῦ πτερώμ.ατος εἰ- 

δεχθὲς χαὶ ῥυπαρόν. () Ἐκ τούτου θπφιλεις τροφὰς 

Ὦ ἔχουσιν ἅπαντα τὸν μον, ἰδιοτρόπως αὐτῶν ποιούμενοι 

τὴν θήραν. Παρὰ γὰρ τὴν χώραν αὐτῶν ἐπὶ πολι 

σταδίους παρῄκει χαράδρα βάθος ἔχουσα καὶ πλάτος 

ἀξιόλογον' ο πληροῦσιν ἆγ ’βίας ὕλης, οὔσης ἀφθό- 

νου κατὰ τὴν χώραν" ἔπειθ) ὅταν τῶν προειρηµένων 

ἀνέμων πνεόντων προςφέρηται τὰ νέφη τῶν ἀκρίδων, 

καταδιελόμενοι πάντα τὸν τῆς Ὑαράδρας τόπον , πυροῦσι 

τὸν ἐν οι χόρτον., 6 ) Ἐγειρομένου δὲ χαπνοῦ 

πολλοῦ καὶ δριµέος, αἵ μὲν ἀχρίδες ὑπ ον τὸν 

χαράδραν, καὶ διὰ τὴν τοῦ χαπνοὺ δριμύτητα πνιγόμε- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Τ. (τρ ; 195) 

ο Ῥτγίηχα Ί1σα Ιποῖδογος ατΏονῖς 1Πίορος ασουτγπέ, αἱ, 

Ῥε]]α οἶίτα Ρρεγ]ου]άπῃ οροἴρα, (αρεγπασα]α 1ρ]άθπα οχξίναυη!, 

ααἱρι5 αἆ οοηδιιπΙΠοΠσΠὴ αδααο ῥγα4 ος ΙΠΙΠΙοναΠΙΙΓ. 

ΧΧΝΥΠ. Ηὶς σοπριας αἆ ρίαρᾶς οεοἰάμαδ αά]εοά σαπί 

ΑΠΙΠΙοΡε5 4ος ΡΙΠΙΟΕ αρρε]]αηί :ἈΠδίτα]ε» γετο ρατίες δίγι- 

{μορ]μασογα Πα. (ᾳπογαα οἶρις εἰγα(μίοπε5) πα[ίο Ἱππαδίίαί, 

(9) Εδί οπίπι αριιά Ί]]ος αγί5 σοη15 παίαταπα οΗΠΙ {οιγοθίὶ 

απἰηιαπ(ἶ οοπηΠΙΙκίαΠὰ ΠαβΘΗ5., πηάς ΠΟΠΠΘΗ θίαΠῃ οοιηροςῖ- 

ίαπι αοοθρῖέ. Μασηϊπάϊπο οοΓγ πιαχίπι Ἠαιιά οθά[{. Τιοή- 

σα! αἱ οοιγ]σσθΠα, Ιαΐείασιια τοίαπᾶα οἱ αἰαία [αργ]σαγ{έ ῃ- 

ίανα. Αί οαριί ΙΠΑΥΠΙΠΙ Ἠαβθί οί ΡαΓΥΗΠΙ, {6ΠΙΟΠΙΡΙΙ5 γετο 

αἱ ογατίρα5 ῥγῶνα]εί; ππσα]α ΙΙ Ρίδα]σα. (3) ἄταν]ίας αιι- 

16η {α6ΙΜ, ηθ ἵη 51ΡΙΗΠΙΘ 6ΥοΙαΤθ Ροβδίέ, 5εἀ νε]οθὶβδίπιο 

οΙΠΙ η ου έ, Υἱχ αλα] ρα (ρα5 ΕΗΙΠΙΙΠΙ 5ἱΓΙΠΡΘΗΡ; Πῃᾶ- 

χἰπιθ(πθ 5εοαπάο Υοπίογαπι Παία αἷας ἴο]εης οδια πανγῖς οκ- 

ίοηις ἐοποϊίαία γαι Ῥτουυγγ. Οοπία Ἰηδεαπθηί6ες παῖνα 

Ταἱοπς ]αθία Ἱαρίάάπι 5ο ἀα[οπα[έ, αυος Ριρπί ογαβεΙ(μά]πο 

ῥοάΐριις, {απαιαπ Γαπάα, Ἱπίογ(παί. (4) Αἱαααπι 5οηίς 

γεηίο ἱπ[ορίαίαν, αἲῖς 5αβΙίο ἀθ[εβοίδ, Ῥγαδίάϊο 1ο πᾶ- 

(5) 
: εἰ απἷα ΥαΓ8 685 Υθ- 

{απο αἱ ποσις, δε ὀμηδια {ασἱ6 δαρεταίας εαρίμ. 

Ίη96η5 ΠαΤΙΠΙ αγΙΙΠΙ οδί πι] ΗΠἰπάο 

παπ({ αγαάῃοία εχοοσίίαηί Ῥαϊρατί, [πο] Ῥ]ατίπ]ας σαρίαηί 

εαρίαγαπΙ(πο εατηϊρα5 αἆ γίοίαπα, οχαγ]ς αἆ γοβίπΏα οί 

Ἰεοίογαπῃ 5ίτασα]α αἰππίαν. (0) δεᾶ αααπι α ΒΙΠΙΙ5, 4108 Υο- 

σαπί, Αι Πορίρας μοἱ]ο Ἱππροίαπίας, οἱ Ύσπι οογΠπΙΡΙς η 

οοπβϊσία Ῥγο απαῖς, απίριας γἱπι Ποδίίαπῃ ταροµαη{, αἱ ὔη- 

{αγ. Ου ΙΤΩ οηἱπ σταπαία δἱηί οἱ αἆ ριποίίπα Γεγεπάα τη αρία, 

εί ραδεῖπι οϱ Ῥο5έίαγπα ἱ5 ργααἰίαγαπα πα] {αάΙπθπα 1ΠΥ6- 

πΙΒΠ{ΙΥ, οΧΙΠΙΙΗΠ Ἱποο]ῖ5 δα ργῶμεηί, 

ΧΧΙΧ. Ραι]απι αὐ 5 ἀῑδίαπί Αογιάορ]ιασὶ (1οεςςίῖ- 

του1), ἀθδαιία τορίοπὶ οοπ{ ει παπί , Ποπ1πος ας ΡΥΕΥΙΟΤΘ5, 

οορογθ πιασϊ]θοπίο οἱ δΗρία ΠΙΟ ΠΠ πἰστο. Ὑοτίς αηίηα Πο 

{οππρο{ο Γαγορ]ϊ οἱ ΑΠὶοϊ Ἱηρνανεβδορηίες ΙπβηΙἔαπη Ἰοειθίᾶ- 

ΤΗΠΗ 6 ἀοδογίο ΠΙΠΙΘΓΗΙΠΑ, ἱπηδίίαία παρη[αά(μα, εἱ αἰαΓάΠΙ 

οοἶογο ἰπρῖ ας 5ᾳπα]άο, οχροε]απί. (2) Ηίπο οορίοβαπα 

οἱ ρου {οίαπη υἱία {οπηρας αληποηίΙΠα οςί. Ῥοομ]ίαν α{ΘΠΙ 

γα(ῖομο Ί]]ας ααοαραπία. Ε{οπίπι τορίοηί ἱρβοΓΏ} αἆ ηηπ]ία 

5ἰαθα γα] ορρίάο Ρριο[απάα οἱ ]αΐία ορίεπα{αν. Ἠαπο αρ0- 

5ίἱ πιαίοτίο, αίάιο Πο ομνία, οοπαρ]εηί. Ομαπάο. ἰβίέατ 

γοπίοταπα Παΐρας ῥργορα]δα Ἰοομβίαναπι ΠιΡ6ς ο ἀθ[εί, 

Φἱδρον(11ῇς Ιπίου 5ο Ιοοἱ5 (0ρηΠ) ἵπ εαν {αἴοια Π]απη Ρο] εοίαΠῃ 

ειοσρπάιπ{. (9) Ηίπο ππάρηας αοετραδᾳπο Υαρος εχοαίις 

εαρογνο]απίος Ιοοαρίας ασθτθἰίαίο Μαπηῖ ργά Γουδί, πί π0ῦ η, 
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ναι, χαταπίπτουσιν ἐπὶ τὴν γἩν ὀλίγον διαπετασθεῖ - 
σαι τόπον: τῆς δὲ τούτων ἀπωλείας ἐπὶ πλείονας ἡμέ- 
ας γινοµένης, μεγάλοι διανίστανται σωροί: καὶ τῆς 

χώρας ἐχούσης ἀλμυρίδα πολλήν, πάντες προςφέρουσι 

ταύτην ἀθρόοις τοῖς σωροῖς, χαὶ διατήξαντες οἰκείως 

ποιοῦσι τήν τε γεῦσιν πρόςφορον καὶ τὸν ἀποθησαυρι- 

σμὸν ἄσηπτον καὶ πολυχρόνιον. (4) Ἡ μὲν οὖν δια- 
τροφὴ τούτοις παραχρῆμα καὶ τὸν ὕστερον χρόνον 

ἀπὸ τούτων τῶν ζῴων ὑπάργει οὔτε γὰρ κτηνοτρο- 

10 φοῦσιν, οὔτε θαλάττης ἐγγὺς οἰκοῦσιν, οὔτε ἄλλης 
ἐπικουρίας οὐδεμιᾶς τυγχάνουσι. Τοῖς δὲ σώμασιν ὄν-- 

σι 

τες κοῦφοι καὶ τοῖς ποσὶν ὀξύτατοι, βραχύθιοι παντε- 

λῶς εἶσιν, ὡς ἂν τῶν πολυχρονιωτάτων παρ) αὐτοῖς ς » ως ά 
- ς Ἴ / { τε ΔΑ ο 

οὐχ ὑπερόαλλόντων ἔτη τετταράχοντα. (6) Τὸ δὲ τοῦ 
/ 3 / ο 9], ϱ) Δ ν / 

ἰ6 βίου τέλος οὐ µόνον παράδοξον ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ πάν- 
ιο) μ / Δ οω 

των ἀκληρότατον. "Όταν γὰρ πλησιάση τὸ γῆρας, 

φθεῖρες οὐ µόνον 

ἴδέαις ἄγριοι χαὶ 

τὸ καχὸν ἀπὸ 

ἐμφύονται τοῖς σώμασι πτερωτοὶ 
ο / » ΜΑ ὦὼ. λ Δ .» αν 

διάφοροι τοῖς εἴδεσιν, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἶὸ 

παντελῶς εἰδεχθεῖς. (6) Ἀρξάμενον δὲ 

0 τῆς Ὑαστρὸς καὶ τοῦ θώραχος, ἐπινέμεται πάντα τὸν 
., 1) ΑΥ / ς αλ / ν Ν - 
ὄγχον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. Ὅ δὲ πάσχων τὸ μὲν πρῶτον 
ε ς Τὰ / ή ν 3 / ὁ / ο δε. 
ὡς ὑπὸ ψώρας τινὸς ἐρεθιζόμενος μετρίως ὀδαξᾶ- 

σθαι φιλοτιμεῖται, μεμιγμένην ἔχοντος τοῦ πάθους ἆλ- 

γηδόσι τὴν χαράν᾽ μετὰ δὲ ταῦτα ἀεὶ μᾶλλον τῶν. 

ἐγγενομένων θηρίων εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἐκπιπτόντων, 
συνεχχεῖται πλῆθος ἴχῶρος λεπτοῦ, τὴν δριμύτητα 

παντελῶς ἔχοντος ἀνυπομόνητον. (7) Διόπερ ὃ συνε-- 

7όμενος τῷ πάθει βιαιότερον ἀμύττει τοῖς ὄνυξι, στε- 
Φ ή ος ὁ ος 

ναγμοὺς μεγάλους προϊέμενος. Κατὰ δὲ τὰς τῶν χει- 

ρῶν ἐξελκώσεις τοσοῦτο πλῆθος ἐκπίπτει τῶν ἑρπετῶν, 

ὥστε μηδὲν ἀγύειν τοὺς ἀπολέγοντας, ὧς ἂν ἄλλων 
ο ὃν Ἡμψ 3 / ( / . εν) / 

ἐπ᾽ ἄλλοις ἐκφαινομένων κχαθάπερ ἐκ τινος ἀγγείου 
ο κα λ ον / 

πολλαχῶς κατατετρηµένου. Οὗτοι μὲν οὖν εἰς τοιαύ-- 

την διάλυσιν τοῦ σώματος καταστρέφουσι τὸν βίον ὃυς- 
-- ϱω οσο κ λ 

νύ τυγῶς, εἴτε διὰ τὴν ἰδιότητα τῆς τροφῆς εἴτε διὰ τὸν 

ἀέρα τοιαύτης τυγχάνοντες περιπετείας. 

ΧΧΧ. Τῷ δὲ ἔθνει τούτῳ χώρα παρήχει κατὰ τὸ 

μέγεθος πολλὴ καὶ κατὰ τὰς τῆς νομῆς ποικιλίας ἆγα- 

θή: ἔρημος ὃ’ ἐστὶ καὶ παντελῶς ἄθατος, οὐκ ἀπ᾿ ἀρ- 

χῆς σπανίζουσα τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 
ὕστερον χρόνοις ἔχ τινος ἐπομβρίας ἀκαίρου πλῆθος φα- 

λαγγίων καὶ σχορπίων ἐξενέγκασα. (5) Γοσοῦτο γὰρ 

ἱστοροῦσιν ἐπιπολάσαι τῶν εἰρημένων θηρίων πλἎθος, 
ρω Ν Ν ο 

ὥστε τοὺς χατοικοῦντας ἀνθρώπους τὸ μὲν πρῶτον παν- 

30 

«ὖ δημεὶ κτείνειν πᾶν τὸ τῇ φύσει πολέμιον' ἀπεριγενή- 

Ὅ που δὲ τοῦ πάθους ὄντος καὶ τῶν δηγµάτων ὀξεῖς τοῖς 

πληγεῖσι θανάτους ἐπιφερόντων, ἀπογνόντας τὴν πά- 

τριον γῆν τε χαὶ δίαιταν φυγεῖν ἐκ τῶν τόπων. Οὐ χρὴ 

δὲ θαυμάζειν οὐδὲ ἀπιστεῖν τοῖς λεγομένοις, πολλὰ 
τούτων παραδοξότερα κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην γε- 

γονότα διὰ τῆς ἀληθοῦς ἱστορίας παρειληφότας. (9) 

Περὶ γὰρ τὴν Ἰταλίαν μυῶν πλῆθος ἀρουραίων ἐγγεννη- 
θἐν τοις πεδίοις ἐξέβαλέ τινας ἐκ τῆς πατρίου χώρας, 

κατὰ δὲ τὸν Μ]ηδίαν ἐπιπολάσαντες ἀμύθητοι στρουθοὶ 

50 
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ίαπα. Ργοσγθδδα. αἱ έοΓαΙη Ρνοἱαραηίης. Πας αἲ ραήηιος 
165 ἱπίουπεσίοπο οοπΗηπαία, ππαση{ οχδιγσυηέ ασθεγ]. Ο1Π1- 

ας [αείας Π]ο ρα]δαρίπο αὐιπάσί, οοη/[ογἶς απο αθθτγἰς 

δαρογαΠυπάσηέ, ἀθρίίαφας πηαζογα(ἶοπο ο[ϊοἰμηί, πέ οἱ ςα- 

Ρο αὐζοπηπιοᾶ ας δἳί οί οἴίτα ριἱνο[ας{ἴοηδΠα αἆ Ὠσῃο Ίοι- 

υπη {εηρις Πού βαἱκαπιοπίαπη ἀπ οί. (4) Εασί]ῖς ουσο γἱοίις 

εὔῖαπα το]ί(ιιο 1ρδίς {οππροτα αἳ {ηβοςίίς ορ οχθϊςΗέ. Χος 

επίπι ρεομαγίῶ ποο ρἰδεαίονίῶ ταὶ, αἱροίο Ἰοησίας ἃ Ρο]ασο 

δι ρπιοΙ, ἀαπί ορθγαΠα, πθο αι νἰέ θαὐφίάίαπι Ιαβοηί, 

6ο{ροΓ6 5Ηηί 1ογί οἱ ροάΐριις οο]θιγ]ηι]ς, 8δᾷ γἱία αάπιο(ῖη 

μγον1; Ἰοηρα γἱβοἰπη οπίπι αριά 05 απαἀγασίηία ΠΟΠ 65Γ6- 

ἀἹσηίαχ ἆππος. (6) ΜίναρΙϊς οἴίαπα Υἱ{α οχἰέις οσί οΠηΠΙΠΠΙ. 

απς πηδογγίπλής. Πηρνιοηίο οπίη φοηῖο ρός1οιι]] ἐοτρογῖβ8 

ἵΡβοτΗΠῃ α]αί! ἱπηαδοπηίἨ, ΠΟΠ. ΦΟΙΗΠΙ σ6ΠοΓ6 ἀΐνειςί, 5εἆ 

εἴῖαπα δρεοῖε Ιουγίά{ οἱ Ιηβίσηίίοι 4ε[οτιηας. (6) Ρορΐς πας 

ἃ γεπίτο εἰ ῬιωσονάΠ5 ϱχογβα Ρογοχίριο {6ΠΏρογο ϱοΓριΙ5 

(οίππη. οχοάΙτ. ΜοτΡο Ίου αβῃσίας ρηπΙπῃ νο]αί φοαίθί 

ραν]σίηο ἱγρϊαίας 1ομί πιογάἰσα[ίοπο Η(Π]αίατ; ομ]οσίαππσπίο 

5οἡ]οεί ΟΠΠ 4οἱογο Ρογηπίχίο. Ὑσδγαπη Ροδίσα(Ιαιη. Ώθςίο]ος 

ἱπίεγοπίες θαΡ]πάς πλαρὶς αἆ φπρογβοίσιη οπἰξΠίΗ5, Π]αρηα 

(επαίς οαπἱθί γί οπα Ιπίο]ογαΡῆί ἀο]ονίς 'αοθιβίίαίο ςἴπιιί 

ετιπηρίς. (7) Ιἀεῖτοο νἱο]αηίῖας αησηίρς 5656 Ιαοσαης ᾱν- 

Εβτοία5 σοηλ]έας πιςοταβί]ες ο[[απά[ί. Τη ΠΠάΠΗΝΠΗ γοχο οχι]- 

σαγα[οπο {απία γἱ5 γεπηίαπα οχρα]]υ]αί, αἲ, ας ροδί αἷίος 

{απσπαπη ο πππ]Η{αΡίαΠΙ Ρογ/οταίο ἀο]1ο βοαΜαγ]θοηδιας, οηληίς 

αρ]οροπίϊαπα ορογα Ἱπάαίαν, Ἠ{ δυο ϱ6υ [ανμιοᾶί εοτρογίς 

γεδο]ΙΠΠΟΠΕΠΗ Πη[ο]16ί νἱίαη) οχίτα οἰαπάνΠί. Α παίαγαπο οἴμῖ, 

απ΄ (πρεπε αειῖς εγεηίας ἱδίο ρνοβοϊοαίας, ἀπηρίσιηι 

ΧΧΧ. ΑίΠηδίΐ Παπό σεπίοπα ἵοττα απ ἆαπα ΙπασηΠάἶπα 

Ργο]ῖχα οἳ ΡᾶδοιογΠι γαναίαίο Ῥιαδίαης, εεά ἀθδοτία οἱ 

Ώ]105 ΡυῶΡοΠ5 αοθθβξΙ5; ποῦ σποᾷ αὐ ΠΙίο οαγαθγ]{ Ἰο- 

πθ. Ἱπίοπιρεείίνο ροβίπιοᾶ απ {πΏγο 

ϱ) 
Α4εο επίπι Ὠερ[ίας. 1]ας Ιπονοριίαδο φορ ρπί, αἱ ἰοία Ρεῖ- 

παϊηΙρα5, 56 αιιοά 

πιᾶσηαΠα ρα]αηρίογαπα οὗ 5οογρΙοΠ πα γἴπχ ργοσγθαγί{. 

ΠΜΙΠΙ 66Π5 οΟΠΙΠΙΙΠΙΡΙ5 Ποφβίοπα, παίπτα Ἱη[οδίαπα, αγηιίς 

ἱπίονίπιογο Υθµεί. Δί αυ απα ΙηγΙοίσπα οδοί ΠΠΣΤΗΠΗ (Π1ουδια5 

οπίπ δα ΡΙίαΠα 1615 πιογίθυη α[[ογομαί), ἀαεροναίο ραίγία ]ο0ς 

οί ν]εία, αἰο ϱτο[αβετο 6ΟΠΙΡΙΙΟ5. Ίος αια) 1ο το[ογαπ{υ 

αἆθο πηγα αέ ἱπογοο[ρη]]α ποβίς ο556 ἀθβοαηί, απ Εῖ5 1ο" 5ο 

Ιηςο]οπ/ῖοτα Ῥ6υ οΓΏ6Π1 {ογγαγΙΠα αθρῖἀἶδδο οχ Υουῖς Ηϊ5ίογῖς 

οοπηροτίαπα. Ἰαβοαης. (9) Ναπι ἵηπ Πα[ία αριοδαα Υἱ8 

η ΊΙΠα, (ορουηόα Παχατίο 1π αρτῖς ΠΑΙΟΓΙΠΙ, ο ρα[γία 4105: 

ἀπ αχρι{» ἵπ Μοδία γουο ΡᾶΡΡΟΓΙΠΑ δαΐα ναδίαπ πα 6ᾳ- 

10 
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καὶ τὰ απέρµατα. τῶν ἀνθρώπων ἀφανίσαντες ἠνάγκα- 

σαν εἲς ἑτερογενεῖς τόπους μεταστῆναι » τοὺς δὲ κα- 

λουμένους Λὐταριάτας βάτραχοι τὴν ἀρχέγονον σύστα- 

σιν ἐν τοῖς νέφεσι λαμθάνοντες καὶ πίπτοντες ἀντὶ τῆς 

συνήθους γεκάδος ζααν τὰς παρα χαταλιπεῖν 

καὶ χαταφυ Ὑεῖν ο τοῦτον τὸν τόπον ἐν ᾧ νῦν καθίδρυν- 

ται. (4) Καὶ μὴν τίς οὐχ. ἱστόρησεν Ἡραλεῖ τῶν ὑπὲρ 

τῆς ἀθανασίας ἄθλων συντελεσθέντων ἕνα καταριθμ. οὐ-- 

µενον καθ᾽ ὃν ἐξήλασεν ἐκ τῆς Στυμφαλίδος λέμνης τὸ 

πλήθος τῶν ἐπιπολασάντων ὀρνίθων ἐ ἐν αυτη; ἀνάστα-- 

τοι δὲ κατὰ τὴν Λιθύην πόλεις τινὲς ἐγένοντο, πλήθους 

λεόντων ἐπελθόντος ἐκ τῆς ἐρήμον. Ταῦτα μὲν οὖν ἡμιν 

εἰρήσθω πρὸς τοὺς Απίστως διὰ τὸ παράδοξον πρὸς τὰς 

ἱστορίας διακειµένους' πάλιν δὲ ἐπὶ τὰ συνεχἩ τοῖς - 

προειρηµένοις απο νς 

ΩΙ Τὰς δ' ὃ -σοχατιας τῶν πρὸς μεσημό ρίαν μερῶν 

ὑπὸ μὲν ̓ τῶν “Ἑλλήνων καλούμενοι 

δὲ τὴν τῶν πλησιοχώρων βαρθάρων 
Κυναμοληοί, ἄνδρες 
χυναμµολγοί, κατὰ 
διάλεκτον Άγοιοι͵ Οὗτ-ι δέπώγωνας μὲν φέρουσι παµ.- 

τρέφουσιν ἀγρίων ἀγέλας πρὸς τὴν 

(5) Ἀπὸ γὰρ τῶν πρώτων 
µεγέθεις, κυνῶν δὲ 

τοῦ δίου γρείαν εὐθέτους, 

τροπῶν τῶν θερινῶν | μέ ον μέσου χειμῶνος Ἰνδικοὶ 

βόες ἀμύθητοι τὸ πλ θος προ ον αὐτῶν τὴν ο 

ραν, ἀδήλου τῆς αἰτίας οὔσης' οὖδεὶς Ύὰρ οἶδεν εἴθ᾽ ὑπὸ 

ζῴων πολλῶν καὶ σαρχοφάγων πολεμούμενοις φεύ Ύουσυν, 

εἴτε δι’ ἔνδειαν τροφῆς ἐχλείποντες τοὺς οἴκείους τόπους 

εἴτε δι ἄλλην περιπέτειαν, ἣν ἡ μὲν πάντα τὰ παρά- 

δοξα ο. φύσις κατασκευάζει, τὸ δὲ τῶν ἀνθρώ- 

(9) Οὁ μὴν ἀλλὰ 

του πλήθους οὐ κατισχύοντες δι ἑαυτῶν περιγενέσθαι 
πων γξ έγος ἀδυνατεῖ τῷ νῷ συνιδεῖν. 

τοὺς χύνας ἐπαφιᾶσι, καὶ μετὰ τούτων ποιούµενοι τὴν 

λη- 

φθέντων ἃ μὲν πρόςφατα χατεσθίουσιν ἃ δὲ εἰς ἅλας 
φήραν πολλὰ πάνυ τῶν ζῴων ος τῶν. δὲ 

συντιθέντες ἀποθησαυρίζουσι, Πολλὰ δὲ καὶ τῶν ἄλλων 

ζῴων διὰ τῆς τῶν κυνῶν αλχῆς θηρεύοντες ἀπὸ κρεο- 

(4 Τὰ μὲν οὖν τελευταῖα 

γένη τῶν πρὸς μεσημόρίαν οἰκούντων ἐν μορφαὶς 

ἀνθρώπων τὸν βίον ἔχει θηριώδη: λείπεται ὃ δὲ διελθεῖν 

φαγίας τὸν βίον ἔχουσι. 

ὑπὲρ δύο ενῶν, τῶν τε Αἰθιόπων καὶ τῶν Ἔρωγλοδυ- 

τῶν. Ἀλλὰ περὶ μ. 

λοις, περὶ δὲ τῶν Γρωγλοδυτῶν νῦν ἐροῦμεν. 

ΚΧΧΠ. Οἱ τοίνυν Τρωγλοδύται προςαγορεύονται 
.. / ς /. Ν 

τῶν Ἑλλήνων νομάδες, βίον δ) ἔχοντες ἀπὸ 

μὲν Άϊθιόπων ἆ ἀναγεγράφαμεν ἐν ᾱλ- 

μὲν ὑπὸ 
θρεμµάτων νομαδικὸν κατὰ συστήµατα τυραννοῦνται, 
καὶ μετὰ τῶν τέχνων τὰς γυναῖχκας ἔχουσι κοινὰς πλὴν 

μιᾶς τῆς τοῦ τυράννου τὸν δὲ ταύτῃ πλησιάσαντα 

πρόστιµον ὃὅ δυνάστης πράτ τεται τεταγμένον ἀριθμὸν 
προβάτων. (2) Κατὰ δὲ τὸν τῶν ἐτησίων ααιρόν Ὕνος 

µένων παρ) αὐτοῖς ὄμόρων μεγάλων, ἀφ' αἵματος καὶ 

Υάλαχτος διατρέφονται,, μίσγοντες ταῦτα καὶ βραχὺν 

χρόνον ἑψήσαντες. Μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τὴν τῶν καυμαά- 

των ὑπερθολὴν τῆς νομῆς ξηραινοµένης, καταφε ύγουσιν 

εἰς τοὺς ἕλώδεις τόπους, χα) περὶ τῆς τῆς γώρας νο- 

υἩς πρὸς ἀλλήλους διαµάχονται. (9) Τῶν δὲ βοσχη- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. Γ. 

΄ 

προ, 97) 

(6γγ ος Ποπηῖηςς α[ο πησγαγο οοθβογΙΠ{; Ροιτο απϊ Αιατίιᾶ- 

{00 ποπΙπαΠίι’, χο ταπῶ {π ΠΙΡΙΡΗ5 ογείῶ αἱ ϱγο αδίτα(Β 

4εἱαρδα συ((ῖς ραίγίαπα 4αδογετο οἱ ἵπ Ἰουμπα, αβί ηης 56- 

465 αβοπί, Ῥτο[ισετε οοπιραἱογαηί. (4) Εί απἱδ εκ αη!]- 

αιπίαίάπα. οοπηπιεηίαν]ῖδ πον ἀῑάΙοΙί, ἴπίεν Ἠετοι]ίς οετία- 

παῖπα, Ῥνορίος Ἱπηπιοτίαμίαίοπι οοη[ασία, ππΙπι 4ποσιθ 

ΠΙΠηΘΓΑΠΙ, 4πο 4ᾳ ρα]αάο Βγπιρμα]ιάα Ἱπνα]οδοσπίες Πίο 

γο]ασγο5 αΏαρί(» θΙπιΠ{ον Ῥγορί6υ Ἱτταρβοηθιη Ι6ΟΠΙΠΙ ϐ 

ἀοδογίῖς αροες ααῶάαπι Τ1βγα ἃ οἴγίρις ἀογο]εία. Ἠανο ἵη 

ους αἱ Πάθπα Πἡδίογς ἀαγοραη{ Ργορί6γ Ἱπιςιίαίαπα το Π]ο- 

ἆππῃ, ἀῑοία ποβῖς 5υπίο. Ναπο αἆ 5ΠρΕΓΙΟΓΘΤΗ τε]α[]οηί5 6ο0Η- 

(οχίαπι Το Ιης. 

ΧΧΧΙ. Εχίτοιηᾶς ΥΘΙΡΙ5 πιο]άϊεια οἵα5 Ἱποσ]αηί Ἠοηηίηθς, 

απο ΟΥπΠαπιο]δος (1. 6. σαΠίπι]ςο8) αταοῖ, θαιρανί Ργορίη- 

ααὶ ΑΡιοδίος ραί(νίο Φ6ΥΠΊΟΠ6 νοσαη{. Ηϊ ρτα]οηρας σεγμπέ 

Ῥατβας αἱ αἆ νίοµαδ οοπηπιοᾶα {ογοσῖαπι 6τορες 64ΠΗΠΗ ηι- 
μαι ο) Ναα ο ρεω ορια. 

πηῖς Ώου ΤπάἱσογΙα Ἱππαπχεταβηἶ5 υμα]ΕΗ(αἆο ἴδυγας ΠΟΠΗ 

Ἱπστρα(ίαγ. 6α15ᾶ το Ἰαΐεί: Πσπιο οπἶπα οοπηρεγίαπα Παρεί, 

4η Ώοδδίίας οατηΐνοτας, α ααἴρας οαίθγγαἴπῃ Ἱπναδππίατ, {α- 

σἰαηί; απ Ῥαβι] Ἱπορία, α1ογα 635, 4116 παίατα πηϊταΡί- 

ΠΠ ΥΘΓΙΠΙ ραγεης ο[]οίΙέ, ΏἹεης απίθπη Πήππαπα Ιπ{ο]]ίσετα 

ποια], Ρηϊδ[]ηίς ο6ῖς οπηἱσύατο οοσαηίαν. (9) Δί γοτο απΠὰ 

πογαπα πω] πάΙποπη. δαἱς γΙΙΡΙΙ5 ΠΟΠ Ροβδίπί 8ΠΡοταΤΕ, 

63η65 1Π 605 οπ({απ{, οἱ γεπα(ἶσα οο’ΙΠὰ ορογα απαπιρ[ατῖ- 

1πος οαρίαπί, οαρίοδᾳο ραγΠΠ τοσρπί6ς οοπιεάπέ, ρατίήπη 

φαἱο οομάϊ[ος γοβογγαΠ{. Μία οἰίαπη αἲία θηἱηηα]ία δίτθπο 

οΡΠΙΠΗ αχ 11ο γοπαπίασ : αἴσαθ Ἱία οαΓΠΙΙΠ 65 ΥΙ{8Πῃ 8ἱ16- 

{οηίαη{. (4) Ροδίτειη εΓσο αἆ πιετιάἰεπη νε]εοία; παοηες 

Ἠεβίαί 

αἱ 4ε ἆπαθας αάμπο 6οπρας ἀῑσαίαν, ΑΠΙορίριις ΠΙΠΙΙΓΗΠΙ 

ςιὮ ΠΟΠΗΙΠΗΠΩ {οΓηα Υἱίαπα ΓεΓαγΠ1 Ὠπογα ἀθριπί. 

οἱ Τνοσἱοάγ{ῖς. Ὑοταπῃ 4 ἀΛΙορίρις αλΟῖ πιθη/ίο [ασία ας; 

ΏΙΠΟ «5ο 4ο Τγορ]οάγ{ς βοτεπλης. 

ΧΧΧΗ , Ἐτοδιοδγίας ἰβίίατ αγαοί Νοιμαάες αρρε[απἰ. 

ΝαΠ1 οκ το ροοματία Πα ραδίογπα γἰγαηῖς θεά α γγαηηῖς Τη 

ερτίας αἴθιας ἀῑνίςὶ τοριπίατ, ου ης Ἠρειῖδ αχογθς Παβεηί 

ΟΟΠΙΠΊΗΠΘ5, Ρυς2{6Γ ΗΔΗ ἱγταππὶ» 6Π1 Ὠας απ 60ΠΒΙΙΕΥΘ- 

ηέ, εοτίο ογἴππα ἨΠΠΠΘΤΟ ἃ Ρηποίρο πηπ]είδίαΓ. (2) δις 

Λαίαπα Εἰορίαναπι, 4ασπα πάσης αριιά οο5 ΡΙαγίο ἀεοίάνηί, 

κηησιῖπο οἱ Ἰαοία, Ππίεν 5ο οοπιπαῖχ{ῖ5 εἰ ΡᾶΓΙΠΙΡΕΥ εοσίῖς, 

πααπίαν, Όοςί Ίαος οχαγοροση{ δας 5ος αδία ραδοιῖς, αἆ 

Ρα[ιάο5 οοπ(σίαηέ, αί 46 ]οοῖς ραδίγα) αοοοπηηιοΚῖς Ιπίευ 

«ο (Ιερνααπίαγ. (3) Ροειάθς 5επίο γα] πιοΥΡο α[[οσίας 1η 
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µάτων τὰ πρ 

σχοντες, ἀπὸ λά τὸν ἅπαντα χρόνον διατρέφονται. 

Διόπερ τὴν τῶν Ἰονέων προςηγορίαν ἀνθρώπων μὲν οὗ- 
ο Δ ’ ον Αν Δ / ο 

δενι προςάπτουσι, ταύρῳ δὲ καὶ βοῖ καὶ πάλιν χριῷ 

εσθύτερα. χαὶ νοσεῖν ἀρχόμενα κχαταναλ {-- 

1 , / ον μαι 1 / νο ΡΝ 
καὶ προθάτῳ: τούτων δὲ τοὺς μὲν πατέρας» τὰς δὲ μη- 

τέρας χαλοῦσι διὰ τὸ πορίζεσθαι τὰς ἐφημέρους τροφὰς 

ἄεὶ 

(4) Ποτῷ ὃ δ᾽ οἳ μὲν ἰδιῦται συγχρῶνται παλιούρων βρέ- 
- λ / 3ἱ 

γµατι, τοῖς δὲ δυνάσταις ἀπό τινος ἄνθους κατασχευά- 

παρὰ τούτων, ἀλλὰ μὴ παρὰ τῶν γεγεννηκότων. 

ζεται πόµα παραπλήσιον τῷ χειρίστῳ παρ) ἡμῖν γλεύ- 
ν α ε.α /' ο . ν / : ” ; ο. 

χει. Ταϊς δὲ ἀγέλαις τῶν θρεμμιάτων ἐπακολουθοῦντες 
γ’ Ρ] Ὕ. / 3 / / υ 

ἄλλην ἐξ ἄλλης χώραν ἐπιπορεύονται; φεύγοντες τὸ 

(6) Καὶ γυμνοὶ μέν 
3 / Ν / Ν ο» -ι / ΔΑ. ὃὓ/ 

εἶσι πάντες τὰ σώματα πλὴν τῶν ἰσχίων, ἃ δέρµασι 
/ λ .] δν - { {η ὃί α/ 

σχεπάζουσι’ τὰ δ᾽ αἰδοῖα πάντες οἳ Τρωγλοδύται παρα- 

πλησίως τοῖς Αἰγυπτίοις περιτέµνονται πλὴν τῶν ἀπὸ 

τοῦ συμπτώματος ὀνομαζομένων κολοθῶν' οὗτοι γὰρ 
μόνοι τὴν ἐντὸς τῶν στενῶν νεμόμενοι χώραν ἐκ νη- 
πίου ξυροῖς ἀποτέμνονται πᾶν τὸ τοῖς ἄλλοις µέρος πε- 

ριτομῆς τυγχάνον. 

ΧΧΧΠΙ. Ὁπλισμὸν δ᾽ ἔχουσι τῶν Τρωγλοδυτῶν οἳ 
μὲν ὀνομαζόμενοι Μεγαθαρεῖς κυχλοτερεῖς ὠμοδοΐνας 

ἀσπίδας καὶ ῥόπαλον τύλους ἔχον περισιδήρους, οἱ δὲ 

ἄλλοι τόξα χαὶ ο πο (5) Ταφαῖς δὲ παντελῶς ἐξηλ- 

λαγμέναις ἐ ἐπιγωριάζ ζουσι" τοις Ὑὰρ τῶν παλιούρων λύ-- 

ευτηκότων τὰ σώματα προςά- 

τοῖς αὐτοῖς τόποις ἐνδιατρίθειν. 

γοις δήσαντες τῶν τετε 
λ 3 / / / λ ΔΝ Δ 

πτουσι τὸν αὐχένα τοῖς σχέλεσι" θέντες δὲ τὸν νεκρὸν 

ἐπί τινος ἀναστήματος βάλλουαι λίθοις χειροπληθέσι 
γελῶντες, µέχρι ἂν ὅτου τοῖς λίθοις περιχώσαντες 
ἀποχρύψωσι τὰ σώματα" τὸ δὲ τελευταῖον αἰγὸς χέρας 
μ] / .) / / 39 / λ ὦ- / 

ἐπιθέντες ἀπολύονται, συμπάθειαν οὐδεμίαν λαμ.6άνον- 
-ω - / κ. 

τες. (8) Πολεμοῦσι δὲ πρὸς ἀλλήλους οὐχ ὁμοίως τοῖς 

Ἕλλησιν ὑπὲρ γῆς ἤ τινων ἄλλων ἐγχλημάτων, ἀλλ᾽ 

ὑπὲρ τῆς ἐπιγινομένης ἀεὶ νομῆς. Ἐν δὲ ταῖς φιλονει- 

Χίαις τὸ μὲν πρῶτον ἀλλήλους τοῖς λίθοις βάλλουσι, 
-ω - ο” / 

µέχρι ἄν τινες τρωθῶσι, καὶ τὸ λοιπὸν ἐπὶ τὸν τῶν τό- 
. ” ου ο ὰ δὶ 3 3 .. / 

ξων ἀγῶνα καταντῶσι. Πολλοι δὲ ἐν ἄκαρει χρόνῳ τε- 

λευτῶσιν, ὥς ἂν εὐστόχως μὲν βαλλόντων διὰ τὴν ἐν 
ο Δ ιν ο 

τούτοις ἄθλησιν, τὸν δὲ σκοπὸν ἐγόντων γυμνὸν τῶν 
/ μη] ; ἄν πα ” 

σκεπαστηρίων ὅπλων. (4) Διαλύουσι ὃξ τὴν µάχην 
ο -ω / μ 3 

τον Ἰναμιῶν αἱ πρεσβύτεραι, προθαλλόµεναι μὲν εἰς 
ϕ / / 3 

τὸ μέσον, ἐντροπῆς δὲ τυγχάνουσαι΄ νόµιµον γάρ ἐστιν 

αὐτοῖς ταύτας κατὰ 'μηδένα τῶν ιν τύπτειν’ ὅθεν 

ἅμα τῷ φανῆναι παύονται τοῦ τοξεύειν. (56) Οἵ δὲ διὰ 

τὸ Ύῆρας οὐ δυνάµενοι πας, ποίμναις αχολουθειν βοὺς 

οθρῖς τὸν αὐχένα περισφί! ἔαντες ἑαυτῶν ἀπολύονται 

τοῦ ην προθύµως: τοῦ δὲ τὸν θάνατον ἀναθαλλομένου 

τὴν ἐξουσίαν ὃ βουλόμενος ἔχει τὸν δεσμὸν ὡς ἐπ᾽ εὖ- 

νοία περιοε ἴναι καὶ μετὰ νουθετήσεως στερῆσαι τοῦ 

ην. (ο) "Ομοίως δὲ πηρω- 

θέντας Ἆ γόσοις δυσιάτοις συνεχοµένους ἐξάγειν ἐκ τοῦ 

« Φιλοψυγ. εἴν 

νόμιμον αὐτοῖς ἐστι τοὺς 

ζην᾽ μέγιστον γὰρ τῶν κακῶν ἡγοῦνται τὸ 

τὸν μηδὲν ἄξιον τοῦ ζῆν πράττειν δυνάµ.ενον. Διὸ καὶ 

τι τοὺς Γρωγλοῦ ύτας ἀρτίους μὲν τοῖς - 3 
ιν εσ 

/ 3” 

πάντας ἴδε 
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ου] ΒΕΠ Πλας(α{ τ οἱ ἸήΠο ρου ΟΠΊΙΠΟ γἱ{ Γοπηρις νἰο(αη. 

Ἰ4δοφιο πιογίαΠαηὰ ΠοπηΙ, 5οὰ {αγο οἱ Υνασσα., πο ΠΟΠ 

απε[ί αἱ ονἱ ρατοπίαπα Ποππεῦ αἰπρυπηί, Ἠος ΠΠ ραΐτος, 

8 Πωαίγος γοσαπ{, αποά αὐ Πἱ5, ΠΟΠ α ραΓοΠ{ίῬς, σιιο(ί 

ἀἴαπα 1ρδῖς γἱί πια (ἱηιοπία 5αρρείαη{. (4) Ῥοία5 οοηΥητΙ- 

ηὶ5 ρτϊνα(ἶς ορί Πσπος ο ρα πτο οαχρτθβδΗ5, 564 ρπαρίριις 

ο Ποταο αποάαπα δα6Ο5 ΥΗΙβΔΙΠΙΟ αριά πος πηξίο. ἰπι]ής 

εοπβοϊίαν. Ε{ απία ροεοία 5οοίαπίαν, οκ αἰία 1Π α[απη γο- 

δίοποπι πι]σιαηί; ας πο ἀἷα ἵπ ἠδάσπι Ἰοος »αὐρίίαπί, 

5οάμ]ο 6πτοηί. (0) Τοίαπα ος οοἵρα5 πΠά ΠΠ οδί ριαίοι 

6ήπΠ65, 41ος ρε] μις Ἱποιηριπί, ἀοπιίαΙία, τα δγρίίο- 

τάπ}, απίνοιςί Τνοριοάγία οἰτουπιοίάσπί, ἀθπλ]ς 15, 4ο» 

α οᾶδα πο αρρο]]αΠί. Ηί5 οηἵπ 5ο]ἱ5, {αισος Ι5δ[ῖας ἴου- 

10 561 αηριδίία5 ἱποο]οηπίίρας, τά {οίαπι, ααοᾶ ας οἵτ- 

οαπιοἰά έν, πογασμ]α {π ρηίπια Ἱη[απίία απηρι{αί αν". 

ΧΧΧΙΠ. Ἱπίαι Τγορ]οἁγίας Μεραρατεϊ ποπιπαἶ Ῥγο αι- 

πηβίαγα 6ΊΎβοεος ο εγαάῖς ΡοΠ1 οογ]ς τοϊαπάος οἱ οἶανας, 

αααναπα (απρογου]α {ουγο οράπεία 5υπέ, αδανραπί. Οε{οτί αἲ- 

οἱ5 αἱ Ἰαδίας σογιη{. (9) Βίας Γαπεταπάϊ ρεουΠατῖς Πἱ5 

6δί οἱ ἵηδοίοῃς. Μονίῖ απίπι 6αἀαγαι ρα Παν γἰπηπίρας [ία 

οοηδτίησαηί, αἱ οοΙαπα οναρας απηποσίαίξας. Ταπα ἵη οϱ]- 

Ίσα αποπάαπα οο]οσαίαπ παπα» Ιαρίάίρις 6Η τί 

{απ[Ιςρ6υ. Ἱππρείαπί, ααοαᾶ εοησεδα Ιαρίάαπι οριπαί(αν. 

Οαρτα" ἰαηά6Γὰ 6οΠΙ. Ἱπροδίίο, πι] οοπιπιἰδογαΜἴοπο αί[ο- 

οἳ, ἀἰσεοάαπί. (3) Βοἱσεταπίατ ἰπί6γ 5ο, ποπ αἱ ανααῖ, 

46 ἀῑίοπα γοὶ αἰίας οὗ απογθίας, 5οἆ ἆθ ρασειίς ΥἰΓεδ0ρῃ- 

{ρις. Τη οοπβ]οία ϱπΙάΠα πηα(αῖς 56 Ἱαρίάσπη [αοίρις ἵη- 

ορβδυηί, ἆππαι, γα]ηεταί[ῖς αααίρα5, αἆ οθγίαπἹεη αΤΟΠΙΠΙ 

ρτουθάαπέ. Εκίριο {απιρονί5 ΠΙΟΠΙΘΠίΟ {ησέῃς οαα1ί {ατρα : 

οκ Ίοηςο απῖρρο δα οθτίος πίοπάηέ ]ασία5., εἰ 5 οογροΓα 

πι]]α αΓΠΙΟΤΙΠΗ πιαη[ἶοηο {οσία αἲ Τείας ραΐεΠί. (4) Ῥήβηας 

(απάθπι πιι]ίογθς ορίαίο ῥτογοσίΙογος Ρογ ΙπίεγερδδίοπεΠι ἆἷ- 

πἰπιαπέ, απας οἱ τογοτεηίία ἀἰσπαπίατγ. Χαπα ΠΙΟ Ἰας ρασίο 

(ογῖτο Ίασο οαπίπα οδί. Τἀ6ο απάπα ΡΕΙΠΙΗΠΙ ἵηπ ΟΠΞΡΘΟΙΙΠΙ 

Ρτοᾶριπέ, α 5αρἰίαγΠ ]αοί 05Ρα{ΗΓ. (6) Οµἱ Ρος 5εηίαΠι 

πο Ροβδιη{ ρτορος αεδεφαῖ, ϱυ {ατα Ῥονίς οαιάῶ Π]ραίο, 

εο410 αΠΙΠΙΟ 8ἳΡί γατα ῥιοροαά Πέ. Οποςςὶ απῑς πιουίσιη 

ἀ[ίοτε, Ἠπο Υο]α οκ βοπονοοπίία απαάαπα Ρηίας ἁάπιοπί- 

(πια, ἵπποχο Ἰά01160, 4πίειπαπε γεί, Ρπ]νατάΙ γῖία Ροίς- 

«ἰαίοπι Ἰαμοί. (6) δίο αχ ΠΙεΠΙΡΤΟ αἰίαιιο οπρίος απί ΙΠουΓᾶ- 

μΙΠ{ ΠΊοΥ Ρο οοτγορίος ο γἱέα 5Ι,ππογετο Ίορε βία{πίαπη ο. 

Μάο οπίη Ίος πιπαχίπιαπα ατρ(γαπίαν, 5ἳ 4115 ΔΡΊΟΓΘ 

νὶα ἐεποαίας, αιὶ η ή] γἷία ἀϊρπαπι ἄρογε Ροίε»ί. Ιάεο Ἐτο- 

ρ]οᾶγίας οηΠο5 νίάετο Ποοί οογρονῖρις Ἱπίορνῖ5, οἱ εοίαΐα 

0 
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νὸς ὑπερθάλλοντος τὰ () Καὶ περὶ 
3 α/ 

μὲν. τῶν ορλοδυτων Γκανῶς εἱρήκαμεν- εἶ δὲ τις 

τῶν ἀναγινωσκόντων διὰ τὸν ξενισμὸν καὶ τὸ παράδοξον 

ἑξήκοντα ἔτη. 

τῶν ἄναγεγραμμένων βίων ος ταῖς ἱστορίαις» 

θεὶς πρὸ τῆς διανοίας παρ ἄλληλα τὀν τε περὶ τὴν 

Σκχυθίαν 4έρα χαὶ τὸν περὶ τὴν Τρωγλοδυτικήν, χαὶ 

τὰς ἑκατέρων διαφορὰς ἰδών, οὐκ ἀπιστήσει τοῖς ἵστο- 

ρηµένοις. 

ΧΧΝΙΥ. Ἱ σα ηἩ ἵὰρ παραλλαγὴ τῶν πας ἡμῖν 

Ἱέρων πρὸς τοὺς ἱστορημένους, ὥστε τὴν χατὰ μέρος 

ιαφορὰν ἄπιστον εἶναι. (95) Ὅπου μὲν γὰρ διὰ τὴν 

ὑπερθολὴν. τοῦ ψύχους πήγνυνται μὲν οἳ µέγιστοι πο- 

ταμοί, Ἰροείρντος τοῦ κρυστάλλου. διαθάσεις στρατοπέ- 

δων καὶ ἁμαξῶν κατα Ἱόμων ἐφόδους; πήγνυται δὲ ὁ 

οἶνος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν χυμῶν, ὥςτε μαχαίραις ἀποτέ- 

µνεσθαι» καὶ τὰ τούτων θαυμιασιώτερα, τὰ εν ἄχρω- 

τήρια τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐσθητος παρατριό Ἴούσης πε- 

ριῤῥεῖ, τὰ δὲ ὄμματα ο τὸ δὲ πῦρ ἀλεωρὰν 

- ποιεῖ, καὶ ο μὲν ἀνδριάντες ῥήγνυνται, χατὰ 

έ τινας χαιροὺς διὰ τὴν πυκνότητα τῶν ο οὔτε 

ἀστραπὴν οὔτε βροντὴν Ἰένεσθαι περὶ τοὺς τόπους 

φασί; πολλὰ δὲ χαὶ ἄλλα τούτων παραδοξότ τερα, συντε- 

λεῖται τοῖς μὲν ἀγνοοῦσιν ἄπιστα ης δὲ παν εἰ- 

ληφόσυν ἀνυπομόνητα. (8) Περὶ δὲ τὰς ἐσχατιὰς τῆς 

Αἰγύπτου χαὶ Τρωγλοδυτικῆς ὃ διὰ τὴν πο ον τῆς 

ἂφ ᾿ ἁλίου θερµασίας χατὰ τὸν τῆς μεσημθρίας μου 

ὐδὲ συνορᾶν ἀλλήλους οἱ πο ο δύνανται διὰ τὴν 

ο. ητα τῆς περὶ τὸν ἀέρα πυχνώσεως, χορὶς δὲ 

ποδέσεως πάντες ἀδυνατοῦσι ῥαδίζειν, ὁ ὡς ἂν τοῖς ἄνυ- 

πο οδέτ τοις παραχρῆµα φλυκτίδων ώς (49 Κατὰ 

ἑτοίμως ολα, 

92 σω 

Α 

ο 

ὃΣ τὸ ποτόν, ἐὰν μὴ τὴν ἔνδειαν 

ταχέως τελευτῶσιν, ὡς ἂν τῆς θερµασίας τὴν τῶν 

ὑγρῶν ἐν τῷ σώματι φύσιν ὀξέως ἀναλισκούσης' πρὸς 

δὲ τούτοις, ὅταν τις εἷς πο τον ἄγγεῖον ἐμ. ῥαλὼν τῶν 

ἐδωδίμων ὁδηποτοῦν μεθ’ ὕδατος εἷς τὸν ὕλιον ον τα- 

χέως ἕψετα αι γωρὶς πυρὸς καὶ ξύλων. (6) ΑἉλλ᾽ ὅμως 

οἳ κατοιχοῦντες ἆμφοτ ἔρας τὰς εἰρημένας χώρας οὐχ 

οἷον φεύγειν βούλονται τὴν ὑπερβολὴν τῶν συμβαινόν- 

των αὐτοῖς κακῦν, ᾽ἀλλὰ χαὶ τοὐναντίων ἑκουσίως 

| προῖε ενται τὸ ἕνν ἕνεχα τοῦ μὴ βιασθῆναι ὃ διαίτης ἔτέ- 

ρας χαὶ βίου πειραθῆναι" (6) οὕτως αὐτοφυές ἔχει τι 

φίλτρον πᾶσα συνήθης ο, χαὶ περιγίνεται, τῆς ἐκ 

τῶν ἀέρων χαχοπαθε ίας ὅ γόνος ὁ τὴν ἐχ ηπίου πα- 

ραλαθὼν ἠλικίαν. {π ) Τὰς δὲ τηλικαύτας ἐπ᾽ ἀμφό- 

τερα διαφορὰς οὐ πολὺ διορίζει τόπου διάστημα” ἀπὸ 

γὰρ τῆς Ναιώτιδος λέμνης, ἡ προεοικοῦσί τινες τῶν 

Σχυθῶν ἐν πάγει χαὶ ψόχεσιν ὑπερθάλλουσι καθιδρυ- 

μένου, πολλοὶ τῶν πλοϊζομά ενων οὐριοδρ ρομούσαις ναυσὶ 

ορτίσιν εἰς μὲν Ῥόδον δεχαταῖοι καταπεπλεύχασιν, 

"ἐξ Ἶς εἰς Ἰμὲν] λεβάνδ μεν τεταρταῖοι καταντῦσιν, 

ἐκ δὲ ταύτης κατὰ τὸν Κεῖλον πλέοντες πολλοὶ δεχα- 

ταῖοι κατηντήκασιν εἰς Αἰθιοπίαν, ὥστε ἀπὸ τῶν χα- 

τεψυγµένων μερῶν τῆς οἴκουμένης ἐπὶτ τὰ θε ερµότατα 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΓΕ. 

/ ο Α ον η Ἰς . 

σώμ. ασιν, ἰσχύοντας ὃ) ἔτι ταῖς Ἁλικίαις, ὡς ἂν µπὸξς- | να]ίόα, αἱ αΠογαπα ΏΕΠΙΟ θεχασϊη{ᾶ 4Ώπος οχοθᾷαἱ. 

(199, 500) 

(7) Ὑε- 

τάῖΏ Ἠΐο 46 Τνορ]οᾶγ ες ἀῑσειάϊ πηοάις ορίο. Οποἆρί απῖδ 

Ἰορίοναπα. ο) πογ{αίθιη ΥΘγάΠη, ααί ππἰγαβΙεηα 6ογΙπῃ, απϊ 

ο ἀεδοτ]ριπίπατ, υἰίαπα Πἰρίοτία (0158. ποδίγα Πάστη αΏγο- 

ραρίε, ἶ5 ΘΟΥ{ΠΙΟΙΠΑ αθΓα 6ΠΠΙ Τγορἱοάγ{ίσυ οοπαραταΏΒ, δί 

απαπίαη {πίοι 56 ἀῑ[πεγαπί απἴπιο Ροηςιίαδίέ, πατταοπῖ ἀ8- 

βθη{ΙθίΗ). 

ΧΧΧΙΝ. Ταηπία εΠΙΠ ποδίτί αθτῖς αἱ Πογαπι, ἆα απἱίρ5 

Ηἱδίογίαα (ΘΧΙΙ5, ἀῑγοιδίίας εί, αἱ ἀἱδοΙΠΙ6η, 5ἱ ΡοΓ ραῖ- 

ίε5 οοηβἰἀδΓθίιν, βΠά6 ππα]ας οχβῖδίαί. (9) Ναι αἰσοαΏί 

Ρτορίαχ Ιπίοηδαϊη γίπι Ἰσογ]5 ΠΊΠ6Ρ ππαχ{πὶ οοηρο]αρομηί 

84θο, πί ο]αοῖε5 οχαινοϊέααπα {παπδίζας οπτγααππ(αθ οπ510- 

ΤΗ γεοία[οηες εα{[ογαί» γίπΙπη 4ποσπο εἰ αἱ Πᾳπογας Ἱΐα 

εοπογεςοιηί, αἱ ου] αὐδοϊπάσπία : οἱ (πα ΠΙΔΙΟΡΘΠΗ 

απαῦα Ίχος αἀπα]γα[ἰοπθΠα 866Ι1ΠΙ α([ογαηί, αχ {γοπαῖ ΠοπΙΠΠα 

αγίας πεδία) αγία ἀεῄασπί, οσπ]ῖαπο ο[[αδοαηίαΓΣ πθυ 

1σηῖ5 {οροταπάί γίπι Ἠαθοαί; ὤτοῦ ααοααθ κἰαία 4ἴγαπη- 

ῥαπίατ, απαπάσοααθ πα Ρίαπη ρὶδε[(άο {αοίξ, αἱ ποο (αἱδιαγ 

ηος {οη]έγη 1ίο Ἰοεογαπῃ οχθὶςίαί. Ῥ]αγα Ιηπδιρει α[α, ἶσηα- 

τὶς απἱάθπα Ιπογοάϊρίμα, 5εά αχρετίῖς ἱη[ο]ογαρίῆα 1ΡΙάςΠΙ 

εοπησιυπί. (9) η αρυγρᾶ αἴεπι οί Τνοριοδγίαταπα ΠΠῖ- 

5 ΡτορίθΓ ΙΠΊΙΠΙΦΠΕΠΗ 5ο]ἱ5 αγάΟΓΕ6ΠΙ πιθγ]άἶαὶ ἴ6ΙΠΡΟΤΟ ης 

εοπ(ογὶ απἰάσπα 56 ΙΠΥΙ6ΕΙΙ αἀδίαηίος ο αθεῖς οοπάεηδαίά 

επαβθ[({θίῃ Ροβδυη{. Ναπηϊπί αΏδαιο οα]εσῖς ΡγορτθάΙ {αίπα 

(4) Νιςὶ 

Ραγαΐο βἰπι Ροία Πομηίπος γοβηραΠί, οοπ{εβῖπι οχαπί- 

οδί; αοσιί ρἱαπία: ία ρςία]ή5 εχι]οθγαπ{ατ. 

ππθπίανΣ οα]οτο δοἱ[ἱσοί παίαγα]επη οοτρογί5 ἨΗΠΙΟΓΕΠΗ 11100 

αἈφιππσηίο. Ῥγοαίστοα, αἱ απῑς {π Υαθ6 Φπ6ο οδοπ]οπίί απἰά- 

Ρίαπα ούΠῃ αᾳπα 5οἳἱ οχροπίέ, οἴέτο Ησπα εἰ 1βη6ΠΙ εχίαεπηρ]ο 

οοφπἱέαν. (6). 8εᾷ ἴαπιεπ αἰίαδᾳπο Ῥραγῖ5 Ἰποοία ασ 

«ΙΠηπια υ]ί ἱποοπηπποάα ποη {αΠίΠΠΑ που ο/[αρειο το]υηί, 

εοᾷ οἰϊαπί τ]ένο νἱίαπι ῥτοβιπά Πέ, πο αλαπι γ{{ῶ) ΓαΙΙΟΠΕΠΙ 

αχροι(ί 6οραπίαν. (6) Ρο οπηπίς αδδιοία ἰδ]ας παζαταΙθηα 

οἱ Ἱαῦραί 4ΠΙΟΓΕΠΙ, οἱ 11515 α {οηοθτῖς οαρίῖ αηπί5 Ιοηρίπαυ]- 

έως ααιῖς ἱπουπιπιοθίίαίθς 5αρεγαί. (7) Ταπίαπα πἰτορίᾳαθ 

ἀἰβογοπίίαπα ποπ. Ἰοπσια Ἰοοογαπα Ιπίεγγααπα ἀἰθ]αιησίέ, 

Α Ίαοι οπίπι Μαωοίίσοο, «ποπ Βογί]ιο απἱάαπη Πΐέθυ σε]α 

οἱ ήδας ΠιπΙσΗςΙΙΗ αεθο]απέ, πω]. πανίρας οπεγαΓ5 66- 

ομπᾶο οπνδα νοσίῖ ἀοοίππο ἀῑο Β]ιοᾶυπα αρραλ]απί; Ίπά6 4ᾶ- 

(πάο ροδὲ Αἰοχαπάτίαπη ἀεἰαί1, εχ μας αἀναιδο ΝΗΙ ἄἴγευ 

ἀθσίπιο περ]ανίππαη ἀἱς Ρλἰορίαπα οοπηριηί. Α ΠΠΗρ]αἶς- 

οἰπιίς ἰρίίαν οιρίς ρἱαρῖς αά οδ]ά1βδίηλας εοπ(ηπς πανΙσα{10: 



(200, 501) 

ο - π 

µέρη μὴ πλεῖον εἴχοσι καὶ τεττάρων ἡμερῶν εἶναι τὸν 
τν λ .. / 

πλοῦν τοῖς κατὰ τὸ συνεχὲς κομιζοµένοις. (6) Διόπερ 
ο. φ 91 / 

τῆς διαφορᾶς τῆς τῶν ἀέρων ἐν ὀλίγῳ διαστήµατι µε- 
ο λ γάλης οὔσης, οὐδὲν παράδοξον χαὶ τὴν δίαιταν καὶ τοὺς 

Χ / Ν / ο ευ 
ὃ βίους, ἔτι δὲ τὰ σώματα πολὺ διαλλάττειν τῶν παρ 

ἡμιν. λ νά 3 ο λ / Δ / 

ΧΧΧΥ. Ἐπεὶ δὲ τῶν ἐθνῶν καὶ βίων τὰ κεφάλαια 
5 ς / Ν 

τῶν δοκούντων εἶναι παραδόξων διεληλύθαμεν, περὶ 
/ Ρ) / 

τῶν ὄντων θηρίων χατὰ τὰς ὑποχειμένας χώρας ἐν µέ- 
Ια α] νι ο Α κ. Δ -- λ 

τὸ ρει διέξιµεν. (5) "Εστι γὰρ ζῷον ὃ καλεῖται μὲν ἀπὸ 
/ 3 οω Ν] 

τοῦ συμθεθηχότος ῥινόχερως, ἀλκηῃ δὲ καὶ βίᾳ παρα- 
ον Δ Ἡ 

πλήσιον ἐλέφαντι, τῷ δὲ ὕψει ταπεινότερον. Τὴν μὲν 
ας ὃω, 35 ΔΑ 

δορὰν ἰσχυροτάτην ἔχει, τὴν δὲ χρόαν πυξοειδῆ; ἐπὶ 
οο η / ου / / 

δ ἄκρων τῶν μυχτήρων φέρει χέρας τῷ τύπῳ σιμόν 
/ / απ ο 

16 τῇ δὲ στερεότητι σιδήρῳ παρεµφερές. 8) ο περὶ 
ι ν / 3 ν. 

τῆς νομῆς ἀεὶ διαφερόµενον ἐλέφαντι, τὸ μὲν κέρας 
ο / ο” / λ ο] 3 

πρός τινα τῶν µειζόνων πετρῶν θήγει, συμπεσὸν ὃ᾽ εἰς 
όλ. 

μάχην τῷ προειρηµένῳ θηρίῳ καὶ ὑποδῦνον ὑπὸ τὴν 
ν ο. / Σ/ Δ / Ἡ 

κοιλίαν ἀναῤῥήττει τῷ χέρατ, καθάπερ ξίφει τὴν οσα 
.ω / ο / π. 

50 τῷ δὲ τοιούτῳ τρόπῳ τῆς µάχης γρώμενον ἔξαιμα 
σ ο] ον 

ποιεῖ τὰ θηρία καὶ πολλὰ διαφθείρει. Ὅταν δὲ ὅ ἐλέφας 
εω / 

φθάσας τὴν ὑπὸ τὴν κοιλίαν ὑπόδυσιν τῇ προθοσκίδι 
/ /. σ . 

προχαταλάδηται τὸν ῥινόκερων, περιγίνεται ἑμνως 
- ῶαδ ο Δ ο. / / Ἓ ρθτα / ἷ 

τύπτων τοῖς ὀδοῦσι καὶ τῇ βία πλέον ἰσχύων. (4) Α 
λ / λ ον λ 36 δὲ σφίγγες γίνονται μὲν περί τε τὴν Τρωγλοδυτικὴν - 

καὶ τὴν Αἰθιοπίαν, ταῖς δὲ μορφαῖς ὑπάρχουσιν οῦχ 

ἀνόμοιοι ταῖς γραφοµέναις, µόνον δὲ ταῖς δασύτησι 
διαλλάττουσι" τὰς δὲ ψυχὰς ἡμέρους ἔχουσαι καὶ πα- 
νούργους ἐπὶ πλεῖον καὶ διδασκαλίαν μεθοδικὴν Επιδέ- 

30 γονται. (5) Οἵ δ ὀνομαζόμενοι ο ον ς μὲν 
σώμασιν ἀνθρώποις δυςειδέσι παρεμφερεῖς Ἓνδη ταῖς 

δὲ φωναῖς μυγμοὺς ἀνθρωπίνους προϊενται’ ἀγριώτατα 

δὲ ταῦτα τὰ ζδα χαὶ παντελῶς ἀτιθάσευτα καθεστῶτα 

τὴν ἀπὸ τῶν ὀφρύων πρόςοψιν αὐστηροτέραν ἔχει. Ταῖς 

Δ / ς ΑΛΗ / 

τοῦ σώματος φέρειν ἅπαντα τὸν Ἰβόνον. (6) Ὅ δὲ λεγό- 
: : : οο λ () Ν 

} ωνό , μὲν ἀπὸ τῖς περὶ ὅλον τὸν µενος κῆπος ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τῆς παρ 

ὄγκον ὡραίας καὶ προςηνοὺς ἡλικίας, τὸ δὲ πρόσωπον 
Δ ο / / Ῥ 

ἔχων ὅμοιον λέοντι, τὸ λοιπὸν σῶμα φέρει πάνθηρι πα- 
ὙὝ ο / Ἀ ο Ό {ν 

40 ραπλήσιον, πλὴν τοῦ μεγέθους, ὃ παρισοῦται δορχάδι, 
ο μμ. ΜΗΝ Ἡ (τ) Πάντων δὲ τῶν εἰρημένων ζῴων ὅ σαρκοφάγος τα 

ὶ ην π”-- ρος ἀγριώτατός ἐστι καὶ παντελῶς δυςκαταµ.άχητος. 
ο Δ / .. ν/ 3 ο 6 / ορλ 

Τῷ μὲν γὰρ ὄγκῳ τοῦτο μεῖζόν ἐστι τῶν ἡμέρων ταύ 
ο 3 / 5 οσο πω 

ων, ὀξύτητι δὲ ποδῶν .οὐ λειπόμενον ἵππου» τῷ στό 
λ ο/, ο” 3 4. 5 ολ ο ο 

4ὔ µατι δὲ διεστηκὸς ἄγρι τῶν ὀμμάτων τὸ δὲ χρῶμα 
- / Ν ἡ λ ας . 3 

πυῤῥὸν ἔχει καθ’ ὑπερβολήν, καὶ τὰ μὲν ὄμματα ἵλαν- ς : : 
κότερα λέοντοξ χαὶ τὰς νύχτας ἀστράπτοντα, τὰ δὲ 

ο” λ η) λ 
κέρατα φύσεως ἰδιοτρόπου κοινωνοῦντα" τὸν μὲν γὰρ 

Ἡ αι στη; ἡ Ν » χ, / - 

ἄλλον χρόνον αὐτὰ χινεῖ παραπλησίως τοῖς ὡσί, κατὰ 
3 Δ ὴ ῃ όσες 

συ δὲ τὰς μάγας ἵστησιν ἁραρότως. Την δὲ τῆς τριγὸς 

ὃν ἔχει τοῖς ἅ οις ἐναντίαν. (8) Ἔστι ἐπαγωγὴν ἔχει τοῖς ἄλλοις ζῴοις ἐναντίαν. ἴστ 
ς .ω λ ον / Γο κ [4 Δ 

ὰ τὸ θηρίον ἀλκῆ τε χαὶ δυνάμει διάφορον, οὡς ἂν 
Ἔ, 4 ρτ /΄ - ”. ” αἱ πιτιθέμενον τοις ἀλκιμωτάτοις τῶν ζφων καὶ τὴν τρο 
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η15 ομ1 815 νἰσίπ({ (παίέπου ἀῑσδ ΠΟΠ οχζσ(ἰ(, (8) Φα Πποῦ- 
Τ6Πλ 41111 Τη {απα οχίσιο Ιη{θγγα]]ο ἔαιη Ίησρης αἲί αρείς ᾱ]- 
γετβί{αδ, ΠΟΠ ΠΙΙΤΗΠΗ δε, γἱοίπι 4πθσπθ εἰ Πιογδς οἱ οϱ- 
Ρούᾶ α πορίγαἴρης ΡΙΗΙΠΙΠΠ 41[Ποιγς. 

ΧΧΧΥ. ὅαπι νονο ροριὶ οί ΠΙΟΠΡΗ5, Ῥτουέ ᾖῃδρ]θης 
αμαυἰᾷ παρετε νἰάεναπίαν, Ροῦ εαρίία γαορηφἶ5, 4ο Ῥος/[]ς 
εὔαπη γοβίοπππα ἱςίαριπα Ρατ (ἱσ]α {πι Πα ι]ά ΟΟΠΩΠΊΘΙΠΟΓΦΗ- 
4µπα οδί. (9) Ενι Τρί απΙγηαΙ, αποᾶ α το ἶρδα ΠΠοςθροίσῃη 
(1. 6. ηῃςο ἑογη{απη) νοραπί, Γογπάϊπα ας γοβογο ΟΗΠα 
εΙερηαμία οοπηρααπά πα, 56 πιίπι5 ΡΥΟΟΘΓΙΙΠΙ. Έοτρις αἱ 
ἀμἱςκίπητη οοἱογιια Ῥήχθι]ς. 1η 5υπηηηίαίο Πα 6ΟΥΠΠ 
Εαξίαί {οτηια παραπά πα οἱ Κι ΐς (ΟΡΤΗΠΙ ἁάφᾳασης. (9) 
Οπαπάοφαἱά δη αρίοιηα οἱ ΟΠΗ] 6]ερ]αηία οοπεθγία{1ο ος ᾖᾳ 
Ραδοιῖς, αἆ βαχιπι α[φιιοᾶ Πηα]Η5 «οἵηΏ οχασιέ, οἱ οοπΠΙ- 
οἵα ἨΠίο, νοηίγί 5αεεσᾶσης 6Δγησς ΠΟΠ 56615 ας σἰαᾷ1ο «ἷς- 
Βρζαί. Ἠου Ῥήδη 66Π6ΓΘ Ἰιορίος ἐχδαηΡι6ς5 τοΚΙί πημ]ίος- 
απε Ίος Ραείο ποραί. Αἱ οἱ εΙθρίιᾶς, οοΠΕ(ΠΠΙ ςπΏοιῃ []ς ϱη- 
{εγονίεης, Ργοβοφο]ᾶς τηΙποσσγοίρῃη οοπαργεμεπάσεῖέ, πι 
ἀεηίῖαπα Ἱοία αἱ νἱ εοιροιῖς Ῥηοθρο]]εαί, {ασ βαρογίου ονα- 
ἀἵ. (4) Βρµίησος οἴνοἈ ΤιορβΙοάγίΐεαπι οἱ ἘΠιορίαπι οχςί- 
βίυηί, {ουπια Ἠἱς ΠΟη αὐδίπηϊ[6ς, τια» αγἴο Ρἰσίογαπῃ οχ]ροι- 
ἴπη, Πἰςί αποά Πν ία {αη{απηπηοᾶο «ἱ[[οναηι, Ρ]ασῖάϊ ΠΠ5 
5υπ{ αηπηί αἱ αἀπποάπα γογδη1, Ἀτήδααο, Ύπῶ) 6ΟΠΗΡΟΠΔΙο 
ἴαάἱ ροίεςί, οπραςος. (5) Οι 6γποσερ]ῃαΙ (α οαηίπο ϱᾳ- 
ρί(ο) ἀῑοππίαν, οουροτίς αἀεροσίαπη ΙΟΠΙΙΠΗΠΙ ἀείογη αυ 
Ιηβίαυ ἨαΡΕΠΕ, 41ΟΥ άΠ1 ΥοσθΠ} πηιςβΙ{{ἴοηο εχριπηί. ΑΡ- 

Ρηίηιο [εγοχ οδί Ίου απίπια] πθς ΠΙΙο ραζίο οἴσιγα[ίοησῃ αά. 
πηϊ1{, αἱ ν]έσπα α βαρογοΏ]ῖς αιβ{ΘΥΙΟΓΘΗΠΙ Ῥγαίονί. Ρίηριι- 
Ίαγ6 απἱάάπτη {οπηθ]]ή5 ασοἰᾶ1{, αποᾶ να] γαιη Ρετρείπο οχέια 

ὀρηριι5 ῥγο]εσίαπ Ἰαβοπί. (6) 6ορις (1. ο. πθγίας) (σι 

γοσαΠί, ἃ {ος οονροϱῖς ἀεσοτο οἱ ςἰαίπιτο γοηισίαἰο πο- 

πῃςῃ ἀθθρΙ{. Γασΐε Ίθομεπα ἱπηίαίαν, οἱ το]ῖ(ιο 6ουροτε ρα!1- 

ἤειαπα, Ργορίθυ πιασηΠ(αάἴηαπα, απα ἀογοπάϊ Ρας αδί. (7) 

1η{6Υ ]άπι τουθηςίία απ]πια]ία {αγ οαγηΐγοτας [ορίέηίο ον. 
οαΗέ, απΙ πα]]α νῖ ἀοππαίαγ. ΟοΥρογο ἀοπιος[ίοίς {αιεῖς π]- 

19Υ ο»ί, ε]οσίίαίε οᾳ 5 πο οοποθἆθης; ο5 αἆ οσμ]ος πδαιπο 

ἀϊάπσίαπα Ἰαβεί; οο]ογο Ιηβίσηϊίθυ τι[ο οομ]ϊ Ιοοηίηίς Π- 

μὶς οπρκῇῖ αί ποσία Γα]σαγαπίες. Οογπα Ῥθομ]ίαγεηα αἱδί πα- 

{αναπη γἰηαἰσαηί. ΛΙία5 οΠΊΠα ΠΟΠ ΠΙΠΙΙ5 παπα α1ῑο5 θα Π]Ο- 

γε, δεᾷ Ρισηῶ {απιρογθ {πποία οἱ βίχα {οησί. Ρῆϊ οοηίγα 

απαπα οεἰενὶς Ρεδ{1ἱ5 ΠΠ] οχδίαµ{. (8) Εοτοσῖίας οἱ νὶς Π]! 

Ἱπιηλαπίς5, τ{ νο] οπηπίαπα ναλαἰςθίπιϊς απἰηπαπίίρης 5ο ἵῃ- 

ὃς τῷ : { π "ραίην, 4ᾳ ἵρις Ἱπίογ[ασίογαπα νΙοΠίαης. φὴν ἔγον ἐκ τῆς τῶν γειρωθέντων σαρκοφαγίας. Λικ- ἱ (ογγο ΠΟΠ νογοπέην, 4 οπγπί δις 
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φθείρει δὲ 

πλ Ἠκτικῶς ἀγωνίζεται πρὸς ὅλα συστήµατα τῶν ποι- 

(ϱ) 
ἄτρωτον ἔγε ειν πολλῶν γοῦν ἐπιθεθλημένων λαθειν 

ο Δ 

χαὶ τὰς ποίμνας τῶν ἐγχωρίων, χαὶ χατα- 

µένων καὶ κυνῶν ἀγέλας. έγεται δὲ καὶ τὸ δέρµα 

ὑππογείριον μηδένα κατισχυκέναι. Τὸ δ᾽ εἰς ὄρυγμα πε- 

σὸν ἡ δι᾽ ἄλλης ἁπάτης χειρωθὲν ὑπὸ τοῦ θυμοῦ γίνε- 

ται περιτνιγές χαὶ τῆς ἐλευθε ρίας οὐδαμῶς ἀλλάτ- 

τεται τὴν ἐν τῷ τιθασεύεσθαι « φιλανθρωπία». Διόπερ 

εἰκότως οἳ Ἑρωγλοδύται τοῦτο τὸ θηρίον κράἄτιστον 

κρίνουσιν, ὡς ἂν τῆς φύσεως αὐτῷ δεδωρηµένης ἀλκὴν 

μὲν λέοντος, ἵππου δὲ τάχος; ῥώμην δὲ τπύρον» τᾶς 

δὲ πάντων κρατίστης σιδήρου φύσεως οὐχ ἠττώμενον. 

(εο) Ὁ δὲλε εγόµενος παρ ̓ Αῑθίοψι χροχόττας μεμιγμένην 

μὲν ἔχει φύσιν χυνὸς χαὶ λύκου, τὴν δὲ ἀγριότητα φο- 

 ερωτέραν. ἅμφ φοτέρων, τοῖς δὲ ὀδοῦσι πάντων ὑπερά- 

γει: πᾶν γὰρ ὀστῶν μέγεθος συντρίθει. ὑαδίως, καὶ τὸ 

ο τοθὸ ν διὰ τῆς κοιλίας πέττει παραδόξως. ΤοΌτο δὲ 

τὸ ζῷον τῶν ψευδῶς “παραδοξολογούντων ομως 

ἔνιοι μιμεῖσθαι τὴν τῶν ἀνθρώπων διάλεχτον ἀποφη- 

νάµενοι ἡμᾶς μὲν οὐ πείθουσιν. 

ΧΧΧΥΙ. Ὄφεων δὲ γένη παντοδαπὰ καὶ τοῖς µεγέ- 

θεσιν ἄπιστα θεωρεῖσθαί φασιν οἵ τὴν πλησίον τῆς 

ἐρήμου χαὶ θηριώδους ἀριοικου. ἐχατὸν Ὑὰρ πμ 

τὸ μηκος ἑωρακέναι τινὲς ἅπ τοφαινόμενοι δικαίως ἂν 

οὐ ὑφ᾽ ἡμῶν µόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων 

ψΨε υδολογεῖν ὑπολ) Ἰφθείησαν: προςτιθέασι Ίὰρ τῷ διαπι- 

στουμ. ένῳ πολλῷ παραδοξότερα, λέγοντες ὅτι τῆς γώρας 

οὔσης πεδιάδος., ὅταν τὰ μέγιστα τῶν θηρίων περισπει- 

ρε ταῖς ἐ ἐγυκλωθείσαις ἐ ἐπ᾽ ἀλλήλαις σπείραις 

ἀναστήματα πόῤῥωθε ν φαινόμενα λόφῳ παραπλήσια, 

(5) Τῷ μὲν οὖν µεγέθει τῶν ῥηθέντων θηρίων οὐκ ἄν τις 

ὁγ 
ο. εἰς 

δίως συγκατάθοιτο" περὶ δὲ τῶν μεγίστων ὄφεων τῶν 

ὄψιν ἐληλυθότων καὶ χοµισθέντων ἔν τισιν . γείοις 

εὖθετοις εἲς τὴν Ἀλεξάνδρειαν - σόμεθα τὴν ο. 

φήν, προστιθέντες χαὶ τῆς θήρας τὴν κατὰ με ὅρος οἶχο- 

() Ὅ γὰρ δεύτερος Πτολεμαῖος, περί τε τὴν 

τῶν ἐλεφάντων χυνηγίαν φιλοτιμηθεὶς χαὶ τοῖς τὰς πα- 
νοµίαν. 

ραδὂξους θήρας τῶν ἀλκιμωτάτων ζῴων ποιουμένοις 

μεγάλας ἀπονέμων δωρεάς, πολλὰ δὲ πάνυ χρήματα 

δωπανήσας εἰς ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν; ἐλέφαντάς τε 

συχνοὺς πολεμιστὰς περιεποιήσατο χαὶ τῶν ἄλλων 

ζῴων ἀθεωρήτους χαὶ παραδόξους φύσεις ἐποίησεν εἰς 

γνῶσιν ἐλθεῖν τοῖς Ἓλλησι. (4) Διὸ καί τινες τῶν χυ- 

νηγὸν, ὁρῶντες τ την το βασιλέως μεγαλοψυχίαν ε ἐνταὶς 

δωρεαῖς, συστραφέντες εἲς ἵκανὸν πλῆθος ἔχριναν πα- 

ραθαλέσθαι ταῖς ψυχαῖς, καὶ τῶν μεγάλ ων ὄφεων ἕνα 

θηρεύσαντες ἀνακομίσαι ζῶντα εἰς τὴν Ἀλεξώνδρειαν 
Δ - κ» / 

πρὸς τὸν Πτολεμαϊῖον. (5) Μεγάλης ὃ δὲ οὔσης καὶ πα-- 
/“” κ. .] ω που / / - 3 

ραδόξου τῆς ἐπιθολῆς» ἡ τόγη συνεργήσασα ταῖς ἐπι- 
-- / 

νοίαις αὐτῶν χαὶ τὸ τέλος οἴκεῖον περιεποίησε τῆς πρά- 
’ }. 

ο κας γὰρ ἕνα τῶν ὄφεων τριάκοντα 
ο ας λ ῃ -- 9 

' τας συστασεις των να 

ο ἲ 3 

ο. κα τὰ οξ τος 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. ΓΕ. (5ο, 905) 

ὤγαφος αιίαπῃ Ἱπορ]αγαπῃ ναρίαί εί Πουτοπάα ἵπ Πιοᾶὴ 

6ΜΠΛ {οί Ῥαδίογαπη οπίογτὶ5 6αΠΙΠΙ(Π6 ασπηϊπίρις ἀθοε- 

{αΐ. (9) Ῥο]ς άποαιαο γα]ποτίραδ πο ραΐειο ἀσΙέατ. Ῥγο- 

Ρίογεα Πσθί πυ1 14 5αμίσετο ἰ(οπίατ]ηί, Πεπιο ἴαιποῃ σῖξ- 

αυαπα εταλαέ, Τη {ογδαπα ἀθ]αρξιις, οπί ἃο οδρίας ἀο1ο, 

Ίγορ ΠπραΠεηίία 5ο Ῥνα{οσαί; πες ππαπαπα οἰσυγα[ἰοηῖ5 π- 

πιαπ](αίοπα ου Ηρετίαίο ρευηιίαί. Οπαρτορίοτ ποῦ αἲς τε 

απο (ογαπα Ἑτορ]οδγίαν οπηπΊαΠα ναλά{ςεΙπιαπα 6556 ]μαάἰσαηές 

οἱ γιάε]ίσεί παίατα εοηῖ» {ογΗμαάἴπεπα, ρουπΙοΠ(αξθιη οφ1, 

εἰ (αατί τοβιχ ἀεάεηέ, οἱ απ που α {9πο, το Τ8ΠΠΕΠ 

οπηηίαπα ροἱοπ{ἱδδίπ]α, ν{ποῖ ποτ]. (19) Ἐδί ἀτμΙορίρας απ]- 

πια], ααοάἀ εγοσοίίαπα νοσαπ{, πηϊχία σππῖ5 ας Παρί παίιτα, 

[ογοσῖα αἰτίδηωα Γετρ]ας, ἀθπίαπα πποῖδα οπποἶς αηίθ- 

Ρο]16η5. Βὶς απαπίασπησπθ δἵηί ο6δα οοπιπηϊπηί οί ἀορ]α βία 

η ΥθηίτεΠα πηῖτα [ασπ]ίαίε ἑοποοααέ. Παπο Ῥο[Ἱπαπα απἰἆαπι 

Ρογίεπία Πἰςίονίαγαπα γεηα[αηίος 6ο, ααοά Ποπ Ίοᾳ16- 

Ίαµα ηταν! αβδογαπ{, θάθπα ποΡίς Ἠαιιά (αοαπέ. 

ΧΧΧΥΙ. Υαπᾶ 4ποπο πες ογοάεπάα» Φαση] (ια {ηῖς 9ου 

ΡΕΠΙΠΑ σοηθγα οοηεδρίαἰ ἀεδοτία, οἱ α (οτῖς οεθπραίο» τορῖοηί5 

ασσο]α {οξίαπίαν. Ναπι αῖ αἆ οεηίαηα Ιοησιμαάίπεπα οαὐ]- 

{ογαπα. 56 ποπη]]ος γἰάΐ55α Ῥγοάίσαπί, ΠΟΠ ποβῖς πιοάο, 

56 οιπείἶς αίῖαπι αἰῑς, πιεπάαοΠ αμ]σαπίοτ. Ναιγα(ἰοπῖ {- 

πΙΘΠ Πά6ἱ ἀεδρογαίοβ αἰἴαπῃ 5αράπηί Ίοηςαο αΏ5ιτάΙοΓθπῃ. Τη 

εαπιρος{τ ία, αἰππί, ρ]απή 6, αάΠῃ γαδ[δδίηορ πα; Ὀο]ίασν 

ἵπ ερίγας 5056 εο]]ἱσαπί, πππίπο γοἱαπήπη ἵπ οἵῬεπῃ 6χ- 

(προγαήΠαπῃ αποία. οοΗΐ5 5ρεοίεια Ῥτουι] γιάεπΗριας οδίθη- 

{απί. (9) 5δεᾷ ἆο πας ο)ΙΠαΓΗΠ1 ΙδίαγΗΠΙ γαξ[ίαίο Ποίηο {8- 

ος 5 αβεοπβαίαν. Μαχίπιαγιπα {απηθη φερεπ Ημ! σεποτίς 

Ῥαμ πα άπα, απα. αοοοπηπιοᾶα{ίς αἆ απο απδαπα γουθρίασα]{β 

Αἰεχαμάνῖαιη ἀεροτίαίῶ ἵηπ εοπδρεσίαΏλ γοπεγαη{, ἀαβίπηιις 

ἀεδοϊρίίοποπα, ἱππυ]αιθ γοηα[οπί5 ταοπεπι βρεοϊαπα 

οχΡοΠΘΠΙΗ5. (3) Ῥίοϊεπιο5 οπίπι δεόαπάα5 απ {πιρθηςε 

εἰορ]ιαπίαπα γοπα(ἰοπί δίπἀετεί, αἴπαε ϱο5, αἱ εἰπσι]ατί 

πηθάο {ογΗ5δίπιας ἴθγας γοπαταηία, πιαρηϊ5 ππαπετίρας ἆ6- 

πιργογοξ, τηυ]ή5 ἵπ Ἠαπο γο]αρίαίθπη θηρας Ῥγοίιςίς, 

ππασηατη οἱερ]ιαπέαπα Ρεμαίοραπα γἷπι 5ἱρί οπαραΓαγ1{, αίαπο 

αἰία Ρυ]ὰ5. ΠΟΠ γἱδῶ ο ἰηδο]ομίες Ῥορίίαναπα βρεζες ἵη Πθ- 

(4) ΟΡ τά γεπαίοτθς 

απἰάαα, αππήη τορῖς Ἱη πηαποίρας Ιαγσίεμαἰς πιαρπΙΠοεΠ θα 

μαμα ἄν ΦοοΥΙ Ῥογγοπ/γοπί ε[[εοῖῖ. 

γἰάσιοπέ, πιείοσνΙ οοηςοσἶα{ί ΠΗΠΊΘΓΟ, οι γἱ{σν 808 αἷς- 

οπήπο ΠΙΑ 46 5οιρεπίίρας Π]5 ργασταπάίραςδ γίναπα 

Αἰοχαπάτίαπι αἆ γο661 ἰγαμδρογίατε ἀεετεγετυηί. (9) Βεδ 

ἱπεορία ανάσα εί ο[οσία ΜΗ10Η5 εγαί : 5ε4 [οτίππα. 60Πᾶ- 

(ας αἁ]ανίέ, οἱ εαρία αἲ [οσο οκἰαπη Ργοπιον{έ. ἘΜεΠΙΠι 

ῥοι 5ροεπ]αίἴοποπα Ἱπάασαγιηί φετρεηίοπα (]βίπία οαρΙίογα 

ἵῃ οίασοῖς ἀεπιοταπίοσα, αἱ εοίογοφαί δρίτῖς ]αοθ Ρα ΤΠΙΗΛΟ” 



(205 500.) 

ζῴων φοιτώντων ἐπὶ τὸν τόπον ἄφνω διανιστάµενον, 

καὶ τῷ μὲν στόµατι διαρπάζοντα, τῷ δὲ σπειράµατι 
ΔΝ ιά / / 

καταπλέχοντα τὸν ὄγκον τῶν φανέντων ζῴων, ὥςτε 
μηδενὶ τρόπῳ δύνασθαι τὸ παραπεσὺν ἐχφυγεῖν' προµή- 

6 χους οὖν ὄντος τοῦ ζῴου καὶ νωθροῦ τὴν φύσιν ἐλπίσαν- 

τες βρόχοις καὶ σειραῖς χυριεύσειν, τὸ μὲν πρῶτον πα- 

ρῆσαν ἐπ) αὐτὸ τεθαῤῥηκότες, ἔχοντες ἐξηρτυμένα πάν- 
Ν Δ δν / εν αν / μις 

τα τὰ πρὸς τὴν χρείαν: (6) ὥς ὃ᾽ ἐπλησίαζον, ἀεὶ μᾶλ- 
λον ἐξεπλήττοντο τῷ δέει, θεωροῦντες ὄμμα πυρωπὸν 

/ ο ο / 

10 καὶ λι)μωμένην πάντη τὴν γλῶτταν, ἔτι δὲ τῇ τραχύ- 
τητι τῶν φολίδων ἐν τῇ διὰ τῆς ὕλης πορεία καὶ παρα- 

τρίψει ψΨόφον ἐξαίσιον κατασχευάζοντα, τὸ μέγεθός τε τὸ 
τῶν ὀδόντων ὑπερφυὲς καὶ στόματος ἀγρίαν πρόςοψιν 

καὶ κυκλώματος ἀνάστημα παράδοξον. ΄ (7) Διόπερ τῷ 
ο / 

16 φόθῳ τὰ χρώματα τῶν προςώπων ἀποθεέληκότες δει- 
λῶς ἐπέθαλλον τοὺς βρόχους ἀπὸ τῆς οὐρᾶς' τὸ δὲ θη- 

ρίονἅμα τῷ προςάψασθαι τὸῦ σώματος τὸν κάλων ἐπε- 
στράφη μετὰ πολλοῦ φυσήματος καταπληκτικῶς: καὶ 

τὸν μὲν πρῶτον ἁρπάζει τῷ στόματι μετεωρισθὲν ὑπὲρ 
-” ο. ] / υ κ» 

30 τῆς χεφαλῆς, χαὶ τὰς σάρχας ἔτι ζῶντος κατεσιτεῖτο, 
ν λ ./ , κ / /ωἼς νε / 

τὸν δὲ δεύτερον φἐύγοντα τῇ σπείρα πόῤῥωθεν ἐπεσπά- 
σατο, χαὶ περιειληθὲν ἔσφιγγε τὴν χοιλίαν τῷ δεσμῷ, 

οἵ δὲ λοιποὶ πᾶντες ἐκπλαγέντες διὰ τῆς φυγῆς τὴν σω- 

τηρίαν ἐπορίσαντο. 

ῦ. ΧΧΧΥΠ. Οὐ μὴν ἀπέγνωσαν τὴν θήραν, ὑπερθαλ- 
λούσης τῆς ἀπὸ τοῦ βασιλέως χάριτος καὶ δωρεᾶς τοὺς 

ἀπὸ τῆς πείρας ἐγνωσμένους κινδύνους, φιλοτεχνία δὲ 
.. /' λ ο. / / Ξ Γἃ ’ 

καὶ δόλῳ πα, τη βία δυςκαταγώνιστον ἐχειρώσαντο; 
ώ τοιάνδε τινὰ μηχανὴν πορισάµενοι. Κατεσκεύασαν ἀπὸ 

60 σχοίνου πυχνῆς περιφερὲς πλόκανον, τῷ μὲν τύπῳ τοῖς 
ο 2 / ο. / αν μτῶ / εν 

χύρτοις ἐμφερές, τῷ δὲ µεγέθει καὶ τῇ διαλήψει τῆς 

χώρας δυνάµενον δέξασθαι τὸν ὄγχον τοῦ θηρίου. (5) 

Κατοπτεύσαντες οὖν τὸν φωλεὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ὥραν 
νὰ ον λ 2 ο / εν 3 /9 

τῆς τε ἐπὶ τὴν νομὴν ἐξόδου καὶ πάλιν τῆς ἐπανόδου, 
96 ὡς τάχισθ᾽ ὥρμησεν ἐπὶ τὴν ἄγραν τὴν συνήθη τῶν 

ἑτερογενῶν ζῴων, τὸ μὲν προὺπάρχον τοῦ φωλεοῦ στόµα 
λίθοις εὐμεγέθεσι καὶ γἩ συνῳχολόμησαν, τὸν δὲ πλη- 

σίον τῆς λόχμης τόπου ὑπόνομον ποιήσαντες καὶ τὸ 
πλόχανον εἷς αὐτὸν ἐνθέντες ἐναντίον ἐποίησαν τὸ στό- 

40 µιον, ὥστε ἐξ ἑτοίμου τῷ θηρίῳ τὴν εἴςοξον ὑπάρχειν. 
-ω / / 

(8) Κατὰ δὲ τὴν ἐπάνοδον τοῦ ζῴου, παρεσχευασµένοι 
λ ον / μά αἱ ς ν λλ / µ αλ 

τοξότας καὶ σφενδονήτας, ἔτι δὲ ἴππεῖς πολλούς, πρὸς δὲ 
τούτοις σαλπιγχτὰς καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν γορηγίαν, 

ἅμα τῷ προςπελάζειν τὸ μὲν θηρίον µετεωρότερον τῶν 
4ὅ ἵππέων ἐξῃρε τὸν αὐχένα, οἱ δ᾽ ἐπὶτὴν θήραν Ίθροισμέ-- 

νοι προςεγγίσαι μὲν οὐκ ἐτόλμων , νενουθετηµένοι ταῖς 
προγεγενηµέναις συμφοραῖς, πόῤῥωθεν δὲ πολλαὶς γερ- 

σὶν ἐφ᾽ ἕνα καὶ µέγαν σκοπὸν βάλλοντες ἐτύγχανον, καὶ 
τῇ τε τῶν ἵππέων ἐπιφανείᾳ καὶ πλήθει κυνῶν ἀλκίμων, 
Ρα Φλ ο Ν .» / ψ ν, } η συ ἔτι δὲ τῷ διὰ τῶν σαλπίγγων Ἰγῳ, κατέπληττον τὸ 
ω -ω -- / 

ζῷον. Διόπερ ὑποχωροῦντος αὐτοῦ πρὸς τὴν οἰκείαν 
-ω -. / 

αὑτοῦ λόγμην,τοσοῦτον ἐπεδίωκον ὥςτε μὴ παροξύνειν 

(8) Ὡς δὲ τῆς ἐνῳχοδομημένης φάραγγος 
Μ 3 / / Ν Δ Φ 3 ὼ» ο 3 / 

ἤγγισεν, ἀθρόως 'Ψόφον μὲν πολὺν διὰ τῶν ὅπλων ἐποιή- 

ἐπὶ πλεῖον. 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟῦΙ ΗΡ. 1. 10 ἱ 

{15, απ ΡΙΙΠΙΠΠ νετο Ρεδίία) αἲ θἶήπι Ιοναπάσπη Πίο αοςθ- 

4οτο γἰάεῦαπίαν, φαί{ο οχδίΠθης οογροτα ΠΠαγη απα εἰσία 
ου]5 οογνορία αια δρίγῖς ἵπιρ]οχα ἴαπι ατοίο ἐοπείτίησερας, 

αἱ η]. οὐσΙΤΤΘΗ5 ΠΙΑΊΙΠΗ ογαἀθηᾶἰ ο55εί (αομ]ίᾳ5. ΑΠΡ 
Γρίίαν οϱ ργο]ἱκ{αίοπι οοτροτῖς αἱ παίαγα ορη [Πίστη 8ρ6ς 
Ἰαᾳποίς. εἰ οπίομὶς ροαπάϊ αμοφεοί, οοπ[ίάσπί ϱηί ην 
ΠΙΠΙΟ {πουγγαηί, ομΠΟ{15 ἂᾱ ΡΓΦ6ΠΙΕΠΙ ΙΠΦΙΗΠΙ Ῥγαρρατα(!ς. 

(0) Αἱ απο ῥτορπί5 αεσθάπη!, 60 Ρ]η5 {εγουῖ Ἰπναθίε, 

απ Π1 οσα]ος ἱρηϊ ᾳμαδί ατάεηίος οἱ οχδοτία: Πησιια» νΙργαηα 

5ίγορΙίπηαιο ΙΠΊΠΙΠΕΠΙ ἀδρογϊίαίο ςᾳπαπηαΓΙΠΙ δὲ ν]γοη]ία 

Ρτοδίεγποηίο ἵπεβδει οκοἰ(αίαπη οί εποιπηῖππη ἀθπ[πι πια- 

ΡηΠπάίπεπα αἀβροοίαπιαπο οτῖς (πποπ]οπίππη οἱ Ρογα{Πι 

ϱρίτῶ ογρεπη ἀεργομεπάσηί. (7) Ῥογ {οίαπη ἰρίέα (αοίθνι 

εοηςί6γΠαΠοΟΠθ ρα]Π41 ἡπιῖάο ΙαααθΠα σαι αν η] ση{. Οι] 

5Ίππ]αο οογριι5 αξῖρίέ, οΠ1 8ἱΡί]ο 5ς ΠΙΟΠΦΙΤΗΠΙ Ἠοιγομάο 

γείογ(αθης, ΡγηΗΠα 51ρ6γ ορ οἶας 9056 αγίσοης πἰοία 

510 ατγερίαί νἰνίαμα 4άμιιο οἈγηες ἀεγοταί; βθοιπάΠ Ργο- 

ο] οκ ἔρρα ῄασα δρίγο, ἴππαχι αίίταμί{, οἱ οἰγοιπινοΙγθης 5ο 

πηθᾷ(ο οοηςίγἰσίαπι γεηίτο βγηηέον {οπεί. Βοἰίαί πιοία ρο:- 

οπ]5ί (ηδα δα 11 οοπςΙ]αΏ{. 

ΧΧΧΥΠ. Νεο {απιον Ιάεο οαρίεπάς Ρε]]αα οαταπι αΡῇ]- 

αππί. Ἠοερίω επῖπι πηππἰβορη{ἶο) ϐρες Ροῖοπ]ογΙπα, αυα" οχ- 

Ροτ/ῖ εγαη{, πλδίαπη ογ[ποῖέ, Ἐησο αποά νὶ εχρισηατα πο γο- 

ταη{, αγία ἀο]οαιε εἀσπιατε πἰαπ{α1, Πα{α5πηος αά 6αΠΠΗ ΓΟΠ) 

αΓΗΠΟἷο αβί. ΟΡρΗ5 ν{ῖ]ε οκ εοπ/[εγίο /αποο οοπίθχιηί, (ογπ]α 

ηαδδίς αβδΙΠΗΙΕ , {αηίῶα πε πιαρη[άῑπ]ς οἱ οαρασἰία[ῖς., αἱ {ο- 

{απι Ἱπίτα 56 Ῥε[ααπῃ οοπηρ]εείεγείαν.. (9) Οβοιναίο ἱσίν 

ἸαήΡι1ο ε]ας εἰ {επαρογο εχ{ίμ5 αἆ ραδίαπα ας γοάῖίας, απάΠι 

ῬεΙππαΠα αἆ οοηφιείαπη ἀῑνειςὶ σοηογίς Ώας{ίαγΙΠΗ Υθα{ἴοποδΠι 

Ροιτοασίΐ , ρηΙδΗΠΗΠΙ 8ρε]απος)οδΠππα ργῶσταπάἴβις φαχίς {ογ- 

τα(πθ οδίταιηί, οἱ ἵη ν]οῖπο θἶας Ίοεο ομηίοι]αΠα αρυηί, 

η άπθπη ΠπΠποεΙΠ Π]αά τοίο ΟΏνθΙ5ο σἶας οβέίο οο]οσαπί, 

αἱ ρατα(ας ἵῃ ου βο]]1ς» ἱηριθδςις Ραί6αί. (3) Ηαπο ο ρα- 

ομ{5 γογογίοηίείη οοπ{ῖπαε ασ[μ{αγ]ϊ αἱ (απ άῑίογες οᾳπ{ίοξαιιο 

-6ππα γε]ίαιιο αρραταία εχοιρίαπ{. Θα) ΡτορΙογ [ασία οευν- 

έ6πι αργα οαι]ίος Ίοηρε οακ{ο]{έ» αἱ γεπαίογΙΠι ΑΡΠΊΟΠ ηθ- 

σπασΙαΏα οοπηίπα5 οσσμγοΓΘ(ργία5 οπἶπα Ιπ[ογ(ππῖαπι σαπ{ος 

({οορίαί ) αιἀαί : 5εἆ ρτοσ] πια]ῇς πιαπῖριας αά ΠΙΙΠΙ ΘΙ1ΠΙ- 

απθ ρταπάθηα 5οοΡΙΠΙ Ιασμ]αηίας, εφηΙίαπη οοηδρεσία οἱ ϱ- 

πΙΠα ργογα]ἰάογαπι παπα (πάίπα (αγαπας θἰτορίία Ρε]- 

ΊἸααπ1 ρεγίογγείασἴη{ί, ἀπππαια αἆ ΠοίΠΠΙ 56 οὐΡί]Ε 8ΕΠΡΙΗΙ 

τοοῖΙρίέ, οαίθηιις ἱη5εσίαηίΗν, Πο Πἰπηῖα ρτογοσαοπο Πιασί5 

ἱτγήσίων. (4) ἁαπιααο ργαςίγασίο ϱαγδγης ο5/Ηἱ0 ἀΡΡΤΟΡΙΗ- 

απαξς (ππι ἀθπαπι ἱηροπίϊ αγία. εἰπορία οοπηρ]οάμηί, οἱ 
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σαντο, ταραχὴν ὃ δὲ καὶ φόβον. διὰ τῆς τῶν ὄχλων ἐπι- 

φανείας χαὶ σαλπί. γγων᾽ τὸ δὲ θηρίον τὴν μὲν εἴςοδον 

οῦχ, εὕρισκε, τὴν δὲ τῶν κυνηγῶν ὁρμὴν καταπληττό- 

μενον κατέφυγεν εἷς τὸ πλησίον κατεσκευασμένον στό- 

μιον. 6 6) Πιμπλαμένου : δὲ τοῦ πλοχάνου τῇ διαλύσει 

τῆς σπείρας, ἔφθασαν τῶν χυνηγῶν τινες ποσα 

σάµενοι; χαὶ πρὸ τοῦ στραφῆναι τὸν ὄφιν ἐπὶ τὴν ἔξο- 

δον χατελάόοντο δεσμοῖς τὸ στόμιον πρόµ ηχες ὂν καὶ 

πεφιλοτεγνημένον πρὸς ταύτην τὴν ὀξύτητα: ἐξελκύ-- 

σαντες δὲ τὸ πλόχανον καὶ φάλαγγας ὑποθέντες µετέω- 

βον ἐξῆραν. (0) Τὸ δὲ θηρίο ἀπειλημμά ἔνον ἐν ἄπεστε- 

νωμένῳ τόπῳ παρὰ φύσιν συριγμὸν ἐξαίσιον ἡφίει καὶ 

τοῖς ὀδοῦσι τὴν περιέχουσαν σχ. οἴνον χατέσπα., πάντῃ 

δὲ διασειόµενον προςδοχίαν ἐποίησε τοις Φέρουσιν ὡς 

ἐκπηδῆσον ἐκ τοῦ περιέχοντος αὐτὸ φιλοτεχνήματος. 

Διὸ καὶ καταπλαγέντες ἔθεσαν ἐπὶ τὴν γἩν τὸν όψιν, 

χαὶ τοὺς πε ὸ τὸν οὐρὰν τόπους χατακεντοῦντες ἄντι- 

Μο -ομη τοῦ θηρίου τὸν ἀπὸ τῶν ὀδόντων σπαραγμὸν 

ἐπὶ τὴν αἴσθησιν τῶν ἀλγούντων μερῶν. (7) Ἀπενέγ- 

χαντες ὃ εἰς . Ἀλεξάνδρειαν ἐδωρήσαντο τῷ βα- 

σιλει, παράδοξον θέαμα καὶ τοῖς ἀχούσασιν ἀπιστούμε- 

νον. ΊἩ δ᾽ ἐνδείᾳ τῆς τροφῆς καταπογήσαντες τὸν ἆλ- 

αὴν τοὺ θηρίου τιθασὺν ἐκ. τοῦ κατ ὄλέγον ἐποίησαν, 

ὥστε θαυμαστὴν αὐτοῦ γενέσθαι τὴν ἑδημερωσυ. (8) 

Ὅ ὃ ἑ Πτολειαῖος τοῖς μὲν κυνηγοῖς τὰς ἀξίας ἀπένειμε 

δωρεάς, τὸν ὃ᾽ ὄφιν ἔτρεφε τετιθασευµένον χαὶ τοῖς εἰς 

τὴν βασιλείαν παραβάλλουσι ξένοις µέγιστον παρεχό- 

μιενον καὶ παραδοξότατον θέαμα. (9) Διόπερ τηλικού- 

του μεγέ έθους ὄφεως εἰς ὄψιν κοινὴν χατηντηκότος οὐκ 

ἄξιον ἀπιστεῖν τοῖς Αἰθίοψιν οὐδὲ μῦθον ὑπολαμάνειν 

τὸ θρυλούμενον ὑπ αὐτῶν. Ἀποφαίνονται γὰρ ὁρᾶσθαι 

κατὰ τὴν χώραν αὑτῶν ὄφεις τηλικούτους τὸ μέγεθος, 

ὥστε μὴ µόνον βοῦς τε καὶ ταύρους καὶ τῶν ἄλλων 

ζῴον τὰ τηλικαῦτα τοῖς ὄγχοις ἀναλίσχειν, ἀλλὰ χαὶ 

τοῖς ἐλέφασιν εἲς ἀλχὴν συνίστασθαι, καὶ διὰ μὲν τῆς 
σπείρας ἐμπλεκομένους τοῖς σχέλεσιν ἐμποδίζειν τὴν 

κατὰ φύσιν χίνησιν, τὸν δ᾽ αὐχένα µετεωρίσαντας ὑπὲρ 

τὴν προβοσκίδα τὴν κεφ αλὴν ἐναντίαν ποιεῖν τοῖς τῶν 

ἐλεφάντων ὃ ὄμμασι, διὰ δὲ τοῦ ο Ὁ τῶν ὀφθαλμῶν 

ἀστραπ]ἣ παραπλης ίας τὰς λαμπτηδόνας ος ῥάλλοντας 

ἀποτυφλοῦν σὴν ὅρασυ», καὶ σφήλαντας ἐπὶ τὴν γῆν 

σαρχοφαγεῖν τὰ χειρωθέντα τῶν ζῴων. 

ΧΧΧΥΠΙ. Διευκρινηκότες ὃ᾽ ἀρχούντως τὰ περὶ 

τὴν Αἰθιοπίαν καὶ ρωγλοδυτικὴν χαὶ τὴν ταύταις 

συνάπτουσαν µέχρι τῆς διὰ καῦμα ἀοικήτου, πρὸς δὲ 

ταύταις περὶ της παραλίας τῆς παρὰ την ἱερυῦρ ὰν θά-- 

λατταν χαὶ τὸ Ατλαντικὸν πέλαγος τὸ πρὸς µεσημθρίαν 
ον Ἆ / / / 

κχεχλιµμένον, περὶ τοῦ καταλελειμ.μένου ο λέγω 

δὲ τοῦ Ἀραθίου κόλπου, ποιησόµεθα τὴν ἀνου γραφήν, 

ϱ0 τὰ μὲν ἐκ τῶν ἐν οκ δρ ίᾳ βασιλικῶν ὑπομνημάτων υ 

ἐξειληφότες» τὰ, δὲ ας τον αὐτοπτῶν. πεπυσμ 
ολ Δ περὶ τ τὰς 

Βρεττανικὰς νήσους καὶ τὴν ἄρκτον να. πέπτωχεν 
λ / 3 ὰ λ λ λ ὑπὸ τὴν κοινὴν ἀνθρώπων ἐπίγνωσιν. Ἀλλὰ περὶ μεν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ε, (505, 904) 

οδίοηί{αία ΠοπΙπΙη Παπ] Μα άἰπο (αγ πησ 16 6Ί4ΠΡοΓθ οχβί6- 

Ἠηθ(αΠα ρογιηραπί. Της ΘβΒΙΠΗ ἱρ]ίαν πο ΙΠΥΕΠΙΕΗΒ οἱ γεπᾶ- 

{ογαΠ1 {απο ΙΠΙΡΥΘΡΦΙΟΠΟΠΙ το[ογιηϊάαη5 αἆ αρθγ{ΤΗ ΤΠ ΡΥ0- 

Ρίπαπο οβΐ σπα Ρνο[ασ. (0) Ππίογοα ἀπ τοβολαίοπο βρί- 

ταΡΙΠΙ {οχίαη ἴ]αά {αποθιπα Ἱπρ]σίαν, (πἱάαια ο γοββρίο 

αἀθαπΠίαπε, αϊ οπἱβοίαπα οβίοησιπα οἱ αἲ Ίππο οε]ογῖ(α[ῖς 

Ε6ΗΠ1 φο]]ογίου εοπηραταίαπα, απίθ(παη αἲ εχἰαπα 56 Ῥομαα 

τοῄορία{, νἰπομ]ϊ5 ους Πη ση ΗΕ, λΤοχ παδδαΠη Ἰ]απῃ οκἰνασίαπχ 

Ραἰαηβίριις. φπρροφίς Ἰεναπί. (6) Ταπα οοατοίαία Ἱπίας 

Ῥοδα ἴππππαμες ργῶίου παίαγαα οἱρί]ος οὔ1ξ, ἀοπιίραδαιο 

Ἱάπουηι 4ἱδόσγροης οἱ Ιἱπο ἱπά5 86 [αοίαἩς Ιπη]απ οχ αγί]- 

Ποίοςο Ιδίο οαγόσγο οχδ]]]οηίϊ5 ροζἴθπῃ ργοίοτί. 14 εχίϊπιε- 

5οθπίος {ει 5οιροπίθιη αρριίσαπί, ο’εβτα(πο οπαά ρη- 

«ἄἱοηπθ αἆ ρα ΗΠπΠῃ ἀο]ογο α({οοίαγη τὰ ΒΕΠΣΙΠΗ ΠΠΟΥΡΙΗ5 ἀθπίία μα 

αρίναλαηί. (7) Ἠϊαπα ἀαπίαια Αἰεχαμάγίαπι ἀοροτίαίαπα 

γορὶ ἀοπαπές ἱηπδοίοπς Ῥτο[οσίο οἱ αιάἰρηίίθας Ἱπογοάϊρῆα 

ΠΙΟΗΦΙΤΙΠΙ. Αά ηλνασα]άη 15 γοί αοὀθβςῖί οἰοτιγαίΙο Ῥ]αηθ 

αἀπιίγαπάα. ΑΗΠΙΕΠΙΙ οη{π] ροηπία {ογοσίαπῃ 6/Πς5δαρθρογαπέ, 

αἱ θοηςίηα η σατοίαν. (8) Ρίοϊεπιώιις απίθπα Η1Π1 ἀἱρδηίς 

γοµαίοι65 Ῥταπης α[[οθίςδοί, 5ο/Ροβίθπα Ἱία τηαηΠςΙο([ασίη 

πα(γ]ν1έ, 1ηδθής5 µοδρίήδας., ἵπ Τοσηπη εἶής5 ρΓο(αοΓ15͵, οἱ Ρ]6- 

πι αἀπη(γαοπὶς δροοίασπ]ανα. (9) Φα Ιστ απθς ίαπα 

επογπηῖς ρα]αΠα ἵπ οοπδροσίαπα γοηενέ, ποπ αἆθο Πάος ἆἀθ- 

πηοθραπάα 65 τηλιορίδιις, αιί θία[ΐπα ργο {αρα]α αοοἰρίεπά σπα, 

αοά αρ Π]5 ἀῑοβίαίαν. Μεπιοναηί οπίπ], {αι γαδίο αραιά 

56 4ΠΡΙΙ65 ὀοΠβΡοεΟίΟ5 6556 τί ΠΟη 501191 Υασθας οἱ {ααγος 

ιίαδσα6 {απίᾶ) πλο]ῖς Ὀοσίῖας ἀοσ]α[Ιανῖηί, 5οᾷ οµπα εἸερ]αή- 

ᾖδ αποήπα οοηΠ(σία]η{, Βρίταγαπα οπἶπι πθχα ογητα 1ος Πα 

{πι ατοίο Ιπιρ]όατο , τί ΠΙΟΥοΓ6 56 πο(ιοαη{, ατγεοίοαιε 548 

Ῥνοβοβοἰάθπη «0119, οαρα{ Πα εΙσρμαπ/ί οσμ]15 οργοτίσνο, 

Ισηθίδᾳιο γἶδας να Πξ {απααπι {α]σοίπ]ς οαχοα.σα{ος α (6γΓοΠ 

Ργοβίσαγα, ῥργοβἱσαίοςαιο 4ἀθγοτατο. 

ΧΧΧΥΠΙ. Ῥοδίαπαπῃ 6/5οπαγΓαίοπορετδρίοια λΙορίαπα 

οὔπι Τγοσ]οᾶγίίσα εἰ οοπ{θγπι]ηῖς αἲ Ἱππαριίαβρί]επα αοδία ρ]α- 

σαπ1 γορ]οπίρη5, ογα» 4ποσιθ ταβη πιατῖς οἱ ρε]αρί ΑΙαπ/Ι6Ι, 

αιιὰ αἆ πιοτ]άἱθηι γουρῖί , απαΠ{ΠΠη 5α1ἱ5 6556 γἱάείατ, ΡεΓ56” 

οσ4 θαΠηΗ5 Σπ αης οσα) ρανἶ5, Αταβίοί 5ίη5 ΙΠ(ΔΠ1 , ἆθ- 

ο αμ ιΏ]απσθδιης : 18Πα ΡαΤΙΠ1 εχ γερῖῖ5 ΑΙεχαῃ- 

απο οοπηπιοηίαν{5., ρατίν αααία εχ 5, απ γιάσταηε, 

αεοορίπιις, (9) Πας επί) ΠαΡίία [1 οςρῖ5 Ρογῇῖο, αἱ οί ης], 

Ῥταππίοςς οἱ Ίοσα Ατοῖς δα]οσία , οπΙΠΙΙΠα ΠΙΙΠΙΠηΘ ἴη 60ΠΙ- 

1ΏΠΩΘΠΙ ο Πα πο (ἴῖαπι Ρ6γγεπετο, Φ6ᾶ ρ]ασας ουρίς {ει- 



(0ο, ο) 

τῶν πρὸς ἄρχτον χεχλιμένων μερῶν τῆς οἴχουμένης τῶν 

συναπτόντων τῇ διὰ ψῦχος ἀοεκήτῳ, διέξιµεν ὃ ὅταν τὰς 

Ταἴου Καίσαρος ἀναγράφωμεν πράος, (8) οὗτος γὰρ 

τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν εἰς ἐκεῖνα τὰ μέρη ποῤῥωτάτω 

δ προξιδάσας, πάντα τὸν πρότερον ἀγνοούμενον τόπον 

ἐποίησε πεσεῖν εἰς σύνταξιν ἱστορίας. (4) Ὁ δὲ προα- 

γορευόµενος Ἀράδιος χόλπος ἀνεστόμωται μὲν εἰς τὸν 

κατὰ µεσημθρίαν χείµενον Ὠκεανόν, τῷ µήχει δ ἐπὶ 
πολλοὺς πάνυ παρήκων σταδίους, τὸν μυχὸν ἔχει πε- 

10 βιοριζόµενον ταῖς ο - τῆς Ἄ ραθίας χαὶ Ἔρωγλο- 

δυτικῆς' εὖρος δὲ κατὰ μὲν [τὸ στόμα καὶ] τὸν μυγὸν 

ὑπάρχει περὶ ἐχχαίδεχα σταδίους, ἀπὸ δὲ Πανόρμου 

λιμένος πρὸς τὴν ἀντιπέραν ἤπειρον μαχρᾶς νεὼς διω-- 

γυὸν ἡμερήσιον. Τὸ δὲ µέγιστόν ἐστι διάστηµα κατὰ τὸ 

Τύρκαιον ὄρος καὶ Μαχαρίαν νῆσον πελαγίαν, ὡς ἂν 

(6) Ἀπὸ δὲ 
τούτου τὸ πλάτος ἀεὶ μᾶλλον συγχλείεται καὶ τὴν συν- 

αγωγὴν ἔχει µέχρι τοῦ στόματος. ὍὉ δὲ παράπλους 
αὐτοῦ κατὰ πολλοὺς τόπους ἔχει νήσους µ αχράς, στε-- 

νοὺς μὲν διαδρόμους ἑ ἐχούσας, ῥοῦν δὲ πολη) καὶ σφο- 

δρόν. Ἡ μὲν οὖν χεφαλαιώδης τοῦ κόλπου τούτου θέσις 

ὑπάρχει τοιαύτη. (6) Ἡμεὶς δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐσγάτων τοῦ 

16 
ο» 3 / τς ς / ο) ον / 

τῶν Ἠπείρων οὐχ ὁρωμένων ἀπ ἄλλήλων. 

20 

μυχοῦ τόπων ἀρξάμενοι τὸν ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ µέρη πα- 

ράπλουν τῶν ἠπείρων καὶ τὰς ἀξιολογωτάτας κατ᾽ αὐ- 

2ὔ τὰς ἰδιότητας διέξιµεν' πρῶτον δὲ ληψόμεθα τὸ δεξιὸν 

µέρος, οὗ τὴν παραλίαν τῶν Ἔρωγλοδυτῶν ἔθνη νέµε- 
ταν µέχρι τῆς ἐρήμου. 

ΧΧΧΙΧ. Ἀπὸ πόλεως τοίνυν Ἀρσινόης κοµιζοµένοις 
ἀ ο νι α{ 3 / λ λ / 

παρὰ τὸν δεξιὰν Ίπειρον ἐκπίπτει κατὰ πολλοὺς τόπους 
3 / 3 / {9 / ο ς / 
ἐκ πέτρας εἲς θάλατταν ὕδατα πολλά, πικρᾶς ἀλμυρί- 

δος ἔχοντα γεῦσιν. Παραδραμόντι δὲ τὰς πηγὰς ταύτας 

ὑπέρχειται μεγάλου πεδίου µιλτώδη χρόαν τν ὄρος 

καὶ τὴν ὅρασιν τῶν ἐπὶ πλεῖον ἀτενιζόντων εἰς αὐτὸ 

λυμαινόμενον. “} πὸ δὲ τὰς ἐσχατιὰς τῆς ὑπωρείας κεῖται 

λιμὴν σκολιὸν ἔγων τὸν εἴςπλουν, ἐ ἐπώνυμ. ος Ἄφροδ δίτης. 
ιά Ἡ] / 

(ϱ) Ὑπέρχεινται δὲ τούτου νῆσοι τρεῖς, ὧν δύο μὲν πλή- 

ρεις εἰσὶν ἐλαιῶν καὶ σύσχιοι, µία δὲ λειποϊμένη τῷ 

πλήθει τῶν προειρηµένων δένδρων, πλΏθος ὃ) ἔχουσα 
ο. Ε] ῷν ὃν ο ήν - ΔΝ αν ΑΗ ο» 

τῶν ὀνομαζομένων µελεα γρίδων, (5) Μετὰ δὲ ταῦτα 

Χόλπος ἐ ἐστὶν εὐμεγέθης ὃ καλούμενος Ἀκάθαρτος, χαὶ 

πρὸς αὐτῷ ῥαθεῖα καθ’ ὑπερθολὴν χεῤ Ἰῥόνησος, Ἶς κατὰ 

40 

τὸν αὐχένα στενὸν ὄντα διακοµίζουσι τὰ σκάφη πρὸς 
λ 2 / / 

τὴν ἀντιπέραν θάλατταν. (4) Παρακομισθέντι δὲ τοὺς 
/ / .. .- κο 

τόπους τούτους χεῖται νῆσος πελαγία μὲν τῷ διαστή-- 
) δὶ ο 

46 ματι, τὸ δὲ μ.Ώχος εἰς ὀγδοήχοντα σταδίους παρεχτεί-- 
/ 5 /. ἃ 4 Ν . νο οὐ κω 

νουσα, καλουμένη δὲ Ὀφιώδης, Ἡ τὸ μὲν παλαιὸν ὑπῆργε 

ὧν καὶ 
/ 9 .ω Ἡ Αι με, 5 κο 2 

πλήρης παντοοσπων και Φφοσυερω» ερπετον, σα 

ταύτης ἔτυχε τῆς προςηγορίας, ἐν δὲ τοῖς µεταγενεστέ- 

βοις Ἰβόνοις ὑπὸ τῶν κατὰ τὴν Άλεξ ν βασιλέ 

τῷ οὕτως ἐξημερώθη φιλοτίµως, ὥστε μηδὲν ἔτι κατ’ ν πὐτὴν 

(6) Οὐ παραλει- 
Λ λ / 

πε ρν την ἡμερωσιν 

Φφ 

ος [-ὴ 
η 

4 

ὁρᾶσθαι τῶν προὔπαρξάντων ζῴων. 
/ υ] μις 3 ΔΙ 

πτέον ὃ ἡμιν οὐδὲ τὴν αἰτίαν τῆς 
/ Ν 

φιλοτιμίας" κ... γὰρ ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ τὸ χαλού- 

μενον τοπάζιον, ὅπερ ἐστὶ λίθος ἑ διαφαινόμενος έπιτερ- 
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ΤΑΡΗΠὰ Αγοΐάπα γεγδις αἰίῶ, Ύπ Ιπλαρίίαρῆθυι οὐ βριις 
70Π.Π1 αἰΠησιηί, ατα ροτορηδευπίας, ααππα Οα1ἱ Οαρανίς 

Εεδία οχρισαβίηας. (0) Ηίο ομίηα , (πήρα ἱπηρονίἱ Ποηιαμί 

Ιοηρίρεῖπιο ρυομιοίῖς, ο[[οσῖέ αἱ (οίας ο (νασίας, απίοα Ἱῃ- 

οορηΙέα5, ἵη Εἰφιονίῶ ραγίοη νοπίτοί. (4) Αναβίοϊ Ισ[ίαγ 41θὰ 

γουδηί δίη5 ορίία ἵπ ΟοδαπΠι αιθίταἰοπη 5656 ριοἰαίαηί, 

Τουρβίίπάο αά πηα]ία οχουγηέ δἰαάἶα : γολο(ἱδδίτηα οἶας ραις 

εχίτοπ Αναρίω οἱ Ττοριοᾶγίίος (οτηιϊηί5 οοπ[ποίας. 

ΠμαΒίπάο Τη [οδίο οί] γεεσδδα αά φοἀθοίπι θίαΚία ριογο- 

Μίαγ. Α΄ Ῥαποίπηο γθτο Ρροτία απ ορροδίίαπα οοπ{ἰπθηίοπι 

οοποϊίαία απία5 ἀῑοί παγἰσαοπα οχίομά(έαν.  Μακίπια 

ἀἰδίαπίία οδί εἶτοα ΤγτοδΠα πηοπίοπι αἱ Μασατίαα ἵῃςιι- 

Ίαμὰ Τη α1ίο ἰίαπα; αΏῖ σοπΗηθηίος ΙΠΥΙόσΠ ΠΟΠ. ὀοηβρίσοίπη- 

ἵπη. (ϐ) Εχίπάο Ἰαπάο βαΏίπάς Αἱ αηραςίίος, 8εο αἆ 

οδίαπα πδααο οοη(γαλ{έ. Τη [γείο οἶας πιασηᾶ ρα5δίΠα ἱπι]οο 

αβεπίανς ἰπίθυ αιιας βἰγίοίας παγίαπα ο ρ5, οἱ ἱπηπιοάίσιας 

46 ΥεμΘΙΙΘΗ5 πιατῖς Παχας. Ηίο θΙΠΙΠΙΑΙΙΠΗ δπις Π]ίας αἰέας 

οδί.. (6) Α οπ[1ς εχἰτεπη(αΗρι5 πο5 οχοι»!, {πίαδᾳαο οοἩ- 

Πποπίϊ5 ογα5, εί απἰά οἱηρι]ῖς ἰηςίέ ργορν, σοι. ργαἴθι]ο- 

δεπάο, πεορηδαΡίηας, ας Ιπίο ἀθχίναπι θἶας ογαΠ1. ποβῖς 

ἀεδιππεηΙ5, Ύπαπη Τγορἱοάγίαγαπη ρεηίες αά γαδίας πδᾳε 

εο]πάίπος ἱπ]αδίίαν{. 

ΧΧΧΙΧ. ΑΡ ο Ιβίίαγ Αγδίπου ἀθχίτα οοηΙποη (15 Ἱ]- 

ἰοτα Ἱερεπίριας ουοῦτί ρΙαηπηῖς ἵπ Ἰοοῖς {οηίος ο ρείτῖς 1Π. 

πΊαΥΟ ργαοἱΙρίίαηίο5 , ΔΠΠαΓΟ φαἱδ[]ασίηίς 6αροτα, οοσττη{, 

Ῥτορίετοιεῖς Ἠῖ5 {οπ/{ἱΡι5 ΠΊΟΠ5 γαδίο ΙΠΙΠΙΙΠΕΟΠς 63ΠΙΡΟ οἱ 

ταρτῖοοςὶ οοἱοτῖ5 ο[ογί, οα]αςδ ἱπίαηίϊοτί οοπέα]έα οσοι]! 

γἰάεηί{απι ο οπάαπίας. Ἐκίχορηῖς οἷας ταδΙοίριις ροτίας {ογ- 

{αοςί ἵπσνθαςις, οί Ὑοαπογί5 οοσποπεη{ο ἰηδὶσηϊς, α]ασεί. (9) 

5ρτα 6η δυηί {165 Ἱπςα]ο», απαγαπα ἀπ) οδαταπῃ εορῖα ἩΠῃ- 

Ώτοβ2ς 5αΠ{, (ουία αγροηβ ἴ]]]ς ἀαξμαία πιο]οαστίά ατα απας 

γοσαπέ πΙασΠαΠα Παβεί εορίαπι. (9) Ιπάο δἵπις οδί Ρογη]ᾶ- 

ση8., ααῖ Ιππαπά ας ποπηΙπα{ατ, αἱ Ιαχία απ ῥτοαπάα αἆ- 

ποσα Ρομίηδυ]α, ου]α5 ρε αησιδίαπη απαςί ὀθΕΥΙΕΘΠΗ Πᾶ- 

ν]ρία ἵῃ αἀγοιδαπι ΠΙαΤΟ ἰταπδροτίαηί. (4) Ριτίογππεαηἶ 

να Ίουα ἵπδ]α ]αοοί, α]ίο οἴγοιπηίαδα Ρείασο, αἆ οε[ορῖηία 

ίαάἵοταπα Ἰοηρ]ίμάίπεπα, οαῖ Ῥοτρεπίατί ΠΟΙΠΕΠ ο5ί. 14 

πάς παπανϊ{, αποᾷ γανῖῖς οἱἵπι αἱ [ογηϊάο]οςῖς απσίριας σᾶ- 

ίονεί. 9οἆ πδοσι(ῖς ἀαϊπάς (επιρονίρια5 γαρ Αἰαχαπάτία 

κιάἶο ία αἆ οπ]ίαπὰ τοσαοία οδί, αἱ ποο γας[σία Ώο5[{αγάΠα 

ἱνὶ οοπβρἰοἰαπέαν. (5) Νες οααδα ργο(ογπηίεπάα αεί, οϱ 

ααπ1 ἱηδι]α {αηίῖς ἱπιροπα[ϊς τορατραία (μἴί. Πορογίία οΠΙΠΗ 

ἵπ οα (οραζίαπα, Ύπἱ Ἰαρίς οδί ρε]αεἰάα» οἱ αἀβρεσίι Π161ΗΙ- 
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πής;, ὑάλῳ παρεμφερὴς χαὶ θαυμαστὴν ἔγχρυσον πρός- 
οψιν παρεχόµενος. (6) Διόπερ ἀνεπίόατος τοῖς ἄλλοις 

τηρεῖται, θανατουµένου παντὸς τοῦ) προςπλεύσαντος 

ὑπὸ τῶν καθεσταμένων ὑπ αὐτῶν φυλάχων. Οὗτοι δὲ 

τὸν ἀριθμὸν ὄντες ὀλίγοι, βίον ἔχουσιν ἀτυγ]. Ἵνα μὲν 

γὰρ μηδεὶς λίθος διακλαπΏ, πλοῖον οὐχ ἀπολείπεται τὸ 

παράπαν ἐν τῇ νήσῳ' οἵ δὲ παραπλέοντες αὐτὴν διὰ 
τὸν ἀπὸ τοῦ βασιλέως φόθον πὀῤῥωθεν παραθέουσι" 

τροφαὶ δὲ αἵ μὲν παραχομιζόµεναι ταχέως ἐχλείπουσιν, 

ἕτεραι δ᾽ ἐγχώριοι τὸ σύνολον οὐχ ὑπάρχουσι. (7) Διό- 

περ ὅταν τῶν αιτίων ὀλίγα καταλείπηται, χάθηνται 
πάντες οἵ κατὰ τὴν χώμ.ην προσδεχόµενοι τὸν τῶν χο- 

μαζόντων τὰς τροφὰς κατάπλουν' ὧν ο εἰς 
τὰς ἐσχάτας ἐλπίδας συστέλλονται. (6) Ὁ δὲπροειρη- 

μένος λίθος φυόµενος ἐν ταῖς πέτραις τὴν μὲν ἡμέραν 

διὰ τὸ πνῖγος οὐγ. δρᾶται, κρατούμενος ὑπὸ τοῦ περὶ 
τὸν ἥλιον φέγ ἴους, της δὲ νυχτὸς ἐπιγινομένης ἐν σχό- 
τει διαλάμπει καὶ πόῤῥωθεν δΏλός ἐστιν ἐν ᾧ ποτ’ ἂν 

ἦ τόπῳ. 0 ) Οἱ δὲ νησοφύλακες κλήρῳ ὃ διπρηµένοι τοὺς 

τόπους ἐφεδρεύουσι; καὶ τῷ φανέντι λίθῳ περιτιθέασι 

σηµείου χάριν ἄγγος τηλικοῦτον, ἡλίκον ἃ ἂν η τὸ µ. ἔγεθος 

τοῦ στίλόοντος λίθου: τῆς δ᾽ ημέ έρας περιιόντες περιτέ- 

µνουσι τὸν σηµειωθέντα τόπον τῆς πέτρας, καὶ παραδι- 

δόασι τοῖς διὰ τῆς τέγνης δυναµένοις ἐκλεαίνειν τὸ πα- 

ραδοθὲν οἰχείως. 

ΧΙ. Παραπλεύσαντι δὲ τούτους τοὺς τόπους πολλὰ 

μὲν ἔννη Ἰχθυοφάγων κατοικεῖ τὴν παράλιον, πολλοὶ δὲ 

νομάδες Τρωγλοδύται. Ηρὸς δὲ τούτοις ὄρη παντοῖα ταῖς 

ἰδιότησιν ὑπάρχει µέχρι λιμένος τοῦ προςαγορευθέντος 

σωτηρίας, ὃς ἔτυχε τῆς ὀνομασίας ταύτης ἀπὸ τῶν 

πρώτων πλευσάντων Ἑλλήνων καὶ διασωθέντων. (5) 

Ἀπὸ δὲ τούτων τῶν μερῶν ἄρχεται συναγωγὴν λαμόά - 

νειν ὃ κόλπος καὶ τὴν ἐπιστροφὴν ἐπὶ τὰ κατὰ τὴν Ἆρα- 

δίαν µέρη ποιεῖσθαι " καὶ τὴν φύσιν δὲ τῆς χώρας χαὶ 
ἠαλάττης ἀλλοίαν εἶναι συμθέδηκε διὰ τὴν ἰδιότητα 

τῶν τόπων. (3) “Ἡ τε γὰρ ἤπειρος ταπεινὴ καθορᾶται, 

μηδαμόθεν ἀναστήματος ὑπερχειμένου» Ἡ τε θάλαττα 

τεναγώδης οὖσα τὸ βάθος οὗ πλεῖον εὑρίσκεται τριῶν 

ὂρ Ἰνιῶν, καὶ τῇ χρόα παντελῶς ἡ ὑπάρχει χλωρα. Τοῦτο 

δ) αὐτῃ φασι συμθαίνειν οὐ διὰ τὸ τὴν τῶν ὑγρῶν φύσιν 

εἶναι ολη ἀλλὰ διὰ τὸ πλΏθος τοῦ δικφ ραινομένου 

καθ ὕδατος μνίου καὶ φύκους. (4) Ταις μὲν οὖν ἐπι- 

χώποις τῶν νεῶν εὔθετ ός ἐστιν ὁ τόπος, χλύδωνα μὲν 

ασ στήµατος; θήρας δ᾽ ἴχθύων δι 
ς 9ἱ / 

ἁπλάτους παρεχόµ. ενος" αι ΟΕ τοὺς ἐλέφ ανταςοὁ διάγουσαι, 

οὐχ ἐκ πολλου χυλίων 

διὰ τὰ βάρη βαθύτ τλοοι χαθεστῶσαι χαὶ ταις χατα- 
3 / ο. 

σχευαῖς ἐμέριθεῖς, με] ἅλους καὶ δεινοὺ Επιφέρουσι χιν- υς 

δύνους τοῖς ἐν αὐταῖς πλέουσι. 6) Διάρσει γὰρ ἵστίων 

θέουσαι, καὶ διὰ τὴν τῶν πνευμάτων βαν πολλάκις 

νυχτὸς ὠθούμεναι, ὑτὲ μὲν ̓πέτραις προςπεσοῦσαι ναυ- 

αγοῦσι; ποτὲ ὃ᾽ εἰς τεναγώδὸ ὃεις ἰσθμ.οὺς .ἐμπίπτουσιν". οἵ 

δὲ ναῦται παρακαταβῆναι | μὲν ἀδυνατοῦσι διὰ τὸ πλεῖον 

εἶναι τὸ βάθος ἀνδρομήκχους, διὰ δὲ 
Γη . ολ 3 3 1. 

σκάφει βοηθοῦντες ὅταν ψ.η9εν ἀνύωσιν, ἐκθάλλουσιν 

τῶν χοντῶν τῷ 

ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑΛ. Γ. (5ρο, 907.) 

ἆᾳ5, ν{ίγο εἰπη]]5, πΊγο πιοᾶο αιγῖ 44 δροσίιπα οοἱοΓα 51ο θὲ 
πίονε Ῥγάρεης. (6) Αάῑῑα Ιρίαν οσποιίς ἱπίθγάϊσίαπι; οἱ 

5ἱ αἱ αἀηανίραί, Πίσο 5αρριίοο οαρ[ῖς αἲΏ {ηδι]α οιδίο- 

άἴριας πσίαίαν. Ῥαιοί Ηἱ θηί, οΓΙΠΙΠΟΡΠΊ(ΙΙ6 οχίσαη!, γ- 

ἴαπ.. Να επίπι Ιαρίάϊ απἰά βαγπα οχροτίδίατ, παπα 

οπηηίπο Πίο πανἰσίαπι τοπ : οἱ αί [ουία ρου ἱτασίας 

Π]ος πανἰσαηί, τορίς πιθία α Ἰοησίπαπο ργαογγο]απίαν, ΑΙἰ- 

ππεηία ασ Ἱπηροτίαπίαν οἶίο ἀοβοίαπέ, που απά φαἱά(παπι 

46 {ευγα, [Γοίριι5 6αρροΗΙ.. (7) Τάσο απάπα ραπ σα ἆ σπα οἰρατία 

5ΗΡεγδιΏ{, ΟΠΊΠΘΒ ρασί Ἰποο]α αἆ Πίας δοἀεπίες αἀνεπίαπα 

Π]ογαπη, απὶ οοπηπιθαίιπη. Ἱππρογίοηί, αγίἀο ριωρίοἰαπίαν. 

Ουρ πποταπη πθοίοηίῦιας, Ἡπ ΘΧ{ΓΕΠΙΙΗΗ 8Ρ65 {ΡΒΟΓΗΠΙ 

ἀκοίπιεη εοφπίατ. (8) Ταρίς 1ο ἵη Ρρείτί παδεεης ϱοΥ 

ἀθιη βρ]επάοτα 5ο] να]ια1 φ/[οζαίΙ5, ποἨ. γάείας; 5ο 

πηοσία ρου (επεργας ο[]σεί, δαἶάπε Ίοοπη δἵέα5, σπἱοππααθ 

5Ι{, ἃ Ιοπμίπαιο το. (9) Εχοιυίίογες Ἱηδι]α, 5οτ{ο ἀἱδ- 

ΡεγΗς Ιπία 5ε Ἰοοῖδ, ἱπάασα[οπί ἆαπί ορθγαίη : οἱ αλῖ- 

όπησαο αρρατεί Ιαρίδ, γας {αηί πιαση Πα ἰπὶς αἱρηί οπηδα 

ΠΠροπυΠί, απαπίηπῃ τε[α]σοης Ἰαρίς ρα οοπηρ]οςῇ νἰάδία; 

ΒἰσηαίΙΠα ΡΟΙΥΓΟ ΙοσίΠΏ δαχί ρε 4ο οροπηίος οἰγοππας]- 

ἀπηί, οχοϊξπῦπ(πε (ταᾶσπέ Ἠ5, απὶ Ιαρί]ος αρίο Ἰωνϊραιμαϊ 

αγΠΠΟΙΠΠΙ {οηεηί. 

ΧΗ. Βδἱί πετίας οχομγςδ, Πημ]ί 95ο Τοήγορμασᾶπι 

βεηπίθς Ρε οἵαΠη 5ρα:565 ο[ίεγαη!, ππυ] οῄαπα Τγοσἱοάγία 

ΡαΡίοΓΕΡ: εί οΙΠῃ Ηῖς ναγῖῖ πποπίθς α βαια{ΐς (Θοτα5) πδαιθ 

Ρονίππα, ἃ αγαοἱΒ ία οοσποπηϊπαΐαπα, ααὶ δοβρίίε5 6ο Ργ]πιὶ 

ἁρριφσεηί. (2) Ιπάε οοατοίανί εἰ αἆ ΑπαβίαπΙ οοπΥεΓί 

5ἵηης ἱποΙρίέ. Ναίαγα 4ποσΠε]οσοΓΙΠΗ έάΠα πλαν]5 πι τορῖοπἰς 

ἀϊνογςιίαίοπη απαπάαΠι ο[ΠοΙέ. (9) ΟοπΗΙπεΠς οπίπι Παπρ]5 

αρραγαί πος οο/Ρ15 Δ86ΙΙΤΡΘΗΒ, 6{ π]αγέ Ρα]μ5ίΓθ ἃο ΟΦΠΟΒΙΙΠΙ 

ποη αλίας θας ογσγῖῖς οἱ (οίάπῃ υἱπίάς 6556 ἀαργεμοεπά- 

{άπ. Οαδαπη γἰγογῖδ ποη αααταπα 1Πίο παίητας, 5οᾷ ΠΙΙΡΟΙ 

αἱσηραιθ ρου ααπας {γαπρρατοπ(ἶ5 εορίῶ αἀθοπριπῇ. (4) Να- 

γίρας ἰσίίαν γοπισἰο ἱη5ίγαοίϊς Ίουα5 1Ηε ορροτίππις εί, 

αποᾶ οχ Ἰοηφίπαπο Παεία5 που αἀγο]γαί, πΡεγεπιά πε Ρἰδείαπι 

οαρίαναπα εχη]ρθαί, 

ῥτοβαπα1{αίο οανίπα», ἴαπω δἰγασίατο βιανίίαίε, τηαρηίς οἱ 

αίτοσῖθιας παπίας ρογομ]ῖς πγο]ναπί. (5) Νοη γαγο θεπίπι 

Ιπίρηςϊς οοπα{αίῶ νε]ί5, οἱ νοπίογπα Ἱππρεία 540 ποσίαεπα 60 

εοπιρι]δα, πιπό αἆ 5οορι]ο5 παι[ταρία [πο αΠί, ππηο 1η 

Ιςῆνππος Ἰπιοδος ἀοίογαπίαν. Ίεο εχδοεπἀθπάἰ {αοι]{88 ἆα- 

αν παιῖς, αποᾷ γαάσπα Πονηίηε αΠίας κ. ἆ8πι δἳ πΆγεπι 

οοπ/{5 Ἱππρο]]απιάο πλ] απἰά( παπα ε[οΓαΠ{, οαΠΟίΟΓΗΠΗ ρτορίεν 

Αἱ αια) εἰορμαπίες ἰγαηβροτίαηί, {μπι 
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ἅπαντα πλὴν τῆς τροφῆς: οὐδ' οὕτω δὲ τῆς “τροφῆς " 
τυγχάνοντες͵ εἰς μεγάλην ἀπορίαν ἐμπίπτουσι διὰ τὸ 

μήτε νῆσον μήτε ἄκραν ἠπείρου μήτε ναῦν ἑτέραν πλη- 
σίον ὑπάρχουσαν ὁρᾶσθαι" ἄξενοι γὰρ παντελῶς οἵ τό-- 

ποι χαὶ σπανίους ἔχοντες τοὺς ναυσὶ διαχομιζοµένους. 

(6) Χωρὶς δὲ 

γβόνῳ τῷ κύτει τῆς νεὼς τοσοῦτο πλΏθος ἄμμου προς- 

ῥάλλει καὶ συσσωρεύει παραδόξως, ὥςτε τὸν κύχλῳ τό- 

πον περιχώννυσθαι καὶ τὸ σκάφος ὥσπερ ἐπίτηδες ἐνδε- 

σμεύεσθαι τῇ χέρσῳ. (7) Οἱἵ δὲ τούτῳ τῷ συμπτώματι 

’ -ω ο σ /Α 3 3 » 

τουτων των κακὼν ο χλύδων εν ακαρει 

περιπεσόντες τὸ μὲν πρῶτον μετρίως ὀδύρονται πρὸς 
3 / 3 ζω λ 3 /. ε) / 

κωφὴν ἐρημίαν, οὐ παντελῶς [δὲ] ἀπεγνωκότες εἰς τέλος 

τὴν σωτηρίαν : πολλάκις γὰρ τοῖς τοιούτοις ἐπιφανεὶς ὅ 
ο /. / αγου ο τα, λ λ 3 / 

τῆς πλημμυρίδος κλύδων ἐξῃρεν εἰς ὕψος, καὶ τοὺς ἐσχά-- 
' τως κινδυνεύοντας ὠςπερεὶ θεὸς ἐπιφανεὶς διεφύλαξεν 

ὅταν δὲ ἀπὸ μὲν τῶν θεῶν ἡ προειρηµένη μὴ παραχο- 
οω ο». / 

λουθήση βοήθεια, τὰ δὲ τῆς τροφῆς λίπη», τοὺς μὲν 
ῴ / ς / 2 δι, (λλ 3 η 7 ἀσθενεστέρους οἱ κατισχύοντες ἐκθάλλουσιν εἰς θάλατ- 
ταν, ὅπως τοῖς ὀλίγοις τὰ λειπόμενα τῶν ἀναγχαίων 

/ / 3 να / Αλ] / λ 3 {9 
πλείους μέρας ἀντεχη: πέρας δε πᾶάσας τὰς ἐλπίδας 

ἐξαλείψαντες ἀπόλλυνται πολὺ χεῖρον τῶν προαποθα.-- 
/ ς λ λ 3 2 ια / λ ο. .ω 

όντων: οἳ μὲν γὰρ ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ τὸ πνεῦμα τῇ 
/ »] Ὃν σ Ὃν 3 

δούση φύσει πάλιν ἀπέδωκαν, οἳ δ' εἲς πολλὰς ταλαι- 

πωρίας καταμερίσαντες τὸν θάνατον, πολυχρονίους τὰς 

συμφορὰς ἔχοντες τηςτοῦ βίου καταστροφῆς τυγγάνουσι. 

(ϱ) Τὰ δὲ σχάφη ταῦτα τῶν ἐπιθατῶν οἰκτρῶς στερη- 

θέντα, καθάπερ τινὰ κενοτάφια, διαμένει πολὺν χρόνον 

πανταχόθεν περιχωννύμενα” τοὺς δ᾽ ἱστοὺς καὶ τὰς χε- 

ραΐας µετεώρους ἔχοντα πόῤῥωθεν τοὺς ὀρῶντας εἷς 
οἴκτον καὶ συμπάθειαν ἄγει τῶν ἀπολωλότων' πρόσταγμα 
γάρ ἐστι βασιλέως ἐἂν τὰ τοιαῦτα συμπτώματα τοῖς 

πλέουασι διασηµαίνειν τοὺς τὸν ὄλεθρον περιποιοῦντας 
ὃν . 5 

τόπους. (9) Παρὰ δὲ τοῖς πλησίον κατοικοῦσιν 1χθυο- 

φάγοις παραδέδοται λόγος, ἐκ προγόνων ἔχων φυλατ- 
/ /΄ Δ / 

τοµένην τὴν φήμην, ὅτι μεγάλης τινὸς γενομένης ἁμπώ- 
τεως ἐγεώθη τοῦ κόλπου πἃς ὃ τόπος ὅ τὴν χλωρὰν 

ἔχων τοῦ τύπου πρόςοψιν, μεταπεσούσης τῆς θαλάττης 

εἰς τἀναντία µέρη" φανείσης δὲ τῆς ἐπὶ τῷ βυθῷ χέρσου, 
ο” να ο. 

πάλιν ἐπελθοῦσαν ἐξαίσιον πλήμην ἀποκαταστῆσαι τὸν 

πόρον εἰς τὴν προὐπάρχουσαν τάξιν. 

ΧΙΙ. Ἀπὸ δὲ τούτων τῶν τόπων τὸν μὲν ἀπὸ Πτο- 
λεμαΐδος παράπλουν ἕως τῶν Γαύρων ἀκρωτηρίων 

/ [/ ) / Ἀ. οο ἐλ . { θ προειρήκαμεεν, ὅτε Πτολεμαίου τὴν τῶν ἐλεφάντων θή- 
3 / 3 λι ΑΙ ο. / 3 / 

ραν ἀπηγγείλαμεν. Ἀπὸ δὲ τῶν Ταύρων ἐπιστρέφει 
μὲν ᾗ παράλιος πρὸς τὰς ἀνατολάς, κατὰ δὲ τὴν θερινὴν 

τροπΏν αἳ σχιαὶ πίπτουσι πρὸς µεσημθρίαν ἐναντίως 
(2) Ἔχει δὲ 

καὶ ποταμοὺς ἡ γώρα ῥέοντας ἐκ τῶν προςαγορευοµέ-- 
1 υ] ο { Όν : ”ἡ ο η) οό / / νων }εθαίων" διείληπται δὲ καὶ πεδίοις µεγάλοις Φφέ-- 

” αρ : : 
ταῖς παρ᾽ ἡμῖν ἄγρι πρὸς ὥραν δευτέραν. 

Ρουσι µαλάχης καὶ καρδάµου χαὶ φοίνικος ἄπιστα με- 
γέθη” ἐκφέρει δὲ καὶ καρποὺς παντοίους, τὴν μὲν γεῦσιν 
3 { / 3 ΄ λ ας ς αλ 

ἔχοντας νωθράν, ἀγνοουμένους δὲ παρ) ἡμιν. (8) Ἡ δὲ 

πρὸς τὴν µεσόγειον ἀνατείνουσα πλήρης ἐστὶν ἐλεφάντων 
: Δ / 3 / Δ / Δ ο ε, 

καὶ ταύρων ἀγρίων καὶ λεόντων καὶ πολλῶν ἄλλων 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟΌΙΙ ΤΡ. Πιτ. 15ο 

οἶρος ]αοίπταπα (αοἴπηί; αοάθί πο δἷο απἰάθηι βα]ίοπι αἶμή 

ραγαγογίηί, αἆ απηπλας γοδἰσιη αγ αΠσιις{ίᾳ5 : ηθς οΠἴῃ Ἱηςη]- 

18, π6ς ῥγοπιοπίοίαπα, πες αλἴαπη Πάγοπι γ]άσγο οδί; 41η 

Ρ]απα Ἱπλοδρίία θἵέ Ίο τορίο, εί τατο α πας ἐνα]ίοίαίας, 

(6) Αά οαίογα ἰπεοπηπηοάα ασοθάῖί ααοά Ῥηδυἱρείπιο {6ιπρογο 

{αΠΙΗΠΙ αά αἱν6υΠΙ Παγἰ5 αΓΟΠΑΤΙΠΑ τοροππί Παοίας αἆγο- 

απί οἱ αοοπηα]απ!, αἱ οἰτοππιοῖτοα πιασηϊ οχθἰδίαη{ ασσθ- 

169, οἱ ορια ἀαία ορενα εοπ(πεηίί αἰἰοιῖ Ἱπιρασία πανίς Ἰπ]ο- 

τοβαί. (7) Τη απο ἀθηιοιδί οαἱαπη[ίαίοηα πποςἰοίς επ ΙΠῃ 

αιογε]ῖς βαγάῶ) Πἱοδί 5ο Μπα {η Ππ[ογαπΙαπη ΕΠ οσοἱηιηί, 

ποπά Πα {4π16η οπηηί αἆ οκ{ΓδΠΊΙΠΗ αἱαίο ἀθθρογαία. ΊἈΝατη 

β6ορε αδίιαηί5 ρε]ασὶ Πασίης αἰίο παΥθΠα οἰογαῃς οχίτοπιθ 

ρεγοΠίαπί6ς, οομ ἀθιι εκ πιασµίπα ορί(α]αης, εοηδοινα!. 

Βἱ γετο Ίου ἀαῖ αχ {Πάπα ΠΟΠ. βαοουγτῖί, ἀοβοίοπίο {απάσηι 

οἴρο , ἱπβνηαϊβίπχαπα απ θπη(πε ροίοπ[ίογος ἵπ πλαγο ἀθ]ίοίμηί, 

αἱ ραπςοπίρ5 αποά ταβἰάππῃ οί γἱοίας αἲ ρ]αγος ἀῑςς δι1ρ- 

Ροίαί. Φ6ᾷ {απάθηι οχθ[]ποία 56 οπιηί , Ίοησο πηἰςοια ΡΙΠΟΓΘΠΗ 

απαπη ρτῖα5 ἀδ[ποίῖ πλογίοη ορροείαΠ{. ΠΙ οπίπ Ῥγου{, αασπι 

παίατα ἀοεάσγαί καρίνα, 11 τοδάιάστο : ἰδίῖ νουο ΠΙΟΓΙΘΠΙ 

ἵπ πηπ]ίας ο/άπηπας ααδῖ ραγεπάο, 5αᾶδαιιο παϊφογίας Ίοη- 

(8) Ναγες 

Απίσπα, ΠΙΙδ6ΓΗΠΑ ἵη ΠΙΟ γεσίοῖρας οτραία», {απαπαΠι 

βίας Ρτοίχαηεπάο, ἀ[οι]ίοι απίπιαπα οχ]α]απ{. 

Ἱπαπία σποράαπη δοριΊογα αἆ Ιοηρπα ἔεπιρας ἀπταηί; οἱ ἀχθ- 

ΠαΤΙΠ ουπη]15 απάἶ(ο ο οΠΙ{4585, ΠΙα]οδά116 οἱ απίσμας 

φαΏ]ίπαο οδίοηίαΠ{65., αἆ οοΠΙΠΙΙεΓΒΙΙΟΠΟΠΗ ε{ θεα 54ΡΟ 

ακδπος Ῥτουι] ἱπίιοηίες αἀάποιπί. Πορίς οπίπι οὐ1σίο 

οααίαπα ορί, αἱ πιοπαπηθηία ἨαγΙπα οαἰαπηιίαίαπα Ιπίασία 

Ιπαπίιμ", αΐρας οχϊίοδα πανἰσαη(ίριις Ίσσα φἱρηϊβοσηία). 

(9) Αριαά Ιομίπγορμαρσος, Ώνδγίαπα ΠΙοΓΙΠΗ αοεο]ας, οχ {απιᾶ 

ρ6ς πιπ]ίας Ρτοᾶγογαπη Φίαίο5 οοηδοιναία ἱτααίίαν, {οίαιη 

αιοπάαπα δἶπας ταβίοΠθΠα, ας γτοίθα οοιῖς ο({οτί, ἵη- 

σοπί τοῇῄαχα ἀρδίοσαίαπι {μ1956, πιανί Ιπ ορροφίία {τπτ Ἱ- 

ἴογα /8[Η5Ο. ἆαππαιε ἴδια δα αἆ ἱρδιπι πιατῖ5 (αράαπη 

ἀαίοοία, Ρ6 ϱΤάΥΕΠΙ ἀ6ΠΙο αδίαπι Ρηϊςπο ππάαπα αἱγοο 

τοδαίαπι 6556. 

ΧΙΙ. Ναγὶραίῖοα Ρίο]επιαῖάς αἆ ΤαιΤος ΡγοπΙΟΠ{ΟΓΙΙΠΗ 1411 

ἃ ΠΟΡΙ5 οχρ]ἰσαία ο5ί, 4η 4ο Ῥίο]επιωί οἶτοα αΙεραΠίογῃ 

ΥΘΠΑΠΟΠΘΗΙ βιάϊο ἀϊοσραίαν. Α Ταμτῖς πιαγαπια 5ο αἆ 

ονἱοπίθπα νογίαπί. ἨΗίο 50 αθεϊνί 5ο οἰνοι]ο απιρτο» 

αά πιογίάϊοπα, οοπίγα απαπι αραιά Πο Πἱ, αδαπε αἆ Πογαηι 

φοοιπάαπι Ῥτο[οαηίαν. (9) Πως ἵαννα Παν, ο Ρδυρας, 

αἱ νοσαηίέ, πποπίρας ομαςῖς πἱραίαν, οἱ ἵπ Ίοηςσο ραίεηίες 

6αΠΏΡος ἀῑδα[ραία ἱηδοβ ία, πιαση[έα{Πῖς µηα]να», οαγάΒΠΙΗΤΗ, 

οἱ ραΐπιας γαποδαμθ ἴπδαροι {γασία5 6αροτο Ἰορείες οί 

ποβίς. Ισποίος Ρτοᾶιιί. (2) Θτα 5ο ΤοΓδ5 ππες({θγγάαηθα 

ῥτοίσπαϊέ, οἰορμαπίίνας, (αατῖς αρτείνας, Ἰοοπίρας αΐ5- 
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ο” / / 

παντοδαπῶν θηρίων ἀλκίμων. Ὁ δὲ πόρος νήσοις διεί-- 
/ 

ληπται καρπὸν μὲν οὐδένα φερούσαις ἥμερον, ἐκτρεφού- 
ν ; 

σαις ὃ᾽ ὀρνέων ἴδια γένη καὶ ταῖς προόψεσι θαυμαστά. 
πα κ ος Π 

(4) Ἡ δ᾽ ἑξῆς θάλαττα βαθεια παντελῶς ἐστι, καὶ κήτη 
- / ών, 

παντοδαπὰ φέρει παράδοξα τοῖς µεγέθεσιν, οὐ μέντοι 
οσο 9 αᾗά / .» ου 

λυποῦντα τοὺς ἀνθρώπους, ἐὰν μή τις ἀχουσίως αὐτῶν 
κ 

7 λ 

ταῖς λοφιαῖς περιπέση" οὐ δύνανται γὰρ διώχειν τοὺς 
οω / νά 3 

πλέοντας, ὡς ἂν κατὰ τὴν τῆς θαλάττης ἄρσιν ἆμαυ- 
κο ο ο Δ / 

ρουµένων αὐτοις τῶν ὀμμάτων ὑπὸ τοῦ χατὰ τὸν ἥλιον 

φέγγους. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ µέρη τῆς Τρωγλοδυτικῆς 
/ ” Εἰά ΑΔ Ρ] 

ἔσχατα γνωρίζεται, περιγραφόμενα ταῖς ἄχραις ἂς ὀνο- 

µάζουσι 3 εθαίας. 
σω ’ Δ 

ΧΙΙ. 'Γὸ δ) ἄλλο μέρος τῆς ἀντιπέραν παραλίου τὸ 
/ 9 / / 9 οί / Φι- Ἅ ο 

προσχεχλιμένον Ἀραθία πάλιν ἀναλαθόντες ἀπὸ τοῦ 

μυχοῦ διέξιµεν. Οὗτος γὰρ ὀνομάζεται Ποσείδειον, ἵδρυ- 

σαμένου Ποσειδῶνι πελαγίῳ βωμὸν Ἀρίστωνος ου 
Ν κ ο ς) 

πεμφθέντος ὑπὸ Πτολεμαίου πρὸς κατασχκοπην τῆς ἕως 
- 2 ετιγο Ν ο το 

Ὠχεανοῦ παρηκούσης Ἀραδίας. (9) Ἑξης δὲ τοῦ μυχοῦ 
η λς / « / κα ορ εν 

τόπος ἐστὶ παραθαλάττιος ὃ τιμώμενος ὑπο τῶν έγχω 
/ / ὸ λ Ἐν / λ 5ζ αρ 

ρίων διαφερόντως πρὸς τὴν εὐχρηστίαν τὴν ἐξ αὐτου. 
κα 

/ λ σω / 

Οὗτος δ) ὀνομάζεται μὲν Φοινικών, ἔχει δὲ πλῆθος τού- 

του τοῦ φυτοῦ πολύκαρπον χαθ᾽ 
ς ας 

ἀπόλαυσιν καὶ τροφν διάφορον. 

γυς χώρα σπανίζει ναματιαίων 

ς 6 ΑΝ Δ Δ 

ὑπερθολὴν καὶ πρὸς 
οω 2 ς / 

(5) Ἠᾶσα δ᾽ ἡ σύνεγ- 
εν / λ ων λ ὑδάτων χαὶ διὰ τὴν 

ὶ Ερίαν ἔγχλισιν ἔμπυρος ὑπάρχει' διὸ καὶ πρὸς μεσημθρίαν ἔγχλι πυρος ϱχ 
δ 3 

τὸν κατάφυτον τόπον, ἐν ἀπανθρωποτάτοις ὄντα µέρεσι 
ο / / Ἅ 

καὶ χορηγοῦντα τὰς τροφάς» εἰκότως οἵ βάρθαροι κα-- 
σ Γ] Β Δ Δ / 

θιερώκασι. Καὶ γὰρ ὕδατος οὐκ ὀλίγαι πηγαϊ καὶ λιθά-- 
ο / / 3 Αλ 

δες ἐκπίπτουσιν ἐν αὐτῷ, Ψυχρότητι γιονος οὐὲν λει-- 
κά ς / Δ λ Δ ο 

πόμεναι’ αὗται δὲ ἐφ᾽ ἕκάτερον µέρος τὰ κατὰ την γην 
ο. Ν Ὁ οσο 1. ΑΗ Δ 

χλωρὰ ποιοῦσι καὶ παντελῶς ἐπιτερπ]. (4)᾽ Εστι δὲ καὶ 
κ ο ν ΜΑ / 2 κ 

βωμὸς ἐκ στερεοῦ λίθου παλαιὸς τοις γρόνοις, ἔπιγρα- 
/ 3 ου 

φὴν ἔγων ἀρχαίοις γράµµασιν ἀγνώστοις" ἐπιμελοῦνται 
σ ὔ ο 1 , 

δὲ τοῦ τεμένους ἂν]ρ καὶ γυνή, διὰ βίου τὴν ἱερωσύνην 
ιά “4 νο σολ ς νο ατοι οὔντες χαὶ 

ἔχοντες. Μακρόθιοι ὃ' εἰσὶν οἳ τῇδε κατοικοῦντες» κα 
ζ οο / ο ο πες 

τὰς χοίτας ἐπὶ τῶν δένδρων ἔχουσι διὰ τὸν ἀπὸ τῶν θη- 

ρίων φόθον. (6) Παραπλεύσαντι δὲ τὸν «οινικοῦντα 
ο» πω κ 5 ο λᾶν τοι ὣ 

πρὸς ἀκρωτηρίῳ τῆς ἠπείρου νησός ἐστιν ἀπὸ τῶν έναυ- 
πα ο ου Β / 

λιζομένων ἐν αὐτ] ζόων Φωχῶν νῆσος ὀνομαζομενη" 
οο ο. / ὃν // 

τοσοῦτο γὰρ πλΏθος τῶν θηρίων τούτων ἐνδιατρίδει 
/ Δ λ / 

τοῖς τόποις, ὥστε θαυμάζειν τοὺς ἰδόντας. Τὸ δὲ προχεί-- 
ο ο λ Ν 

μ.ενον ἀκρωτήριον τὶς νήσου κεῖται χατὰ τὴν καλου-- 
οσο ο] λ / 

µένην Πέτραν τῆς Ἀραθίας καὶ τὴν Παλαιστίνην᾿ εἲς 
/ 

γὰρ ταύτην τόν τε λἰ ϐθανον καὶ τἆλλα φορτία τὰ πρὸς 

εὐωδίαν ἀνήκοντα χατάγουσιν, ὡς λόγος, ἐκ τῆς ἄνω 

λεγομένης Ἀραθίας οἵ τε 1 εῤῥαῖοι καὶ Μινναῖοι, 

ΧΙ ΤΗ. Τὴν δ) ἑξῆς παραθαλάττιον τὸ μὲν παλαιὸν 

ἐνέμοντο Μαρανῖται, μετὰ δὲ ταῦτα Γαρινδανεῖς, ὄντες 

πλησιόχωροι. Τὴν δὲ γώραν κατέσχον τοιῷδέ τινι τρό-- 

πω’ ἐν τῷ πρόσθεν λεχθέντι Φοινικῶνι συντελουµένης 

πανηγύρεως πενταετηρικῆς; ἐφοίτων πανταγόθεν οἳ πε- 

ρίοικοι, χαμήλων εὖ τεθραµμένων ἑχατόμθας τοῖς ἐν 

τῷ τεµένει θεοῖς θύσοντες., ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ὑδάτων 

τῶν ἐξ αὐτοῦ κοιιοῦντες εἲς τὰς πατρίδας διὰ τὸ παρα- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Ἱ, ᾖ2008----510.) 

ας Ῥος15 ο[[οτῖς ρ]ομα οδί. Τγα]θοίαη ἠπίεγοῖρίυηέ Ἰηδυ], 

Γ απο ΙΙ] ααἱάσμα. πηἰἠονίς [γασίας βἰρηιηί, 864 ροουατίς 

(4) Ματο ἴηάο 

Ρτοβμάἱβθίπημτη. ορί οἱ γανία οοίο πηαρη[ααἰηίς. αροιάα» 

σοπονῖβ ἄγθρ οχιήραπ{, 5ροοία αἀπιίγαμᾶα5. 

σοηῖΐ; απῶ {ΠΕΠ Πουηηίιις πον δπέ ππο]ερία, ηὶδί Ὑπῖς 

ηγ]έας {ογίαραῖς ἵη αγγορίας ἀοιδὶ ρίπηᾶς ἱπουχίαί. ΝΟΠ Ρ08- 

5ιηί ομίπα ρογ5οηι! παγἰσαπίας, αιιοπίαπ αά πιᾶγίδ δΗρογῇ]- 

οἴσπη ογοςς οἰατίαία 5ο1ἱ5 οσιί Ιαυοίαπίαν. Πσο ΈΤΓορίο- 

ἁγίίοο οχίτοηια, Ρυοπιοπίομΐ5, απας Ῥαυρῶας γοσαηί, οἵσ- 

οαπηδοηρία, ἵπ ποµαπι ποδίαπι οαάΠί. 

Χμῃ. Νιπο α]ίογαπῃ οχ. αἀγαιςο ογαπα, απ αἆ Αγαβίαπι 

Ἰπο]παί, ροαφίγταβίας, αἲ οκίγθιηο εἶπα Ι66ΥΙΠ1 οχογβῖ. 

14 Νορίπίαηι αρρο]αίαν, αποά Απίδίο, αἆ οκρ]οταπάῃ 

Αγαβίορ Ποτα]ο» ἴουγας αἆ Ο66αΠΗΠΑ δα α ΡίοΙεπι0 πη]θ- 

δᾳ5, ἄγαΠ Ναρίαπο ρε]ασὶ ἀθο ΙΠ]ο εοηφθοταγ{. (9) Λά ἷ- 

ΏΠῃ ἀθίπζσρς 1ουι5 οδί πιανΙΗπα5, απεπα ργορίου αΗΠαίθίη 

αΡΡτΠΠΘ Ποπογαηί αοθο]ο», ρα]ηλθίί ποπιίηθ Ιηβίσηθπα. Ῥ]η]- 

πηῖς ομ{πι ρα]ηις όοηςίέας οδί, απ 5αΙηη]α αὐεγίαίο {6115 

{απι αἆ γο]αρίαίθπα αααπα αἆ γἱοαπα ὁοπάδεπίος Ργο(ονυηί. 

(3) 8αἆ ἰοίας ἵπ ργορίπασο ἆδεν αααῖς Παγίαµρας ἀαθμαί5 

οδί; οἱ απία αἆ πιθγ]άίθια γουρῖέ, πιαχίπιος 8ο]15 αγάογθβ διις- 

Ώποαί. Ῥτορίεταα οσα Ιία (ογή]επι, ἵπαιθ Τοηπο(Ιβδίπι]ς αἲ 

οιαίμ η ο] έα {θυγ]ς ἴαηι Ιαγσαπι παἰτίηιθη(ῖ, Πο) Ιππηθγϊ{ο 

Ῥαιρατί οοπβδογαγη{. Νάπα ααπαταπ {οηίο5 που οχἰσαῖ, εί 

γὶνὶ ἠἰπσίάῑίαίο α(παγάπῃ πἰνί παπά οεάεπίες 1ΡΙάΕπι ΡΤΟΠΙ- 

παπί, ααίρις αά αγαππααθ {ου ]αΐ15 γἱνοβοαηί οπηϊα θί 

ἀπ]οῖ αιπῶπίαίθ ρογ(αιάππίατ. (4) Άγα οἴἵαπι 11ο ο ἆπινο 

5αχο γοίιςἠἰςδίπια 68έ, οὐβο]αίῖς αἱ Ἱπορση]ἡ5 ΠίοΓαγΙΠΑ Πο- 

{ϊς Ιηβορία. Ηυῖο βαὐατίο γἱγ 6 ΠΙΠΗΙΟΓ οοΏΜΙΠΘΗΙΗ Ρ6Υ ΥΗ8ΠΙ 

βαορτάοίίο ρυαδαπί. Πιοηςθοονί δυηί σα 1Ρί πιογαπίας, εί 

ορίου ῬοδαΡπα πποίανα ουΡΙ ρας 515 αγΏογες οἑθαραΠ{. 

(6) Ῥαμηθίαπα ου ργῶίογγοσίας. αᾱ οοπΗπεη{ῖ5 Ρνοπιοηίθ- 

τίαπα ἱπδι]αῦ. οσμή, σας α Ῥεμῖς Πρί ςίαρα]απίρας 

Ῥμοσαγαπα ΠΟΙΗΘΗ. Ἰαμαί. Ηἰ5 οπίΠ αἀεο τοάμηάαί, αἱ [η 

ΘΙΙΠΗΠΙΔΙΑ νἱάσπίος αἀπιϊγαοπαπι ἀεγεπίαπί. Ῥνγοίοπίμηι 

αῖο ἱηδα]ῶ ργοππο{ονΙαη Ῥαίταπῃ Αναρβί εἰ ΡαΙῶδίίπαιῃ 

γοβρίο. Τη απο (ας αμαδαιθ οὐογί[ογας ΠΘγΟΘ, αἱ [60- 

(αν, οχ. Αγαρία δαρονίοί ἀθνναί αἱ ΜΙηπΩΙ οοηγε]απί. 

ΧΙΗΙΠ. Οναπι, ας 5οᾳπἱέαχ, Ματοπίίῶ, 6ἱ ροδί Ίο (ᾱ- 

γηάσποῖ, ἴπίθι 56 γἱοπί, αλα μας οοἱεραπίέ, Πού οοθαρᾶ- 

{απι Πιοᾶο. Τη Ῥα]ηποίο απίθ ΠΙΕΠΠΟΓΑίΟ αἆ 4πΙπαπεΠΠΕΙΗ {68/1 

οο]οῦε]έαἴθια απάίσαο ΕπΙπαΙ οοηγοπεραέ, {πηα αἱ βαρίῃᾶ- 

{οτι Ἰιοσαίοπιρας ΟΔΠΙΘΙΟΓΙΠΑ 45 Ταοἳ ργαςΙά(ρια5 1ΠΙΥηΟ: 

Ἰατοπί, πια αἱ 46 ααπῖς Ιπάθ οα(αποηάρας ασ] Τη ρα- 

{παπα ποβογομίς απαγαπα ροία βαηἱαίοπι οποια ἑναθιέαπα 



(1ο 511.) 

δίδοσθαι τοῦτο τὸ ποτὸν παρασκευάζειν τοῖς προςενεγκα-- 

µένοις τὴν ὑγίειαν. (5) Διὰ δὴ ταύτας τὰς αἰτίας τῶν 

Μαρανιτῶν χαταντησάντων εἰς τὴν πανήγυριν, οἳ Τα-- ρ η αν 
- / υ) σω 

ρινδανεῖς τοὺς μὲν ἀπολελειμμένους ἐν τῇ χώρα χατα-- 

ὅ σφάξαντες, τοὺς δ᾽ ἐκ τῆς πανηγύρεως ἐπανιόντας ἐνε- 

δρεύσαντες διέφθειραν' ἐρημώσαντες δὲ τὴν χώραν τῶν 

οἰχητόρων, κατεχληρούχησαν πεδία καρποφόρα καὶ νο- 

μὰς τοῖς κτήγεσι δαψιλεῖς ἐκτρέφοντα. (5) Αὕτη δ' ἡ 
/΄ / λ ο / 1 ο /' ὃ)ἱ ε παρᾶἄλιος λιμένας μὲν ὀλίγους ἔχει, διείληπται δε ὄρεσι 

10 πυχνοῖς καὶ µεγάλοις, ἐξ ὧν παντοίας ποικιλίας γρω- 

µάτων ἔχουσα θαυμαστὴν παρέχεται θέαν τοῖς παρα-- 
/ ε / δν / λ ας πλέουσι. (4) Παραπλεύσαντι δὲ ταύτην τὴν χώραν 

ἐκδέχεται κόλπος Λαιανίτης, περιοικούμ.ενος πολλαῖς 
ν ο. Φ / 

χώμαις Ἀράθων τῶν προςαγορευοµένων Ναθαταίων. 
κά υ ο. μ) / 15 Οὗτοι δὲ πολλὴν μὲν τῆς παραλίου νέµονται, οὐκ ὀλίγην 

ο / / λ 

δὲ καὶ τῆς εἰς µεσόγειον ἀνηχούσης χώρας, τον τε λαὸν. 

ΡΙΟΡΟΗΙ 5ΙΟῦΤΙ 118. ΤΠ. 

9 /΄ Ὑ λ / μα ο . / ο 

ἀμύθητον ἔχοντες καὶ θρεμµµαάτων ἀγέλας ἀπίστους τοῖς ͵ 

πλήθεσιν. (5) Οἳ τὸ μὲν παλαιὸν ἐξῆγον δικαιοσύνη 
χρώμενοι καὶ ταῖς ἀπὸ τῶν θρεμμ.άτων τροφαῖς ἀρχού- 

20 µενοι, ὕστερον δὲ τῶν ἀπὸ τῆς Ἀλεξανδρείας βασιλέων 

πλωτὸν τοῖς ἐμπόροις ποιησάντων τὸν πόρον, τοῖς τε 

ναυαγοῦσιν ἐπετίθεντο καὶ ληστρικὰ σκάφη χατασχευ-- 
ἄζοντες ἐλήστευον τοὺς πλέοντας, μιμούμενοι τὰς ἀγριό- 

τητας καὶ παρανοµίας τῶν ἐν τῷ Πόντω Γαύρων" μετὰ 
οὗ δὲ ταῦτα ληφθέντες ὑπὸ τετρηρικῶν σκαφῶν πελάγιοι 

προςηκόντως ἐχολάσθησαν. (6) Μετὰ δὲ τούτους τοὺς 

τόπους ὑπάργει χώρα πεδιὰς κατάῤῥυτος, ἐκτρέφουσα 

διὰ τὰς πάντη διαῤῥεούσας πηγὰς ἄγρωστιν καὶ μ.ηδί-- 

χην, ἔτι δὲ λωτὸν ἀνδροικήκη. Διὰ δὲ τὸ πλῆθος καὶ τὴν 
50 ἀρετὴν τῆς νομῆς οὐ µόνον κτηνῶν παντοδαπῶν ἁμύ-- 

θητον ἐκτρέφει πλ θος, ἀλλὰ καὶ καµήλους ἁγρίας, ἔτι δ᾽ 

ἐλάφους καὶ δορκάδας. (7) Πρὸς δὲ τὸ πλῆθος τῶν ἐν- 
τρεφοµένων ζῴων φοιτῶσιν ἐκ τῆς ἐρήμου λεόντων καὶ 

λύχων καὶ παρδάλεων ἀγέλαι, πρὸς ἃς οἳ κτηνοτροφοῦν- 

96 τες ἀναγκάζονται καὶ μεθ᾽ ἡμέραν καὶ νύκτωρ θηριο- 

μαγεῖν ὑπὲρ τῶν θρεμµ.άτων' οὕτω τὸ τῆς χώρας εὐτύ- 
χημα τοῖς κατοικοῦσιν ἀτυγίας αἴτιον γίνεται διὰ τὸ 

τὴν φύσιν ὡς ἐπίπαν τοις ἀνθρώποις μετὰ τῶν ἀγαθῶν 

διδόναι τὰ βλάπτοντα. 

ΧΙΙΝ. Παραπλεύσαντι δὲ τὰ πεδία ταῦτα χόλπος 

ἐκδέχεται παράδοξον ἔχων τὴν φύσιν. Συννεύει μὲν γὰρ 
εἰς τὸν μυχὸν τῆς χώρας, τῷ µήκει δ) ἐπὶ σταδίους 

πενταχοσίους παρεχτείνεται" περικλειόµενος δὲ κρημνοϊῖς 

θαυμιασίοις τὸ μέγεθος, σχολιὸν καὶ δυςέξιτον ἔχει τὸ 
46 στόμα’ ἁλιτενοὺς γὰρ πέτρας τὸν εἴςπλουν διαλαµ.6α- 

νούσης, οὔτ εἰςπλεῦσαι δυνατόν ἐστιν εἰς τὸν κόλπον 

οὔτ᾽ ἐκπλεῦσαι. (5) Κατὰ δὲ τὰς τοῦ ῥοῦ προςπτώσεις 

καὶ τὰς τῶν ἀνέμων μεταθολὰς ὅ κλύδων προσπίπτων 

τῇ ῥαχίᾳ καχλάζει καὶ τραχύνεται πάντῃ περὶ τὴν 

δο παρήκουσαν πέτραν. Οἵ δὲ τὴν κατὰ τὸν χόλπον χώραν 

νεµόμενοι, Βανιζομενεῖς ὀνομαζόμενοι, τὰς τροφὰς 

ἔχουσι χυνηγοῦντες χαὶ σαρχοφαγοῦντες τὰ γερσαῖα 

ζῷα. Ἱερὸν δ’ ἁγιώτατον ἵδρυται, τιµώμενον ὑπο πάν- 
των Ἀράθων περιττότερον. (9) Ἑξῆς δὲ τῇ προειρη- 
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ο8δεί. (2) Ηαπο οϐ οα1δαπ1 Μαναπίῖς α 50Ι6Ώιηϱ 64ΟΓΙΠΙ 

Ρνοίοοί(5, ατιπάαποϊ ἀοπαϊ γο]οίος {πιοϊάσηί, οἱ α [οδίο 

σοάαθ ΡΟΥΘΥΒΟΒ ρου ἱηβίάῖας οπρἀπη{, Λίαπο ἴία (αυτα ΙΠοο]ῖς 

γιάμπαΐα, 6ΔΠΙΡΟΡ. ἴ]]ος [σίίογος οἱ ρᾶδεΙα σιοσίριις οἱ αἲ- 

ΙΠΕΠΙ15 πι (Ιοηάἰ5 αρία δογίο Ιπίεν 5ο ἀῑνίάμηί, (3) Πατος 

ἴαΠπ6η Ἠῶς οἵα ΡοσΗΙ5 Ἠαβοαί, Ῥνορίου. οποιος. γαδίοναι 

πηοηίαπα Ιπ{εισαΓδδ; πιπᾶθ γα οτπαία οοἸογίρις πα γί(» 

όµ11 ρα εγπαγΙσαη{ίρας δροοίαου] απ Ῥναρεί, (4) Ὀ]ίοτίας 

ΡΓΟΡΓΟΒΡΟΡ ίπιις Ι,οραπ]ίες οχοῖρῖέ, ηλα]εἶς ΑγαΡΙΠΙ ρασίς ᾖ6- 

απεπίαία5, ἆπος Ναραίωος γοσαῦί. Η{ η]έάπα 4 Πλάνο, 

πημ]ίαπα οιἱαπῃ {η πθά[οιγαποίς Ιοοί ορΜἰποπ{. Ῥορι]οδα οηἶα 

οδί εί 6αρια ΠΟΠΗ Ρ6οογοδᾶ τθσίο. (5) ΟΙπι ]ηςίο οχἰσο- 

Ραπί γΙαπη αἰηθπίή5 εχ το ροσιατία ἑοπ{οπ(1; 5οἆ ροδίαιΙαπι 

Αἰεχαπάηί τοβας πανἰσαμ!]οπι ππογοαἰοτίριας παπα τοςῖ- 

ἀθγαπί, πο Πποᾶο παπ[νασῖς γἷπι Ἱπίπ]εναο, γθγα ρταἆα- 

{ογ5 πηγορανοηῖρις5 ἆ4ᾳ αἰῖς οἰίαπα παιἶ5 ια ζα5 6ροτο, 

αυτος ΡΟΠΙΗ ασοο]ας {ουίαίο 5εθἰογαπηαια αι1διι πο[ατίο ηλ]- 

{αμίες. θεά ίαηάθηι αααἀἰτοπαίριας ἵΠ αἰίο ροίαβο οχριρηα εἰ 

πηργ]ία5 ἀθάσγο ράα5. (6) Ροδί ας ἱρια ααάαΠ1 Ρἱᾶ- 

πο» 5ο αἱ ία, απ) Ρτορίος (οπΗίαπα αογίαίσιη ασγοΡίίη οί 

πηούίσαιη Ιοίαπιααο υἱηῖ Ιοηρϊιάϊπο εορίοδο ρτοάιοῖέ. Ταχ 

οὗ. ρᾶδοποναπα (εααοπ/{ίαπα α Ῥοπϊίαίοπα Πο {αΠίΠΑ ἱπῇ- 

πια ΡεΟοΓΙΠΑ οηλΠί5 σοηθιῖ5 αρσηηῖπα αΠί, γαι οἈηλοίο5 

αιο(αο αρτθβίθς οε’νοβδ(πθ εἰ ἀοτοαάας. (7) ΩποτΙΠ αΡιιη- 

ἀαπίία εκ ἀθβονίίς ηνίίαί Ίθοιας, Πάρος οἱ ράγάαἱ65, ΟΙ 

ααΐρης ϱιο. (πίο]α ΑΓΙΠΕΠ{ΟΓΙΙΠΙ ραδίογ6ς ἀῑσ5 ας ποςίθ5 ἆθ- 

οεγίαμα οοσιπίαγ. Ρίο τοσίοηῖς (οΠοῖίας πια] οααδαΠα Ιου]ί8 

Ργῶροί : παίαγα οπἴηα ΡΙογΙππ(αο ΟΙ Ώοηίς ποχία δἰπι] Ἰο- 

ΠΙΠΙΡΙΙ5 Ιαγρίαγ. 

ΧΠΝ. Πο Ιπ (ΓαΠβ6Η5Ι1 68ΠΊΡΟΡ ΒΙΠΙ8 αχκαἰρίί πηταρ[ς 

πα(αγορ. Τη τοσὶοη[5 οΠίηι Ιη{ογίογα ἀαγεισεις αἆ φπἱηρβοπία 

βἰαθΐα. ρονν]σίία, γαςῖβᾳαα οἴσοιπα ταρίρας ἱποίαδας Ροι- 

ΡΙοχη Ἰαβεί οδίαπα οἱ (αηδία ἀῇίοί]α. Ἠιπηί]]5 οπίπι 

5οορυ]15 αἁ ατα Ἱπίαγδορίθης πθο ἱηπσγοβδιη παγἰσαπέίριας 

πθς 6ΡΤΕΒΒΙΙΠΙ οοπέθά. (9) Ιπίεν πιαρηϊ απίθπα Ποια αἷ- 

Ηδίοπες εί γεπίοταπα γίοες απάαγαπα αδίας οτορἰἀἰπί ἱποιπ]- 

Ῥομ5 ΙπππηαΠθ 5άεί, οἱ ἀπάΙαπθ οἶτοα δαχΗΙη οχοβρεγα(αΓ. 

Αοζοια., 1ος Βαπίζοπιθηθος ΠΟΠΙΙΠΔΠΜ, 46 εαγη(β15 {ΕΓΑΓΗΠΙ 

τοηαία εαρίαγαπα. γἱοβέαηί. Ἑαπαπι ΙΠΙΡΙ δασγα ΕἰβδίπλΙΠ) πι 

ήπια πὶγοιςί5 Αταβίριις τοἱσίοπο Ἰαροίαν. (9) Βείπεερς 
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μένη παραλία νῆσοι τρεῖς ἐπίχεινται, λιμένας ποιοὺ- 

σαι πλείους. ]Καὶ τούτων τὴν μὲν πρώτην [σπαροῆσον 

ὑπάρχειν ἱερὰν Ἴσιδος, ἔρημον οὖσαν ' παλαιῶν ὃ δ᾽ οἳ- 

κιῶν ἔχειν λιθίνας ὑποστάθμας χαὶ στήλας σα 

βαρθαρικοις κεχαραγµένας" ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἄλλας 

πάσας ὃ) ἐλαίαις καταπεφυτεῦσθαι 
λ ολ 

[4 Μετὰ δὲ 
λὸ / 

ταύτας αἰγιαλὸς παρήχει κρημνώδης καὶ δυςπαράπλους 

/ 

ἐρήμους ὑπάρχειν' ρυτεῦ 

διαφόροις τῶν παρ ἡμῖν. τὰς νήσους 
1 

τοις ἡ) / ς αλλ 6 αχ λ Ν Δ ή σάλο ἐπ 

ἐπὶ σταδίους ὥς χιλίους" οὔτε γὰρ λιμην οὖτε ς 
: .” / 3 ο. Δ ο / 

ἀγκύρας ὑπόχειται τοῖς ναυτίλοις, οὐ χηλὴ δυναµένη 
κ» ο / λ 3 / ς / 

τοις ἀπορουμένοις τῶν πλεόντων τὴν ἀναγκαίαν ὑπὸ- 
λ 

Ὄρος δὲ ταύτῃ παράχειται χατὰ 
μὲν τὴν κορυφὴν πέτρας ἀποτομάδας ἔχον καὶ τοῖς 

ὄὕψεσι καταπληχτικάς, ὑπὸ δὲ τὰς ῥίζας σπιλάδας 
/ Δ / - ο ξ 6 

ὀξείας καὶ πυχνὰς ἐνθαλάττους καὶ χατόπιν αὐτῶν φά- 
/ 

ραγγας ὑποθεθρωμένας καὶ σχολιᾶς. (5) 
” / .. οω / τ / 

νων ὃ) αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας, καὶ τῆς θαλάττης βάθος 

ο / 
9υσιν παρασχέσθαι. 

/ 

Συντετρηµέ- 

ἐ χούσης, ὅ κλύδων ποτὲ μὲν εἰσπίπτων, ποτὲ δὲ παλισ- 

συτῶν ῥρόμῳ μεγάλῳ παραπλήσιον ἦχον ἐξέησι. Τοῦ 

δὲ κύματος τὸ μὲν πρὸς µεγάλας πέτρας προςαραττό- 

µενον εἰς ὄὕψος ἵσταται καὶ τὸν ἀφρὸν θαυμαστὸν τὸ 

πλῆθος χατασχευάζει, τὸ δὲ καταπινόμενον κοίλωμα 
σπασμὸν ποιεῖ χαταπληχτικόὀν, ὥστε τοὺς ἀχουσίως ἐγγί- 

σαντας τοῖς τόποις διὰ τὸ δέος οἵονεὶ προαποθνήσχειν. 

(6) Ταύτην μὲν οὖν τὴν παράλιον ἔχουσιν Ἄραθες οἵ 

καλούμενοι Θαμουδηνοί: τὴν δ᾽ ἑξῆς ἐπέχει κόλπος εὖ- 

µεγέθης, ἐπικειμένων αὐτῷ νήσων σποράδων, τὴν πρός- 

οψιν ἐχουσῶν ὁμοίαν ταῖς χαλουµέναις ᾿Εχινάσι νήσοις. 

Ἐκδέχονται δὲ ταύτην τὴν παράλιον ἀέριοι θῖνες ἄμμου 
χατά τε τὸ μῆχος χαὶ τὸ πλάτος, µέλανες τὴν χρόαν. 

(7) Μετὰ δὲ τούτους ὁρᾶται χεῤῥόνησος καὶ λιμὴν εἰς 

αὐτὴν κάλλιστος τῶν εἰς ἱστορίαν πεπτωκότων, ὀνο- 
μαζόµενος Χαρμουθᾶς. Ὑπὸ γὰρ χηλὴν ἐξαίσιον κεχλι- 

µένην πρὸς ζέφυρον κόλπος ἐστὶν οὐ µόνον κατὰ τὴν 

ἰδέαν θαυμαστός, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν εὐγρηστίαν πολὺ 

τοὺς ἄλλους ὑπεράγων παρήχει γὰρ αὐτὸν ὄρος συν- 

ηρεφές, κυχλούμενον πανταχόθεν ἐπὶ σταδίους ἑκατόν ' 

εἴςσπλουν ὃ' ἔχει δίπλεθρον, ναυσὶ διςχιλίαις ἄχλυστον 

λιμένα παρεχόµενος. (8) Χωρὶς δὲ τούτων εὔυδρός τέ 

ἐστι καθ) ὑπερθολήν, ποταμοῦ μείζονος εἲς αὐτὸν ἐμβάλ- 
λοντος, καὶ χατὰ μέσον ἔχει νῆσον εὔυδρον καὶ δυνα- 

μένην ἔχειν χηπεύματα. Καθόλου δ) ἐμφερέστατός ἐστι 
τῷ κατὰ τὴν Καρχηδόνα λιμένι, προσα Ὑορευομένῳ δὲ 
τω π περὶ οὗ τὰς χατὰ µέρος εὐχρηστίχς ἐν τοῖς 

οἰχείοις χρόνοις πειρασόµεθα διελθεῖν. Ἰγθόων δὲ πλῆ- 

θος ἐκ τῆς μεγάλης θαλάττης εἰς αὐτὸν ἀθροίζεται διά 

τε τὴν νηνεµίαν καὶ τὴν γλυκύτητα τῶν εἰς αὐτὸν ῥεόν- 
των ὑδάτων. 

ΧΙ. Παραπλεύσα αντι 
; 2λ) 

πεντε 

όπους τούτους ὄρη 

διεστηκότα ἀλλήλων ος ἀνατείνει, συνα-- 

γοµένας ἔχοντα τὰς κορυφὰς εἲς ορ µαστόὀν, πα- 

ραπλήσιον φαντασίαν ἀποτελοῦντα ταῖς κατ Αϊγυ- 

πτον πυραμίσιν. (9) "Εξῆς δ) ἐστὶ Κόλπος κυχλοτερὴς 

μεγάἄλοις ἀκρωτηρίοις περιεχόµενος, οὗ χατὰ μέσ σην 

(11, 9ἱ9.λ 

ΠίογαΙί Ἰαίο γοριοηϊ ἴτος Ἱηδι] αἀ]ασθηέ, απ Ρίαγος οχ]- 

Ροηί ροτία5. Ῥνίπιαπη, απ ἀθδετία οδί, Ιδίάϊ ουηδεογαίαπα 

Γογαπ{. Ώο απ (ας ΤΡΙ ἀοπηΙοιΗ]ς βππάαπηθηία γορίαη{ 5αχθα 

οἱ οοΙαππ Ρατραν]οῖς Πέονῖς Ἱπφου]ρία:. Οθέργᾶ πο ΠΙΠΙΙΦ 

ἀερο]αίοῦ εαπί :. οἰϊνῖς ἴαπιθη α ποβίτα [ίδιας ἀῑνοιεϊς Ῥαθείαι 

παπαρηληίατ. (4) Ὀ]ίτα Ίνας Ἱηδι]ας Πές αργαρίτη οί {ταῃς- 

Ἱα αγάσαπα αἆ πε 9ο φίαῖα ργο]αίαί: που ομίπα Ῥοίας, 

ηθς ἱ4[1Ο ΤΠ παν ]αοἱθμαῖς αποοτῖς Ἰάοπθα, πθς πποῖθς, αιιορ 

παπ{15 ΓΕΡΙΠΗ ΟΠΙΠΙΠΗΙ ορεηἰς οἱ ροτρ]εχῖς πθοθβκανίυπα Ῥγα»- 

Ρεαί γεοερίατη. Μοης 11 αἀ]ασαί, αἱ οοπ[ταροφας ἵΠ γογίίοο 

Ρείτας Ἰαβεί εί οε]ίίαίο Πογγοηᾶας. Βαάίσος ογοργῖς οί αοιῖς 

ἵη ΠιαΓα βαχἰ5 ἀοορπάιπέ, αἱ Ροπο οαγ]ίαίθς οχεκ οἱ ἁη- 

Γασίπορα. (5) 900 4ππά ἰπίοι 56 Ροι[οταία οἱπέ, δἱ α]ία Τί 

8ἱ{ πιατῖς ργο[απάἶίαδ; Πασίας πμης Ἰπιρίηρεης, πιης τορι]- 

ἴ8ηδ, πηαση! Ιηίαν (γοπηῖέας ΦΟΠΙΙΠΙ οπἩΗ1{. Ὁπάαγατη αίθῃι 

ραῖ5 ρταπάΐρις Π]]ς εορι]ῖ5 α]]ίςα ἵπ αΠίαπι 5 οπ]δραί αἱ πηῖ- 

ταηάσΠΙ 8ρΗΠΙς» γίπι ρὶσηῖε; Ρανς ἱπίτα γογίίσες αβφοτρία 

νογαρίπθιη ε{ ἀῑνα]δίοποπι ἄ4Π8ΓΙΠΙ {ογγβί]θπι ε[οΙ{; αἆεο 

υἱ Ῥνοίου γοαπίαίεπι Πῖς Ἰοοῖρ αρρι]ςὶ πηδία {αηίἨπη ΠΟΠ 

Ρας εχαπἰπηθηίαγ. (6) Οταπῃ απο {ρηθηί ΑγάΡες ΤΗΑΠΙΙΙ- 

4εηί. Οοπίΐρια ναςίας φαἱάαπη αἶπιις αλα, πχα]ίας «ραγςῖπι 

Ἰηδη]ας 6οπηρ]εχας, Ἐομίηδάίρας αἀκροσία ποη. αὐαϊηι]]θς, 

ΟΤ8Π1 Ἠαης, 4πάΠῃ Ίοηρα εδέ οἱ απαπι Ἰαία, α1ῆῖ αθης ηῖβτο 
εοἱογε ο εχαΙρίαπ{. (7) Ἰπᾶρ Ρεηίηςι]α 56 ἆαί ἵῃ 60η- 

5ρεσίαπ}, Ρογίσπῃ Ἠαρεης ομηηίαπα, ος Ἠϊκίογίοί ἀοκογῖ- 

Ῥιηί, εἸεραπί]αδίππαη, πομιίπο ΟΠα γη {μαπι, Ναπι οπερ]αἴπῖ 

ε]α5 Ργο]κα», σπα αά ΖδρΏγγιΠι Ἰηο]παί, δἱἵηις ΠΟΠ. ἰαηίαπι 
[ογη]α αἀπηϊταπᾶας, 5οᾷ οοπιπιοςΙέαία θΗἱ8Πη Ίοης6 γίπεεης 
805 5ιη]οσίας εδί. 5 Ίγοδις ἵΠ ΘΙΙΠΙ ΠηΟης Ρτοπηϊηπεί, αἆ 
ὀθηίπα δίααἷα απάῖαυε οἴτουπαία δις; ἀπ άπη ΡΙείμγογαπῃ ο5{1ο, 
Ρἱ5 πη]]]ο πανθς οχοἰρίε, (ταπαἳἩπηλ α Παοβίβις ρογέαπη Θχ- 
Ἠίρεης. (8) Ουίη αηαὶς οΗίαηι ορ(Ππηῖς τεάαπάαί, Πιαρπο 56 
Πανίο ἵη ΘΙΠ οχοηογαΠίθ. Τη πιρᾶϊο ἱΠςυ]απη οοπιρ]θο ία 
Ἰηήσααπχ, Ἠουέογπα ου]έαγος ἁρίαπι. Ῥεπίαπε ρ6γ οπηηία αἰ- 
πλ][]5 οςί ρογίαί ΟαγΗΙλασἰμ]εηςΤιπη » ααΙ Οοἴποη ππομραίς; 

46 ου]α5 ορρογ(απἰ{αΐίο 5ο ἀἱορίιν ]οσο βἱηρι]α[ῖπι. Μαρια 
Υἱ5 ΡΙ6ΟΙΗΤΗ εκ Ο66άΠΟ Ρτορίθ ἱταπσιυ]]αίεπι οἱ ααιαγαα 
αΠΠαεπ{Ιαπη ἀπ]οράίπθιη ἵπ ΘΙΠΙ οοηστβσα{). 

ΧΗΥ. Ῥναίογγεμοπίϊ Πα Ίοσα απἱπαιθ ρα ἱΠέογγα][αηι 

ὨΠΟΠίΕ5 Τη ἄΠΜΠΙΗ 9ε5ε οτίσΠ! : 4πογαπη γαγίῖσος ῥγγαπηίά πα 

(2) 
Ῥίμ5 Ἰπάε γοίπμά 5, πιασηῖς εἰτοιπηνα]αίας Ρτοπηοπ{οτῖ(ς - 

βγραναπι βρεσίθ ἵπ παπα ααςὶ ραρίῆαπι οοθιηῖ, 

εχβΙδΗῖ. Τη ου]α5 ἀἱαμιείη ΠΙοάΙΟ οο]]ῖ5 Ππθηςα; ἵῃ ΠΙΟ ΠΠι 
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τὴν διάµετρον ἀνέστηχκε λόφος τραπεζώδης, ἐφ᾽ οὗ τρεῖς 
ναοὶ θαυμαστοὶ τοῖς ὕψεσιν ᾠχοδόμηνται θεῶν, ἄγνοου-- 

µένων μὲν ὑφ᾽ Ἑλλήνων, τιμωμένων δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐγ- 
χωρίων διαφερόντως. (8) Μετὰ δὲ ταῦτα αἰγιαλὸς 

παρήχει χάθυγρος, ναματιαίοις καὶ γλυχέσι ῥείθροις 

διειλημµένος: καθ) ὃν ἐστιν ὄρος ὀνομαζόμενον μὲν 
Χαθῖνον, δρυμοῖς δὲ παντοδαποῖς πεπυχνωμένον. Τὴν 

δὲ γέρσον τὴν ἐχομένην τῆς ὀρεινῆς γέµονται τῶν 

Ἀράδων οἱ καλούμενοι Δέδαι. (4) Οὗτοι δὲ καµηλο- 
ο λ [α) ο» λ / οσο 

τροφοῦντες πρὸς ἅπαντα γρῶνται τὰ μέγιστα τῶν 
κατὰ τὸν βίον τῇ τοῦ ζῴου τούτου χρεία΄ πρὸς μὲν γὰρ 

τοὺς πολεμίους ἀπὸ τούτων μάχονται, τὰς δὲ χομιδὰς 

τῶν φορτίων ἐπὶ τούτων νωτοφοροῦντες ῥᾳδίως ἅπαντα 

συντελοῦσι, τὸ δὲ γάλα πίνοντες ἀπὸ τούτων διατρέ- 
φονται, καὶ τὴν ὅλην χώραν περιπολοῦσιν ἐπὶ τῶν 
δροµάδων καμήλων. (5) Κατὰ δὲ µέσην τὴν γώραν 
αὐτῶν φέρεται ποταμὸς τοσοῦτο γρυσοῦ καταφέρων 
ψῆγμα φαινόµενον, ὥςτε κατὰ τὰς ἐκθολὰς τὴν ἰλὺν 

ἀποφέρεσθαι περιστίλόουσαν. Οἱ δ) ἐγχώριοι τῆς μὲν 
ἐργασίας τῆς τοῦ χρυσοῦ παντελῶς εἶσιν ἄπειροι" φι- 

λόξενοι δ᾽ ὑπάρχονσιν, οὐ πρὸς πάντας τοὺς ἄφιχνου-- 

µένους, ἀλλὰ πρὸς µόνους τοὺς ἀπὸ Ῥοιωτίας καὶ Πε- 

λοποννήσου διά τινα παλαιὰν ἀφ᾿ Ἡραχλέους οἰκειό- 

τητα πρὸς τὸ ἔθνος, ἣν μυθικῶς ἑαυτοὺς παρειληφέναι 
παρὰ τῶν προγόνων ἱστοροῦσιν. (6) Ἡ δ᾽ ἑξῆς χώρα 

χατοιχεῖται ὑπὸ Ἀράδθων Ἀλιλαίων καὶ Γασανδῶν, οὐχ 

ἔμπυρος οὖσα καθάπερ αἳ πλησίον, ἀλλὰ μαλακαῖς 
καὶ δασείαις νεφέλαις πολλάκις κατεχοµένη: ἐκ δὲ 

τούτων νιφετοὶ Ὑίνονται καὶ χειμῶνες εὔχαιροι χαὶ 
ποιοῦντες τὴν θερινὴν ὥραν εὔκρατον. “Ἡ τε χώρα 

πάμφορός ἐστι, καὶ διάφορος κατὰ τὴν ἀρετήν, οὗ 

μέντοι τυγχάνει τῆς ἐνδεχομένης ἐπιμελείας διὰ τὴν 
τῶν λαῶν ἀπειρίαν. (7) Τὸν δὲ γρυσὸν εὑρίσχκοντες ἐν 

τοῖς φυσικοῖς ὑπονόμοις τῆς γῆς συνάγουσι πολύν, οὐ 

τὸν ἐκ τοῦ ψήγµατος συντηχόµενον, ἀλλὰ τὸν αὐτοφυῆ 

καὶ χαλούμενον ἀπὸ τοῦ συµβεθηκότος ἄπυρον. Κατὰ 

δὲ τὸ μέγεθος ἐλάχιστος μὲν εὑρίσχεται παραπλήσιος 

πυρῆνι, μέγιστος δὲ οὐ πολὺ λειπόμενος βασιλικοῦ χα- 
ρύου. (8) Φοροῦσι δ᾽ αὐτὸν περί τε τοὺς χαρποὺς τῶν 
χειρῶν καὶ περὶ τοὺς τραχήλους, τετρηµένον ἐναλλὰξ 

λίθοις διαφανέσι. Καὶ τούτου μὲν τοῦ γένους ἐπιπολά- 

ζοντος παρ αὐτοῖς, γαλκοῦ δὲ καὶ σιδήρου σπανίζον- 

τος, ἐπ᾽ ἴσης ἀλλάττονται ταῦτα τὰ φορτία πρὸς τοὺς 

ἐμπόρους. 

ΧΙΙΥΙ. Μετὰ δὲ τούτους ὑπάρχουσιν οἳ ὀνομαζό- 

µενοι Κάρέαι, χαὶ μετὰ τούτους Σαθαῖοι, πολυανθρω- 

πότατοι τῶν Ἀραθικῶν ἐθνῶν ὄντες. Νέμονται δὲ τὴν 

εὐδαίμονα λεγομένην Ἀραδίαν, φέρουσαν τὰ πλεῖστα 

τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀγαθῶν καὶ θρεμµάτων παντοδαπῶν 
ἐκτρέφουσαν πλῆθος ἀμύθητον. Εὐωδία τε γὰρ αὐτὴν 
πᾶσαν ἐπέχει φυσικὴ διὰ τὸ πάντα σγεδὸν τὰ ταῖς 
ὀσμαῖς πρωτεύοντα φύεσθαι κατὰ τὴν γώραν ἀνέκλει- 

πτα. (9) Ματὰ μὲν γὰρ τὴν παράλιον φύεται τὸ κα- 

λούμενον βάλσαμον καὶ κασία καὶ πόα τις ἄλλη ἴδιά- 
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οχδυναῖέ, ἵῃ αἩο πα πγαπάω ορ]εῖίαιῖς [πα 4δογΗΠΙ, 
οταοΙ απἰάθπα Ἱποορπίίοναπα, 5εᾷ ααος αοθθ]Ω ΒΗΠΊΠΙΟ 

(3) Ροςί 

ο Πίας [οπίίριας φραίεης αἱ ἀπ]οῖς ασια τιγῖς Ιπίογςρ- 

νεπεγαΙοπί5 ου] ργοδδαπΙπίΗς, οχδίγιεία 5Π{. 

ρίανη ρου γίέ, Τη Ίου Οαβίπιϊς πΊοης οδί, ναγῖῖς οραᾶσ5 δα|- 

ΗΡα5. Τδυα πιοπίαπῖς ]οοἳς ιαρ]θοία αἲ Αναβίρις, 4ος Ώεβας 

νοσαηῖ, Ἱπμαρίίαίας, (4) ΟαπιθΙογΙΠΙ αγΠπθη{15. 1 ῥαβέθη- 

4ἱδ νασαη{; 4πογάΠὰ πδας αἆ πιαχίτηα γἱέα ποσοίία Π]ς Ρρᾶ- 

ταίης εί : οχ Πής οηίη οοηίγα Ποβίσπη ρισηδη{Σ ἨΟΤΗΠΙ {δυ- 

Βὶ5 οπεγα γεείαηέ, οί οχροᾶ[ίο ουπεία Ρογασιηί; ΠΟΓΙΠΙ Ίας 

Ρίριπί: Ἠἱ παπησπία ος Ρργῶρίαπί; ἀτοπιοάαγῖϊς σποσια 

οαηιε]ῖς (οίαπη τορίοηθια ῬογουγκΙαηί. (6) Ῥου ΠΙΘΔΙΠΠΙ 

Γογίατ απιηΐς, απί ΦΘΟΜΠΙ Ταηιθπία {απία αῃΏογίαίο ἀἆογο]- 

Υ6ΠΡ, αἱ Ππιις οἶτοα οδίῖα ο]οείῃς τη(ῖ]ατο γἱάσαίαγ. Αιτὶ 

{αιηο. ορογα[ίο αεσο]ῖς ργοιις Ιποορηϊία ϱδέ. Ἡοδρίία]ος 

δυη{, ἨοἨ ε’ρα 4ποβγί6 44γεΠας, 5οᾷ Βαοίος εἰ Ῥε]οροι- 

ηθδίος {απίαπι, Ῥτορίαν απ[ίαπαπα 5οἡ[σοί αὖ Ἡρτοι]α Ιπᾶς 

οιπι ποπία Ἠαο πεοθρειάίποπα, Ύπαπα [αΏη]ο5ο α τηα]οπίριας 

84 96 ἀθεγϊγαίαπα αβδογιηί. (6) Λάματοης ΠΠ τοσῖο αἩ ΑΙ]- 

Ἰς οἱ ἀαδαπάϊς, Αταβηπι ρορυ]ΐ5, Παβίαίητ : σπα ΠΟΠ 

Ἴπηθο 5ο]ἱ5 αρδίη {ουτοίστ, αἱ Ρτορίπααα», 5ο πιο]ίρας οἱ 

βρ]ςείς «ρα παβίρις ομίοσϊἴαΣ ππάο πίνος (ρἰανία)) οοπι- 

πηοά οἱ ορρογίαπο» οχδίδίαπ{, πα ο25{α{6ΙΠ 4ποαπο Ώοπθ 

{οιηροναπί, Αά αποάνίς ἵ]α {θ]]ας (ογοπάπα οί Ἰάσποα, οί 

Ῥοπϊρη[ίαίο οχοθ]{ : 5οᾷ ρου Ιη5οϊίαπα Ἰοπαϊπαπα πο 115ίρ 

αΏό αν ομ]ία. (7) Μαρπα τὶς αιγῖ ο οπίοι]]5 α παίιγᾶ 

Γαοίῖς ογιίατ; πο ο ταπ]εηί{ίς οοἰ](πε[ασίαπα, 564 5Ροηίθ 

5υα ΠαΙΠ, αποά αὐ εγεηία αΡΥΤΗΠΙ, ἷά αεί ἰρπῖς οχΡοίς, 

ΠοπΙπαίατ. ΜΙΠΙΠΊΠΙ οἶας ΓΓΠ5{ίΠΠΙ ΏΠοΙΘθο ρα οδέ, πιαχῖ- 

ΠΊΠΠ1 ἃ πισθ τορῖα ΠΟΠ πππ]έαπα αχοράατ. (8) Οἴτεα Ῥαδίπη 

ΠΙΑΠΗΠΠΗ οί οοἶ]α 14 1ρβπῃ σοδίαπ{, Ρρο]ηοῖάϊς Ἰανίοσπη ]8- 

ΡΙΗ{5 (πα]εσίππι. Ὁί απίεπι Ίος πεία] ποηογο αριπάαπί, 

5ἱο αοηῖς αἱ [αιτὶ Ῥεπητία Ἰαβογαηί. Ῥτορίετεα θρᾳα1ί Ἠθρο 

απγὶ Ῥοπάθτα οΙΠῃ ππεγσαί{οπίρα5 Ρογπιαίαηΐ. 

ΧΙΙΥΙ. Πο 5οαπΠΙΗΓ 41ος Οατθᾶς γοζαηί, οί ἀεϊπάο 8- 

Ρο, γα αλῖς Αταρίω σοη{ῖρα5 Ρορι]οςί. Αταβίαπι θΗηΙΠῃ 

Π]απα (οἱίσσρῃα {οποπί, τογπα, σας αριά Ππος π]ασηί ορ5{ἴπηαη- 

έαν, ορρίάο ἀῑν]ίοπι οἱ ρεσογΙΏα οπηηῖς σεπετῖς Ίοησε {ῶοιη- 

ἀἱβείππαπι. Τοίαπα οπίπα πα(αταἰς απάαπι (Γαρταπίία οΡ{ῖ- 

παί, ϱ0 αποᾶ Ρἰοτασπο οπιηία, ππάε Ρυ5ίαη (ἱβ8ἰπηῖ Ο40ΓΕ5 

οχορίἰταηί, οἴίτα ἀ4ε[εείῖοποεπι Τί ΠαδΟΙΠΙΗΓ. (9) Ίη πια- 

επιῖς οπίπι αἱδαπαΤη ογοσοῖέ οἱ οαδία αΠααπε Ρεου]ίατί» 66” 
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ζουσαν φύσιν ἔχουσα": αὕτη δὲ πρόσφατος μὲν οὖσα 

τοῖς ὄμμασι προςηνεστάτην παρέχεται τέρψιν, ἐγχρο- 

νισθεῖσα δὲ συντόμως γίνεται ἐξίτηλος (5) ἱΚατὰ 

δὲ τὴν µεσόγειον ὑπάρχουσι δρυμοὶ συνηρεφεῖς, καθ 
ρω Δ 

6 οὕς ἐστι δένδρα μεγάλα λιθανωτοῦ χαὶ σμύρνης, πρὸς 

δὲ τούτοις Φοίνικος καὶ καλάµου καὶ χιναμώμου χαὶ 

τῶν ἄλλων τῶν τούτοις ὁμοίαν ἐχόντων τὴν εὐωδίαν" 
οὐδὲ γὰρ ἐ εξαριθμήσασθαι δυνατὸν τὰς ἑκάστων ἰδιότη- 

τᾶς τε καὶ φύσεις διὰ τὸ πλῆθος καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς 

ἐχ πάντων ἀθροιζομένης ὀσμῆς. (4) Θεία Ὑάρ τις 

φαίνεται χαὶ λόγου κρείττων ῆ προσπίτ τουσα χοὶ χι- 

νοῦσα τὰς ἑκάστων αἰσθήσεις εὐωδία": καὶ γὰρ τοὺς 

παραπλέοντας, καΐπερ πολὺ τῆς γέρσου κεγωρισµέ-- 

νους, οὐκ ἀμοίρους ποιεὶ τῆς τοιαύτης ἀπολαύσεως. 

Κατὰ γὰρ τὸν ἑαρινὴν ὅραν, ὅταν ἄνεμος ἀπόγειος 

γέ ένηται, συμθαίνει τὰς ἀπὸ τῶν σμυρνοφόρων δέ ένδρων 

χαὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων Αποπνεομένας εὐωδίας 

διικνεισθαι πρὸς τὰ πλησίον µέρη τῆς θαλάττης: οὐ 

γαρ ὥσπερ παρ) ἡμῖν ἄποχε ιµένην καὶ παλαιὰν ἔχει 

τὴν τῶν ος φύσιν, ἀλλὰ τὴν ης σαν ἐν 

ἄνθει νεαρὰν δύναμιν καὶ διικνουμένην πρὸς τὰ λεπτο- 

μερέστατα τῆς αἰσθήσεως. 6) ἱΚομιζούσης Ύὰρ τῆς 

αὔρας τὴν ἀπόβῥοιαν τῶν εὐωδεστάτων, προσπίπτει 

τοῖς προςπλέουσι τὴν παρᾶλιον προςην ἐς καὶ πολύ, 

πρὸς δὲ τούτοις ὑγιεινὸν χαὶ παρηλλαγµένον͵ ἐκ τῶν 

ἀρίστων μῖγμα, οὔτε [γὰρ] τετμηµένου τοῦ χαρποῦ 

χαὶ τὴν ἰδίαν ἀχμῆν ἐκπεπνευχότος, οὔτε τὴν ἀπόθεσιν 

ἔχοντος ἐν ἑτερογενέσιν ἀγγείοις, ἀλλ ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς 

νεαρωτάτης ὅρας» χαὶ τον βλαστὸν ἀχέραιον παρεχο- 

μένης τῆς θείας φύσεως" ὥςτε τοὺς μεταλαμβάνοντας 

1Ἴβι ἴδιότητος δοχεῖν ἀπολαύειν τῆς μµυβολο Ὑουμένης 

ἄμθροσίας διὰ τὸ τὴν ὑπερβολΏν τῆς εὐωδίας μ.ηδεμίαν 

ἑτέραν εὑρίσχειν οἰκείαν προςη Ἱρίαν. 

ΧΙΗΙΝΙΗΙ. Οὐ μὴν ὁλόκληρον καὶ γωρὶς φθόνου τὴν εὖ- 

δαιµονίαν τοις ἀνθρώποις τῇ τύχη περιέθηχεν, ἀλλὰ 

τοῖς τηλικούτοις δωρήμασι ο. έζευξε τὸ βλάπτον καὶ 

νουθετῖσον τοὺς διὰ τὴν συνέγειαν τῶν ἄγαθῶν εἰωθό- 

τας καταφρονεῖν τῶν. θεῶν. () Κατὰ γὰρ τοὺς εὖω- 

δεστάτους ὀρυμοὺς ὄφεων ὑπάρχει τ πληθος, οἳ τὸ μὲν 

ος “Φουγικοῦν ἔχουσι, κας δὲ σπιθαμῆς» δήγµατα 

δὲ ποιοῦνται παντελῶς ἀνίατα: δάκνουσι δὲ προςπη- 

δῶντες καὶ ἀλλόμενοι πρὸς ὕψος αἷμάττουσι τὸν γρῦτα. 

(5) Ἴδιον δέ τι παρὰ τοῖς ἐγγωρίοις συμβαίνει περὶ 

τοὺς Ἰαθενηκότας ὑπὸ μακρᾶς νόσου τὰ σώματα. Δια- 

πνεομένου Ἱρ τοῦ σώματος ὑπ᾿ ἀκράτου καὶ τμητικῆς 

φύσεως, χαὶ τῆς συγκρ ίσεως τῶν ὄγχων εἲς ἀραίωμα 

συναγοµένης, ἔχλυσις ἐπακολουθεῖ δυσβοήθητος. Διό- 

περ τοῖς τοιούτοις ἄσφαλτον παραθυμιῶσι καὶ τράγου 

πώγωνα., ταῖς ἐναντίαις φύδεσι καταμαγόμενοι τὴν 

ὑπερβολὴν τῆς εὐωδίας. Τὸ Ίὰρ χαλὸν ποσότητι μὲν 

χαὶ τάζει µετρούμενον ὠφελεῖ καὶ τέρπει τοὺς ἀνθρώ- 

πους» ἀναλογίας δὲ καὶ καθήκοντος καιροῦ διαμαρτὸν 

ἀνόνητον ἔχει τὴν δωρεάν. (4) Τοῦ ὃ' ἔθνους τούτου 

μ. ητρόπολίς ἐστιν Ἂν καλοῦσι Σάθας, ἐπ᾽ ὄρους ῴχι- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Γ. 3 (στά, 915.) 

η Ἠοιρα, απ τοζοπί απο γίροτο θηαγἱρείπιαιη ορη]ῖθ 

(8) Τα 

πιρα[(ογταπεῖς δα1ἱί15 οραςί οχθὶδίαπ{, Ιπαπο 15 οοἰσο ἔπι- 

νοµαρίαίεπα αβοτί, Ἱηνείοναία δΗΡίίο Πασοςεοῖέ. 

ϱ15, ΠΗΥΥΤΗΟ, ραίπηςς, οα]αιηί, οἴπαπιοπηί ϱἱ αΠἴογΗΠΗ Πα δι18- 

ΥεοΙεΠΠΠΙΗ α1Ώογςς εχδητριη{. Οµ15 ἱησι]οΓΙπη ρτορτ]εία- 

{65 οἱ παίινας η ἰαμία πημ](πάἴηο οἱ οάογΙπῃ 6 6ΗΠοΙ8 

ργοάσιη απ εχοε]]οη[ία ρεγοθηθθαί (4) Ἐναρταπέία οηἵπα 

Πα, ααογΗπηέαη(ς 56η8Η5 οχμαα[ῖοπα 5 ῥογοθ]Ίθης, 

οπιηίηο γ65 ἁἰνίηα ο5ί οἱ ογαμίοπο Πλα]ου, απ οἱ ργοσ] οοπ(ῖ- 

ποηίθπα παπο ργωίογηανἰσαηί{ας γο]αρίαἰ]5 50 ΠΟΠ ΙΠΙΠΊΠΠΘΡ 

6886 ροβίαγ. Ὑοτίς επΙη {6ΠΙΡΟΓΟ οχοἰ(αίας α ἴαιυνα γοπίαβ 

ο πηγγη][ογίς οί 4 σοη5 ορίογῖς ατβιαςδίς οχµαἰαηίθς οο- 

ΥΠ α1γα5 ΤΠ. γ]οίπας πηατῖ5 ρατίθΒ αηβηλΙ{. Νοτ οηἵτῃ 

αβ]θοίαιη αἵ αιαδῖ οχο]θβδορΠίεία, αἱ αραιά πο, ατοπηᾶία Πα- 

ἴπταπα παβθθηέ, 564 γΙΓ{ΠΙΘΙΩ απο ποναπα οἱ ἵπ Πογα τι- 

Εοηίσιη ἂά ΙΠΙΠΙΟΡ πδαιθ 8εηδις οαρΗΠίον ἱταης(απάπη(. 

(5) Όυπι οηΙΠῃ ογαροταηίες [Γασταπ{Ιβδίπιογαπα. σαγΠΙη Πχ 

κρἰηίης α αγ; (γαηδρονίαηπί, Πἱ αἱ Ἱποππάα εί οορίοδα πος 

ηΟΠ. δαπ(α οοπάασεῃς αἱ Ἱπηδίαία εκ ορίπιῖς οἀοπριας 

πηϊχίπγα αἆ ]οβοηίας ογαηι ἴ]απι ἀα[ογαίαγ. Νοι οηίπι οχ. 

{αοία Ιποῖδο, οί οΗ]15 νίρου Πα αχδρϊναν{ί, αἱ απ πι ᾱἷ- 

νοιςὶ σοηθγῖ5 Υαδα δἱί νουοήαϊίας5, 5εᾱ α τούθη(1 παἰηπίαΐο εί 

ἁῑγίπα οἴποσγ θΗ1ρῖς παίαγα οἀσογα [ας 1]α Ῥγοπιαπαί; αἆθο 

αἱ, απὶ ραγΗαίρος Ἠη]ας Ῥουἱ δηί, απαρτοδῖα {αρι]15 ἀεσαῃ- 

ἰαία δἱρί ἐναί νιάἀδαπίαν : συ 4πα 6ΠΊΠΊα θάογάπη βαανγ]ίας ᾱ]- 

ση]15 56 ΠΟΠΙΘΗ Ἰαιιά Ἱηγεβίαί. 

ΧΙΙΝΠΙ. Νεο ἰαίπθη Ππίοσγαπ πΙ]]αα ο Ἱηγ]άία ρογηιίχ{ίαπα 

Ίμαπο {οιοἰίαίοπι 5ου5 Ιοπαηῖρας α(αάΙέ, 5οᾷ (απ 15 ἀοβιις 

ποθιπηθη {η αοᾶ σπα αά]αηχίέ, απο ρε; «οπΗΙΠΠΑΙΠΑ Ώοπο- 

ΤΠ αΠαθηΜΙαΠα ἀθος 6ΟΠίΘΠΗΠΘΥΟ 5ο πηοοτα ἀοοραπίι. 

(0) Φαἰΐας ομίπα (γαρταπ{ἱδδ[ρηί δεΓρεη Ρας αβπάσηί, 6ο1ογθ 

Ραπίσεο, Ιοηρ]αάἶπο ρίμναπιᾶ, αἱ ΙΟΥΝ ΡίαΠ6 Ιπιπιοᾶ{σᾶ- 

ΡΗΙ. Ααδιία ααοάαπα Γεαηί, οἱ οοποϊ(αΐο ἵπ αἰίὴ Ἱπαρείπι 

οοτρα5 οναοηίαηί. (9) βἰηση]αγο απἷά 1ηοο]ίς Ίοηρο ἀελή]]- 

{αΐῖδ πποιῬο αοοϊΙ{. Ναι απία Ἱηπιηοᾶθταία Ῥοποίγαπάϊ γί5 

εοτριι5 Ῥογῇ/αί, οἱ οοηογεοπθπα αἆ Ἰαχιαίοια τοαίρῖέ, υῖκ 

οπταΡΙ15. ἑαπάσια οχθο]ιῖο οοπδα(αίαγ. Ι46γσο Ρἱεηπαῖηθ 

ἨήγοἽο Ῥανρα βαση αρτῖς [ασοἱπηί, αἲ ηἱη]ίας [’4ρυ8Η- 

Πω νῖγος οοπίτανΙ οὐοιῖς παίαγα οχρασηθη{. ΒΟΠΙΠΙ ΘΠΙΠΙ 

Ἱαδία πποµδητα. οἱ οοπνοπἰοη{ οάΐπο αἁλΙρίίαπη Ίαγαί οἱ 46- 

Ίοσίαί ποιπίησς : ἀθβίίαπα ααίεπα Ργοροτ{ἱοπίς εἰ ορρογίπ]- 

{ας πιοᾶσπα οχοσοάσης η[Γαοαοδαι δη] ΙαΓ5ΙΠΙΟΠΕΙΩ Ἠαβοί. 

(4) αοπίΐς μα] α5 οαραἱ οδί 108, απαΠ1 Ραρας γοραη{, ποη!ί 



[ρτὸ, 216.) 

σµένη. Βασιλέας ὃ᾽ ἐκ γένους ἔχει τοὺς διαδεχοµένους, 
οἷς τὰ πλήθη τιμὰς ἀπονέμει μεμιγμένας ἀγαθοῖς καὶ 

καχοῖς. Μαχάριον μὲν γὰρ βίον ἔχειν δοκοῦσιν, ὅτι πᾶ- 
σιν ἐπιτάττοντες οὐδένα λόγον ὑπέχουσι τῶν πρατ- 

6 τοµένων ' ἀτυχεῖς δὲ νοµίζονται καθ ὅσον οὐκ ἔξεστιν 

αὐτοῖς οὐδέποτε ἐξελθεῖν ἐκ τῶν βασιλείων, εἰ δὲ µή, 
γίνονται λιθόλευστοι ὑπὸ τῶν ὄχλων κατά τινα γρη- 
σμὸν ἀρχαῖον.. (6) Τοῦτο δὲ τὸ ἔθνος οὗ µόνον τῶν 
πλησιοχώρων Ἀράθων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων 

10 διαφέρειπλούτῳ καὶταῖς ἄλλαις κατὰ μέροςπολυτελείαις. 
Ἐν γὰρ ταῖς τῶν φορτίων ἀλλαγαῖς καὶ πρᾶσεσιν ὄγχοις 
ἐλαχίστοις πλείστην ἀποφέρονται ττιμὴν ἁπάντων ἀνθρώ- 

πων τῶν ἀργυρικῆς ἀμείψεως ἔνεχα τὰς ἐμπορίας ποιου- 

μένων. (6) Διόπερ ἐξ αἰῶνος ἀπορθήτων αὐτῶν γεγενη- 

µένων διὰ τὸν ἐχτοπισμόν, χαὶ χρυσοῦ τε χαὶ ἀργύρου 
πλήθους ἐπικεκλυχότος παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ µάλιστα ἐν 

Σάΐέαις, ἐν ᾗ τὰ βασίλεια χεῖται, τορεύµατα μὲν ἀργυρᾶ 
τε καὶ χρυσᾶ παντοδαπῶν ἐκπωμάτων ἔχουσι, χλίνας δὲ 
καὶ τρίποδας ἀργυρόποδας, χαὶ τὴν ἄλλην κατασχευὴν 

30 ἄπιστον τῇ πολυτελεία, χιόνων τε ἁδρῶν περίστυλα, 

τὰ μὲν ἐπίχρυσα, τὰ δ᾽ ἀργυροειδεῖς ἐπὶ τῶν Χιονο- 

κράνων τύπους ἔχοντα. (7) Τὰς δ' ὀροφὰς καὶ θύρας 
γρυσαῖς φιάλαις λιθοκολλήτοις καὶ πυχναῖς διειληφότες, 

ἅπασαν τὴν τῶν οἰκιῶν κατὰ µέρος οἰκοδομίαν πεποίην- 

ται θαυμαστὴν ταῖς πολυτελείαις ' τὰ μὲν γὰρ ἐς ἀργύ- 

ρου καὶ χρυσοῦ,τὰ δ) ἐξ ἐλέφαντος χαὶ τῶν διαπρεπε- 

στάτων λίθων, ἔτι δὲ τῶν ἄλλων τῶν τιµιωτάτων παρ᾽ 
ἀνθρώποις,κατεσχευάκασιν. (8) Ἀλλὰ γὰρ οὗτοι μὲν 
ἐκ πολλῶν χρόνων τὴν εὐδαιμονίαν ἀσάλευτον ἔσχον 
διὰ τὸ παντελῶς ἀπεξενῶσθαι τῶν διὰ τὴν ἰδίαν πλεον- 

εξίαν ἕρμαιον ἡγουμένων τὸν ἀλλότριον πλοῦτον. Ἡ 

δὲ κατὰ τούτους θάλαττα λευχὴ φαίνεται τὴν χρόαν, 
ὥςθ᾽ ἅμα θαυμάζειν τὸ παράδυξον καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ 

συμθαίνοντος ἐπιζητεῖν. (9) Νῆσοι δ εὐδαίμονες πλη- 
σίον ὑπάρχουσιν, ἔχουσαι πόλεις ἀτειχίστους, ἐν αἲς τὰ 

βοσκήµατα πάντα λευχὴν ἔχει τὴν χρόαν, καὶ τοῖς 

θήλεσιν αὐτῶν οὐκ ἐπιφύεται τὸ χαθόλου χέρας. Εϊς 

ταύτας δ᾽ ἔμποροι πάντοθεν χαταπλέουσι, μάλιστα δ) 

ἐκ Ποτάνας, ἣν Αλέξανδρος ὤχισε παρὰ τὸν Ἰνδὸν 

ποταµόν, ναύσταθµον ἔχειν βουλόμενος τῆς παρὰ τὸν 
Ὠκεανὸν παραλίου. Περὶ μὲν οὖν τῆς χώρας καὶ τῶν 

ἐν αὐτῃ κατοικούντων ἀρχκεσθησόμεθα τοῖς εἰρημένοις, 

ΧΙΥΠΙ. Περὶ δὲ τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν ὁρωμένων 
παραδόξων ἐν τοῖς τόποις οὐ παραλειπτέον. Θαυμασιώ- 
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ἐὅ τατον μὲν οὖν ἐστι τὸ περὶ τὴν ἄρκτον ἵστορούμενον καὶ 

πλείστην ἀπορίαν παρεχόμενον τοις πλοϊζομένοις' ἀπὸ 

γὰρ μηνὸς ὃν καλοῦσιν Ἀθηναῖοι μαιμακτηριῶνα τῶν 

ἑπτὰ τῶν κατὰ τὴν ἄρχτον ἀστέρων οὐδένα φασὶν 

ὁρᾶσθαι µέχρι τῆς πρώτης φυλαχῆς, τῷ δὲ ποσεϊδεωνι 

50 µέχρι δευτέρας, χαὶ χατὰ τοὺς ἑξῆς ἐκ τοῦ χατ ὀλίγον 

[πλοϊζομένοις]. (5) Τῶν δ’ ἄλλων τοὺς ὀνομαζομένους 

πλάνητας ἀθεωρήτους ὑπάρχειν, τοὺς μὲν μείζονας τῶν 

παρ ἡμῖν, ἑτέρους δὲ μηδὲ τὰς ὁμοίας ἀνατολὰς χαὶ 

δύσεις ποιεῖσθαι" τὸν δ) ἥλιον οὐχ ὥςπερ παρ) ἡμῖν βραχὺ 
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1ΠΟΨΠΙΡΟΗΦ. Ῥοσος 5ποζρβκίοπο ϱοΗ1]ὶ πωροταηί : ααἰδας 
Ἠοπουος5 Ώορίς Πμα[ίδαιιο Ρουηιχίος νι]σις ἀσ[ομί, Ἠοαίαῃι 
απἱάθηα γΥἱίαῦα αποτο γἰάδηία, απο ομησ(ἷς Ίάγα ἀαηίος ἱρεῖ 
ΠΙΠΙ4Π1 βοδίοΓΙΗΠ ἃ 56 γα(ἴοποπη το άργο οοριηίης, Αέ Ππέο]ῖκ 
ου" πη οοπά 1ο οδε, απαίοπις ἨΠΠΟ(ΠΑΠΗ ο Τθσία οχίτο Π]]ς 
Ἠοεί : οἱ οοπίτα ορουῖηί, ρ]ους Ιαρίάπα οοπ]θοία (δἱο οΠἴμῃ 

Υγεία» ]10οί ογαεπ]αη) οο5 ουγ]Ε. (6) Ναῑίο σος πο ΠΠ]. 

Ππιος {αηίαΠα Αταβος, 5οᾷ οσίογος θἱἴαῦα πιορία]ος ἀῑντῆῖς οἱ 

απαγ1ς ϱΘΡΗΙΗ ΡγΘΙΙΟΡαΓΙΠΧ οορία απίοσσ]Πε. ΝαΙΑ ἵῃπ σοΠ]- 

πηεγοῖς Ύπαπάο αφά ἀῑφίταμαηί, ρτο οχἰραῖ Ῥοπάστίς 

πιοός ΡΙΙΤΠΛΗΠΙ απεγαπ{ ρτοἵ ρα οιπηίρ5, απῖ 41σοι- 

{πα γερας φαἱ5 οοπηηίαΠ{. (6) Ἰά6ο 4 πΠι Ρε ΟΠΊΠΙΗΙΗ 

πηεπιοτΙαῦα Ῥνορίει Ἰοηρίηφαίοηα δἶ[ας 1 πι] της Ππυπη 

Ροίεδίαίεπη γεπερίηέ, απγῖᾳιιθ οἱ απ σοι({ οορία ααςί οἵοΠ]- 

Πμαηί, ππαχίπ]ο δαρίς, αὈὶ τορῖα Πὶς 860465, {ογαιιππαία οππη[ς 

Εεπειῖς εί εχ απσοπίο απτοΠιιθ Ῥοομ]α, Ἰδείο ομἵαπι εί 

ΠΠροάςς αὐβοηίεἰς Επ]οῖ5, αἰίαπιᾳιο δηρε]Ιθο[ἴ]θιη πιαρῖς 

απάτη ο’εάᾶς 5 {Πο58Π1 ροβδἰάθηΐ. Ῥοτίίοιις ΠΠΑΡΠΑΤΗΤΗ ϱ0- 

ἸαπηπαγΙη. ραγί{Πα ἀθαπταίαο Πί, ρατίίπῃ αγσοηίθα ἵη σαρ]- 

{ε15 Παβοπί ουμαπιοηία. (7) Τααπσανία οί Ρροτίῶ ετεβρτας 

εχ απγο εἰ ρυοΙοςῖς Ιαρίῇϊς ρἰα]ας οδίοπίαπί; ἰᾳπἱάσηα ἵπ 
ἰοίαΠα οά1απα η δίγαοίοποπα πηϊγίβοος Ἱππροπά απ δαη(]5 : 
ηυης α’ΡεΠίο εἱ απΤο, ηππο 6Ώογε αἱ Ιαρίῇ1 οχαιιἰς]ῖς αἰῑίς- 

απα αραιά Ποηιίπθς ΠΠασησ α5Ηπια[ἰοηῖς τοῦας Ί]ας οχοί- 

ηαηί65. (8) Ρεν πιπ]ίας οΏἵπῃ οίαίος Π]αΏο[ασίαίαπα γοίπογο 

Γε]οαἴεῦα , αοά Ἰοηφίςςίπιθ τοπιοίῖ δυπί αὖ ΠΠ, αἱ ρου 

ΔΥαΠΙΠαΤΩ 5Η 4Πῃ Τη αΠἴογαπη ορίθα5 ΠάόΥ ΠΠ ροπη{. Μανο Π]ίς 

ἑαπάἰά πα τείονγί οοἱοτοία, τί ααῑς. ἰπιυ] ἹπαςΙέαίαπη γοἱ Π]ο- 

ἀππι εί οπαδαῦ πποη{ο ἀοπηϊτοίαν. (9) Εοταπαία ΡΤΟρε 

Ἱηδι] οχδίαηί μαιιά πππ]ῖς βδηυομίαία ορρίἀΐς, αβή ρτο- 

5ε5 εί αγπιεηία οπιηία π{νοἵ 5αΠ{ οὐ]οπί5; πθο ΠΙΙΗΠΙ Γομ]ίησο 

φεχυῖ οοἵηὰ αρηαδο αν. Αά Ἠα5 απάίστιο πιογοαίογος 60Π1- 

πηθαπ{έ, Ἱπργϊηιί5 α Ῥοΐίαπα, απαπα Αἰοχαπάςι αἲ ΠπάΙη Πι- 

ΊΠΘΠ οοπαἰα1έ, αἱ εοπηπιοάαπα 1π ία Οεοαπῖ ογὰ ΠΑΥΙΙΠΙ 

βία{ἴοπεπα Ἰαῦοεγοί. Α{Φπϊ ἆς νορίοµθ ἠα6 ε]αδᾳπο Ιποο]ί5 ]άΠὰ 

5α{ ἀἰσίιπα 6556 ΔΤΡΙΤΑΙΩΙΙ. 

ΧΙΙΥΠΠ. Νυπο ασ πηῖγα ἰδί]ο ἵῃ οΦ]ο γἰάρπίιτ ΠΟΠ ρταν- 

{ου ίοηύα δαπ{. ΟΠΙΠΙΠΠΑ Πακ Ιππαιη ἱπουδί αἀπιϊγα(ἴοηθι 

πθς ΠΊΘΚΙΟΦΓΕΙΩ παν Ισαη Ρις ἀπρΙαΙοπεπα πιογοί, αοά 46 

Ότδα 6Φ]α»!1 ΟΠΠΠΠΕΙΙΟΤΑ{ΗΓ. Α ΠΊΘΗΞ6 ΘΠΙΠΙ, 416 Μαπηαςί6- 

ΥΙΟΠΘΙΑ Αοηίθηςε5 γοσαη{, πα]]α Φορίεπι ο ΙΠῃ 5{ε]]α οἶγσα 

Ότεαπι α πανϊραπ θα» οοηδρίοί πατγαίατ 4 ΡΓΙΠΙΑΠΙ α1δατιθ 

γϊρσιπαπας Ροδίἁθογ 1δαι16 αἲ 5εοπηάαπας απο ργορτοθδ- 

βΊοπο 5ο(πθη{{ρα5 πιοηδῖρ5 οσίι5 ρα ]α η γοίαγά αν. (9) 

Ῥο τοῖς σας, αιτας ο’ Γαΐίσας γοσαηΐ, οοπεροθο(! ΠΙΟΓΙΠὰ ΠΟΠ 

οχη]ρουί : αῑας ΠΊάΙΟΓΟΣ 6556, 4ΠΑΠῃ ΠοΡΙ5 ΥΙάσοΠ{ΗΓ: α[αξ πο 

ορηςμ]] πιοᾶο α5οσπάσγθ ας ἀεδερηάσιθ. Νου 5ό]οπα, πῖ αριιᾶ 

ΤΙ 
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πρὸ τῆς ἰδίας ἀνατολῆς ο ομο τὸ φῶς, ἆλλ 

ἔτι νυκτὸς οὔσης σκοταίου παραδόξ ως ἄφνω φανέντα 

(8) Διὸ χαὶ μηδἐποθ᾽ ἡμε έραν ἐν ἐχείνοις 
5 

ἐκλάμπει». 

τοῖς τόποις γίνεσθαι πρὶν ὁραθῆναι τὸν Ἅλιον' ἐκ μέσου 

δὲ τοῦ πελάγους Φασὶν ἀναφαινόμενον αὐτὸν ὁρᾶσθαι 

μὲν ο ση παραπλήσιον τῷ πυρωδε εστάτῳ, σπινθῆ- 

ρας δὲ ἄφ᾽ ἑαυτοῦ μεγάλους ἀπορῥίπτειν καὶ τῷ τύπῳ 

μῇ κωνοειδῆ φαίνεσθαι, καθάπερ ἡμεῖς δοξάζοµεν, ἀλλὰ 

χίονι τὸν τύπον ἔχειν ἐμφερῇ; μικρὸν ἐμ θριθεστέ έραν 

ἔχοντι τὴν ἀπὸ τῆς χεφαλῆς ἐπιφάνειαν, πρὸς δὲ τού-- 

τοις μήτ᾽ αὐγὴν ποιεῖν μη) ἀχκτῖνας βάλλειν ἅ ἄχρι πρώ- 

της ὥρας, φαινομένου πυβὸς ἄλαμποῦς ἐ ἐν σχότει: δευ-- 

τέρας δ᾽ ἀρχομένης, ἀσπιδοειδῆ γίνεσθαι χαὶ τὸ φῶς 

βάλλειν. ἀπότομον καὶ πυρῶδες καθ) ὑπερθολήν. (9 

Κατὰ δὲ τὴν δύσιν ἐναντία γίνεσθαι συμπτώματα τν 

αὐτόν" δοχεῖν γὰρ τοῖς ὁρῦι χαιναῖς ἀχτίσι φωτίζειν 

τὸν χόσμον οὐκ ἔλαττον ὡρῶν δυοῖν, ὡς ὃ Άν Υαθαρχί- 

δης ὁ ἘἨνίδιος ἀνέ «Ύραψε, τριῶν. Τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν 

ἄδιστον τοῖς ἐγχωρίοις φαίνεσθαι, ταπε ινουµένου τοῦ 

καύματος διὰ τὴν δύσιν τοῦ λλίου. (6 ο δ) ἀνέμων 

ζέφυροι μὲν καὶ λίδες ἔ ἔτι δ) ἀργέσται χα) εὐρουπνέουσι 

καθάπερ χαὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις' νότοι δὲ κατὰ μὲν Αἰ- 

θιοπίαν οὔτε πνέουσιν οὔτε Ἰνωρίζονται τὸ σύνολον, 

χατὰ δὲ τὴν Τρωγλοδυτικὴν χαὶ τὴν Ἀραδίαν θερμοὶ 

χαθ᾽ ὑπερθολήν, ὥστε χαὶ τὰς ὕλας ἐκπυροῦν 

καὶ τῶν καταφευ]όντων εἰς τὰς ἐν ταῖς καλύέαις σχιὰς 

ἐκλύειν τὰ σώματα. “Ὁ δὲ βορέας δικαίως ἂν ἄριστος 

νοµίζοιτο, διικνούμ.ενος εἷς ἅπαντα τόπον τῆς οἰκουμέ- 

νης καὶ διαµένων ψυχρός, 

ΙΧ: Πούτων  ὃ δ) ἡμιν διευκρινηµένων, οἰκεῖον ἂν 

εἴη διελθεῖν περὶ τῶν Λιθύων τῶν πλησίον Αἰγύπτου 

χατοικούντων καὶ τῆς ὅμόρου χώρας. Τὰ γὰρ περὶ Κυ- 

ρήνην χαὶ τὰς Ἀνρτειςοξτι δὲ τὴν µεσόγειον τ τῆς κατὰ 

τοὺς τόπους τούτους γέρσου, κατοιχεῖ τέτταρα } γένη Λι- 

θύων: ὧν οἳ μὲν ὀνομαζόμενοι ἸΝασαμίωνες νέµονται τὰ 

νεύοντα μέρη πρὸς νότον, οἳ ὃ) Ἀὐσχίσαι τὰ πως τὴν 

δύσιν" οἱ δὲ Μαρμαρίδαι χατοιχκοὺσι τὴν μεταξ ξὺ ταινίαν 

ο που καὶ Κυρήνης, µετέχοντες καὶ τῆς πο 

οἳ δὲ Μάκαι πολυανθρωπίᾳ τῶν. ὅμοεθνῶν προέχοντε ες 

νέμονται τοὺς τόπους τοὺς περὶ τὴν Σύριν. )᾿ 'ῶν δὲ 

προειρηµένων Λιόύων Υεωργοὶ | μέν εἶσιν οἷς ὑπάρχει 

χώρα δυναµένη καρπὸν φέρειν δαψιλῆ, νομάδες δ᾽ ὅσοι 

τῶν κτηνῶν τὴν ἐπιμ. λεω ποιούµενοι τὰς τροφὰς 

οασιν’ ἀπὸ τούτων: ἀμφότερα δὲ τὰ γένη ταῦτα βα- 

σιλέας ἔ έχει χαὶ βίον οὐ παντελῶς ἄγριον οὐδ᾽ ἀνθρωπί- 

νης ἡμερότητος ἐξηλ) λαγμένον. Τὸ δὲ τρίτον πο οὔτε 

βασιλέως ὗ ὑπακοῦον οὔτε τοῦ δικαίου λόγον οὐδ) ἔννοιαν 

ο) ἀεὶ ληστεύει" ἀπροςδοκήτως δὲ τὰς ἐμθολὰς ἐκ τῆς 

ἐρήμου ποιούμενον ἁρπάζει τὰ παρατυχόντα, καὶ τα-- 

κννς ἀνακάμπτει πρὸς τὸν αὐτὸν τόπον. (8) Πάντες ὃ᾽ 

Λίόυες οὗτοι θηριώδη βίον ἔχουσιν, ὑπαίθριοι διαµέ- 

νοντες χαὶ τὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἄγριον ἐζηλωκότες: 

οὔτε Ὑὰρ ἡμέρου διαίτης οὔτ᾽ ἐσθῆτος μετέχουσιν, αλλὰ 

δοραῖς αἰγῶν σχεπάζουσι τὰ σώματα. Τοϊς δὲ δυνάσταις 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1. (216, 517.) 

πο5., πιοβίσοαπα ογεα] 51ο Ίαρας ργαπίέενο, 564 Ιπίεπαρθεία 

αάῃις ποσίο ἱπδο]θπίί αρρατίοηθ 5αδί{ο ε]σογο. (3) Ιά8ο 

πΙΠ( Παπ. 1ο ρτία5 ΙποβδέςΓθ, 4141 5ο] οοηβρίοἰαίαν. Οἱ 

οχ Ππθίο, αἱ αἰαπί, Ρο]ασο οπιτρῖέ, οππάθη(ῖ αβδιπι]]ῖς οαΓ- 

Ρομπ], οἱ οη{]]α5 46 56 ἱησεηίες Ργο]ϊοίί. Νεο τοίαπᾶα, αι 

ἀῑδοί, αἱ ποβίς γἰάσία, Πσανα αρρατθξ, 566 6οΙαπηηΩ» 8Ρ6ΟΙΕΠ 

γοίοτε, ου]α5 οαρα{ αἰαααπάο ογαβδίας5 αρραιθαί. Ῥγῶίεγθα 

πηο(μ6 ϱΡ]Ιοπάοτ6ίΏ πεΠιαθ ταᾶ1ος αἆ ΡΙΙΠΙΔΠΙ πδαιθ ἨΟΓαΠΑ 

ἑαπάί{, 5εἆ ιἱ Ισηίς αΏδαπα Ίασς ἴπ (οπερηῖς επη]σα!, Ιπειηίε 

φοοιπάα, οἱγροαῖ {οσα ἴπδ σέ, δαβίίαπΊαπε ἄο 5ΗΡΓᾶ ΠῃΟ- 

ἀαπι (81γεης Ίππο ἀδροιρίί. (4) Βαβ σεεαβΙΠῃ ΥεΓο εοἩ- 

ἰνατία ἵΠ 1ρ5ο ογαπίυη{. Νάπα ποτί5 ταύςδ ποπ ππας (παἴη 

ϱ6υ ἆπας, νο] αί Αραιανομίάες 5οηρίέ, Ρε {τες πογας Π]ι- 

αίνατα ππππάατη Ἱπίπεπίρας νἱάείαγ. Οποά ἵεπρας Ιποο]ς 

ΟΠΩΠΙΗΠΩ οδί Παουπαϊδείππαπα, ἀεπιῖημίο |1Π ρα οἐσᾶδπα 

φο]ΐς αοδία. (5) Ἐν νοπ!ῖς Εαγοπίϊ εἰ Α/ΠΙ6Ι, πθς ΠΟΠ ΑΓσεςίορ 

οἱ Επί, αἱ αοῖ (αγγαναπη, δρίταη{: 564 Αιδίηῖ ρε ΑἰΠΙορίαπι 

πθ(Πθ [Παπί πθαιθ ἵη 1]άΠ1 ΎεΠεΓθ οοσηΠΙοπεΠη. Τη Τγορίο- 

ἀγίίοα {απιθη αἱ Αγαβία ΓΕΓΥΟΤΕΠΙ 8Ηργα πιοάσπι Ιπ{επάπηί, 

ἵία αἱ θἴἼγας αποσπο Ιπορπάαπέ; εἱ σηαπινῖς 50 ἑασιτίοτπα 

άΠΙΡΓΑΠΙ Ποπηίηος τοβιρίαηέ, {οίο {αππεπ 6ΟΓΡΟΓΕ 6Ιαηρίθ- 

ςοιπ{. Τά4εο Ῥογθᾶς ππθηίίο γεπίογαπη ορέίπλας Παδἱερίατ, ααί 

(οί Ρογγαάθης ο Ῥεπα Ῥογρείπαπι το σογαπάϊ ΥΙτη ο0η- 

β6’να/. 

ΧΙΙΧ. Ες ἴία οχρ]αηαίίδ, Α{ο5 οὔαπι Ργρίο ρτορίη- 

σος οἱ οοπ{θγπιίπα Η15 οσὰ Ρ6γ6ΙΓΡ6ΥΘ ποπ αἰεπαπα Γαθυῦτ. 

Ναππαιθ ΟΥΤΟΠΟΠ θἱ Θυτίες εἰ πιεάΙίει/αηοᾶ Ἠπ]ας τερἰοηἰ5 

αορο]απί αααίέαος Α{ΓοΤΙΠΙ Ρεπογα. ΝᾶβάΠΙΟΠΕς αἱ γοςδη- 

(απ, Ρατί6θ Απδίνο οχρορίίας {εηοπί; Αιδομίςα γειδια5 οσοἷ- 

ἀοπίοιι Παρίίαπίε: Μαγπιατίάς Ίοηςσος Ιπίετ ΟΥτεπεη εἰ 

ργρίυπι ἰγασίας αἆ πιατί5 π5απε Πίοτα (Γεαιεπίαπί. Μασαν, 

οπηπίαπα οοσηαίαγαπα βοπ απ Ῥορα]οβίςεΙπη!, αᾱ Ἁγτίες 5υπί 

το]οσ. (9) Ἐκ Πὶδ ΑΠΟτΙπη 6ου ρις αστ]σο]ο» 5αη{, ααῖρας 

5ο πα αἲ Ἰαϊσαπι ΠΓαραπα οορίαπα ργούπσοἙηάσηι αρίυπη 601- 

Πρι, Νοιηᾶᾶος αϊ, αμίσαπαπε το Ῥδεπαρίο ἀφηίΐ ορεταΠη, 

αἱ νἰοίππι ἴπάο ασ(αἰγαπί. Ὁυππιάαθ 6εηας 51ο Ραγεί τορί, 

νἰίαπιαιι ποη. Ῥήοσδας {ο ΠπαΙα απί αἲ Παπηαπίίαης οσ]ία 

τοπιοίαπα ἁασίί. Τογίαπη Υενο που γοσὶ 5αράΠαπα, πες παν] 

οἱ «απ ταἴοΠαπα. ποήαππ(αθ Ἠβθης, Ρονροαίαῖς Ιπάμ]ρεί 

Ἰαίγοσἰπ]ΐς : ογαρΗοπίρα5 5αΡίίο ο 5οΗά(πε [α6(ἱ5, σαισργ]5 

ουσία ἀηίρίαπί οἱ 5ίαπι αἆ εοπβμοία 56 Ἰηδίτα 5αράποιπί. 

(3) Οπιπες Πὶ ήργος 5αῦ 4ἱο οοπηπιογαη{θ8 Ῥοα]]αῖπο ΠΟΓΘ 

γἰναπέ, διαάἤδαιθ ε[ογα(ἰ 5υπ{. Χθο 6ΠΙΠη γϊσία, πος γεβ[ίιι 

οπ]άοτο αἰΠοϊαμίαν, 5οὰ οαργαΤαπα ρο]Ηρια5 εογροΓα Ππέεβιηί. 

Ώιιοίριις Ἰογια πα ]α. ομηπίπο δαΠέ 1965, 5ο ἔπσγος Ππεηίΐ5 
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(518. 519.) 
ο νι ., 

αὐτῶν πόλεις μὲν τὸ σύνολον οὐχ ὑπάρχουσι, πύργοι 
δὲ πλησίον τῶν ὑδάτων, εἰς οὓς ἀποτίθενται τὰ πλεο- 

/ -ω 3 / ΔΝ α) ςϱ / Ν 

ναζοντα τῆς ὠφελείας. Τους δ᾽ ὑποτεταγμένους λαοὺς 

κατ᾽ ἐγιαυτὸν ἐξορχίζουσι πειθαρχήσειν' καὶ τῶν μὲν 

ὑπακουσάντων ὡς συμμάχων φροντίζουσι;, τῶν δὲ μὴ 

προςεχόντων θάνατον καταγνόντες ὡς λησταῖς πολεμοῦ- 
ή ε 1 Δ .». ου 3 ο - κο ΄ 

σι. (4) Ὅ δ᾽ ὁπλισμὸς αὐτῶν ἐστιν οἰκεῖος τῆς τε χώ- 

ρας καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων' κοῦφοι γὰρ ὄντες τοῖς σώ- 

µασι καὶ χώραν οἰκοῦντες κατὰ τὸ πλεῖστον πεδιάδα, 

πρὸς τοὺς χινδύνους ὅρμῶσι λόγχας ἔχοντες τρεῖς καὶ 
/ 3 / ασ εο Ἡ Ἐν 2 ΑΝ 

λίθους ἐν ἄγγεσι σχυτίνοις' ξίφος δ᾽ οὐ φοροῦσιν οὐδὲ 
/ ο) οἱ, ϱ 3 / ο 

κράνος οὐδ) ὅπλον οὐδὲν ἕτερον, στοχαζόμενοι τοῦ προ- 

τερεῖν ταῖς εὐχινησίαις ἐν τοῖς διωγμοῖς καὶ πάλιν ἐν 

ταῖς ἀποχωρήσεσι. (56) Διόπερ εὐθετώτατοι πρὸς δρό- 

ἰσὶ καὶ λιθοθολίαν, διαπεπονηκότες τῇ μελέτ' μον εἰσὶ καὶ λιθοβολίαν, διαπεπονηχότες τῇ µελέτη 

καὶ τῇ συνηθεία τὰ τῆς φύσεως προτερήματα. Καθόλου 
Ἀ Δ .Ἡ ” ή ευ Δ / 3” ἀ / 

δὲ πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους οὔτε τὸ δίκαιον οὔτε τὴν πίστιν 

κατ᾿ οὐδένα τρόπον διατηροῦσι. 
ο. λ κ. / αἰ κ. [4 .ω -- ον, / Β 

,. Τῆς δὲ χώρας ἡ μὲν ὅμορος τῃ Κυρήνη γεώδης 
Ν / ’ / / 

ἐστὶ καὶ πολλοὺς φέρουσα καρπούς" οὐ µόνον γὰρ ὑπάρ- 
/ 3 Ν Δ κ. 3! ψ 2 9 / 

χει σιτοφόρος, ἀλλὰ καὶ πολλὴν ἄμπελον, ἔτι δ᾽ ἐλαίαν 

ἔχει καὶ τὴν ἀγρίαν ὕλην καὶ ποταμοὺς εὐχρηστίαν 
παρεχοµένους ἡ ὃ᾽ ὑπὲρ τὸ νότιον µέρος ὑπερτείνουσα, 

καθ) ἣν τὸ νίτρον φύεσθαι συµβέθηκεν, ἄσπορος οὖσα 

καὶ σπανίζουσα γαματιαίων ὑδάτων, τὴν πρόςοψιν ἔχει 

πελάγει παρεμφερῇ: οὐδεμίαν δὲ παρεχοµένη ποιχιλίαν 

κατὰ τὴν ἰδέαν ἐρήμῳ γῇ περιέχεται, τῆς ὑπερχειμέ- 
νης ἐρήμου δυςέξιτον ἐχούσης τὸ πέρας. (5) Διόπερ 
”ν) 38” ελ 3 / 3 . ουὉ ο” 4 

οὐδ' ὄρνεον ἰδεῖν ἔστιν, οὗ τετράπουν ἐν αὐτῃ ζῷον πλὴν 
/. Δ / 5 Ν . λ εως Ῥν μα 

δορχάδος χαὶ βοός, οὐ μὴν οὔτε φυτὸν οὔτ᾽ ἄλλο τῶν 

δυναµένων Ψυγαγωγῆσαι τὴν ὅρασιν, ὡς ἂν τῆς εἷς µε- 

σόγειον ἀνηκούσης γῆς ἐχούσης ἐπὶ τὸ μῆχος ἀθρόους 

0τ Ἐνσ᾽ ὅσον δὲ σπανίζει τῶν πρὸς ἤ ίον ἄν] ἵνας. Εφ᾽ ὅσον δὲ ζει τῶν προς ημερον βίον ἄνη- 
-. / - 

χόντων, ἐπὶ τοσοῦτο πλήθει παντοίων ταῖς ἰδέαις καὶ 

τῶν τοιούτων οὓς 

προςαγορεύουσι χεράστας, οἳ τὰ μὲν δήγµατα θανατη- 
φόρα ποιοῦνται, τὴν δὲ γρόαν ἄμμῳ παραπλησίαν 

ἔχουσι. (8) Διόπερ ἐξωμοιωμένων αὐτῶν κατὰ τὴν 
πρόςοψιν τοῖς ὑποχειμένοις ἐδάφεσιν, ὀλίγοι μὲν ἐπιγι- 

- / Ὑ / μ 

τοῖς μεγέθεσιν ὄφεων, μάλιστα δὲ 

/ ιά τσ ο ω Δ Αα / 

νώσκουσιν, οἳ πολλοὶ δ᾽ ἀγνοοῦντες πατοῦσι καὶ κινδύ- 

νοις περιπίπτουσιν ἀπροςδοχκήτοις. Λέγεται δὲ τούτους 
μι μ 3 / λ Ν ο ή 

τὸ παλαιὸν ἐπελθόντας ποτὲ πολλὴν τῆς Αἰγύπτου, 

(4) Γίνεται 

δέ τι θαυμάσιον περί τε ταύτην [τὴν χώραν καὶ] τὴν 
ο δ Ν Λ 3 / νά / (ρήῄ Δ 

χέρσον χαὶ τὴν ἐπέχεινα τῆς Σύρτεως Λιθύην. Περι 

γάρ τινας χαιροὺς καὶ μάλιστα κατὰ τὰς νηνεµίας συ- 

στάσεις ὁρῶνται κατὰ τὸν ἀέρα παντοίων ζῴων ἰδέας 
.] / ’ ο δή- λ 3 .ω ς Δ / 
εμφαινουσαι’ τούτων ὁ αἱ μεν Ίρεμουσιν, αἳ δὲ κίνησιν 

υ 

. / [ή { 

ποιησαιτὴν ὑποχειμένην γώραν ἀοίκητον. 

λαμβάνουσι, καὶ ποτὲ μὲν ὑποφεύγουσι, ποτὲ δὲ διώ- 
κουσι, πᾶσαι δὲ τὸ μέγεθος ἄπλατον ἔχουσαι θαυμαστὴν 

/ .. 

κατάπληξιν καὶ ταραχἢὴν παρασχευάζουσι τοῖς ἀπείροις. 
Αἷ Δι 2  / ν λ 2 / 3 Ελ 

(6) Αἱ γὰρ ἐπιδιώκουσαι τοὺς ἀνθρώπους, ἐπειδὰν κατα- 
/ ο. « 

λάβωνται, περιχέονται τοῖς σώμασι ψΨυγραὶ καὶ παλ- 
8 ή λ ου 3 Ύ ΜΥ  ἲ χ δ/ 

μώδεις, ὥςτετους μεν ζενους ἄσυνῆθεις ὄντας 9ιὰ το ὄξος 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟΠΙΙ 1/5. ΤΙ. 108 

Ρνοχίπαος, πρῖ Ῥγοάσπι, σα 5αρογῇῆμα οδί, τοροπ6Π{. 

Ῥρα[ίο» αποίαππῖς Πάοἱ 5ασταμποπ{ο αἆ ραγοπά σα αἀφίρίη- 

Ραπί. ΟΡίοπηροναπίες, αἱ δοοἵοδ, (ποπίαςς απῖ ἱπερογῖπηα 

γερυηί, σαρ[ῖ5 απηπ]ςίίος, αἱ Ιαίτοπος Ρε]]ο ροΓδο(ή- 

{πι (4) Ανπιαίαία οµῦὰ ραΐρία οἱ δ(μς1ῖς οοηγθηΙ{. ΟΙΤΗ 

επίπι ασΠ οἷπί οο/ροτα, οἱ {ουτας ἱρ]α Γη οαπηροςίτος 

ημαρίίοηές ἑΐρας ΠαδΗ ρας οἱ Ἰαρίάϊρας ασαοξ ἵπ. πιαςιι- 

Ρίο τοεοπά11δ, αἆ Ῥγω]ία εοπ{οπάΠ{; που σἱαάἴπΏι προ σᾶ- 

Ίοαπῃ πθο απἰά(παπ ῥρναθγοα ΑΤΠΙΟΥΙΠΙ σοφίαπ{, ἵπ Ἠος 

ἰαπίση Ἰηίοπ(, αἱ ἵπ ρογ5εσσπάο α{ γογοσοάοηᾶο ασϊ]ηαίο 

Ργορρο]θαπί. (5) Ἰά6εο αἆ οπγδ5 οἱ Ἰαρίάςς Ιαοπ]απάος 5ιιπίέ 

δρίἰαἰηαῖ, οαγὰ οἱ αδδιιο[ας{ίοπο οοπΗηπα παίπγορ Πα βΠαίθυα 

εχοο]εηίες. Οδίογαπα πάπα ουπΠΊπο 115, πα]]απα 4ποο- 

4πθ Ρασίο βά4επ οΓρα Ρεγορβνῖηος βαονα{. 

ῶ. ἙἩορίο ΟγΤαοποη αἰήπσοηπς5 ρ]ομοςα οδί πιπ]ίοδαιθ 

αἰσπῖί (αοίας. ΟΠ επίηα [Γαπιοπ{ογΙη Ὠποάο., 5εἆ οἱ γΙῖαπι 

αἱ οἸθαγαπα ατΏοτάππ(θ οἱ Ποιβαταπη οορία, πθς ποἨ Παπη]- 

ΏΠΙΗ οοπηπιο(Ι{αία ργῶίαί, Αἱ ασ π]ίτα αηδίτα]ες 5ο ρατίο5 

τερίο οχίεπαΙΐ, αβί πἰίατα ργογεηίέ, 5οπποηίθΠ πο αἁπη][- 

αί, εἰ ΠαγΙαΙρας ααιῖς ἀε[εσία 5ΙΠΙΙΊΕΙΗ Ῥε]ασο αἀδρθείαπι 

Ῥναρροί : πι]]α 1Ρῖ γατ]εία5., 5οἆ οπηπία αἴγοππιαπααιε Ἰποπ]{α 

αἱ ἀρδοτία, απογαπα αίογίογα Ιποκρ]σαβΙ]επῃ {γαηδίέιιςδ ΠΠΘΠΙ 

παβαπί, (9) Ι4εο πεο ανῖ5 που απαάταρες Πίο ρταίετ ἆοι- 

οαά6πα αἱ Ώογαπῃ 548 αξρθοίΠπῃ γοπ[{; ΙΠΙΠΠΟ πος Ρρ]απία Τρί 

πες απά απἱάρίαπα, απο γίδις Ἰοπηίηίε ἀοπιμ]εθαίατ. Τεγνα 

αιἱρρε Ιπίθγίμ5 τουράθης Ρ6: {γασίιαπῃ ΙοηβΙΒΦΙΠΊΙΠΙ ΑΓΟΠΑΓΙΙΠΗ 

οππηπ]]ς οδί ορρ]εία. Θι0 πη]πα5 νεο πεοθβδατία γ{{ δι - 

αί, ξο πιασίς νατία ππασπ]παϊπίς οἱ {οΥπις 5ογρθηριις 

Ἰαχηνίαί, ΠπαΧΙΠΙΘ Ἠΐς, απσδ οθταδίας Υοσαη{. ΤιείαΙος 

(9) 

1460 απππα ἃ δαὈδίγαίο 5ο1ο οϐ οο]οτίς δἰπιΠιά{ΠθΠα α Ρά165 

πιοῖθς Ἱπίογαπί οἱαδάσεπη(αθ 5αΠ{ 6ΠΠΙ αἴοπα οο]ογίς. 

ἀϊδεσιπαπίαν, ογοηῖί αἱ ρΙατίπηί σα]σαπίες 1]ος οχ 6ΓΓΟΓΘ Ἠπῃ- 

τουίδαπι πιονῖς ρονῖοπ]απα Ἱμουτγαπί. Ἠος [απιᾶ οδί, 1πι- 

Ῥτοβδίοπο 4ποπάαη ἵη Ἐσυρίυτη Γαοία, ΠΙΒΡΠΑΤΑ {6ΓΓΑΡ Ρ81- 

(ίσια Παριίαίοτίρας ἀοβιίμῖςςα. (4) ΜΙταρίε αίίαπα απἰάάαηι 

[ης {ογγορ δέ απο» δΥτά ορ]εσία» δ{ τορἰοπίρας οοη{ηρίί. 

Φιαπάοσια οπῖπα, οἱ πρ] γεη(ῖ5 απείῖς, οοπογεία 

σπσράαπη. «οτροτα Τμ αθγο γἱάρηίας, ΥαΓΙΟΓΙΠΙ ΑΠΙΠΙΔΠ{ΠΗΠΗ 

(ογι]ας οχμἠμοηίία, αποταπῃ αα απίεία 5ο οοη/ίπεπέ, α[ία 

ΠΙΟΥΕΠ{ΗΙ 5 Ἱπέθγά πι (ποσο Εαθίηί, ποτά σπα Ιη5εοίαπίΗΓ 7 

απππ(π6 ΙποηΦίΓοδαπα ργο[εγαη{ πιαρηΠπά{ΠεΠα, ΙΠΡΟΤΘΙΗ 

ασ πιθίαπα ἱσπατίς α[ίοταπέ. (6) Νανα 4πσ ΠΟΠΙΙΠΕΒ Ρ6ΓΡ6: 

απσπίας, οοροτίν5 αΡΡΓΕΙΘΗΒΟΓΙΠΙ ο11. [αογε εί ρα]ρί- 

(άϊοπο εἰγομπηζαπά πέν. Πασαθ Ποβρίίο5 ποπ αβδπείί οῦ 

πν 
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κπεπλῆχθαι, τοὺς ὃ 9) ἐγχωρίους πολλάκις συγχεχυρη- 
ας. ας τοῖς τοιούτοις καταφρονεν τοῦ συμβαίνοντος. 

ΠΓ. Πκαραδόξου δ᾽ εἶναι δοκοῦντος τοῦ πράγματος 

καὶ μύθῳ πεπλασμένῳ παραπλησίου : πειρῶνταί τινες 

τῶν φυσικῶν αἰτίας ἀποδιδόναι τοῦ Ὑωνομένου τοιαύτας. 

(9 9) Ἀνέμους φασὶ χατὰ τὸν 1 ὅραν τοὺς μὲν τὸ σύνολον 

μὴ πνεῖν, τοὺς δὲ παντελῶς εἶναι βληχοὼς καὶ κωφούς' 

ὑπάρχειν. δὲ καὶ περὶ τὸν ἂέρα πολλάκις Ἄρεμίαν χαὶ 

θαυμαστὴν ἀκινησίαν διὰ τὸ µήτε γάπας μήτε συσχίους 

αὐλῶνας παραχεισθαι πλησίον μήτε λόφων ὑπάρχειν 

ἀναστήµατα΄ ποταμῶν τε μεγάλων σπονίέειν τοὺς τό-- 

πους, χαὶ χαθόλου τὴν σύνεγγυς χώραν ἅπασαν ἄκαρ- 

πον οὖσαν, μηδεµίαν ἔχειν ἀναθυμίασιν: ἐξ ὧν ἁπάντων 

εἰωθέναι γεννᾶσθαί τινας ἀρχὰς καὶ συστάσεις πνευμά- 

των. (8) Διόπ περ συπνγοῦς περιστάσεως τὴν χέρσον 

έπε Ἰούσης, ὁπ περ ο ἐπὶ τῶν γεφῶν ἐνίοτε συμόαἱ- 

νον ἐν ταῖς νοτίαις ἡμέραις» τυπουµένων ἴδεῶν παντο- 

δαπῶν, τοῦτο γίνεσθαι καὶ περὶ τὴν Λιθύην, πολλαχῶς 

1.ορφοι υμένου του συμπίπτοντος ἄέ έρος᾽ ὃν ταῖς | μὲν ἆσθε- 

ος χαὶ βληχραῖς αὔραις ὀχεῖσθαι μετεωρι ζόμενον χαὶ 

παλμιοὺς ποιοῦντα καὶ συγκρούοντα ἄυστήµασιν ἕτέροις 

Ἐν :νηνεµίας ὃ' ἐπιλ αμθανούσης χαθίστασθαι πρὸς 

ο γην, “Βαρὺν ὄντα καὶ τετυπωµένον ὡς ἔτυχεν' 

ἔπειτα μ.ηδενὸς ὄντος τοῦ διαγέοντος προσπελάζειν τοῖς 
(8) Τὰς δ' ἐφ' 

ερα χινή σεις αὐτῶν φασι προαίρεσιν μὲν μηδεμ, ίαν 

θὐτομά τως περνν υγγάνουσι τῶν ζῴων. 

οκ νὰ έν ἀψύχῳ Ὑὰρ ἀδύνατον ὑπάρχειν φυγὴν 
|) Π 

κούσιον ἢ δίωξιν' τὰ μέντοι ζῷα λε ἱληθότως αἴτια τῆς 

μεταρσίας χινήσεως Ὑένεσθαι” προςιόντων μὲν γὰρ αὖ- 
λ / 

τῶν τὸν ὑποχείμενον ἀέρα μετὰ βίας ὥναστολ λευν καὶ 

διὰ τοῦθ ὕποχωρε εἴν τὸ συνεστηλὸς εἴδωλον χοὶ ποιειν 

τὴν ἔμφασιν ὑποφεύ Ύοντος: τοις ὃδ᾽ ἆ ἄναχωροῦσι χατὰ 
οκ] πὰνἆ 

τοὐναντίον ἐπακολονθειν, ἀντεστραμμένης τ Ἶς αἰτίας, 

(ϱ 
Διόπερέ ξοιχέναι διώκοντι τοὺς ὑποχωροῦντας: ἔλνεσθαι 
ὡς ἂν τοῦ χενοῦ καὶ τῆς ἀραιώσεως ἐπισπωμένης. 

γὰρ αὐτὸ καὶ προπίπτειν εἲς τὸ πρόσθεν ἄθρουν ὑπὸ 

τς παλιό ῥύμης: τοὺς ὃ) ὕπο Φφεύ γοντας» ὅταν ἔπιστρα- 

ὧσιν μένωσιν, εὐλό] Ύως ὑπὸ τοῦ ο ο 

ος ψανεσθαι τοῖς ὄγχοις' τοῦτο δὲ κατὰ τὴν πρὸς 

τὸ στερέμνιον προπποσν περιθρύόεσθαι, χαὶ παντα-- 

χόθεν προςγ5όµενον καταφύχειν τὰ σώματα τῶν περι- 

τυγγανόντων. 

Τμ. Τούτων δ᾽ ημῖν διευκρινηµένω», οἰκεῖον ἂν εἴη 

τοῖς προε ιρηµένοις τόποις διελθεῖν τὰ περὶ τὰς Άμα- 

ζόνας ἱστορούμενα τὰς γε ενοµένας τὸ παλαιὸν χατὰ τὴν 

Λιύην. Οἱ πολλοὶ γὰρ ὑπειλήφασι τὰς περὶ τὸν Θερ- 

µώδοντα ποταμὸν ἐν τῷ Ηόντῳ λεγομένας κατῳωκη- 

κέναι µόνας ὑπάρξαι" τὸ ὃν ἀλαβὲ ς σε οὕτως ἔχει, 

διὰ τὸ πολὺ ο τοις χρόνοις τὰς χατὰ τὴν Λι- 

θύην καὶ πρᾶξεις ἆ ἀξιολό" Ίους ἐπιτελέσασθαι. (5) Οὐκ 

ἀγνοοῦμεν δὲ διότι πολλοῖς τῶν ἄναγινωσχόντων ανή- 

χοης φανεῖται χαὶ ξένη παντελῶς ἡ περὶ τούτων ἴστο- 

ρία' ἠφανισμένου γὰρ ἂ πραν τοῦ γένους τῶν Άμα- 

ζονίδων τούτων πολλαῖς γενεαῖ πρότερον τῶν ρωι- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Τ. (519, 250.) 

ΠηΘίΙΙΠΗ {6γοτθ Ρογοπάπ{Ηγ, 5οᾷ ΙπάΙσεηα» ΤΘΠΙ δι ΠΟΠ Γ8ΤΟ 

οοσηϊίαπα αδρθγπαΠί{). 

1Η]. Τπδυίοηξ Ἰου οί (Αρι]ο5ο «οπηπΙεπίο ποή. αΏδίπηϊ]α 

ΡΙΥδΙοΙ ποπηι]{ αἆ ταβίοπεία Πα]αδηιοςί γαγοσατο π απίαν. 

(9) Αα πυ]]]5, αἰσηέ, γερίο ἴ]α γοπίϊς ρενβαίας, ααί ἱ ααϊ 

Ππηί, αἀπιοάσηα Ίεγος διιη{ αἱ Ιηβγπηϊ, Αα’ άποσαθ 56 Ρρεπι- 

ΠΟΙΟ πηγαπά παπα Τη πιούα απ]είας οδί οί ρ]απο ΙππποῬίῇ], 

απάπὰ. πμ]. ἵμ Ῥγορίπαιο θἶηπί παπποτα, π]] οοπγα]ΠαΠα 

άπ]βτος, πα! εχδιγσαηπέ οο]]ε5, πμ] ᾳποαιθ αππΠΊα η Πᾶ- 

Ίογαπι ἀεοινγαί, η] ἀαηίῖαιιο ἵπ Ρτορίπαπο {Γασαπ1 ογθδσαί, 

οἱ οϐ ἰᾷ ηι]]α εγαρονα{ίο οοπ/ηραί: ο απἷρας οππο(ῖς ἱπ]]α 

εἱ εοποτειπεηία Παΐας γεπίογαπη αορίαπί. (3) Οπαπάσσααῖ- 

46Πα ο15ο ας ία 5μ[[οσαίας ατἰάαπη Ἰδίαά 5οἱαπή αππΡῖ, 

Ι46πῃ οἶτοα Τήργαπα αοο]ᾶ1ξς, ααοᾶ ρ]αν 5 ἀῑεθς ἵπ πυβίρας, 

ΥαΤΙΑΓΗΠΙ Ιπηρτθβδίοπα {ΟΥΠΙΑΤΙΠΙ, οοη{ησοτο γΙάΘΙΠΙΕ : 

αποᾶ ααν γΙάεἰίεεί οοπογεία5 ἵπ πππ]ίας 5656 6ρθοῖθ5 οΟΠ{ΟΓ- 

πιεί, αμ] α ἀερίρις εἰ {οπυἱςδιπαῖς απιτῖς οἰαίας, ογεβγοσιια 

μαο μας γρταία εί εο]]ῖδα αΠῖ5 14 σοπι15 οοποτοπιθΠ!{5 αἀια- 

16566η5 οἰγουπηνοσίαίαγ» {απσιΠ]ο ααΐεία γεπίο αά ἴθγταπα 

αγαγίίαίθ 5ιια δρδίάέ, σπα Πίογοπηπαπα {ογπηαίας, π{ί οὔδβ 

{αέτ οἱ ἆππι ΠΙΠΙ] ορί α απο ἀππάαίαν, ἵπ ποάεππαιε 

1Ποί41{ απίηιαΙ, οἱ 5656 αρρ]ίσαί. (4) Μοίις αιιί6πα 1]ε 1η 

πίταπιααθ ρατίθια παπα, αἰαπέ, γο]απ{αγἩ 1Π 56 αρραίἴίας 

πα Ἰαβεί. Εϊανὶ οΠἴπῃ ΠΟΠ Ροἱεςί τί Ιπαπίπιαῇ!5 γε {ασίεπα1 

να] ρογ5εαιεπά! νο]απίας Ιηδῖέ. Ίρδα, απίρας αἀματοπί, απῖ- 

τηθ]ία οσθ]{6 πιοίι5 οί εἰεγαΙοη]ς 681881 ρα ΡεΠί : ἄο6θδδα 

ΘΗΙΠη 5ι10 ἄ6ΓΕΠῃ εγὶάσηίαν Ἱππρε]απί; ἰάεοσιο 5ΙΠΠ]αόΓΙΠ1 

1η 6ο οοπογαίΗπα 5οηςίπι ερᾶ1ί ε{ (ασίεη{ϊς 5ροοῖοπι Τεργα- 

φοηίαί. (5) Πιπό οίἶαῦν ταίτοσθᾶσηίες γαίῖοηπθ οοπ/ίγατ]α 

Ιηςοσίανί νἰάσίαγ; απία εογροίβι!5 5αἱ5 Ίπαπε 1] αο ΓΑΓΙΙΠΙ 

αταμαπ{έ. Ναπα τοσίργοςο αἰ(τασΒοπῖς Ἱπρεία οοη{εγΗπη 1 

απίθιίοτα ἀαγοτδῖί. Εαρίθηίες αἴείῃ βἶνο 56 τετίαπ{, βἶγθ 

τοβὶςίαη{, δΏ Ιη5ε(Ιεη/5 πιο]ε 5ΡεςΠΙ, αἱ εοηδεη{αΠΘΙΠΗ θ5έ, 

οσσαραπ{α; Π]ά Υοτο 5ο]άο οογρογῖ ο επάεης 5656 {Γαηρίΐ, 

αἱ οἰτομπι[αδίοπο 5πἶ Πήρης οοτρογίρα5 αί[ενί. 

1. Ηϊς ογάἶπα οχροβίῖδ, οοπγεπίοης Ἠ]ο Ίου Γπεΐ, 

αι 46 Απιαζοπίρας 110γα γαιαδίίς Ργοϊία βυη{, Τ6[ΕΙΤΘ. 

Μι] οπίπη ας Ροςιαδίοπθ ἀεοερίί θαπί, π]]α5 αποπάαΠη 

{11556 α[ας απαπι ΤΗαγπιοάοηϊ5 αἆ Ῥοπίαπῃ αοοο]α5. Ὑ ου 

αιΐομα 56 τα{ίο αΠίαι μαβαί : ααοά γἰἀε]σεί ΑΙΠΙΕαΠΩ {επῃ- 

ΡογΗ] ἸοησπααΠαίε Ί]ας Ίοησε απίεζεεκεγΙηί αίᾳπε τες βε5- 

εοηηί ἀΐσπας σα: γο[οταπίαγ. (2) Νες ργοίογῖί πος, Ιεοίο- 

ΤΗΠα νπ]σο παγαΠοπΘΙη ἆ6 μἱ5 Ἱπαιιάἰίαπα οἱ ΡΥΟΓΒΗ5 αΠεΠΑΠΙ 

γάρ, ΟΠΠ οπίπι ΑΠΙΑΖΟΠΙΠΙ αγαπη 6εη15 πηυ]ῖς αηίθ 

Τνοῖσα 5οοι]ῖς ρ]απο οχκἠποέαπη δἷές αξ αποο εἴτεα ΤΙΗΕΓΙΛΟ: 

λα 



/ μμ δι / ο νι ὧν λ / 
5 μενων όιϊια τον χρονον υπο των πλειστὼν. 

(ου, 221.) 

κῶν, τῶν δὲ περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν ἠκμαχυιῶν 
μικρὸν πρὸ τούτων τῶν χρόνων, οὐκ ἀλόγως αἱ µετα- 

γενέστεραι χαὶ μᾶλλον γνωριζόµεναι τὴν δόξαν κεκλη- 

ῥρονοµήκασι τὴν τῶν παλαιῶν καὶ παντελῶς ἄγνοου- 

() 00 μὲν 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς εὑρίσχοντες πολλοὺς μὲν τῶν ἀρχαίων ποιη- 
τῶν τε καὶ συγγραφέων, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν µε- 
ταγενεστέρων μνήμην πεποιηµένους αὐτῶν, ἀναγρά- 
φειν τὰς πράξεις πειρασόµεθα ἐν κεφαλαίοις ἀκολού- 

10 θως Διονυσίῳ τῷ συντεταγµένῳ τὰ περὶ τοὺς Ἄργο- 
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ναύτας καὶ τὸν Διόνυσον καὶ ἕτερα πολλὰ τῶν ἐν τοῖς 

παλαιοτάτοις χρόνοις πραχθέντων. (4) Τέγονε μὲν 
οὖν πλείω γένη γυναικῶν κατὰ τὴν Λιθύην μάχιμα 

/ / 3 ο, / λ 
καὶ τεθαυµασμένα µεγάλως ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ τό τε γὰρ 
-” / ./ ως) ΑΝ / Δ / 

τῶν ΓΓοργόνων ἔθνος, ἐφ᾽ ὃ λέγεται τὸν Περσέα στρα- 
τεῦσαι, παρειλήφαμεν ἀλκἩ διαφέρον’ τὸ γὰρ τὸν Διὸς 
μὲν υἱόν, τῶν δὲ καθ’ ἑαυτὸν Ἑλλήνων ἄριστον, τε- 
λέσαι µέγιστον ἆθλον τὴν ἐπὶ ταύτας στρατείαν τε- 

κμήριον ἄν τις λάθοι τῆς περὶ τὰς προειρηµένας γυ- 

ναῖκας ὑπεροχῆς τε χαὶ δυνάμεως" ἤ τε τῶν νῦν ἵστο- 
.ν πμίκω Γγιδλσαςι», ᾖ σα. « ο Α 

ρεῖσθαι μελλουσῶν ἀνδρεία παράδοξον ἔχει τὴν ὑπεροχὴν 

πρὸς τὰς καθ’ ἡμᾶς φύσεις τῶν γυναικῶν συγκρινο- 

μένη. 
ΤΠ. Φασὶ γὰρ ὑπάρξαι τῆς Λιθύης ἐν τοῖς πρὸς 

ἑσπέραν µέρεσιν ἐπὶ τοῖς πέρασι τῆς οἰκουμένης ἔθνος 

γυναικοκρατούμενον καὶ βίον ἐζηλωχὸς οὐχ ὅμοιον τῷ 
παρ᾽ ἡμῖν. Ταἲς μὲν γὰρ γυναιξὶν ἔθος εἶναι διαπονεῖν 

τὰ κατὰ πόλεµον, καὶ χρόνους ὡρισμένους ὀφείλειν 

στρατεύεσθαι, διατηρουµένης τῆς παρθενίας" διελθόντων 

δὲ τῶν τῆς στρατείας ἐτῶν, προςιέναι μὲν τοῖς ἀνδράσι 

παιδοποιίας ἕνεχα, τὰς δὲ ἀρχὰς χαὶ τὰ χοινὰ διοικεῖν 

ἅπαντα ταύτας. (9) Τοὺς δὲ ἄνδρας ὁμοίως ταῖς παρ) 
ο . / η / ο. 

ἡμῖν γαμεταῖς τὸν κατοικίδιον ἔχειν βίον, ὑπηρετοῦν- 
” μ ο» ο» / 

τας τοῖς ὑπὸ τῶν συνοικουσῶν προςταττοµένοις: μὴ 
/ ο 

µετέχειν δ’ αὐτοὺς µήτε στρατείας μήτ) ἀρχῆς μήτ᾽ 
ζλλ 5 λ 3 ο . 3 / 2 σα ὦ ελ) ἄλλης τινὸς ἐν τοῖς κοινοῖς παῤῥησίας, ἐξ Ἶς ἤμελλον 

/ 3 / - σ/ λ 

φρονηματισθέντες ἐπιθήσεσθαι ταῖς γυναιξί. (8) Κατὰ 

δὲ τὰς γενέσεις τῶν τέκνων τὰ μὲν βρέφη παραδίδοσθαι 
τοῖς ἀνδράσι, χαὶ τούτους διατρέφειν αὐτὰ γάλαχτι καὶ 

ἄλλοις τισὶν ἑψήμασιν οἰκείως ταῖς τῶν νηπίων ἡλι- 
/ να λ] / νὰ (6. ) 3 / 2 ο. 

κίαις' εἰ δὲ τύχοι ϐἩλυ γεννηθέν, ἐπικαίεσθαι αὐτοῦ 

τοὺς µαστούς, ἵνα μὴ µετεωρίζωνται κατὰ τοὺς τῆς 

ἀκμῖς Ἰρόνους" ἐμπόδιον γὰρ οὐ τὸ τυχὸν εἶναι δοχεῖν 
πρὸς τὰς στρατείας τοὺς ἐξέχοντας τοῦ σώματος µα- 

στούς: διὸ καὶ τούτων αὐτὰς ἀπεστερημένας ὑπὸ τῶν 
’ 

Ἑλλήνων ἉΑμαζόνας προςαγορεύεσθαι. (4) Μυθολο- 
γοῦσι δ) αὐτὰς ᾠχκηκέναι νῆσον τὴν ἀπὸ μὲν τοῦ πρὸς 

δυσμὰς ὑπάρχειν αὐτὴν Ἑσπέραν προςαγορευθεῖσαν, 
κειµένην δὲ ἐν τῇ Τριτωνίδι λίμνη. Ταύτην δὲ πλησίον 
ὑπάρχειν τοῦ περιέχοντος τὴν γην Ὠκεανοῦ , προςηγο- 
σθς 0 3 / Ὃ ο ιδμλ] 3 ΕΛ οω 

ρεῦσθαι δ᾽ ἀπό τινος ἐμθάλλοντος εἰς αὐτὴν ποταμοῦ 

Τρίτωνος' χεῖσθαι δὲ τὴν λίμνη» ταύτην πλησίον Αἰ- 

θιοπίας καὶ τοῦ παρὰ τὸν Ὠκεανὸν ὄρους, ὃ µέγιστον 

μὲν ὑπάρχειν τῶν ἐν τοῖς τόποις καὶ προπεπτωχὸς 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟὈΙΙ ΠΡ. ΠΠ. 105 

ἀοπίεπι Πανίαπα Παρίαγαπέ, ΠΟΠ ἰία ἀἷα απίο ος ἵαπαροτα 

ηρβιονϊηί; αῖά πηρὶ οδ, 5ἱ ροβίογίογς8 οὗ ΓΟΟΟΠ{ΙΟΓΟΠΗ ηο- 

παπα ρηοπίριις ἴπ. ρ]οία) ΠογοὀΠίαίοα φαοσθδοη{, υἱροίο 

ιὰς πΙαΧΙΠΙΩ Ποπηίππα. ραγί οΏδομτας οἱ ἱρποίας (ασίαί 

επηρογαπα γείαςίας» (ϐ) Ιἀείτου Πο, απἱρας πη]Η ἆσ 

Ροε(ΐ5 εἰ Ιἰδίον]εῖς ο/ογαπίατ αηἰἰφαἶ5, που Ρραποἱ αν{αἶ ποβίτ 

γ1οπίονε», αἱ πιοπίίοπθιη Παγαπα (ποϊππέ, ρου ὁαρίία τος 

εαγυπάθίῃ ΓΤοςΈΏΦΟΤΕ ςάσρίηνας, Πἱοηγςίαπι Β6ΠΙΙΘΠί65, αι] 

Απβοηαπίαραπα εἰ Ρασοσμί Πἱίοτῖας αἴα(αα πππ]ία ρεϊκοῖς 

(επηροτίριις ραρία οοηβοπ]ρίί. (4) Τα Α[Πίοα θἱ60 ΠΟΠ ΠΗΗΠΙ 

(οπηίπαγαῦα. βεηας, απ [ου πάίπο ας θἱἱ5 οαναεγιπέ, 

οχε{{. 6οΥροπΠή οηίπι ρεπίεπα, οοπίτα (παπι Ῥόγσοις Ὀο]- 

Ιβουα5ςο ἀῑοίίαν, (ου πάἴπο να Ιήςςο αοορίηιας, Οπαπία 

φπἑάεπα Ἠαγαπα (αθ]{ οχοε]]οπί]α αἱ ροίθείας͵, ἱπάο οοπ]θοίι- 

ΤΑΠ1 οεροΙ5, αιοά 1ογί5 Π]ε βίας, ἀγΟΟΓΙΙΠΙ οπηΠΊαΠα 51.» 

ορια(ἶς ργοφίαπ{Ιβδίπ]α5, οχραΠίοΏΘΠα Π]απα πιαχἰπηϊ Ίοσϱ 

οει(απηηῖς ης 1έ. Ἐέ ΑπΙαΖΟΠΙΙΠΑ, 4ο ααἰθας παπο Πἠςίοτία 

{θχείατ, υἱτίας Ίοηρβο οπηποη/ήβδίπια οδέ, δἳ οι ΠΠ] ΤΘΓΙΠὰ 

Ἰπάο]ο ποξίτα παπα οοπαρατθίη!». 

1Η. [η ουσια μἱ5 ΤήΡγ» οτί5, αά Παρα Ρρί]]ς ία" ἄπες ηα- 

(ἷο αασάαπα, αἱ [ογαπίς πι ομτῖς ἀοπηῖη! ρα{ἶσις οἱ ταἴοποΏα 

γ{{ορ ποδίγο) Ρτουδ5 4ἱδραιθιῃ απηρίοχα, αποπάαπι Παβία νε, 

Ναι {οπιίηα) τοβι5 Ρο[]]οίς δίπάθγο αἱ 5ίαίπίο (6πηροτο ηη]]- 

Πάπα, θα]να αάμιο υἱησϊηϊίαία, οὐΐτο φο]απί : ρογασί{ς απίοιι 

η] απηΐ5δ, οοησυοά{απίαν σααἱάσπα οππι υῖς θοῦο]ις 

Ῥνουγθαπά «α1ρα, δε πιαρϊδίταίας οἱ ριαβ]ίσα ΠΊάΠθτα 

οπηηία δἱρῖ γ]πάϊσαηί. (2) Υἱπὶ απἴεπΙ Ῥοτίπάο αἱ αριά ηος 

πηαίτοπ, το [απιἡίατίς ου γαίη σρνηη{, πηηϊςίοτία 818 κο 

ΡΙΠῃ Ῥγοοσρίϊς καπ ίεηί6ς : ποο Παπ ἴπ ραρίοπι ναί πηῖ- 

Πα», γε ηρετῇ, γε] ομ]αδέυπαε ααοἰοπία(ἶς ραβίσα., απα 

οοηία πΙΙΠΘΡγο ]15ίΙΠΠ αΠίΠΊΟς δαησγθηί, αἀπη απίαν. (9) 

ΦιπαΠΙΡΤΙΠΊΠΒΙ 50Ρ0165 {η σελ οὐ [ία οδί, υἱτίς (ναι, έ 

Ἰαείο αμήδαπο ἀεεοσίῖς , ααςθ αοίαἰ 11 εοπγεπῖαη{, πυ παίατ. 

οἱ [6ΠΙΕΙΙΔΠ ραγίας οχΙραϊΐ, ΠΙάΠΊΠΙας ΤΠ αἀαγππέ, η6 Πιά- 

{ανα οίαῖὶς ργοίαβενθη! ποῃ Ιογθ εΠΙΠα πο Ιπροάἴπιει)- 

{ππι 6556 εχδίαη{ο5 πιαπηη]ᾶς αγρήταπ{α: 6ἱ αὐ µαναπῃ ργῖνα- 

Ποπα ΑπιαΖοπίρΗς Οτο ΠΟΠΊΘΠ Ιπάϊάετα. (4) Πηδπ]απι 

οα» ἱππαβίίαςςε [αριαπία, ασ, αποά αά γδβρογαπη, ᾖαχία 

Τπέοπίάσπη 5οἡ]ῖσοί ρα]αάεπι, βία δἵίς, Ηεξρετίῶ ΠΟΠΙΘΠ το: 

ΡογίατΙ{. Ῥα]αάσπι απο Όεραπο, απῖ ἵογταπα απαθ]ί, Υ]- 

οἴπαπι 6556, α Παγίο αποάαπι Τηίοποα απ ἵπ Πα 5650 

Ἱπίαπάαί, παπουραίατῃ, οἱ Εἰμιορία αἀ[αοθηίοπα, 5Η πιοπῖο 

οπηπί Πα ἰδέῖς 1Π Ἰοεῖς πιαχίπιο ἵπαπο Ο6σαΒΠΠΗ ρτοππεπίε, 
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εἰς τὸν Ὠχεανόν, ὀνομάζεσθαι δ᾽ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων 
Ἄτλαντα. (6) Τὴν δὲ προειρηµένην νῆσον ὑπάρχειν 
μὲν εὐμεγέθη καὶ πλήρη καρπίµων δένδρων παντοδα- 

πῶν, ἀφ᾿ ὧν πορίσεσθαι τὰς τροφὰς τοὺς ἐγχωρίους" 

ἔχειν δ' αὐτὴν καὶ κτηνῶν πλῆθος, αἰγῶν καὶ προθά- 
των, ἐξ ὧν γάλα χαὶ κρέα πρὸς διατροφὴν ὑπάρχειν 

τοῖς χεχτηµένοις' σίτῳ δὲ τὸ σύνολον μὴ γρῆσθαι τὸ 

ἔθνος διὰ τὸ µήπω τοῦ καρποῦ τούτου τὴν γρείαν εὖ- 
(ϱ) Τὰς δ᾽ οὖν Ἀμαζόνας ἀλκῆ 

διαφερούσας καὶ πρὸς πόλεμον ὠρμημένας τὸ μὲν πρῦ- 

τον τὰς ἐν τῇ νήσῳ πόλεις χαταστρέφεσθαι πλὴν τῆς" 

ὀνομαζομένης Μήνης, Ἱερᾶς δ᾽ εἶναι νομιζοµένης, ἣν 

κατοιχεῖσθαι μὲν ὑπ᾿ Αἰθιόπων Ἰγθυοφάγων, ἔχειν δὲ 

ρεθΏναι παρ᾽ αὐτοῖς. 

λ ] / / λ ᾷ ο οω 

πυρὸς ἐκφυσήματα μεγάλα χαὶ λίθων πολυτελῶν πλῆ- 

θος τῶν ὀνομαζομένων παρ) Ἕλλησιν ἀνθράκων καὶ 
σαρδίων καὶ σµαράγδων, μετὰ δὲ ταῦτα πολλοὺς τῶν 

πλησιογώρων Λιθύων καὶ νομάδων καταπολεμΏσαι, 

καὶ χτίσαι πόλιν μεγάλην ἐντὸς τῆς Τριτωνίδος λί- 

γης, ὃν ἀπὸ τοῦ σγγικατος ὀνοικάσαι Χεὀδόνησον. υνης, 6η ἣ [πο] ) 

ΤΙΝ. Ἐκ δὲ ταύτης δρμωμένας ἐγγειρῆσαι µεγά- 
1 " ῃ ὴά Ρη ῃ 

λαις ἐπιθολαῖς, ὅρμῆς αὐταῖς ἐμπεσούσης ἐπελθεῖν 
ὰ / ου 3 / 3 λ / ο ο δι 

πολλὰ µέρη τῆς οἰκουμένης. ᾿Επὶ πρώτους ὃ' αὐτὰς 
ο κ . ᾷ 

στρατεῦσαι λέγεται τοὺς Ἀτλαντίους, ἄνδρας ημερω- 

τάτους τῶν ἐν τοῖς τόποις ἐχείνοις καὶ χώραν νεµοµέ- 

νους εὐδαίμονα χαὶ πόλεις µεγάλας" παρ᾽ οἷς δὴ µυθο- 

λογεῖσθαί φασι τὴν τῶν θεῶν Ὑένεσιν ὑπάρξαι πρὸς 

τοῖς κατὰ τὸν Ὠκεανὸν τόποις, συμφώνως τοῖς παρ 
µ / ος λ / ν΄ σο 
Έλλησι µυθολόγοις, περὶ ὧν κατὰ µέρος μικρὸν ὕστε- 

ρον διέξιµεν. (5) Τῶν οὖν Ἀμαζόνων λέγεται βασι- 
/” ο 

λεύουσαν Μύριναν συστήσασθαι στρατόπεδον πεζῶν 
1 ς / Ἡ . - 

μὲν τριςεμυρίων, ἵππέων δὲ διςχιλίων, ζηλουμένης παρ᾽ 
κ» . η -ω ΔΝ -ω 

αὐταίς περιττὀτερον ἐν τοῖς πολέμοις τῆς ἀπὸ τῶν ἵπ- 
ο κο (8) Ὅπλοις δὲ γρῆσθαι σκεπαστηρίοις 

/ ον ον] ΄. κ. ο ου 

ὄφεων μεγάλων δοραῖς, ἐχούσης τῆς Λιθύης ταῦτα τὰ 

ζῷα τοῖς μ.εγέθεσιν ἄπιστα, ἀμυντηρίοις δὲ ξίφεσι καὶ 
τ 

πέων χρείας. 

ό - Ὑ ΦΙ /” δε λ 2. 3 / ο 

λόγχαις, ἔτι δὲ τόξοις, οἷς μ.Ἡ µόνον ἐξ ἐναντίας βάλ- 
" Ες) Δ λ Ἆ .) λ κ Β] νά 2 

λειν, ἀλλὰ καὶ χατὰ τὰς φυγὰς τοὺς ἐπιδιώχοντας εἰς 
3 }  ύ, 3 / 3 5 / ο) ϱς ο Α 

τοὐπίσω τοξεύειν εὐστόχως. (4) ᾿Εμ.θαλούσας δ᾽ αὐτὰς 
3 τὴ οο Α. λ ’ ἃ / ο) λ Δ Ι ο. µ 

εἰς τὴν τῶν Ατλαντίων γώραν τοὺς μὲν τὴν Κέρνην 
’ ο - ο Δ 

καλουµένην κατοικοῦντας παρατάξει νιχῆσαι, καὶ συν- 

ειςπεσούσας τοῖς φεύγουσιν ἐντὸς τῶν τειχῶν χυριεῦσαι 
ο / ς / ον ο β /Σ Δ 

τῆς πόλεως' βουλομένας δὲ τῷ φόθῳ χαταπλήξασθαι τοὺς 
/ .ω κο ων ϱ,) Ὁ πι Ἡ 

περιοίκους, ὠμῶς προςενεχθΏναι τοις ἆλοῦσι, χαὶ τοὺς 
δρα ῥθ ον ποσοσες τα δὲ ταὶ . μὲν ἄνδρας ἡθηδὸν ἀποσφάξαι, τέχνα δὲ καὶ γυναῖκας 

ὢ η: 
δὲ ον δν Ζ / σω κ α / 3 λ 

ἑ περὶ τοὺς Κερναίους συμφορᾶς διαδοθείσης εἲς τοὺς 
ο / λ 

ὁμοεθνεῖς, λέγεται τοὺς μὲν Ατλαντίους χαταπλαγέντας 
᾿ / ο ἤ - λ . λ 

δι᾽ ὁμολογίας παραδοῦναι τὰς πόλεις χαὶ πᾶν τὸ προς- 
τν θὲ εν 3 /’ ( Λ ολ 2] /. 

ταχθὲν ποιήσειν ἐπαγγείλασθαι, τὴν δὲ βασίλισσαν 

ει ο μα / / λ 

εξανοραποοισαµ.ενας» χατασχκάψαι την πόλιν. 

Μύριναν ἐπιεικῶς αὐτοῖς προςενεχθεῖσαν, Φιλίαν τε 

συνθέσθαι καὶ πόλιν ἀντὶ τῆς χατασκαφείσης ὅμώνυμ.ον 

ἑαυτῆς χτίσαι" κατοιχίσαι ὃ᾽ εἰς αὐτὴν τούς τε αἶχμα- 

(6) Μετὰ 
ον. ο ο 2 / ου / Ὃ. ο / 

δε ταῦτα τῶν Ἀτλαντίων δῶρα τε μ.εγαλοπρεπἩ θον-- 

} ιά Ν ου πω. / λ Ωω / 

ιώὠτους χαι των ἐγχωρίων τον βουλόμενον. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΡΟΥ ΡΙΡΛ. ΓΕ. 

--- ο. οί ἅἷ-ὓ ο ο . 

ως; 992.) 

απ α Ογῶ6ἱ5 ΑΝ ποπηπαίαγ. (5) 1η8υ]8 Ἠσο, αἰαπέ, 6ρᾶ- 

[ορα αδί οἱ [γισίπορῖς αιροπίρα5 γα[ρτία πι] {1[ανίαπα: απᾶο 

γ]σίας Ἱηδι]απίς γοοΙέ. Αοοθάῖί πό οορία ατπιοπίογΙΠ οἩ- 

Ρταγαπη(αθ αἱ ογἴαπι 5Γ6Ρ65, αααγΙπῃ Ἰασοίε ας οτί 

ΡΟβ56Δ5ΟΤΕ5 πι (πΙππίαγ. ῥεᾶ πας (ΓαππθηίοΓ πα σεη{1 α5ᾳ5, 

(6) Ηω ἱρίίιτ 

ΑΠΙΩΖΟΠΘΒ, 41 1π1 [ογΗ(μάἶπο ργαδίατοη!, Ρε]Η οπρ]άϊπο ϱχ- 

σος ἱ5 αι ποπ πα [ποπ πιοηρίταίας. 

οίαία, Ἱηκα] ΡγἵΠΊΗΠΗ α1Ρ65 510 Ροίοία!ἰς (ερρτπί, ϱΓ00- 

ει Μεπαπι, αἱ γοσαηί, Ρτο δαογα Παδίίαπα, σπα 411μίορος 

1ομ{Πγορμαρ! Ἰποο]απί, πιαρηῖς ἱρηῖαπα οχμα]αμοπίρας αξ- 

παπίεπα Ἱαρίάμπισιε ῥγεΙοδοΓαα, ααος ἄγωα απίμγασθα, 

14 αρ εατΡΙΠΕΠ]Ο5, βαγάίοδααθ οἱ 5Ιπαταρᾶο» γοσφη{, ἁῑγϊ- 

{6πη. Ρο5ί Ἠαο οοπαρ]ατίρας 1π γ]αμία Α/ΓΟΤΙΠΑ οί Νιπῖζα- 

τα 4εβε[]αἰἰς, ἵπ η (οπίάἶς ]ασι ατρθπα οοπάἰάσγαηί, οι ἃ 

Πσιιγα ΟΠ6Υ5οπεςί ΠΟΠΙΕΠ Ιπιροδίαπῃ. 

ΙΣΥ. Τηάε Τε5 Πιᾶσπᾶς Ἀσσγθδδο», απῖπηί Ἱππροία δἱο οχς(]- 

πηη]αηία, Πιι]ία5 οτρί5 Ρρατίεδ ΙΠνᾶδογο. Ἰμήυπηαιθ Ὠθ]1ί 

{ασίαπι ἵπ Ααπίθος, ΠΟΠΊΙΠσ8 Ἠογα. ΙοσοΤΙΙΗ ΠΗΗΒΡΙΠΙΟΡ 

ἵονγαπησαθ {οπίππαίαπα. ουσ αγίραςδ ποῃ οχὶσιαῖς ϱογ{Ηΐος : 

αριά αιος ΡΠΙΠΙππα ἀῑῑ5 ογίαπι οοη{ρίδδο, 1Π γἱοπῖς θοἡϊοσί 

Οοραη1 ]οσἱς, ρετίη(ο πί αταοί (αραανίας, 4ᾳ απίθας ρατί]- 

οπ]α{ἶπα ραι]]ο. Ἱπίονίας ἀἱσθιης. (9) ΟπΗΠ1 εσο ἨΜγτίπα 

ΑππαζοηΙρας ἱπιρετίίατεί, αχογοϊίαπα {πεῖες ππ]]]α ροάΙίππα, 

αἱ Ρἱ5 πη]]ο [2] ασ έσπα (παπα αεοτα ας οί οαθςΠἵ δἰασίαπα 

(9) Ατπια, 

αωΐριις 56 ΡτοίθσθΓδηί, ο’αηί 5ογροπ{αΠλ ΠΙασΠΟΓΗΙΠΗ οχγία»: 

Ρτορίθτ Ἡ5ύΠΙ {π Ρε]5 αἀμίρεβαν{) οοη{εοῖ{. 

(ου]15 οπῖια. δες πιαβη(μιάϊπο ἱπογοαιρηά Αβσα χοάαπάαί : 

ααἶρας απ{θηΙ ΥΠῃ Ποβ[]οπα Ῥγορα]καγοηί, σ]α4Η οἱ Ιαησεᾶ» 

αΓοΠδαθ. Η]δ ποΟη 50Ι1Π1 ΔἀΥΘΙΦΟ5 Ἰπρείθγε, 866 ἵπ {αραπα 

ρογδο(ιθπίθς εἴίαπα γει’ΟΓ562 ργίο Ιοΐα {ετῖτο πογεταπί. (4) 

Τυπι Αἰαπάαπη ἵθτγας Ρ6]]ο αἀοτίας, 605, ααὶ 6ετηοη ἵη- 

εοἰαπίέ, ας ςαρογαταπέ, οί οὔπι ρτοπιΐδοια {ασίεηΙαῃ 

{ανρα πισηίβρις Γ]αρδα» πΓΏΘΙΗ οεοαραγη{. Ὀ{ απ{εηα γἱοιπίς 

ἱηο{οτοιί (6ΙΤΟΥΕΙΗ, αοσία5δ 1Π εχρΙσηαίος ββΥΠαπι θ8ί. 

γ1γ]οπῃ οηίΠα 66ΧΙΙΠΙ αγηιΐς σογοπά1ς αρίαπα ΟΠΊΠΕΠΑ {γιο]ᾷα- 

γαπί, οἱ [ομιίηας οπ1 Ἠρογῖς, ἀοδίνασία ρε, η οαρίϊνίία- 

θηλ αράμχοτυηί. (5) Έαππα ἆθ Ο8ΥΠΦΟΤΙΠΙ οαάς Ρε {ο- 

(απ. σοπίθια ἀῑδίία, Ααπίοί οοίοτί [ονπιάίπθ ρογοι]»!, 

οἳπη. Ῥασίο Ἱπιροταία Γασἴεπάϊ γρίπη ἀθάΠΠοπεπα {εοθγαηί. 

σωη Ἠΐ5 ογσο εἰοπιοπίοτ ορ Μγτίπα, απσΙΜαφπε ουπι εἶς 

Ραεία, Ῥτο οχοῖσο αλά 5υΐ ποπηηίς ορρίάππι εχδίναχίέ, 

ἵῃ αποᾶ σαρίνος οἱ απἱειπαιθ. Ρορα]αγΊππη 9856 ΔββτεβᾶΓθ 

γο]]αί, οο]ιοσανί. (6) 50 Ἰάο 4πάΠὰ πιαρπίβοίς ΑίΙαπίοί 

πηπιηοσίριις τορίμάπα ἀοπαγοηί, εἰ οχἰηχίος Π! ρυ]ίος ΜοΠο- 



(229, 9395.) 
2”, ῃ 5 / ω , 

των αὐτῃ καὶ τιμὰς ἀξιολόγους χοινη Ψηφισαμένων, 

ὀποδέξασθαί τε τὴν φιλανθρωπίαν αὐτῶν καὶ προςε- 

παγγείλασθαι τὸ ἔθνος εὐεργετήσειν. (7) Τῶν ὃ’ ἐγχω- 
ρίων πεπολεμηµένων πολλάχις ὑπὸ τῶν ὀνομαζομένων 

6 1 οργόνων., οὐσῶν πλησιοχώρων., καὶ τὸ σύνολον ἔφε- 
/ Ὅ . ΔΝ ./ . 3 -- εν 

ὃρον ἐχόντων τοῦτο τὸ ἔθνος, φασὶν ἀξιωθεῖσαν τὴν 

Μύριναν ὑπὸ τῶν Ἀτλαντίων ἐμθαλεῖν εἰς τὴν γώραν 
τῶν προειρηµένων. Ἀντιταξαμένων δὲ τῶν Γοργόνων 

/ ο 

γενέσθαι καρτερὰν µάγχην, καὶ τὰς Ἀμαζόνας ἐπὶ τοῦ 

10 προτερήµατος γενοµένας ἀνελεῖν μὲν τῶν ἀντιταχθει- 
-. ο» ο 2 Ὕ / -ω 

σῶν παμπληθεῖς, ζωγρῆσαι δ οὐκ ἐλάττους τῶν τρις- 
, .ω » 3{ /9 / 

χιλίων" τῶν ὃ᾽ ἄλλων εἴς τινα δρυµμώδη τόπον συµφυ- 
γουσῶν ἐπιθαλέσθαι μὲν τὴν Μύριναν ἐμπρῆσαι τὴν 
[ή /9 α 3 κο Φα) ο...” ο 

:ὕλην, σπεύδουσαν ἄρδην ἀνελεῖν τὸ ἔθνος, οὐ δυνηηθεῖ- 
16 σαν δὲ κρατῆσαι τῆς ἐπιθολῆς, ἐπανελθεῖν ἐπὶ τοὺς 

ὅρους τῆς χώρας. 

ΤΝ. Τῶν δὲ Ἀμαζόνων νυχτὸς τὰ περὶ τὰς φυλακὰς 

ῥαθυμουσῶν διὰ τὴν εὐημερίαν, ἐπιθεμένας τὰς αἰ- 
χµαλωτίδας,σπασαµένας τὰ ξίφη τῶν δοκουσῶν χεχρα- 

/ Δ 3 ω / ο! -, / μις] 
ο) τηκέναι πολλὰς ἀνελεῖν' τέλος δὲ τοῦ πλήθους αὐτὰς 

πανταχόθεν περιχυθέντος, εὐγενῶς μαχομένας ἁπάσας 

χαταχοπῆναι. (5) Την δὲ Μύριναν θάψασαν τὰς ἀναι- 

ρεθείσας τῶν συστρατευουσῶν ἐν τρισὶ πυραῖς χωμά- 

των μεγάλων ἐπιστῆσαι τάφους τρεῖς, οὓς µέχρι τοῦ 

οὔ νῦν Ἀμαζόνων σωροὺς ὀνομάζεσθαι. (8) Τὰς δὲ Γορ- 
γόνας ἐν τοῖς ὕστερον Ὑρόνοις αὐξηθείσας πᾶἄλιν ὑπὸ 

Περσέως τοῦ Διὸς χαταπολεμηθῆναι καθ ὃν γρόνον 

ἐθασίλευεν αὐτῶν Μέδουσα" τὸ δὲ τελευταῖον ὑφ᾽ Ἡρα- 
Χλέους ἄρδην ἀναιρεθῆνα. ταύτας τε χαὶ τὸ τῶν Άμα- 

/ 3, . ἃ λ λ λ [ὰ / / 
380 ζόνων ἔθνος, καθ) ὃν χαιρὸν τοὺς πρὸς ἑσπέραν τόπους 

ἐπελθὼν ἔθετο τὰς ἐπὶ τὶς Λιθύης στήλας. δεινὸν ἡγού- ] Γι) 2 ] 

µενος, εἰ προελόμενος τὸ γένος κοινη τῶν ἀνθρώπων 

εὐεργετεῖν περιόψεταί τινα τῶν ἐθνῶν γυναικοκρατού- 

μενα. {4} Λέγεται δὲ καὶ τὴν Γριτωνίδα λίμνην σει- 

πο σμῶν γενοµένων ἀφανισθῆναι, ῥαγέντων αὐτῆς τῶν 
ν Νί 5 λ ο / τει Π Π / 

πρὸς τὸν Ὠλκεανὸν μερῦν χεχλιμένων. Τὴν δὲ Μύρινάν 

φασι τῆς τε Λιθύης τὴν πλείστην ἐπελθεῖν, καὶ παρα- 
ο. τε λ εἰ 

ῥαλοῦσαν εἰς Αἴγυπτον πρὸς μὲν Ὥρον τὸν ᾿Ίσιδος βα-- 

σιλεύοντα τότε τῆς Αἰγύπτου φιλίαν συνθέσθαι, πρὸς δὲ 

«0 Ἄραθας διαπολεμήσασαν, καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἀνελοῦσαν, 
Ἡ / / ο αλ / 

τὴν μὲν Συρίαν καταστρέψασθαι, τῶν δὲ Κιλίκων ἆπαν- 

τησάντων αὐτῃ μετὰ δώρων καὶ τὸ χελευόμενον ποιή- 

σειν ὁμολογούντων, ἐλευθέρους ἀφεῖναι τοὺς ἑκουσίως 
3” ο 4 / ο 

προσχωρήσαντας , οὓς ἀπὸ ταύτης τῆς αἰτίας µέχρι τοῦ 

«ὁ νῦν ᾿Ελευθεροκίλικας καλεῖσθαι. (6) Καταπολεμῆσαι 
ο) - Ν Ν . Δ λ ιτ -Ὁ .) αν ᾱ, ” 7λ 

δ) αὐτὴν καὶ τὰ περὶ τὸν Ταῦρον ἔθνη , διάφορα ταῖς ἆλ- 

καῖς ὄντα, καὶ διὰ Φρυγίας τῆς μεγάλης ἐπὶ θάλατταν 
ον. σου / 

καταθῆναι' ἑξῆς δὲ τὴν παραθαλάττιον γώραν προσαγα- 

γοµένην ὅρους θέσθαιτῆς στρατείας τὸν Κάῑκον ποταμόν. 
ους / φερος 2χλες νο η, ὃς εὐθέτους 

5ο (6) Τῆς δὲ δορικτήτου χώρας ἐκλεξαμένην τοὺς ευθέτους 
ο / /”. 

τόπους εἰς πόλεων χτίσεις, οἰκοδομῆσαι πλείους πόλεις, 
; 7 ρα Δ / 

καὶ τούτων ὁμώνυμον µίαν ἑαυτη κτίσαι, τὰς ὃ) ἄλλας 
-” 3 -ω ’ 

ἀπὸ τῶν τὰς ἡγεμονίας τὰς µεγίστας ἐγουσῶν, Κύμην, 

Πιτάνην, Πριήνην. (1) Ταύτας μὲν οὐν οἰκίσαι παρὰ 
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τος οἸφοργεηί : ἨαπιαπΙ{αίΘΙΗ ΙδίΔΙΏ ΠΟΠ πλοάο ἀεοερίαιη Ἰα- 
Ραῇ{, 9οᾷ είίᾶπη Ῥοπο 5ο 4θ πεηίο ἱρβογαὴ Πιθγϊίαγαμη Ρο- 
πΙδίτ. (7) ΟΠ1 ασια Ηἰ ΦΏΡΟΠΙΠΙΟΤΟ ἃ οΥΡοπΗΠ1, αἱ νο- 

σαπ{1, ἄρηίε γ]οῖπα εἳ πια]α ἰποκίαγοπίαι: Μγτίπα νου]. 

Ῥα5 Ααπίθογαπι συα({ῄοαης, ατηλαία 6οΥΡοπΠῃ ἔγγας Πάπα 

ἰηνα{ί, οοαίἴδᾳε θἱρῃῖς αδρθγαη ἱπίας ργώ]σπῃ : ἵπ ααο 

5ρογ/οΓ6Β [αςίῶ ΑΠΙΑΖΟΠΟΣ, Ρ]απίπιας Ἠοδ[ίαπῃ οσσἰἀμηΐ, 

πες Πρις πηΗίρας ραποῖοτος οαρίαπί, Θα ππαο τοσο {η 

βά]ίποδα γε[ασίςδοηί Ίσα, ἩΜγεῖπα (απάΐέας οκκίίτρατο σεη- 

ἴομη ΡΓοΟΡεΤαΠ5, Ιναπῃ Ιπορπάετο εοπαίαν. Οσο 4πΠΙ Π0η 

5αοσρἀετεί, αἆ οοηβµία τοσηῖ φαἱ οορίᾶς τοβιοῖξ, 

ΗΥ. ΤΙ παπι οϱ. το Ῥομο ρορία5 πορἠσοηίία5 οχουΡια 

ἀβαγεηίατ, σαρίῖνας, οχίτασ(ς νἰοίτ]ααπι σ]αά1ϊς, πα] {ας (ν]ι- 

ααηί: δεᾷ Ῥοδίγοπιο α πππ]({πάϊπα απάἶαι' οἴγοιη [δα 

ΒΙΓ6ἨΙ6 ρασηαηίθς αἆ Ιπίονπεσίοπαπα ορράπηίαν. (0) Ταπι 

Μγτίηα Ιπίεγ[οοίας Ρε]]1 5οσῖας ἐπίρις ΡΥτίς [αηθγαί, ἰοάσπ]- 

ααθ Ρηδία, πιασηῖς οχε]ία{ἰς ασσατῖρας, οὐποῖί, απῖ εἰῖαπι- 

ΠΠ ΑΠΙΑΖΟΠΗΙΗ ἑαπια]ί γοσσηίατ. (9) 6οΓβοΠΙΠΙ {8ΠΠΘΗ 

οὔίαπη Ῥοδί π]ασπα ΓΗέ Ροίρηίία, ἀοπεο, ἱπιρεταπίο Μεαρα, 

Ῥοΐδεις Φουἱ5 Π]ίης Πίεγαπ 65 ἀερο]ανί. Ταπάεπα εἰ ρα 

οἱ 6οπ5 ΑΠΙΑΖΟΠΙΠΙ Ιπίαγπθοίοπο ἀθ]είω ριηί αῦ Ηετομ]α, 

αααπα αἆ οσσοἶάπας ῬνοίεσίΙςδ ρ]αρᾶδ, 6ΟΙ4ΠΊΠαΦ ἵπ Αῄίσα 

Ροβιέ. Νας οπίπα ραεπά σπα γἱάεραίατ εἳ, απ 49 {οία ΠΊΟΓ- 

{αΠαπα σοπίθο Ώσοπο πιετοηί 5ίαάεναί, ἀῑπίῖας 5Πῃθ6γθβ8ο Πᾶ- 

{ἴοπος πιυ]ερτί Ἱπαρεγίο εαβρ]θοία». (4) Τγοπίάεπι αποσιο 

ΡαΙαάθπη, ἀεμίςοεηίο γοιδας Οσα ἱτασία, ρε ἵεγγο 

ΠΙΟΕΙΙΠ1 αὐοἰίαπι ο55ο ἀῑσυπί. ἨΜγιίπα Ῥοιτο, αἰπηί, ππαχῖ- 

1ΠΑΠΙ ΑίΓσος Ῥατίεπη οΕ]γΙ{, αἱ ἵη αρρυρίαπι ρνο[εοία οΙΠι 

Ηογτο Ιδίάΐς Η1ἱο, (απα ΤογΙΠ1 Ρο(ίο, απιἰο]ἶαπι [ΠΙνΗ{. Βε]]ο 

οἵαπι Αταβίρις Ι]αίο, παπ]{ος Ἱπίογοπηές δαµασίαααθ [401 

ουτία., Οσο ου πχαπογίρας δἱ οεζμγναΠί, 44 /195α {4- 

αθπά Πα ΡαΓα{ἱ : 4105, αἱᾶ 8ροβίθ 56 β4εἴ ἐρείας ρευπη(- 

(ογοπέ, Ἰϊμθτος 6556 Ιηδ8ίΐ; 6ἄΠη(ιο ΟΡ ΟΝΗδ8ΠΗ δαΠΙΠΗΠΙ 

Ἐ]ομιογοσί]ίοθς αρρο]απίατ. (5) Ηίπο ρεγάοιηῖ5 αἲ Ταιι- 

ταῖη παοπίρα5 τοῦοταο οοτροτί5 εἰ απϊπαϊ ναἰοπ[ίρας, Ρε 

ΡΙιγγαίατη Πια]ογοπα πά πιαίο ἀεδορπάίέ; 5αὐ/υποίαφαε τὸ 

σοπο πια παα, Οαἱοάπα ἄΠΙΠΟΗΣ ΠΠ] Βπεπα οἰαἰαμ!. (0) 

Ώο {ους απίοπ. Ῥε]]ο αοφἰδίῖ5 ορροτίαπᾶς Παβία [οί 49: 

Ισομβ οοππρ]αΤο5 {βῖ 11965, πΠαϊη(Πε 510 ΠΟΠΙΙΠΟ σ6]οβΏΓΕΠΗ 

οοάἱβεανΗ. Οείεγας α ργῶςἱριί5 οοΡΙΒΓΗΠΗ ἀπαδας, 4πἱρρε 

ΟΥΠΘΠ, ΡΙΑΠΕΗ, ΡΡΙΕΠΘΗ, ἀσμοπιίμα νε. (7) Πας αἱάΕΙ 
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θάλατταν, ἄλλας δὲ πλείους ἐν τοῖς πρὸς μεσάγειον ἀνή- 

χουσι τόποις. Κατασγεῖν δ᾽ αὐτὴν χαὶ τῶν νήσων τινάς, 

χαὶ μάλιστα , τὴν Λέσθον, ἐν ᾗ κτίσαι πόλιν Μυτιλήνην 

ο τῇ μετεχούσῃ τῆς στρατείας ἀδελφῃ. (8) 

Ἕ τα χαὶ τῶν ἄλλων νήσων τινὰς πι νσο ον  ένην 

νο, χαὶ ποιησαμένην τη μητρὶ τῶν θεῶν 

ος ὑπὲρ τῆς σωτηρίας : πο κλς νήσῳ τινὶ τῶν 

ἐρήμων ταύτην δὲ κατά τινα ἐν τοῖς ὀνείροις φαντασίαν 

καθιερῶσαι τη προειρηµένῃ θεῷ καὶ βωμοὺς τα 

χαὶ θυσίας μειαλοτρεπῖε ο λοποι- ὀνομάσαι ὃ᾽ αὐτὴν 

Σαμοθράκην, ὅπερ εἶναι μεθερμηνευόµενον εἲς τὴν 

Ἑλληνικὴν διάλεχτον ἱ ἱερὰν νῆσον ' ἔνιοι δὲ τῶν ἵστο- 

ανν λέγουσι τὸ πρὸ τοῦ Σάμον καλουµένην αὐτὴν 

ὑπὸ τῶν κατοιχούντων ἐν αὐτῃ ποτε Θρᾳκῶν Σαμο- 

θράχην ὀνομασθΏναι. ϐ) Οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν Ἀμαζό- 

νων ἐπανελθουσῶν εἰς τὴν ἤπειρον ος τὴν 

μητέρα τῶν θεῶν πο ο τη νήσῳ ἄλλους τέ 

τινας ἐν αὐτῇ κατοιχίσαι χαὶ τοὺς δαυτῆς υἱοὺς τοὺς 

ὀνομαζομένους ο... ἐξ οὗ ὃδ᾽ εἰσὶ πατρὸς ἐν 

ἀποῤῥήτῳ χατὰ τὸν τελετὴν παραδίδοσθαι᾿ χαταδεῖξαι 

δὲ χαὶ τὰ νῦν ἐν αὐτῆ συντελούµενα μυστήρια χαὶ τὸ 

τέμενος ἄσυλον νομοθετῆσαι. (ιο) Περὶ δὲ τούτους τοὺς 

Χβόνους Μόψον τὸν θρδκα φυγάδα γενόμενον ὑπὸ Λυ- 

κούργου ᾿ τοῦ βασιλέως τῶν Ορακῶν ἐμθαλεῖν εἰς τὴν 

χῶραντων Αμαζόνων μετὰ στρατιᾶς τῆς συνεκπεσούσης 

αὐτῷ σερ τυα δὲ καὶ Ῥίπυλον τῷ Μόψῳ τὸν Σχκύ- 

θην, πεφυγαδευμένον ὁμοίως ἐκ πας ὁμόρου αἩ Θράκη 

Σχυθίας. (11) Γενομένης δὲ παρατάξεως, καὶ τῶν περὶ 

τὸν Ῥίπυλον καὶ Μόψον προτερησάντων, τήν τε βασί- 

λισσαν τῶν Αμαζόνων Μύριναν ἀναιρεθΏναι χαὶ τῶν 

ἄλλων τὰς πλείους. 1οῦ δὲ / ρόνου προθαίνοντος» χα), 

κατὰ τὰς μ. ἄχας ἀεὶ τῶν Θρφκῶν ἐπικρατούντων, τὸ 

τελευταῖον τὰς περιλειφθείσας τῶν Ἂμι αζόνων ἀνακάμ.- 

ψΨαι πᾶλιν εἰς Λιθύην: χαὶ τὴν μὲν στρατείαν τῶν ἀπὸ 

Λιόύης Αμαζόνων μυθολογοῦσι τοιοῦτο λαθεῖν τὸ 

πέρας. 

ΕΝΙ. Ἠμεῖς δ ἐπειδὴ περὶ τῶν Ἀτλαντίων ἐμνή- 

σθηµεν, οὐχ. ἀνοίκειον ἡγούμεθα διελθεῖν τὰ μυθολο- 

Ἰούμενα παρ᾽ αὐτοῖς περὶ τῆς τῶν θεῶν γενέσεως, διὰ 

τὸ μὴ πολὺ διαλλάττειν αὐτὰ τῶν μυθολογουμένων 

παρ’ «Ἓλλησιν, (5) Οἱ τοίνυν Ατλάντιοι τοὺς παρὰ 

τὸν ᾿Ὠχεανὺν τόπους χατοιχοῦντες καὶ γώραν εὐδαί- 

μονα νεµόμενοι πολὺ μὲν εὐσεθεία καὶ φιλανθρωπία 

τη πρὸς τοὺς ξένους δοχοῦσι διαφέρειν τῶν πλησ σιοχώ- 

ρων, τὴν δὲ Ἰένεσιν τῶν θεῶν πορὶ αὗτοῖς γενέσθαι φασί, 

συμφωνεῖν δὲ τοῖς λείοµεναις ὁ ὑπ αὐτῶν καὶ τὸν ἐπι- 

φανέατατον τῶν παρ᾽ Ἓλλησι ποιητῶν ἐν οἷς παρειςά- 

Πραν λέγουσαν γεν τὴν 

εἶμι γὰρ ὀψομένη πολνφόρθ ῥου πείρατα γαίΐης, 

Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν. 

(5) ἠορρλοιοῦσυς δὲ πρῶτον παρ᾽ αὑτοῖς Οὐρανὸν βασι- 

λεῦσαι καὶ τοὺς ἀνθρώπους σποράδην οἴκοῦντας 

συναγαγεῖν εἲς πόλεως περίθολον, καὶ τῆς μὲν ἀνομίας 

ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΔΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1). ος 54.] 

αά πιαγα, αας Υογο ρίαγ65 {π ππαΠ{ογταπεῖς οχδετακῖ{. Ο60- 

οπραν1ί οίαπα ἱηςιίαγΙΠῃ. ποηηι]ία5, Ἱηρν]ηι]5 Ἡδδβίπη, 1η 

συα ϱ6ΓπαΠΟ 50. οοπΙΠΗΠΠ(αΠ/15 ΠΟΠΙΙΠΘ ΜΥ ΓΠεποΙ. ορηά]- 

αἲι. (8) Ὀεϊπᾶο 4111 αἰῖα5 4ποαπο Ιηδ]α5 5αβ/ήηρετο γεί- 

1εί, {οπηρορίαία αΠϊρίίαν, ΙΡΙ γοίίς Μαη ἀεήπα ϱτο 5α]αία 

πΙΠΟΙΡαΗ5, ἀοδοιία ομἱάαπα Ιπδ] αρρο] αν, Ἠαποα, Ρε 

ΒΟΙΗΠΙΙΙΗ αἀηιοηῖία, ἀεο παπι ἀῑκίπιας οηδοσγαξ, 5ἱΓαςί15- 

σιο Πίο αγῖδ, 6αογα ππασηίβσα Ῥογασίτ. Νοπιπαν{ί οαπῃ βᾶ- 

1ΠΟΙΊΥΑΖΘΗ, 4ος αταῶος (γαμδ]αίαπη η5Ι]απῃ βαοΥαΠΙ βἱρη]βοεί. 

διπί {απΙΘΠ Ιπίθι ΜΙ5ίογΙέοδ., αἱ εογ]ραΠί, ΒΙΟΙ απΠίθα Υο- 

οἰαίανι α ΤΗΓασίΡΗ5 Ιποο]ῖς Βαπιοίμγαόθος ΠΟΠΙΕΏ αοσθρῄ85ο. 

(9) Ρορδίοα τοιο, Απιπαζοηῖρις ἵπ οοπποπίοια τεγοτεῖς, 

ού Μαίτοπα ἱηδι]α Ἠας ορ]ασίαίαπα σααπΠι α1ἱοβ8 ἵη οα 

οσ[οσας»5ε [αρα]απίατ, ἴππι Πο 54ος ΟοΥγΡαΠΙΘΒ. Φπο Πἰ 

5ἱηί ραΐτα, ἵη αἲοσηῖ5 πηγβ[ογίογαπι δαοτῖς (ααἴίαν. Ταάθηῃ 

Ὠηγρίθρία, σα πιπο 1Ρί οο]ομταπίατς, ἀοσμίί, εί Ιαοαπὶ 

1ρῖ Ἱηπγο]αβί]θα Ιπς αἱ. 40) Βα0 ο (επιροτὰ Μο- 

Ῥεις Τήτας α Τιγοιτβο ΤἩνγασΠῃ Τθσο 1η οχθ Πάπα αθία5 οσπι 

οκοτο] πι οχ!Η]Ι 5ο6ἵο ΑΠΙΑΖΟΠΙΠΩ ῄπος Ιηγαδ. Οο1165 εχρθ- 

ἀϊμοπίς ογαί Βίργ]ας, οἱ ἴρ5ε 6 γἰοίπα Τητασίο Βογα οχ- 

Ρι]δα5. (11) ΡνῶΠο οοηβετίο, ῥίργ]αςδεί Μορδις υἰποιη!, 

οἱ Μγτίῖηα ΑΠιαΖΟΠΙΠΑ πορίπα πα ππαχπα οχοτοῖίας ρατίε 

οαά1ς. Ῥτομτοδδά ἑοπηρονί5 ααη [Γγοφαθη ρα» Έμγασθς γα .Η18 

οναάστοπί 5ΗΡοΓΙΟΥΘ5., ΡοδίΓΕΠΙΟ ααοά σοπ{ῖ5 Απιατοπία. Πἱ 

τοσα σπα οταί, ἵῃ Ἰήργαπη τοβηθαγ1ζ. Ταἱοπη Ισίίαν εχρεά[- 

μοπῖς ΑΠΙΑΖΟΠΙΠΙ οχ ΑΠΙΟ ΠΟΠ Ε1ἱ556 ΠΙΘΠΙΟΤΑΙΗΓ. 

ΠΝΙ. σπα, ροδίαααπα 4θ ΑἰΙαπίοῖε π]επ{0 [αοία θδί, ΠΟ 

αἰἰοπα πα ἀποίπιας αἀἱπησοιο (πα 4α οτία ἀεοταπῃ {αρι]οβο 

ΠΔΤΓΑΠΙ, απλα ἀπαοοταΠα Γ[αρι]ῖ ποῦ. πη]ΜΠΠη 4ἱ68ΟΠΟΠ{. 

(9) Αἰαπίαί ε{ρο Οσεαπί αοθο]α; θἳ {6615 (6γᾶ ΡΟΒΡΕΒΡΟΓΕ5 

ρἰοίαίο εἰησιι]αγί αἴαπο Ποβδρίίαμίαία οΠΊπο5 ΠΠΙΠΠΙΟΡ απἱσίγθ 

οχἰςΗπιαπίαν. 1 ΠΙ ἆοος αριά 56 παΐος 6556 σ]ογ]απίαγ. ΟΙ 

απο ἡοηί Παδίγϊδδίμιαπι ατα σογαπα Ροείαπα αἀξ ρι]ανί ᾱἱ- 

οσπέ, αβὶ ΦάΠΟΠΕΠΙ δἷο Ιπίογ]οσφισπίθπα Πηραί : 

ΤιοΏβΙΠ4ΙΟ5 αθθο Ππος Ιηγίδεγε (ογγῶ, 

Οοεαπαπα Τοίπγπ(αο ραίνοπι(ιο ἀθοταπ]. 

(3) Ῥνίπνυπα θἱ)ί γθρειη Γαἱ5δο Ὁγαπιη (1. 6. ΟΦΗ) ρου]ι]- 

Ῥοηίς αἱ Ἰοπίπος δραγδίπι Μαδίίαπίας πίτα αγρίς Ρροη]θτία 

οοορῖέ, αἱ αὐ οχ]εσο Ρεπἱποαε γ{γοπαί ΠΊοΓε οοΙΡ1108 μη] - 



(506, 926.) ΡΙΟΡΟΒΙ ΡδΙΟΌΙΗ 119. ΠΙ. 169 
ο ο. λ - . Β ο χαὶ τοὶ) θηριώδους | βίου παῦσαι τοὺς ὑπακούοντας, εὔ- | Πἱογαπη (Γά(άΠΠΠ ΠδΙΠΠὰ οἱ α85ΘΓΥΦ{ΙΟΠΘΗΙ ἀοσπῖέ, αααπο ποι 

βόντα | τὰς τῶν ἡμέ έρων καρπῶν χρείας καὶ παραθέσεις | 
χαὶ τῶν ἄλλων χβησίµων οὐκ ὀλίγα: κατακτήσασθαι δ᾽, 

αὐτὸν καὶ τῆς οἰχουμένης τὴν πλείστην, καὶ μάλιστα 
6 τοὺς πρὸς τὴν ἑσπέραν καὶ τὴν ἄρχτον τόπους. (4) 
Τῶν δὲ ἄστρων γενόμενον ἐπιμελῆ παρατηρητὴν πολλὰ 
προλέγειν τῶν κατὰ τὸν κόσμον µελλόντων γίνεσθαι" 
εἰςηγήσασθαι δὲ τοῖς ὄχλοις τὸν μὲν ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῆς 
τοῦ ἡλίου κινήσεως, τοὺς δὲ μῖνας ἀπὸ τῆς σελήνης, 

10 καὶ τὰς κατ ἔτος ἕκαστον ὥρας διδάξαι. (6) Διὸ καὶ 

τοὺς πολλούς, ἀγνοοῦντας μὲν τὴν τῶν ἄστρων αἰώνιον 

τάζξιν, θαυμάζοντας δὲ τὰ Ὑυνόμενα χατὰ τὰς προῤῥή- 

σεις, ὑπολαθεῖν τὸν τούτων εἰκηγητὴν θείας µ.ετέγειν 
φύσεως, μετὰ δὲ τὴν ἐξ 

15 διά τε τὰς .. καὶ τὴν τῶν ἄστρων ἐπίγνωσιν 

ἀθανάτους τιμὰς ἀπονεῖμαι' μεταγαγεῖν ὃ) αὐτοῦ τὴν 

ξ ἀνθρώπων αὐτοῦ µετάστασιν 

προςηγορίαν ἐπὶ τὸν κόσμον, ἅμα μὲν τῷ δοκεῖν οἰκείως 

ἐσχηκέναι πρὸς τὰς τῶν ἄστρων. ἐπιτολάς τε χαὶ δύ-- 

σεις καὶ τἆλλα τὰ γινόμενα περὶ τὸν κόσμον, ἅμα δὲ τῷ 
90 μεγέθει τῶν τιμῶν ὑπερβάλλειν τὰς εὐεργεσίας, χαὶ 

πρὸς τὸν αἰῶνα βασιλέα τῶν ὅλων αὐτὸν ἀναγορεύσαν- 
τας. 

ΕΥΠ. Οὐρανοὺ δὲ μυθολογοῦσι γενέσθαι παϊῖδας ἐκ 

πλειόνων γυναικῶν πέντε πρὸς τοῖς τετταράχοντα : 

5 καὶ τούτων ὀκτωκαίδεχα λέγουσιν ὑπάρχειν ἐκ ΈΤι- 

ταίας, ὄνομα μὲν ἴδιον ἔχοντας ἑκάστους, χοινη δὲ 

πάντας ἀπὸ τῆς μητρὸς ὀνομαζομένους Τιτᾶνας. (5) 

Τὴν δὲ Τιταίαν, σώφρονα οὖσαν καὶ πολλῶν ἀγαθῶν 
αἰτίαν Ὑενομένην τοῖς λαοῖς, ἀποθεωθῆναι μετὰ τὴν 

80 τελευτὶν ὑπὸ τῶν εὖ παθόντων Την -µετονομασθεῖ σαν. 

Γενέσθαι δ) αὐτῶν καὶ θυγατέρας, ὧν εἶναι δύο τὰς 

πρεσθυτάτας πολὺ τῶν ἄλλων ἐπιφανεστάτας, τήν τε 

καλουμένην Βασίλειαν καὶ Ῥέαν τὴν ὑπ ἐνίων Παν-- 

δώραν ὀνομασθεῖσαν. (2) Γούτων δὲ τὴν μὲν Βασί- 
9ὔ λειαν, πρεσθυτάτην οὖσαν καὶ σωφροσύνη τε καὶ συν- 

έσει πολὺ τῶν ἄλλων διαφέρουσαν, ἐχθρέψαι πάντας 
τοὺς ἀδελφοὺς κοινῆ μητρὸς εὔνοιαν παρεχοµένην " διὸ 

καὶ μεγάλην μητέρα προςαγορευθῆναι. Μετὰ δὲ τὴν 

τοῦ πατρὸς ἐξ ἀνθρώπων εἰς θεοὺς μετάστασιν συγγω- 

40 ρούντων τῶν ὄγλων καὶ τῶν ἀδελφῶν διαδέζασθαι τὴν 

βασιλείαν παρθένον οὔσαν, ἔτι δὲ καὶ διὰ τὴν ὑπερέο- 

λὰν τῆς σωφροσύνης οὐδενὶ συνοικῆσαι βουληθεῖσαν" 
ὕστερον δὲ ̓ βουλομένην διαδόχους τῆς βασιλείας ἅπο- 

λιπεῖν υἱούς, Ὑπερίονι συνοικῆσαι τῶν ἀδελφῶνε ἑνί, 

4ὔ πρὸς ὃν οἰκειότατα διέκειτο. (4) Γενορένων δ᾽ αὐτῇ 

δύο τέχνων, Ἡλίου καὶ Σελήνης, καὶ θαυμαζομένων 

ἐπὶ τῷ κάλλει καὶ τῇ σωφροσύνη, φασὶ τοὺς ἆλ δελφοὺς 

ταύτη μὲν ἐπ᾽ εὐτεχνίᾳ φθονοῦντας, τὸν δ᾽ 'Ὑπερίονα 
φοθηθέντας µήποτε τὴν βασιλείαν εἰς αὑτὸν περισπάσῃ, 

60 πρᾶξιν ἐπιτελέσασθαι παντελῶς ἀνόσιον. (6) Ἑννω- 

µοσίαν γὰρ ποιησαµένους τὸν μὲν Ὑπερίονα κατασφά- 
ξαι, τὸν δ᾽ ἥλιον ὄντα παῖδα τὴν ἡλικίαν εἰς τὸν Ἠρι- 
δανὸν ποταμὸν ἐμβαλόντας ἀποπνῖξαι καταφανοῦς δὲ 

γενομένης τῆς ἀτυγίας, τὴν μὲν Σελήνην φιλάδελφον 

ραυσα γα ργωφίάῖα ηγοπί{. 15 πιαχίπατη ονδῖς ρατίοπι, 

{ Ῥηηχίς γοΓΟ (1 αά Ο06Η5ΗΠΗ οἱ 5ορίοπα(τίοπος 5ρεζίαηΐ, ἵῃ ρο- 

[οδίαίο αρνί. (4) 0 π(αο ἰάεγιή οΏδεγγα[ἰοπί παροηςο 

ἀσάϊίας οβδοί, πηα]ία ἵπ εσ]ο αγοπίανα ργαἰχίές οκ πηοίιι 

50]ἱ5 απηΐ Τα{ΙοΠοΠΗ γι]δο ρα{ε[εοῖ{; ΠΊΘῃΦ65 41ποΠι16 οχ 611611 

(9). Ιά6ο 

60101 ΡΙΕΡ5, 4ο Ῥογρείιιο ἁδίτογυπα ογάΊπα ΠΟΠάΗΙΗ δἀοσία, 

Ίάή, οἱ εοτίαδ 5ἰηρι]1ς αππίς Ίογας ἀοβηϊνίέ, 

ρνορ[οίογαπα εγεηίααηα οργιά ἴποπη αἀπίτατδίας, ορίπ]ο 

Ιπο]ον{έ, ναίεπα παπα παίατας ἀνίπορ ΟΟΠΒΟΓΙΘΠΙ 6556, το- 

Ῥήδα 16 Παπιαπί5 οχοπαρίο ΟΡ. πιγίία οἱ ἀίΤΟΓΙΙΗ 5οἴθη[ίαα 

ἀϊνίπο Ἠοπογες ὑΠρογαπί.  ἈΝοπιθη απίθπι οἷας αἲ ο ]άΠα 

(ναηδίμ]ετιη{, (απα αοά οτία5 οὐζαδαδαι]ο δἰάδγυτη οἱ αἰία ἵπ 

οῶ]9 οοπΗπροηίία (απΠαπίος Ππογίςδο ρυίατοίας, {μπα αἱ 

Ρ65 ΟΠΊΠΘ 86ΟΠΙΗΠ1 πίγογςί 16σ6Π1 6ΙΠ1 αρρο]]απίσς Ι10Π0- 

ΤΙΠΑ πιαση{μαάἶπο πιοηία αἶας οχδαρογατθη(. 

ΥΠ. Ε ρΙαήρας Όταπο [δει 61ο] αχοτῖρις5 παίος {οτί 

Προιος απαἀτασίηία πἱπαπο, Πογήπ](πε ἀποάανὶσίπίϊ οχ 

Τίσα : σποΤΙΠΙ οπίααθ Ρτορηίαπα απ]άσπα ΠΟΠΊΘΗ ογαί, 5ο 

ΕΟΠΙΠΩΙΙΠΘ ΟΠΊΠΕ5 «0ΡΠΟΠΙΟΠ ΤΠαπαα α παίτο αδιτραβαπί. 

(9) Ἐίίωα ααίοηι, αποά αἳ ργιάσηίῖα οἱ πιο ουρα Ῥορι- 

Ἰάπι οχοθ]]οτεί, Ρρο5ί [αία Ιπίαγ ἀοος αΏ Ηἱ5, 4πος ΏοηθβοΙ]ς 

αἱ ρί ομ]ραταί, τοσρηδίία ΓΗέ, αἱ Τοηγίς ΠοΙπεΠ αοοορί!. Εἷ- 

Ια5. οἰῖαπι διδοεροτυΠί, απαγάηὶ ἆπῶ παία. πηαχίπι ϱγο) 

εοίοτῖς Ιπο]αγασγαπί, Βαδίΐοα [Ποσίπα ΤαΠπίς] οί Ἠ]οα, Ῥαη- 

στα ποπηα]]5 ἀῑσία.. (9) Βαδί]θα., (άπῃ αίαία, {άπι οπς{ίΠ]ο- 

πα 6{ ργιάσπ[ῖα ορίοτῖς Ρταδίαπ{1οΥ, πιαίαγπα [γαίΐγος Ώοῃθ- 

γο]οπ{ῖα οοπιρ]εχα 9ΠΊΠ65 οπα(γ]νγϊ{, οἱ ο ἵά Μασηα. ππα(τῖς 

ΏΟΠΙΕΠ ο5ἰ αἀερία. Ηωο ρο5ί ραΐπῖς αἆ ἆθος α. Ποηπίριας 

αΠδαπα Ρορα]ῖ ΓΑίΤάΠΙ(άο 5{{γασίϊ5 τορίαπα ΡοίοςίαίθΠῃ 

αοοθρίέ, νήρο αἆμαο, παπι ρτ οχι οαδ[[(αίίς 5ίμάΐο 

πι]{ νο]αῖδδοί πΙβογθ. 96 {απιεη ροδίπιοάΠα οχ 56 ϱοη[{ο8 

γοσηϊ Πογεάθς γο]παιιογο οαρίθης, αΏ ΗΥΡονίοπε ΠαίΓΙΠ ππο, 

απασπι αρρτίπηο ἀπῄσοραί, ἀοπλΙπα ἀποία Γαἶξ. (4) Ἐ σαο πα 

ἆπο ο5δεηί οἱ Ιροτί, Ηο]ίμς οἱ Φε]επο, απί [ου γοηηςίαίο 

οαδίααο ραάοτίς ἀαοοΓο ἵηπ αἀπαϊγαίοπειη 5αἱ ευησίος Ταρίοθ- 

Ῥαπί; Γαίτος οἷας ρατίπα Ἱηνίάία οἨ 5οβοῇς [ομοϊίαίοιη, 

Ραν{Πα Πηθία, η ΓδρηΠι 44 56 ρετίγαμετεί ἨΥΡρογίοῦ, Πθ- 

(ανίατη ροτορογιηί (αοἵπας. (5) Ναπι οοπ/ΗΓαίἴοηο Ππίία ΗΥ - 

Ροτίοποπα ομίταποαπέ, Ηοϊίαππααα, απο Ῥήογαπα , ἵπ ΕγΙ- 

Ὅμα οπαηίαίο ραίε[ασία, ἆαπο. ἀοπιοιδίά δαΠοσαπί. 

6ρ]οπο ΊιΠρ6ης6 (Γα{ΓοΠΙ 4ΠΠΔΗ5, 4ο {εείο δε ἀαΐ ργῶαἱρΙίεΠα : 
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οὖσαν χαθ᾽ ὑπερθολὴν ἀπὸ τοῦ τέγους ἑαυτὴν ῥιψαι, 
τὴν δὲ μητέρα ζητοῦσαν τὸ σῶμα παρὰ τὸν ποταμὸν 

σύγχοπον γενέσθαι, καὶ κατενεχθεῖσαν εἰς ὕπνον ἰδεῖν 

ὄψιν, καθ) ἣν ἔδοξεν ἐπιστάντα τὸν "Ἠλιον παρακαλεϊν 
αὐτὴν μὴ θρηνεῖν τὸν τῶν τέκνων θάνατον: τοὺς μὲν γὰρ 

Τιτᾶνας τεύξεσθαι τῆς προςηκούσης τιμωρίας, ἑαυτὸν 

δὲ καὶ τὴν ἀδελφὴν εἰς ἀθανάτους φύσεις µετασχηµα- 

τισθήσεσθαι θεία τινὶ προνοία"' ὀνομασθήσεσθαι γὰρ 
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἥλιον μὲν τὸ πρότερον ἐν οὐρανῷ 

ΛΑ /{ 

τὴν µήνην προςα- 

τοῖς ὄχλοις τόν τε 

πὈρ ἱερὸν καλούμενον, σελήνην δὲ 
(6) Διεγερθεῖσαν δὲ 

2/, λ λ λ ο 3 μια ὃ λθοῦ Γεω 
ονειρον χαι τα περι αυτην στυχηµ.ατα ιελύνουσαν αςιω- 

/ 

γορτυομένην. 

ο κν / 
σαι τοῖς μὲν τετελευτηχόσιν ἀπονεῖμαι τιμὰς ἰσοθέους, 

(σ) Μετὰ 
οω οω / Δ ο ο. λ 

δὲ ταῦτα ἐμμανῇ γενομένην και τῶν τῆς θυγατρὸς παι- 

ου” αλ 2. ο / / ο / -- 

του οε αυτης σώμµ.ατος υηκετι μ-ήθενα θιγεῖν. 

/ Δ ὃν / - : ελ ον ς δ, δι 

γνίων τὰ δυνάµενα Ψόφον ἐπιτελεῖν ἁρπάσασαν πλα- 

νᾶσθαι κατὰ τὴν χώραν, καταλελυμένην μὲν τὰς τρί- 
Ὁ ὁ Δ ση / Ν / / 

ας, τῷ δὲ διὰ τῶν τυµπάνων καὶ κυµθάλων ψόφῳ 
ο / ς/ / λ ο νεο 
ἐνθεάζουσαν, ὥςτε καταπλήττεσθαι τοὺς ὁρῶντας. (8) 

Πάντων δὲ τὸ περὶ αὐτὴν πάθος ἐλεούντων, καί τινων 

ἀντεγομένων τοῦ σώματος, ἐπιγενέσθαι πλῆθος ὅμόρου 

καὶ συνεχεῖς κεραυνῶν πτώσεις" ἐνταῦθα δὲ τὴν μὲν 

Βασίλειαν ἀφανη γενέσθαι, τοὺς δ᾽ ὄχλους θαυμάσαν- 
/ Ν λ 6’ λ λ Δ δν λ / 

τας τὴν περιπέτειαν τὸν μὲν "Ηλιον καὶ τὴν Σελήνην 

τῇ προςηγορία χαὶ ταῖς τιμαῖς μεταγαγεῖν ἐπὶ τὰ κατ᾽ 

οὐρανὸν ἄστρα, τὴν δὲ μητέρα τούτων θεόν τε νοµίσαι 

καὶ βωμοὺς ἱδρύσασθαι, καὶ ταῖς διὰ τῶν τυμπάνων καὶ 
/ 3 / λ » εά ς/ Ὀἳ 

χυμθάλων ἐνεργείαις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἄπομι- 

µουµένους τὰ περὶ αὐτὴν συµθάντα θυσίας καὶ τὰς 

ἄλλας τιμὰς ἀπονεῖμαι. 
οο .ω μ 

ΤΝΠΙ. Παραδέδοται δὲ τῆς θεοῦ ταύτης καὶ χατὰ 
τὴν Φρυγίαν Ὑένεσις. Οἱ γὰρ ἐγχώριοι μυθολογοῦσι τὸ 
παλαιὸν γενέσθαι βασιλέα Φρυγίας καὶ Λυδίας Μήονα: 

δν ο λ σω /{ 

γήµαντα δὲ Δινδύμην γεννῆσαι μὲν παιδίον θΏλυ, τρέ- 
) ΕΝ λ / να, 3 ϱ -- λ 

φειν δ᾽ αὐτο μη βουλόμενον εἰς ὄρος ἐχθεῖναι τὸ προς- 

αγορευόµενον Κύθελον. ᾿Ενταῦθα τῷ παιδίῳ κατά τινα 

θείαν πρόνοιαν τὰς παρδάλεις χαί τινα τῶν ἄλλων τῶν 
5] ο Ὁ / / / Λ λ Δ 

ἀλκἢ διαφερόντων θηρίων παρέχεσθαι τῃν θηλῆν καὶ 

διατρέφειν. (5) Γύναια δέ τινα παρὰ τὸν τόπον ποιµαί- 
νοντα χατιδεῖν τὸ γινόμενον, καὶ θαυμάσαντα τὴν πε- 

ριπέτειαν ἀνελέσθαι τὸ βρέφος, καὶ προςαγορεῦσαι Κυ- 
/ ο) ν ω» / 3 / ολ εως ο” 

θέλην ἀπὸ τοῦ τόπου. Αὐξομένην δὲ τὴν παῖδα τῷ τε 
/ Δ / ον » »/ αλ / / 

κάλλει καὶ σωφροσύνη διενεγχεῖν, ἔτι δὲ συνέσει γενέ- 

σθαι θαυμαστήν. Γήν τε γὰρ πολυκάλαμον σύοιγγα ς ν. αἩ αν ον ΡΙΥΥ 
| 3 οω Δ ν] ο ΔΝ /{ 

πρώτην ἐπινοῆσαι καὶ πρὸς τὰς παιδιὰς καὶ χορείας 

εὑρεῖν χύμόαλα καὶ τύμπανα, πρὺς δὲ τούτοις καθαρ- 
μοὺς τῶν νοσούντων Χτηνῶν τε χαὶ νηπίων παίδων 

εἰκηγήσασθαι' (8) διὸ καὶ τῶν βρεφῶν ταῖς ἐπῳδαὶς 

σωζοµένων καὶ τῶν πλείστων ὑπ αὐτῆς ἐναγκαλιζομέ- 

νων, διὰ τὴν εἲς ταῦτα σπουδἠν καὶ φιλοστοργίαν ὑπὸ 

πάντων αὐτὴν ὀρείαν μητέρα προςαγορευθῆναι. Ἓυνα- 
/ ο) 3 ων Δ / 3. 9. Ἂ / λ 

ναστρέφεσθχι ὃ αὐτῃ καὶ φιλίαν ἔχειν ἐπὶ πλέον φασὶ 

Μαρσύαν τὸν Φρύγα, θαυμαζόμενον ἐπὶ συνέσει καὶ 
οω / / 

σωφροσύνη. ζαὶ τῆς μὲν συνέσεως τεκµήριον λαμθά- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ι.. {526 0 557.) 

εἰ πιαίον, ἆαπα ἵπ απηπὶς τῖρα ΕΠ άΠα ΙπγοεΗραί, απ]πηϊ ἀθ]ία 1ο 

α[[οσία., ἵῃ βομηπίς Ἠσο[ίαπι γἱάδί αἀδίαπίθιῃ οἳΏ1 Ίαο 60Π5Ο- 

Ἰαή1οπ6, πο ο) Ιηίογππα Πραγογαπα ηΙπλΙο 56 Ἰασία αίΠ]οίαί, 

ΜοαγΙίαπι οηἵπη Τι{απας δΙΡΡΙΟΙΙΠΙ οχΧΡΘηξΙΥΟΒ; 86 Υετο οἱ 

ΒΕΓΙΠΑΠΑΠΗ 1 παίανγας Ιπηππογία]ος ργογἱάθη/ῖα ἁῑγίπα ἴγαης- 

{ουππαίαπη ἰπὶ, αἱ, ααϊ ρία5 54060 {π οΦ]ο Ισηῖς γοσαία δἰέ, 

ΠΙΠΟ Ἠε]ίας [Ρο1] αρρε]είατ, οἱ απ απίοµας Μοπο (ποΓίέ, 

ΏΙΠΟ 6Ι6Π6ς [απο] ποιη]ης γεπίαί. (6) Εκρειτεοία 41η 

εί 5οπηπίαΠα αἱ ἱη[ογίαπίαπα παλ (αάἶπΙ οκροριἱςεοί, ο0Π- 

{οπηά({ αὐ 1115, αἱ ἀαοταπα ομ]ία ἀθ[αποίος γαπδγαμ{; ΘΗΤΗ 

ν6το ὀοτρίΙβ Π6ΠΙΟ Ῥοβίμας οοηηρα{. (7) Μοκ Ιηδαπίθης 

αγγορίῖ5 Π]1) ογαραπά11ς, Ρ6Υ ἴ6ΓΓΑΠΗ βραγθίς ο]πίριας ἀῑνα- 

δαραίιγ, αἱ ου ἴΥΠπΙραΠΟΓΙΙΗ ογπιΡα]ογΙπι(αθ θγορίία 

ἸΥπηρμαΠ{15 ΠΊογΘ ἀἰδοιγ5Ιί8η5 ΠΙΑΡΠΙΠΙ γ]άδηἴθιας ΠΟΤΓΟΓΘΙΠΑ 

Ἱηουίίεραί. (8) ΩαΗπησιο οπηπος τηϊδογα({ἰο ἴαπι αεθτβῖ 685415 

Ἰηεθάοτεί, αἱ ποππυ]]! οοτροτί ΠΙΝΠΙς αἀπιογετεηί, ἵηπρεης 

βρίίο παρτίαπα {αΙηΙπΙπησο ῥτοσε]]α ομέ1γ. Εἰ (απι Β8- 

8168 ΡοβίΓΘΙΗΙΠΙ ἵη {εγγῖς γίδα ΠΗί. Ῥορυ]ας απίεπα, ρτοάϊ- 

δίαπα Ἠου αἀπι]ταία5, Πομαπι οί Ῥοε]επεη [βοἱσπα εἰ ΤμΙΠαΠΗ] 

αααπῃ ποπηῖηθ ΤΠ ΠΟΠΟΓΕ Ιηίαι οα]{ δἰάθνα τει Π{; πια(τῖ Υογο 

ααΠ1 Ρτο ἆθα μαβεβαί, α[ίαγία οχδἰγαχΙξ, ἔγιηραπογππηαθ 

Ιοίὰ εί ογπηΡα]οΓαα ἠπη]ία ηθυ ποῦ αλἰογάπα, ασ οἴτόα 

1ρβαΠη εγοηεγαηΠί , ΙΠΙ{8ί1οηθ 846Γ8 εἰ ΠΟΠΟΤΘΡ 6|α5 ρογερῖί. 

ΕΝΠΙ. ΝαίαΙ6ς ἵαπιοπ ἀεο ἠ]ας αίῖαπ Ῥηγγρία αἀδοτί- 

Ριπίαγ. Ιποο]α οπίπι Ἠ]15 τερίοηίς ἴπ Ῥ]μγγσία ααοπάαπα αἱ 

Ἰάῖα ΜάΟΠΕΠΙ Γ6ση8556 Ππεπιοταπ{, απ, αοθερία ἵῃ Πῃδ- 

(ήπιοπίαπα Ῥἱπάγηλα, [επι]ηθί 5οχΗ5 ΡγοΙεπι οχ 6 σοηηέ; 

απαπη 411Πῃ α1εγο πο]εί, ἵπ ΟΥΡε6Ιο πιοπίο οχροδι{. Τί ηι]- 

πηη]ηίς Ργουἱάρη{ία ρατάα]ας οί απαάἆαπα αἱ (εγοσΙβδΙπηᾶγαΠη 

(2) Μι- 

Ίθγος αιίεπι (1 4Πη Ι]Ιο ραδοεηίες, απη απ]ά Πογεί απῖ. 

Ῥοδία γα Ώογίρας Ἰη(απίθΠι αἀππο[ὶς πι[γίσοανογθ. 

πα γογϊβδοηί, 1η5δο]δηίθιη ταοῖ πιοάαπα ἀεπηϊγαία, ἱπ[απίθιι 

(ο απί.αἰ ΟΥΡ6Ιεπ αἃ Ίου ποπηϊηαη{, Ῥμε]]α γἱτίρας εἰ απηῖς 

αποία, Ρα]ο]ρ]ίαάἶπο οἱ οοππεηίῖα Ιπσοπίίᾳας γίρογθ Πηῖ- 

1ος αχοθ]ῖ{. Ναπι βδα]απη πι] οοπίαχίαπι οα]αιηίς 

ογπηραίασπο αἱ (γππραπα αἆ ]α5ΗΠ1 ομογεαδάΙθ ΡΙΙΠ6ΕΡΡ ἵη- 

του. Αά Ίο ΡΟσΟΡΙΙΠΙ αἱ π[αΠ{Ιαπα ΠΙΟΙΡΟ5 Ρα! 5α11ο- 

πίρις αρίσθγο ἀοοηί. (3) ΟΡ. Ιπρι]αγεπα θίέαν ἀΠίσοη{ίαπι 

οἱ Ώοηαγο]ῶ πιοπ/ἶς αἰἴοσίοΏθπα 615. ῬΗ6το5, 4ποβ Ρευ Ἱη- 

οαηία(ἴοηθς φαπ]ίαίϊ γοάσνεί οί οτερτο ἵηπ π]ηῖς {ογειαί, 

Μοπίαπα ππαίου αρρε[αία ΓΗ{. Έγεαπεης οἶγοᾶ Παπ ΡΗΤΥΣ 

Ἰ]ο ΜαίδΥαςδ, ῬπΙδ(πθ Ιπίετ πεέθββαγίος5 θΓαί. Μίνα ῃΠ 

ΠΟΠΙΙΠ6 ἰδίο 5ο]]ογίῖα οἱ οαββίας. Ὦε 5ο]]εγίῖα ἴπάε οοπ]εοίι- 

μα. 
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νουσι τὸ µιμήσασθαι τοὺς φθόγγους τῆς πολυκαλάμου 
σύριγγος καὶ μετενεγκεῖν ἐπὶ τοὺς αὐλοὺς τὸν ὅλην 
ἁρμονίαν" τῆς δὲ σωφροσύνης σημεῖον εἶναί φασι τὸ 

µέχρι τῆς τελευτῆς ἀπείρατον γενέσθαι τῶν ἀφροδισίων. 

(0) Τὸν οὖν Κυθέλην εἰς ἀχμὴν ἡλικίας ἐλθοῦσαν ἄγα-- 
πῆσαι τῶν ἐγχωρίων τινὰ νεανίσχον τὸν προςαγορευό-- 
µενον μὲν Ἄττιν, ὕστερον δ) ἐπικληθέντα Πάπαν" 

αυνελθοῦσαν δ᾽ εἲς μιλίαν αὐτῷ λάθρᾳ καὶ γενοµένην 
ἔγχυον ἐπιγνωσθῆναι χατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ὑπὸ τῶν 

γονέων. 
ΙΙΧ. Διόπερ ἀναχθείσης αὐτῆς εἰς τὰ βασίλεια, 

χαὶ τοῦ πατρὸς τὸ μὲν πρῶτον ὡς παρθένον προςδεξα-- 

µένου, μετὰ δὲ ταῦτα γνόντος τὸν φθοράν, χαὶ τάς τε 

τροφοὺς καὶ τὸν Άττιν ἀνελόντος καὶ τὰ σώματα ἐκρί- 

Ψαντος ἄταφα, φασὶ τὴν Κυβέλην διὰ τὴν πρὸς τὸ 

μειράχιον φιλοστοργίαν καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς τροφοῖς λύπην 

ἐμμανῆ γενοµένην εἰς τὴν γώραν ἐκπηδῆσαι. Καὶ ταύ- 

την μὲν ὀλολύζουσαν καὶ τυμπανίζουσαν µόνην ἐπιέναι 
πᾶσαν χώραν, καταλελυμένην τὰς τρίχας, τὸν δὲ Μαρ- 

σύαν ἐλεοῦντα τὸ πάθος ἐκουσίως αὐτῆ παρακολουθεῖν 
καὶ συμπλανᾶσθαι διὰ τὴν προὐπάργουσαν φιλίαν. (3) 

Παραγενοµένους δ αὐτοὺς πρὸς Διόνυσον εἰς τὴν Νῦσαν 

καταλαθεῖν τὸν Ἀπόλλω τυγχάνοντα μεγάλης ἀποδο- 
χῆς διὰ τὴν κιθάραν, ἣν Ἑρμῆν εὑρεῖν φασιν, Ἀπόλ- 

λωνα δὲ πρῶτον αὐτῇ κατὰ τρόπον γρῆσθαι: ἐρίζοντος 

δὲ τοῦ Μαρσύου πρὸς τὸν Ἀπόλλω περὶ τῆς τέχνης, 

καὶ τῶν Νυσαίων ἀποδειγθέντων δικαστῶν, τὸν μὲν 

Ἀπόλλω πρῶτον κιθαρίσαι ψιλήν, τὸν δὲ Μαρσύαν 
ἐπιόαλόντα τοῖς αὐλοῖς καταπλΏξαι τὰς ἀκοὰς τῷ ἔε- 

/ κ αλ ἀ 3 /᾿ δ/Υ λ / οσο 

γίζοντι καὶ διὰ τὴν εὐμέλειαν δόξαι πολὺ προέχειν τοῦ 

προηγωνισµένου. (8) Συντεθειμένων δ) αὐτῶν παρ) 

ἄλληλα τοῖς δικασταῖς ἐπιδείκνυσθαι τὴν τέχνην, τὸν 
μὲν Ἀπόλλωνά φασιν ἐπιθαλεῖν τὸ δεύτερον ἁρμόττου- 

ο” / -ω / 2 / 7 ἃ [ά ας / 

σαν τῷ µέλει τῆς κιθάρας ᾠδήν, καθ’ ἣν ὑπερβαλέσθαι 

τὴν προὐπάρξασαν τῶν αὐλῶν ἀποδοχήν: τὸν δὲ πρό- 
τερον ἀγανακτήσαντα διδάσχειν τοὺς ἀκροατὰς ὅτι 

παρὰ πᾶν τὸ δίκαιον αὐτὸς ἐλαττοῦται: δεῖν γὰρ γί- 

νεσθαι τέχνης σύγχρισιν, οὐ φωνῆς, καθ’ ἣν προςήχει 
ς 7 λ μ / 3 / ( .ω / Δ 

τὴν ἁρμονίαν καὶ τὸ µέλος ἐξετάζεσθαι τῆς κ,θάρας καὶ 
τῶν αὐλῶν: καὶ πρὸς τούτοις ἄδιχκον εἶναι δύο τέχνας 

ἅμα πρὸς µίαν συγκρίνεσθαι. (4) Τὸν δὲ Ἀπόλλω µυ- 

θολογοῦσιν εἰπεῖν ὡς οὐδὲν αὐτὸς πλεονεκτοίη" καὶ γὰρ 
τὸν Μαρσύαν τὸ παραπλήσιον αὐτῷ ποιεῖν, εἰς τοὺς 

ο... 2 .» ο. ὁ Ἀ 2 / / 
αὐλοὺς ἐμφυσῶντα" δεῖν οὖν ἢ τὴν ἐξουσίαν ταύτην 

» σω ”λ / οσο 

ἴσην ἀμφοτέροις δίδοσθαι τῆς κράσεως, ἢ μηδέτερον τῷ 
{ ον να ὃ λ { ἐν μ ο. πο 

στόµατι διαγωνιζόμ.ενον διὰ µόνων τῶν γειρῶν ἐνδεί- 
χνυσθαι τὴν ἰδίαν τέχνην. (5) ᾿Ἐπικρινάντων δὲ τῶν 
-} ο” ΔΝ 3 ΄ ο] { / ο 

ἀκροατῶν τὸν Ἀπόλλω δικαιότερα λέγειν, συγκριθῆναι 
/ { .) Δ λ ή -ω 

πάλιν τὰς τέχνας" καὶ τὸν μὲν Μαρσύαν λειφθῆναι, 

τὸν δ) Ἀπόλλω διὰ τὴν ἔριν πικρότερον γρησάμενον 
- -” / Δ ο ) / 

ἐκδεῖραι ζῶντα τὸν ἠττηθέντα"' ταχὺ δὲ µεταμεληθέντα 
λ ῤ ΄ ο] αι ας. 4 3 -. Ξ θε] ο. κ» / 

χαι ῥαρεως Επι τοις υπ αυτου προ εισιν ΕΝΕΥΧ3ν τα 
-”. 3 -. λ ᾽ . / 

τῆς κιθάρας ἐκρῆξαι τὰς γορδὰς καὶ την εὑρημένην 

ἁρμονίαν ἀφανίσαι. (6) 'αύτης δ) ὕστερον Μούσας 

ΡΙΟΡΟΠΙ ρι0ῦ 1 5. 1. 1τι 

ταπη [αοίαπέ, αποὰ Ηδια]ῶ πηυ]11ς ἰηίγασία σα]αμηῖς 60Ώ08 

ἱηη(αέας οίαπα αἆ Εδίας Πανπποπίαπη {γαδιχ]{. Ῥτο οας/[(α[ῆς 

ἈΤριπεπίο Ἰαβοπί, αοᾷ αἆ γΙίῶ πδαιο ΠΠΘΠΙ α ΤΟ 6ΠΦΓΟ3, 

56 ΙηίθργΠα οοηφθγαγ{ί. (4) ΟΥΡαΙο απίθιη ραμογία(ἷς 181 

ΠΠΟ5 Ίηρτθβδα, (ποπάστη οκ ἱπά]ροπίς αἀο]οδοθηίοπα, ρι]μς 

ΑίΜΠ, ἀεϊπάε Ῥαραπι γοσαίαπα, απηαν{. ΟὐΏ απο. 6ἶαίη 

6οηβγεςδα οί ργῶβηα» [ασία, 548 14 ἵρδυνη ἴδπιρας α ραγο- 

Πρις αρποδομν. 

ΗΝ. Ἠαπο Παφπια ἵπ τορίαπι αἆ 5ο Ρρογάποίαπα ΠΠίῃο 

Ῥῦο νΙγβῖπο ραΐευ ἀοθθρίαί : 5οᾷ ΡοβίπποᾶμΠη 46 δίαρτο οογίοι 

{αοία5, ηα(τίοςς αἱ ΑίΙΙΠ ο πηθάίο {ο έ, οἱ οαάαγογα Ίῃςο- 

Ῥυ]ία αρ]οῖ, Τα. ΟΥΡεΙε ρ6ς απιογῖς θΗσ3 Ι1νοΠθΙῃ γοΠθ- 

πηθηαπα 6{ ΠΙΦΤΟΤΘΗΙ ο) πιίτίοες (άΓοΓ6 οογνορία ἵῃ 4ρτοβ 

εχοιγηέ, αρί 5ο] ἀῑ[αδία οαρί]μ5 αα]αία οἱ (ψπαραπὶ δίγο- 

Ρίέα απἱγθγβαΠα ἱπαρ]ογ]έ γαρίοηθιῃ. ΜαΤΟΥα5 απίθιη οπ]απη- 

ἴα[15 ο] 15 πἰδδνίς, ρηϊκήπαρ απηρ]ία φίάίο, αποσαπσιο 

ορειτγα!, αβδοείαίαν. (2) Θπάπησπο αἆ Βασσμαπα ΝγδαΠΙ 56 

οοπ(]οηί, ΑΡΟΙΙΠΕΙΗ Ιδίίο ΙπγοπεγαΠ{, πιασηα οχἰς(ἴπια- 

Ποπε ργά πα, σιοὰ οἱΙμαναηα α Μοτουνῖο Ππγοηίαπα ριή- 

Πλας ἀθχίτο αβδαγρᾶγθ Πο556ί. ΤΗ Ματδγας ο Πῃ Αροϊίηο 

46 αγῖς Ῥγοδίαπίῖα ἵπ οστγίαιηθη ἀθεορηά[. Νγδαί απίθπι 

Ιπάΐεςς ογαΠί. Αά ῥηίπιας απἱάσπα ΑΡοϊΙο αἴππρί]εχ οἴμανα 

6ΧΤΠΊΘΗ Ρ6ΥΡΟΠΑ{. Αἱ ΜαΤΡΥᾶ5, απ άπα ρηίπΙπα Πρίας ἹηβανΙ{, 

ααοά εαπία5 πογ]ίαίο απγες ροτοσ]]οτοί, πιοβι]αμοπ]5 5ιιᾶ- 

γπαίο ΠΙΠΊΗΠΗ Ίοησα αηίαίτο νῖδης οί. (3) Τιαπι 6ΟΠΥΘΗ- 

Ποπο [ασία, αἱ 46 πογο 5οογίῖα δροοἰηιίπα Ππίθυ 56 οΟπηρᾶ- 

γαηᾶα ]αάἱοίρας οχἠἰρεγεηπί, ΑΡοΙΙο Ιέογαπα οχογδις οἰέμανα» 

8015 οοΠΡγΙΙΔΠ1 {ρ5ο Υοσθπι αρρ]ίσαξ, θο6π6 πἹοᾶο ΡΓΙΟΓΘΙΙ 

Πρίο αΡρΙαΙΦΙΠΙ Ίοηρθ γἰποέ. Οι1οἆ Ιπάίρπο {θγοης ΜαΙΦΥα5 

Ργορίαυ οΠΊΠ6 {15 5ἱΡἱ ρτίπιας ποσατί αιά{ίογος ἀοζθί : ΠΟΠ 

επίπι γουῖδ, 5οᾷ ατῖς οοπαρανα(ἴοπθια Πης{πῖ ἆἀομετο, οἱ 

Ἱαχία απο Ἰαυπηοπίαηι ε{ 6ΔΥΠΙσΠ οἴ]ανο ας Ερία οχαπη]- 

ΠΑΠάΠΠΙ 6556: ΙπΙάΠΙΠΗ Ργῶίετθα 655ο πας αγίας οπα πα 

οοπ{διΠ. (4) Αἆ που γοδροπάίβ56 [οτίατ Αροβο, πμ 51ί 

Γρ]ας 6586: ΛΙαΓΥΔΠΑ οηἶπι ἰάδα [αέθτο, απο ἵρδαπα, ἆππα 

Γαίας Ἱπερίνατεί : απ Ιδίμ αἰτίαυθ Ἠαηο ἀπ ΓΙΠΙ ΤΘΓΙΠΙ 

οοπ]ΠοΠΙοΠΘΠΗ οοπορθΠάα1η 6556: απί ποια] ους αἀπη]η[σα]ο 

υίοπά πα, 564 5ος πιαπίρια5 δα’ αήαδαας αἲἰῖς Ρ)ρίαπ- 

παπι οδίοπἀεπάαπη. (5) Υἴδις έαπι απαἰονῖρας οδί Αροϊίο 

ορᾳμἱογα Ροδἱμ]ατθ. Τά6ο οοπΙΠΙϊ55ο (ο απα εθγίαπηῖπο Μαι- 

5γας νἱποϊίαν. Τί γἱοίου, οοηίεη{ἶοπε πἰπηίαπα οκαθετβαία5, 

πίνο ρο]επι ἀοίταί. Μοκ ίαπιοπ ρωηϊίθπιία ἀποίας οἱ 

Ἱ ὤστο, απο οοπηπηϊςοναί, {66ης, ταρίῖ5 οἴιαν πεινῖς Π]- 

γεπίαπι α 56 Ἰατηιοηίαπι αΏο]ογή. (6) Μερεη [ιά αρί Π]6- 

| 
| 
| 

| 
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μὲν ἀνευρεῖν τὴν μέσην, Λίνον δὲ τὴν λέχανον, Ὀρφέα 

δὲ χαὶ Θαμύραν ὑπάτην καὶ παρυπάτην., Τον δ᾽ 

Ἀπόλλω φασὶν εἰς τὸ ἄντρον τοῦ Διονύσου τήν τε χι- 

θάραν χαὶ τοὺς αὐλοὺς ἀναθέντα, καὶ τῆς Ἰκυθέλης 

6 ἐρασθέντα, συμπλανηθῆναι ταύτη μέχρι τῶν Ὕπερ- 

θορέων. (2) Κατὰ δὲ τὴν Φρυγίαν ἐμπεσούσης νόσου 

τοῖς ἀνθρώποις χαὶ τῆς Ἡῆς -ἀκάρπου Ὑενομένης, έπε- 

ρωτησάντων τὸν θεὸν περὶ τῆς τῶν κακῶν ἀπαλλαγῆς» 

προστάξαι φασὶν αὐτοῖς θάψαι τὸ Ἄττιδος σῶμα καὶ 

ιο τιμᾶν τὴν Κυδέλην ὡς θεὀν. Διόπερ τοὺς Φρύγας ὃ διὰ 

τὸν χρόνον ἢ ηφανισμένου τοῦ ᾿σώματος εἴδωλον χατα- 

σχευάσαι τοῦ μειραχίου, πρὸς ᾧ ὑρηνοῦντας ταῖς οἰχείαις 

τιμαϊῖς τοῦ πάθους ἐξιλάσκεσθαι τὴν τοῦ παρανομηθέν- 

τος .. ὅπερ με έχρι τοῦ καθ) ἡμᾶς βίου ποιοῦντας 

16 αὐτοὺς διατελεῖν. (6) Της δὲ Κυβέλης τὸ παλαιὸν 

βωμοὺς ἱδρυσαμένους θυσίας ἐπιτελεῖν κατ’ ἔτος. ὕστε- 

ρον δὲ ἐν Πεσινοῦντι τ τῆς Φρυγίας κατασχευάσαι νεὼν 

πολυτελη καὶ τιμὰς χαὶ θυσίας χαταδεῖξαι µεγαλοπρε- 

πεστάτας, Μδου τοῦ βασιλέως εἰς ταῦτα συμφιλοχα- 

οϱ λήσαντος' τῷ δ᾽ ἄγάλματι τῆς θεοῦ παραστῆσαι παρ-- 

δάλεις καὶ ον. διὰ τὸ δοχεῖν ὑπὸ τούτων πρώτως 

τραφῆναι. Περὶ μὲν οὖν μητρὸς θεῶν τοιαῦτα μυθολο- 

γεῖται παρά τε τοῖς Φρυξὶ χαὶ τοῖς Ἀτλαντίοις τοῖς 

παρὰ τὸν ᾿Ωχεανὸν οἰκοῦσι. 

ο, 1. Μετὰ δὲ τὴν Ὑπερίονος τελευτὴν οσα 

τοὺς υἱοὺς τοῦ Οὐρανοῦ διελέσθαι τὴν βασιλείαν, ὧν 

ὑπάργειν ἔπιφανεστάτους Ἄτλαντα χαὶ Κρόνον. Τού- 

των δὲ τὸν μὲν Ἄτλαντα λαχεῖν τοὺς παρὰ τὸν Ὠχεα- 

νὸν τόπους, χαὶ τούς τε λαοὺς Ἀτλαντίους ὀνομάσαι 

40 χαὶ τὸ µέγιστον τῶν κατὰ τὴν χώραν ὁρῶν ὁμοίως 

Ἄτλαντα προςαγορεῦσαι. (5) ᾧΦασὶ δ᾽ αὐτὸν τὰ περὶ 

τὴν ἀστρολογίαν εξαχριθῶσαι χαὶ τὸν σφαιρικὸν λόγον 

εἰς ἀνθρώπους πρῶτον έξενε] Ἰχεϊν' ἀφ᾿ Ἶς αἰτίας δόξαι 

τὸν σύµπαντα κόσμον ἐπὶ τῶν Ἄτλαντος ὦ ὤμων ὀγεῖ- 

3δ ο. τοῦ μύθου τὴν τῆς σφαίρας εὕρεσιν χαὶ ο λος 

φὴν αἰνιττομένου. Γενέσθαι δ᾽ αὐτῷ πλείους υἱούς, ὧν 

ἕνα διενεγχεῖν εὐσεθεία καὶ τῇ πρὸς τοὺς ἀρχομένους 

δικαιοσύνη καὶ φιλανθρωπία, τὸν προςαγορευόµενον 

Ἔσπερον. (9) Τοῦτον δ' ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ Ἄτλαν- 
«υ.τος ὄρους ἀναθαίνοντα καὶ τὰς τῶν ἄστρων παρατηρή- 

σεις ποιούµενον ἐξαίφνης ὑπὸ πνευμάτων συναρπαγέντα 

μεγάλων ἄφαντον γενέσθαι: διὰ δὲ τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ 

τὸ πάθος τὰ πλήθη ἐλεήσαντα τιμὰς ἀθανάτους ἀπονεῖ- 

μαι καὶ τὸν ἐπιφανέστατον τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν ἀστέ- 

«α θων ὁμωνύμως ἐκείνῳ προςαγορεῦσαι. (4) Ὑπάρξαι δ' 

Ἄτλαντι χαὶ θυγατέρας ἑπτά, τὰς κοινῶς μὲν ἀπὸ τοῦ 

πατρὸς καλουµένας Ἀτλαντίδας, ἰδίᾳα δ᾽ ἑχάστην ὀνο- 

µαζομένην Μαΐαν, ᾿Ἠλέχτραν, Γαὔὐγέτην, Ἀτερόπην, 

Μερόπην, ΑἈλκυόνην, καὶ τελευταίαν Κελαινώ. Ταύτας 
60 δὲ µιγείσας τοῖς ἐπιφανεστάτοις ἤρωσι χαὶ θεοῖς ἀρχη- 

γοὺς καταστῆναι τοῦ πλείστου γένους τῶν ἀνθρώπων, 

τεχούσας τοὺς δι’ ἀρετὴν θεοὺς καὶ ἤρωας ὀνομασθέν-- 

τας, οἵον τὴν πρεσθυτάτην Μαΐῖαν Διὶ μιγεῖσαν Ἑρ- 

μὴν τεχνῶσαι, πολλῶν εὑρετὴν γενόμενον τοῖς ἀνθρώ- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ Το} ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ε. (28, 539.) 

Ἡγραίθη αἱ ραΓἩγραίθη Ροδίθα ἱπγοπογιπί. Ἐχίπάς ΑΡρο]ίο, 

«ανα Πμίίαπιο ἵπ απίτο Ρασολμῖ ἀεάϊσαιί5, 4πιογο ΟΥΡεΙ6Β 

ἱπβαπηπηαίιας αἆ ΗΥΡοΓΡοτθος πδαι1ε οΙΠ1 68 0Ρ6Γ/450 {6υή11. 

(7) ΟΠ αίθπη Ποηηίηθς {π Ῥ]μγγσία ΠΙοΤΡΙς Ιηναάειεί, εἶ 

ἵιτα. βίο] (ία Ῥγοιηθτοίας: οοηδι]ίαπι ἆθ Τοπιεᾶ{ο πια] 

ογασυ]ύή. οογρα5 ΑΠΙάΙ5 εεροηὶ εί ΟΥΡεΙεη Ρτο θα οΟΙ/ 

Ἱαςδῖί. ΡΗιγσες 6υσο, «ΠΠ ΠΙΙ] 4θ οαάαγετο γείηδίας τοῖ]- 

σασπα {ροἱςδοί, Ιπαβίπεπῃ αἀο]εδεθηίίς {εοετιπί, αἆ παπι 

Ἰαηοηίαπίας Ποποιίβια5 αἆ 8ογ{6ΠΙ ε]α5 αοοοπηπιοάαίίς ρίασ1ῖ 

ἃ56 οοΠΠΙΙ8ἱ (1γ15 ΠΙσαγαηί. Οοᾷ αἆ ποδίγᾶπι αξαιθ 

οοίαίεηα οοηςίαηίευ Ρεγασπί. (8) ΟΥΡεΙεη οίῖαπα, ομῖ οἰῖπι 

αγας οοηβθογαγιΠ{, απηϊγογςδαγ]ῖ5 φαοπΙΠοῖς πρποταπί. Ἐλάθιη 

ἵη Ῥοβίιπιηία, Ρηιγρίῶ π1ρα, Ῥοβίπιοάο πιαρηϊβόαπα οχβίγι- 

χοτυηί {ΑΠΙΠ1, 5οΙεηπΘΒδ(Ι6 ΙΠΙπιο]αίίοπες ας επ]έας Ἱηςί]- 

{αθτα; ἀῑΙσεηίαι Ἠαπο Τ6ΠΙ αἀ]αγαπίο γορο ΜΙάα. 5Ιπιι]αονο 

46σ0 ραΓάα]ες αΡροβιεγιηί εἶ Ἰ6οίθ6δ, αποά αμ Ἠῖς οπιία 

Ραατοίαν. Εΐί Πο θυηῖ, απ 4ο Μαίγο ἄεοταπα Ῥμιγρες οἱ 

ΑμαΠί, ΟοραΠί αοθοἰα», οκ απί]ᾳμίαία τοροίυηί. 

ΤΧ. ΟδίθΓΠΠΩ Ρο5ί ΗΥΡετίοΏαπῃ ο πιεή1ο 5υβ]αίαπι, 61ο 

σοη]Ε Τ6ΡΠΠΙ Ιηίεγ 56 ἀἰνίδογμπέ, Ιπίοτ απος οἰαι]βαίπιί 

Αίας οἱ ῥαίατη5. ΑίΙαπΙῖ γαρἰοπθΕ Ο68οΠοΟ οοπ{θτπαΙηοΡ δοτίθ 

ομγεπογιηί{Σ απῖ Ρορα]ος Πο Αἱ]απίϊος οἱ πιαχΙΏιΙΠα ΤΘυτοῦ 

ΠΠΟΩ{ΘΙΙ ΑἰΙαΠίΘΙΩ 4ο ποπηῖπθ 5110 αρρειἰαν1έ. (2) Εχκασίαιι 

αδο]οσίς εοσηΙΕΙοΠθΘΠα Ιαραΐδ6 ρογη]ρεηί{ : απῖ εί 6ρῶτο 

γα{ΙοπθΠΙ ῥήΙπηας πιαπ]{οςίαγ{. Ἐκ απο, παπά ΙΠῃ ΠΠΙΥΘΥΘΗΠΙ 

Ἠπηθγ]5 ο]ας ΙΠΟΙΠΙΡΟΥΕ, παία οδί ορἰηῖο, ααάπι ἰηγεηίαπ] αἲ 

ο0 δΡ]ιῶταπι οί ἀεδοτ]ρίαπι Ὠαο [αραία αἀαπορτείαν. Τηΐ6γ 

Ρ]ηγ65 ος βίος Ρἰείαία, Ιαδίμα εί Ιαπιαπῖίαία οἵσα 5Ώ)- 

ἀῑίος οπηϊηυ]έ Ποδροτας. (9) 15 ααπι αἆ αχρ]οταηάος βἱάθ6- 

ΓΙΠΙ Πηοί5 Αἰαπίϊ5 γοι1οδίῃ οοηδοσπάἰρδεί, ἰπτρῖπα βαδϊίο 

αρτορίας εναπι{. Ἐ]αδάαθ οᾶδΙΠη Ρ]εῦς οοπηπηϊβεγαία, τι 

ΙΠΙπηΟΡ{αΙΙ θὐπῃ Ἰοπογς α[Πσθτοί, Ῥα]ο]ιειπΙΠΙάη 1η ο]ο 

βἰάὰς οἷας ποππίπθ ΙπδὶσηϊνΙ{. (4) Ἐπεταπί ααοᾳαε βίο» 

θρίοπα ΑαπίΙ, αααδ οοπηπιαηί Ρας Ποπιίηε Αἰἰαηίίάες 

νοσαηί : Ργοργία απίθπΏ ποπηῖπα Ἠσδο δυπί : Μαΐα, Ε]εσίτα, 

Ταγσοία, Φίογτορο, Μετορθ, ΑΊΕΥΟΠΘ, εἰ ροδίγεπιᾶ Οεἰῶπο, 

Πα οὐπι οαγὶςδίπϊς Πογοίῖρις αἱ ἀῑῑς ἱρδῖς οοπιπηϊκίσο, Ρ]ή- 

τ]ρηῖς Ποπαίπαπῃ σεη{ίριας ρηπιοταία ἀαάετιηί, Π]ῖος οπίχκα,, 

απὶ οὗ. γἱτπίαίη Ίθγους οἱ ἀῑὶ ποπηϊπαπίέαν. Φἱ6 Μαϊα μαία 

πιακίηια ο φουῖς οοπηρίοχυ Ἀονομγα, παίαγαπα αηΙ 
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ποις' παραπλησίως δὲ καὶ τὰς ἄλλας Ἀπλαντίδας 

γεννῆσαι παῖδας ἐπιφανεῖς, ὧν τοὺς μὲν ἐθνῶν, τοὺς δὲ 
πόλεων . γενέσθαι χτίστας. (6 ) Διόπερ οὐ µόνον παρ᾽ 
ἐνίοις τῶν Ῥαρβάμιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς Έλλησι τοὺς 

6 πλείστους τῶν ἀρχαιοτάτων ἠρώων εἰς ταύτας ἀναφέ-- 
ρειν τὸ γένος. Ὑπάρξαι δ᾽ αὐτὰς χαὶ σώφρονας διαφε- 

ρόντως,, καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν τυχεῖν ἀθανάτου τιμῆς 

παρ᾽ ἀγθρώποις [καὶ] καθιδρυθείσας ἐν τῷ κόσμῳ χαὶ 

τῇ τῶν Πλειάδων προςηγορία περιληφθείσας. Ἠχλήθησαν 
10 δὲ αἵ Ἀτλαντίδες καὶ νύμφαι διὰ τὸ τοὺς ἐγγωρίους 

κοινη τὰς γυναῖχας νύμφας προςαγορεύειν. 

Τ.ΧΙ. Κρόνον δὲ μυθολογοῦσιν, ἀδελφὸν μὲν Ἄτλαν- 

τος ὄντα, διαφέροντα δ᾽ ἀσεθείᾳ καὶ πλεονεξίᾳ, γῆμαι 
τὴν ἀδελφὴν Ῥέαν, ἐξ ἧς γεννῆσαι Δία τὸν ᾽Ολύμπιον 

16 ὕστερον ἐπικληθέντα. Γεγονέναι δὲ καὶ ἕτερον Δία, τὸν 

ἀδελφὸν μὲν Οὐρανοῦ, τῆς δὲ Ἰρήτης βασιλεύσαντα, 

τῇ δόξη πολὺ λειπόμενον τοῦ µεταγενεστέρου. (5) 
Τοῦτον μὲν οὖν βασιλεῦσαι τοῦ σύμπαντος χόσµου, 

τὸν δὲ προγενέστερον, δυναστεύοντα τῆς προειρηµένης 

0 νήσου, δέκα παϊῖδας Ἡεννῆσαι τοὺς ὀνομασθέντας Κού- 

ρητας" προταγορεῦσαι δὲ καὶ τὴν νῆσον ἀπὸ τῆς γυ- 
ναιχὸς Ἰδαίαν, ἐν ᾗ καὶ τελε ο η τοις δει- 

χνυµένου τοῦ τὴν ταφὴν δεξαµένου τόπου µέχρι τῶν 
καθ’ ἡμᾶς χρόνων. (3) Οὐ μὸν οἵ πι ΓΚρῆτες ὅμολο- 

οὔ Ἰούμενα τούτοις μυθολογοῦσι, περὶ ὧν ἡμεῖς ἐν τοῖς 
περὶ Κρήτης τὰ χατὰ µέρος ἀναγράψομεν' δυναστεῦ- 
σαι δέ φασι τὸν Κρόνον κατὰ Σιχελίαν καὶ Λιθύην, ἔτι 

δὲ τὴν Ἰταλίαν, καὶ τὸ σύνολον ἐν τοῖς πρὸς ἑσπέραν 

τόποις συστήσασθαι τὴν βασιλείαν" παρὰ πᾶσι δὲ φρου- 
30 ραῖς διακατέγειν τὰς ἀχροπόλεις καὶ τοὺς ὀχυροὺς τῶν 

τόπων ἀφ᾿ οὗ δὴ µέχρι τοῦ νῦν χρόνου κατά τε τὴν 
Σιχκελίαν χαὶ τὰ πρὸς ἑσπέραν νεύοντα μέρη πολλοὺς 

τῶν ὑψηλῶν τόπων ἀπ᾿ ἐκείνου Κρόνια προςαγορεύε- 

σθαι. (4) Κρόνου δὲ γενόµενον υἱὸν Δία τὸν ἐναντίον 
οὔ τῷ πατρὶ βίον ζηλῶσαι, καὶ παρεχόµενον ἑαυτὸν πᾶσιν 

ἐπιειχὴ καὶ φιλάνθρωπον ὑπὸ τοῦ πλήθους πατέρα 
προςαγορευθῆναι. Διαδέξασθαι δ᾽ αὐτόν φασι τὴν βάσι 
λείαν οἵ μὲν ἑ ἐκουσίως τοῦ πατρὸς παραχωρήσαντος, οἵ 
δ) ὑπὸ τῶν ὄχλων αἴρεθέντα διὰ τὸ μίσος τὸ πρὸς τὸν 

40 πατέρα’ ἐπιστρατεύσαντος δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν τοῦ Κρόνου 
μετὰ τῶν Τιτάνων χρατῆσαι τῇ μάχη τὸν Δία, καὶ 
κύριον γενόµενον τῶν ὅλων ἐπελθεῖν ἅπασαν τὴν οἴκου- 
µένην εὐεργετοῦντα τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. (6) Διε- 
νεγχεῖν δ᾽ αὐτὸν καὶ σώματος ῥώμη καὶ ταῖς ἄλλαις 

46 ἁπάσαις ἀρεταῖς, καὶ διὰ τοῦτο ταχὺ κύριον γενέσθαι 

τοῦ σύμπαντος κόσμου. Καθόλου δ) αὐτὸν τὴν ἅπασαν 

σπουδὴν ἔχειν εἷς κόλασιν μὲν τῶν ἀσεθῶν καὶ πονη-- 
ρῶν, εὐεργεσίαν δὲ τῶν ὄγλων. (6) Ἀνθ' ὧν μετὰ τ' ν 

ἐξ ἀνθρώπων | µετάστασιν ὀνομασθῆναι μὲν 7 να διὰ τὸ 

60 δοχεῖν τοῦ καλῶς ζην αἴτιον γενέσθαι τοῖς ἀνθρώποις, 

καθιδρυθῆναι δ᾽ ἐν τῷ κόσμῳ τῇ τῶν εὖ παθόντων τιμῆ, 

πάντων προθόµως ἀναγορευόντων θεὸν καὶ χύριον εἰς 
τὸν αἰῶνα τοῦ σύμπαντος κόσμου. Τῶν μὲν οὖν παρὰ 
τοῖς Ἀτλαντίοις θεολογουμένων τὰ κεφάλαια ταῦτ ἐστίν. 

[ γερογίοεπα, οὐ141έ. Εοάσπα πιοᾶο οοίογο» 4ποφπο ΑΜαηιῑάος 
παίος Π]αβίγος 5ιιδοθροτυη{, 4πογάπῃ αἱ παἰίοπος » 81ἱ οἰγ]- 

ἰαίε5 οοπάΙάεταπί. (6) Ι4εο Ποη πηοάο Πίου Ὀαίβατος 
(ποδάαΠ], δᾷ θίίαπη ἱηίοι ἄγῶοος ρΙαν]ηιί γθίνςίοΓΙΗΠΗ ἸθΓΟΙ1ΠΗ 

Εεπονῖς θιἱ ἱποιπαβι]α α Ίνας. γο[ογαξ. Τηδίσηϊ οίίαπα γἱέορ 

Ἱπίορηϊίαίο ας ρνπάοηίία (αθγαπί. Οιοά ο[[οοῖε αἱ Ιπιππου{α- 

Ίομι ἀα[αποίῖς Ἀοπογαπα πιοτίαἰο5 ἱπαροτίίτοηί, οἱ ἵπ οΙΗΠα 

εγεοίίς Ριεϊαάππα δἶάας αβδίσηατοηέ. ΑἰΙαπίϊά1δις ΠΟΠΊΘΙ 

είίαπι Νγπιρμαναπα απ ρίαπα [αῑΐ, ααοᾶ ππα]ῖογας ἵπ 1]]ς 

ἱευνίς οοπηπιηηἰ νοσαβα]ο ΠΥΠΙΡΙΩ αρροΠαπίαν. 

ΤΧΙ. ΟΤοπΗΠΙ Υθτο, [Γαί6Π Α{Ιαπ{ῖ5, ἱπιρίείαίο οἱ ανατιίία 

ΙηβΙΡΠΘΗΗ , ἵπ ηλαΙγἱηποηίαπη ἀπχίςδε ΓογαΏί ΒΠΙοσΠ ΦΟΓΟΓΘΠΗ, 

εν οαατι6 Ργοςγθᾶδδθ ογ6ίῃ, ροδίοα ΟΙγπιρίαπι οοσηοπηϊηᾶ- 

{απι. Ἐπίςςο {αιπθη οἱ αΙίογΙπη Πογσπα, (Γαίγτοπα Οἱ οἱ Οτοί 

ΥΘΦΘΙΑ, 864 ρ]οπία Ροδίετο Ίοησο Ἱπ[ογίογοπη. (9) Ηυπο οηίΠι 

ἰοίαπα 58 Ιπιροτίο παπά απα αὐιαῖςδο: ΡΕΙΟΗΠΙ. Ύθγο. Π]άΠα 

[ηδυ]α., 4ΠΠ1 ΠοπηϊμαγΊπηας, ΡΓΙΠΟΙΡΘΠΑ, ἀ4θέθπα ΠΙἱο ϱθ- 

Ἠμ]5δ6, 61ος Οµτείες αρρο]απί, ἱηδα]ῶσιο Τά αχογῖβ 

ΠΟΠΊΘΗ ΙπάΙάϊδδο; ἵῃ αιια οίίαπα γἱία ΓπΠοί5 αριΙστΙΠῃ α0- 

οοροτΙέ, οπ]α5 Υορί]σία ποδίτα ααοφαθ {οροδίαίο νΙδαπί. 

(3) Οτείεηδος {απο αὐ 5 ἀΐναιδα πἹεπηοταπί» 4ο ααἴρις 

Β6ΟΥΒΙΙΠΙ ἵπ Ποναπα Ηἰσίορία ρεγδογίβθπηας. δαίανηις Ισίέατ 

ἵπ ΡΙΟΙ]ία οἱ ΑΠΐοα, η6ς ποη Πα]ία, αἱ ροιμ]ροπί, τοσηανίέ, 

α0 οπηπίπο ἵπ οσοϊἀ αἱ οι ί5 Ρατῆβριις ἱπιρογίαπῃ 6Η ο0η- 

(μέ, εἰ, αρίαπε ργαβίά]ς ΡοΥ αγος5 6ί ΠΙΗΠΙΊοπθς 4ἱ8ρο- 

βἴεῖς., 5 ρα1ίο ἵπ ο[[οῖο οοηΙπαΙέ: απο [αοίαπι αἱ ἵπ ΦἱοΙ]ία 

ἑθίογίδααο {ατηίς οσοἰἀεπίαΙθις αΙαΠΗΠΙΠΙ θά ΠΊογα ΡραβδΙΠΙ 

Ίοσα Οτοπία, 14 οδἰ Φαατηῖα οαδία]α, ἆο Ι]ο ποπποπίΓ. 

(4) ΕϊΙας Υετο βα{αγηῖ, δαρρίΐίαυ, εοπίτα α παπι ραγοής γΙί 

ΥΙΙΟΠΕΠΑ ΙΠΒΙΙίΠΘΗ5, ΟΠΙΠΙΡΗΙ5 5656 Φ4ΠΗΠΙ οἱ ἨάλαπάΠα 

ῥταριέ; οἨ αοᾶ ραΐτῖς ποπιίπε α Ρ]ερο α[[εοίις οδί. [5 Γ6- 

ΡΠΙΠΙ Υε] 5Ροηίθ α Ραίτο 6ΟΠΕΘΒΡΙΠΙ, 6 α 5αράῖς οὐίο 

ραΐπῖς (γαδΙίαπι αοοθρῖ.. Ου απίθπι ῥαίατηις ΤΠαΠΙΠα 

απχ]ο Ώθ]]απῃ αἱ πιον1έ, αρρίίου Ργῶ]ῖο δαρετίου ἀἰδορςρίί, 

ἁΐσιιο 6ΙΠΊΠΊα ΤΟΓΗΠΗ ροές ἰοέαπα ουΏεπη ροταρναν1{ πιοτίΔ- 

Ἰαπιάα6 σοηι15 Ῥεποίϊοῖῖ5 α[οοῖέ. (9) Εἰ απία Τοβοτα οοΓροΓί8 

οἱ οπιμί γἱγέα(ῖ5 σοπογο οχοθ]]οβαί, [αο]ε {οίαπα δἱΡί πΙΠά ΙΓ 

ρ]ασανί{. Τη 1ου ἱπρηϊπαῖς ἆαθαί οΡεΓαΠ1, αἱ Ἱπηρίος ε{ 50016: 

ταίος Ρωηῖς, εί Ῥοπεβοῖϊ5 Ρορα[απα α[ῄορτοί, (6) Ιάοοσπα 

οχοιηίαπα τεῦις Ἠαπηαπίς Ζόπα ἃ γὶγεπάο, αοά σε ἄταωςε 

ἀἰσέατ, ποπαϊπαταηῖ, ο αποά Ώοπα γἰνοπάϊ αποίοτ. Ιοιηί- 

πίρα5 (αϊδοί. Οπἱα1ο πιον](ῖ5 αὖ εο οµπηα]αί{ Γπευδη{, απο 

οἳ ΠΟΠΟΓΕΠΑ τορεπά στ {, αέ ἵπ ΗΡοΥΠΟ οοΠοσα{Π1 παπάο 

4θιηα οἱ ροτρθίπη {ος πἱνογαί ἀοπηϊπιπι Ῥγορθηδί8 

οΠΊΠ65. 5ιιΐς αρροιἰαγοη{. ο ἀῑῑς Ἱααπε αριά ΑΙαΠΙΙΟ8 

ΠΠΘΙΙΟΥΑίΟΤΙΠΙ Ἠσο ΦΙΠΙΠΙα ο8ί. 



ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΓΕ. 

ΤΧΠ. Ἠμεῖς ὃ' ἐπεὶ προειρήκαµεν ἐν τοῖς Αἰγυ- 
πτιαχοῖς περὶ τῆς τοῦ Διονύσου Ὑενέσεως χαὶ τῶν ὑπ) 

174 (μ.ο, ο01 ) 

ΕΗΧΗ. Οπῖα 6ρτα ἵῃ ἀ2σγρίϊασϊς 4 Βασολιῖ οτέα τοιβααθ 

65/15 βοοηάΠη ΙπάΙσοπαγΙΠα (Γαάίίοηας Ίαπι ἀῑκίπιις, 
αὐτοῦ πραχθέντων ἀχολούθως ταὶς ἐγχωρίοις ἱστορίαις, 

οἰχεῖον εἶναι διαλαμθάνομεν προςθεἴγαι τὰ μυθολογού- 

ὅ µενα περὶ τοῦ θεοὺ τούτου παρὰ τοῖς ἝἛλλησι, (9) 

6ΟΗΥΕΠΙΘΗΡ πα] Ίοοο αγρίαπη, δα]ήοσγο οέἶαπη ἴ]α, αι» 

|. αποί 4ο Ίου ἆεο παεπιοτῖα» ρτοςἱάσγαπ{. (9) Δία απα ρηῖφοί 

ΤΗΥ ΛΟΓΙΠΑ 5οπἱρίογθς οί ροδία ἀῑδδομίαποα Ιηίογ 56 4θ Ῥας- 

οι 

Ὁ 

Τῶν δὲ παλαιῶν μυθογράφων καὶ ποιητῶν περὶ Διονύ- 
/ 3 /᾿ 3 / λ λ ΛΑ 

σου γεγραφότων ἀλλήλοις ἀσύμφωνα καὶ πολλοὺς καὶ 
/ 9 / / ον ο) στ 

τερατώδεις λόγους καταθεθληµένων, δυςχερές ἐστιν ὑπὲρ 

τῆς γενέσεως τοῦ θεοῦ τούτου καὶ τῶν πράξεων καθα- 
ὣς εἰπεῖν. (Οἵ μὲν γὰρ ἕνα Διόνυσον. οἳ δὲ τρεῖ ρῶς εἰπεῖν. Οἵ μὲν γὰρ υσον, οἵ δὲ τρεῖς γεγο- 

/ Δ / 

νέναι παραδεδώκασιν, εἰσὶ δ᾽ οἵ Ὑένεσιν μὲν τούτου 
ἀνθρωπόμορφον μηδὲ γεγονέναι τὸ παράπαν ἀποφαινό- 
µενοι, τὴν δὲ τοῦ οἴνου Δόσιν Διόνυσον εἶναι νομίζον- 

τες. (8) Διόπερ ἡμεὶς τῶν παρ’ ἑχάστοις λεγομένων τὰ 

κεφάλαια πειρασόμεθα συντόμως ἐπιδραμεῖν. Οἵ τοίνυν 

φυσιολογοῦντες περὶ τοῦ θεοῦ τούτου καὶ τὸν ἀπὸ τῆς 
ἀμπέλου καρπὺν Διόνυσον ὀνομάζοντές φασι τὴν γῆν 

αὐτομάτως μετὰ τῶν ἄλλων φυτῶν ο... τὴν ἄμπε- 

λον, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ ἀρχῆς ὑπό τινος εὑρετοῦ φυτευθῆναι. 
50 (4) 'Γεκμήριον ὃ᾽ εἶναι τούτου τὸ μέχρι τοῦ νῦν ἐν πολ- 

λοῖς τόποις ἀγρίας ἀμπέλους φύεσθαι, χαὶ χαρποφορεϊν 

αὐτὰς παραπλησίως ταῖς ὑπὸ τῆς ἀνθρωπίνης ἐμπειρίας 
λ ο ο. 

χειρουργουµέναις. (5) Διμήτορα δὲ Διόνυσον ὑπὸ τῶν 

παλαιῶν ὠνομάσθαι, μιᾶς μὲν χαὶ πρώτης γενέσεως 
/ ν λ ο. ; 

ἀριθμουμένης ὅταν τὸ φυτὸν εἰς τὴν γῆν τεθὲν λαμόανη 
ν 3/ ὸ / ο) ϱ (ή λ λ Ωω σα 

τὴν αὔξησιν, δευτέρας δ’ ὅταν βρίθῃ καὶ τοὺς βότρυας 

πεπαίνη, ὥστε τὴν μὲν ἐκ γῆς, τὴν δ᾽ ἐκ τῆς ἀμπέλου 
-ω ο. / 

γένεσιν τοῦ θεοῦ νοµιίζεσθαι. (6) Παραδεδωκότων ὃ δὲ 
νά / λ / / 

τῶν ο πο ο τρίτην μον καθ᾽ ἤν φασι τὸν 
Δ Δ ο κ. 

θεον ἐκ Διὸς καὶ Δήμητρος τεχνωθέντα διασπασθῆναι 
νι ον -- ο. Δ τω / ο ο Ἡ 

μὲν ὑπὸ τῶν γηγενῶν καὶ χαθεψηθῆναι, πάλιν δ) ὑπὸ 

τῆς Δήμητρος τῶν μελῶν συναρµοσθέντων, ἐξ ἀρχῆς 
νέον γεννηθΏναι, εἰς φυσικᾶς τινας αἰτίας µετάγουσι 

π / / τα Ν Ν ἡ λ / 
τοὺς τοιούτους λόγους. (7) Διὸς μὲν γὰρ χαὶ Δήμητρος 

αν Α / λ λ λ 3 4 ον να 

αὐτὸν λέγεσθαι διὰ τὸ ο ἄμπελον ἔχ τε Ἡῆς καὶ ὄμθρων 

ο τὴν αὖξ ἔησιν, καρποφορεῖν τὸν ἐκ τοῦ βό- 
Ἔρυος ἀποθλιόόμενον οἴνου: τὸ ὃ᾽ ὑπὸ τῶν Υηγενῶν νέον 
ὄντα μα... δηλοῦν τὴν ὑπὸ τῶν γεωργῶν συγ- 
χομιδὴν τῶν καρπῶν, δα τὸ τοὺς ἀνθρώπους τὴν γῆν 

Δήμητραν ο... Ἵ τὴν δὲ καθέψησιν τῶν μελῶν με- 

μωβοποιῆσθαι ὃ διὰ τὸ τοὺς πλείστους ἕψειν τὸν οἶνον καὶ 

µίσγοντας εὐωδεστέραν αὐτοῦ χαὶ βελτίονα τὴν φύσιν 

κατασχευάζειν' τὰ ὃ) ὑπὸ τῶν γηγενῶν λυμανθέντα τῶν 
μελῶν, ἁρμοσθέντα πάλιν ἐπὶ τὴν προγεγενηµένην 

φύσιν ἀποκαθίστασθαι, παρεμφαίνειν πάλιν ὅτι ἡ γῇ 

ων τρυγηθεῖσαν αμπελον καὶ τμηθεῖσαν ταὶς κατ ἔτος 

ὥραις εἰς τὴν προυπᾶρξασαν ἐν τῷ καρποφορεῖν ἀχμὴν 
ἀποχαθίστησι, Καθόλου γὰρ ὑπὸ τῶν ἄρχαίων ποιη-- 

τῶν καὶ ενβεΊράθων, την Δήμητραν Ἱν μητέρα τα 

αγορεύεσθαι. (8) Σύμφωνα δὲ τούτοις εἶναι τά τε 

δηλούµενα διὰ τῶν ᾿Ορφικῶν ποιημάτων καὶ τὰ παρεις- 
αγόμενα κατὰ τὰς τελετάς, περι ὧν οὐ θέμις τοῖς 

ο- / 

ἀμυήτοις ἱστορεῖν τὰ κατὰ µέρος. (9) Ομοίως δὲ καὶ 
η) 2 Δ ΄ 

τὴν ἐκ Σεμέλης γένεσιν εἰς φυσικὰς ἀργὰς ἀνάγουσιν, 

οο βοηὶρδοτίηί, πησ]ία αωαδὶ πιοηδίτα ΠαΤΤΑΠΙΟΠΙΠΙ θηϊχί, 

: 41/ΠαΙο 64Π6 οδί ϱεηογαΠἰοπεῃα οας ας σοφία ἀῑδοτί6 οχρἰ- 

ατα. Ναπι αΏἲ ΠΗΠΙ, αἱ ἴτον Ῥασσ]ος δίαίαηί : δυπ{ απί 

η ΙΠ( ΠΠ Ἠογη]ηἶ5 ΘΙΠΗ {ΟΓΠη Παίάπη, 5εᾷ ἀοπαπα γἱπῖ ρτο 

Ῥασ ιο ασοἱρίεπάΠῃ ο556 οοηίθπάαη!. (3) Νος ἱδίι ΒΙΠΊΠΊ 

εογΙΠΏ, απ α δἰπσυ]]ς ἀἰοιπίπν, οαρίία 5αοο]ηοίθ Ρ6ΓΟΙΥΤΘ- 

πΊῃς. Οι] ΡΙγδίορ 4ο Ίου ἆθο Ιοᾳππίατ αἱ (ποίαπι υ]Ις 

ῬαόσμΙπα πποραΠέ, (6γγαπα δΡοπίθ 58 Ἱπίατ οείθγας Ρ]8Π- 

ἴα5 γἰίθπι 4ποσιπο ῥτοία]δα, α ΠΙΟ Ῥγπηίας Ἰηνοπίογθ 

οοηβΙίαπι, α(Πγηλαπ{ί. (4) Πας ναῖ ατραππθηίαπα ΡτῬε6γα 

Ἱπου]ίας ν{ΐαςδ, αι πια]15 ἵπ Ἰουίς αΗαπηππα αἰίτο παί 

(ασ οἀθγοηί, πο 56015 4παΠΙ Ἠαππαπα Ιπάδίτῖα οα]{οο. 

(5) Ῥοντο Εἱπιαίτοπη α ρηϊδοῖς γουατῖ Βασσβιπα, ααοά ππα οί 

αυάση ῥηῖπ]α σεηθγα({ο ορηδοιιᾶα ο5δεί, απ Ρ]απία 1Π {6υ- 

ΡΑΠ ἀθροδίία Ιποτοπηθπία οοροταί; αἰίογα Ὑοτο, (παπάο 

(ποία οπαδία αγνας αἆ πααίαἴοπι ρετάπεστεί. δίς ΠΕΠ 

ἀεἱ πανιίαίαπη ο ἴθιτα, αἰίθγαπη 6 γ]ίε ΑδΙππαπάαΠη 6556. 

(6) ἙαβριΙαγαπι ααοίογες ἑθγήαπα ργῶίογθα ογίαπι Ῥαδςβο αἲ- 

Πησιηί, εχ αιιο ἀθισῃ Πάπο ϱχΧ ἆοτο αἱ 06166 ῥργορηα{απα 

ἃ Τογγισοηϊς ἀῑδοθτρίαπη οἱ οΗἰχα{πΏ, ἀείπάε Υεγο πιεπηβτῖ5 α 

Ο6νεγθ οοπεἰηπαἰἶς ἀθηιΙο αὐαδί δεπαΓα Μαη ας ν]ίορ τοβΙ( ατα 

ο55ο ροιμ{ροηί. Οοά Πσπιοηίπη αά γα(ίοπος Ρἰιγδίσας τούι- 

οαπί. (7) ἀογῖς οπίπη οἱ Οονοσῖς βήππη ἀἱάΙ, αποά γΠ15, ἃ ἵδσγα 

ο ἴπιῃργο αιισπηθη{α πα πασία, ΥΙΠΠΙ οχ αγὶς οκρΓ6δδπη ργοᾶι1- 

οσταί; αιοᾶ Υεγο α Τουἱσοπίς αγοηῖς ἀαπίαίας οβςεί, θἱσι]- 

βεαγο ΕΙοίΙΠΗ Ίππο α (ουν οποτίρας νἱπάθηπίαγἰ» [ἔθγΓ8Π1 

οπίπα Ἠοπηίπος Ρο 66τοτα Ἰαβετα] {αΏΙοβαΠΗ ΡΟΓΥΟ ΠΠΕΠΙ- 

ΒΤΟΓΙΙΠ ο]ἱχαἰἹοηθπη ΠΠΟΥΘΠΗ ΙΠΠΗΘΥ6, απο Ρ]αγ{ΠΙ] ΥΙΠΠΙ ἆ6- 

εοαιογοπί οί πιἰσοεπάο (Γαρταηίαπη οἱας5 εἰ παίιΓαπι ργῶ- 

αἰαρίογοπα οβϊοθιοπέ; ΠΙΘΠΙΡΤα ἀθπίαιε α Τογσεηίς ἀγι]δα 

οἱ αρία οοπιροδΙοπθ ἵη ρηδίπαπη γος(αία παίαγαπα, ΠΠ] 

αΠαά ἀθποίατα, απαπ1 αοά {δ]]ας γἰίοηι Ρροδί απΏΙαΠΙ γ{η- 

ἀθημίαια οἱ ρπίαβοιεπι α ρεϊδήπαιη [ο Ηίαίἶ5 γΙΡΟΓΕΠΙ 

γούπσσγοί. Τα αΠἱνγδΙιΏ θηἵπη ἃ Ροθ[ΐ5 απ ἱς οἱ [αρα]αίο- 

τρις σονουῖς ποπηίπο (Θ/ΓάΠΑ ΠΙαίτοπη ἀθείρηατί. (8) 6οη- 

ςομίαηθα Ἰὶ5 6556 απ Ουρ οαπαϊπίρας ΙπαΙσατεηίατ, 

οἱ αι πγςίοηίογαπι οηηιοπίΐ5 οχμἠρογοηία, 4πῶῷ βἴηρι]- 

Ιαήΐνη ργοίαπίς γο[ογγῖ πείας. (9) Ῥαί πιοᾶο εἴΙ8ηῃ ΒΟΡΙΕΙΕΒΡ 

ρατίσνα αά παμαγα]ία ρηπαρία γε[οναηί. Του οΡΙ 1 ΤΗΥΟ- 



(189.) 

ἀποφαινόμενοι Θυώνην ὑπὸ τῶν ἀρχαίων τὸν τν ὠνο- 
μάσθαι, καὶ τεθεῖσθαι τὴν προςηγορίαν, [καὶ] Σ Σεμέλην 

μὲν ἀπὸ τοῦ σεμνὴν εἶναι τῆς θεοῦ ταύτης τὴν ἐπιμέ- 
λειαν καὶ τιμήν, Θυώνην δὲ ἀπὸ τῶν θυοµένων αὐτῃ 

ὃ θυσιῶν καὶ θυηλῶν. (1) Δὶς δ) αὐτοῦ τὴν γένεσιν 
ἐκ Διὸς παραδεδόσθαι διὰ τὸ δοχεῖν μετὰ τῶν 

ἄλλων ἐν τῷ κατὰ τὸν Δευκαλίωνα κατακλυσμῶ φθα- 

ρΏναι καὶ τούτους τοὺς καρπούς, χαὶ μετὰ τὴν ἐπομ.- 
θρίαν πάλιν ἀναφυέντων πο δευτέραν ἐπιφάνειαν 

10 ταύτην ὑπάρξαι τοῦ θεοῦ παρ᾽ ἀνθρώποις, καθ) ἣν ἐκ 

τοῦ Διὸς μηροῦ Ἰενεσθαι πάλιν τὸν θεὸν τοῦτον μεμυ- 

θοπονησθαι, οἱ μὲν οὖν τὴν χρείαν χαὶ δύναμιν τοῦ 
κατὰ τὸν οἴνον εὑρήματος ἀποφαινόμενοι Διόνυσον 
ὑπάρχειν τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ μυθολογοῦσι. 

ΤΧΗΙ. Τῶν δὲ μυθογράφων οἳ σωματοειδῆ τὸν 
θεὸν παρειςάγοντες τὴν μὲν εὗρεσιν τῆς 

16 

ἀμπέλου καὶ 
φυτείαν καὶ πᾶσαν τὴν περὶ τὸν οἴνον 

συμφώνως αὐτῷ προςάπτουσι, περὶ δὲ τοῦ πλείους 

γεγονέναι Διονύσους ἀμφιςθητοῦσιν. (5) Ἔνιοι μὲν 
90 γὰρ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀποφαίνονται Ὑενέσθαι τόν τε 

χαταδείξαντα τὰ κατὰ τὰς οἴνοποιίας χαὶ συγκομιδὰς 
τῶν ξυλίνων καλουμένων χαρπῶν καὶ τὸν στρατευσά-- 

µενον ἐπὶ πᾶσαν την οἰκουμένην, ἔτι δὲ τὸν τὰ µυστή-- 
ρια καὶ τελετὰς χαὶ βαχχείας εἴςηγησάμενον" ἔνιοι δέ, 
καθάπερ προεῖπον, τρεῖς ὑποστησάμενοι γεγονέναι χατὰ 

διεστηκότας χρόνους, ἑκάστῳ προςἄπτουσιν ἰδίας πρα- 

ξει: {3) καί φασι τὸν μὲν ἀρχαιότατον Ἰνδὸν γεγο- 
νέναι, καὶ τῆς χώρας αὐτομάτως διὰ τὴν εὐκρασίαν 

φερούσης πολλὴν ἄμπελον πρίοτον τοῦτον ος 

βότρυας καὶ τὴν ο τῆς περὶ τὸν οἴνον φύσεως ἐπι- 

νοῆσαι' ὁμοίως δὲ καὶ τῶν σύχων καὶ τῶν ἄλλων ἆχρο- 

πραγµατείαν 

2ὔ 

ας. κα / 3 Φἱ λ {ΑΝ / 

δρύων τὴν καθήκχουσαν ἐπιμέλειαν καὶ παράδοσιν ποιή- 
λ λ Φλ / 

σασθαὶ, καὶ καθόλου τὰ πρὸς τὴν συγχομιδὴν τούτων 
τῶν καρπῶν ἐπινοῆσαι' διὸ καὶ Ληναϊον ὀνομασθῆναι. 

/ λ 
36ήΓὸν αὐτὸν δὲ καὶ καταπώγωνα λέγουσι γενέσθαι διὰ 

τὸ τοῖς Ἰνδοῖς νόµιµον εἶναι µέχρι τῆς τελευτῆς ἐπι-- 

μελῶς ὑποτρέφειν τοὺς πώγωνας. (4) ὸὸν δ᾽ οὖν Διόνυσον 
- ο λ / 

ἐπελθόντα μετὰ στρατοπέδου πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, 
εν λ λ » 

διδάξαι τήν τε Φφυτείαν τῆς ἀμπέλου καὶ τὴν ἐν ταῖς 
ο” ο. .. Γ 

ληνοῖς ἀπόθλιψιν τῶν βοτρύων: ἂφ᾿ οὗ Ληναϊον αὐτὸν 
ς / αλ λ εν νά ς / 

Ομοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων εὑρημάτων 

4“0 

ὀνομασθῆναι. 
Ἡ δα) κ. ε ”Ὁ Ν) Ν 3 ε] / 

µεταλόντα πᾶσι τυχεῖν αὐτὸν µετὰ τὴν ἐξ ἀνθρώπων 
κο η - κα ο 

μετάστασιν ἀθανάτου τιμῆς πο τοῖς εὐ παθοῦσιν. 

(6 ) Δείκνυσθαι δὲ παρ) Ἰνδοῖς μέ έχρι τοῦ νῦν τόν τε τό- 

46 πον ἐν ᾧ συνέβη Ἰενέσθαι τὸν θεὸν χαὶ προςηγορίας 

“κι μω-ο. 

πόλεων ἆ απ᾿ αὐτοῦ χα τὰ τὴν τῶν ἐγγωρίων διάλεχτον" | 
ο- ει] 

καὶ πολλὰ ἕτερα διαµένειν ἀξιόλογα τεκμήρια τῆς παρ 
κά Ἀ γ / 

Ἰνδοῖς γενέσεως, περὶ ὧν μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. 
-. / / 

ΤΧΙΥ. Δεύτερον δὲ μυθολογοῦσι γενέσθαι Διόνυσον 
/ 3 / 

ἐκ Διὸς καὶ Περσεφόνης, ὡς δέ τινες, ἐκ Δήμητρος. 
ο ο. --- ”Ἡ ος 

Τοῦτον δὲ παρειςάγουσι πρῶτον βοῦς ὑπ ήροτρ αν ζεῦξαι, 
-ω ο» 4 -” 3 / ο 

τὸ πρὸ τοῦ ταῖς γερσὶ τῶν ἀνθρώπων τὴν γῆν κατεργα- 
. λ 

ζομένων πολλὰ δὲ 
κ. . Δ /{ ο /{ ο] ο ο) λ (ην 

τῶν πρὸς τὴν γεωργίαν γρησίµων, δι) ὧν ἀπολυθῆναι 

50 

-.α / ο 
καὶ ἄλλα φιλοτέχνως ἐπινοῆσαι 

ΡΙΟΡΟΒΗΙ 5ΙΟῦ11 ΙΡ. ΠΠ. 
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ηθ5 ποπιίπθ ἃ ρηῖσεῖς γοσπίω 8οπηο]ος ΟΘΡΠΟΠΗΘΗΗΠΗ ΙΠά ΠΠ 
6556 ἀεο]αγαπί, αποά δοπιπέ,, Ἱ. 6. 4051, 65δεηί Ἠη]ας ἆσαρ 
οπ]έᾳ5 οἱ Ἰποπογος; ΤἩΥΟΠΕΠ γθγο αἲὖ οὐ]α(ἶς Η]ϊ ασ βεῖῖς οί 
υπ 15 (ᾳ1ᾶ5 {ία οἱ {ήοἷας ανῶοί γοςαηΕ) ΠΟΙΠΘΗ 6- 

[π][ςκο, (10) Βί5 ο ουε παίατη Βασομαπη ἰγααῖ, απος ἴπ Ώοιισα- 

Ποηίς ἀΠανίο οσα α[ίς (πο ίριας οἵαπα Ἠ]ς ῥεγϊςςο οχ[ςέῖηια- 

ἴπ5 ο8δεί; ἃο 4πΠΠα Ροςί ρἰαγίας 4σηιιο σογηϊηαςσοξ, Ίνο 

απαδί δοοππάα [πἱςςδί ἀαῖ ἱπίου οηιίηος αρρατίΠο, (παπι 

πηγ{λ10ρ ἵνα εχρνοδδίδδοη{, πί οχ φογὶς {οΠιογθ ἆπιιο ἆθιππι 

η εοἰαπη ἀἰσοσγοηπί. Ἠαοο Π]ογιπι θοηίοπ/]α 65ί, αυἰ ῬΏας- 

ομπ 46 δα οἱ [αοπ]ίαίο γἱπῖ γορογ!1 Ἰηίουργείαπίας, 

ΕΧΠΠ. Αί [αρα]αίογες, ααϊ Ἠππιαπα ἆσαπῃ Ώσης 5ΡεοΙο ἵη- 
πούιουηί, ἱηγαπίίοπεπι γῖς οἵ ρ]απίαἴοηδίη, {οίαπιαιθ 
446ο γἱπί οπ]έήγαιη απαη]πηϊ ο0ΠβΘῃΗ5Η ΒάσσΠο αγ ραπηίς 

5εᾷ αη Ρ]ηνος Πιορίηί Ῥασολί, Ιπίοι 5ο αιηβίσιιηέ, (9) Νοππα]Ι 
ϱΠΙΠη ΠΠΙΠΩ ἀπηίαχας [π]ςο αβδογογαΠί, απ] οἱ υίπαπι 
οοηΠΙοςΓΕ ΓΓαοίαδᾳι16 ο Ἰἶσπο ργοππαίος εο[ροτα ἀοοπεπΐ, οί 

ουσ εχογοῖέα {οίαπῃ ορίθη{ ογΏαΠα, πηγς{θμίασιαθ οἱ ΙΠΙΙΟΓΙΠΗ 

τίμι5 ασ Βασσμαπα[ία ἰηϊμαθηέ: ποπηαΙ Ὑοτος ἱ 5αργα 

ἱηάϊοαγ!, ἴπος ἀνευείς οχβΗ5δο (οπιροτίρης αθδεγιπί, οἱ 
διὰ ουἶᾳ1ο [αοίποτα η ηηί. (3) Τηΐου Ἠο5, αἰπηέ, γαιαςίς- 

5ἴπηιι5 παίἴοηπο Ππάις (α11. 15, αποά δροπίε οὗ ΡομίσηαΠῃ αθγῖς 

εἰ 5ο]ἱ {απηρετίαιη τοβίο ία γ{βπα [ογ]ς οί, Ρη]ς γα0θ- 

πΊ05 {οτομίατίριας Ργθβςίέ, αἱ οπηο]απιοηία γἱπὶ οΏδειναν!{. 

Ῥατὶ Φίιάίο βοι5 ααοσιαο αἱἱαδᾳιιο ππα]ογάπα ΕΓοίπΙΠη 4ΓΏο- 

τε. οοἰαέ εἰ ου πιοάαπα οππι αΠῖδ οοπηπημηϊσανγ]ές 

φπἱάᾳπ]ά ἀοπίατιε αἆ Ἠ]αςηιοάί (ποσα γπάεπηίαπα ρει- 

Ππεί, δοΠοτίεν εχοοαἰἑανΙ{. Ἠίπο Ἰεπωις, ἶ. 6. (οτεπ]απίς, 

οορποππαίαν, οἱ Οαίαροβοη, 1. 6, βατραΐας, ααοά αἆ νυία 

πδᾳαθ ΒΠοΠη Φιπάῖοθα Ῥαιρᾶς παέτίτο Τη15 1ης ος{. (4) 

Ρασσμας Ισίίαν α’πΙα Ρο απΠἱνθιδΙΠῃ οἱ Ώθηα οἱγοΙΠΙ[ΟΤΘΙΙ5 αἱ 

γίηθᾶςδ ΟΟΠΒΕΤΘΤοΟ ἀοομῖέ οἱ ανας Μογουαρι 6ΧΡΓΙΠΙΟΤΕ. 

ΗΙπό Πεπαὶ οοσηοπηθηίαΠα πασίας οδί. Ἐοάσιη ΠἹοᾶο 4π1Πι 

οείετοῦαΠα 4ποφπε ἃ 86 ΙΠΥΕΠΙΟΓΙΠΙ οΠΊΠ65 ΡαΓίΙΟἱρος {α06- 

τοί, 15 Ρεηε[ίοΙῖς αἆθο δἱρί Ιοπίπες ἀθγίηχίέ, α{ ροςί ἀεορς- 

ΒΕΠ ἀἰνΙΠο5 Ἀοπουγςς ἐοηδο(μετοίας. (5) Ιπᾶῖ Ιοσπα αἆ μας 

πποηςίταί, υδί ἵπ Ἱασσπα μ]ο δἷί οδ[α5, πππ]ίΦαιο οἴγίίαίορ 

ΏΟΠΊΘΗ 1ρδίας 1Π Πησια ρορι]ατί τοµποη{. Μι]ία ἵπςαρογ αἰῖα 

πυς 5ρετποπάα αἆ πο» ρετάμταγαπί, απ Βασσπαπι αριιά Τη- 

408 ΠαίΠῃ 6556 α{ΙαΠΙΗ Πα αἰ{εςίοηία; 5εἆ 4θ Πΐ5 5ογίΏοτα 

Ίοησιπ] α5ί. 

Τ.ΧΙΥ. ΑΙίογΙΠῃ ἀείπάς Βασσ]ιάπ] ο ήογο εί Ῥτοδειρίπα, 

5ος, αἱ φαἱραδάαπα γἱάσίαν, Οδγετο παίαπα [οτυηί. 15 ρτῖ- 

Πης, αί {τα ηί, 5αῦ αγα{ΓΗΤΗ 1σο Ῥουες ἀαχίέ, 4411Π1 ηλαβί- 

Ῥπι5. Ποπηίπη. Ρις ἵουγα οχογοεγείασ; πηπ]ίασε αἰία δ4 

αστίομ]αγανη οοπαπιοᾶα αγΠΗβεἶοςε οοΠΗΠΙΘΗίΠ5 θ8ί , πα ΠΙπΙΙ5 

γηδεῖοί πιο]ος{1ῖς Ηπονατοηίαν. (9) Ῥνο 5 ααὶ Ῥοπἱβη(αίειι 
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τοὺς ὄχλους τῆς πολλῆς κακοπαθείας” () ἀνθ᾽ ὧν τοὺς εὖ 

παθόντας ἀπονεῖμαι τιμὰς ἰσοθέους αὐτῷ χαὶ θυσίας, 

προθύµως ἁπάντων ἀνθρώπων διὰ τὸ με {γεθος τῆς εὖερ- 

Ὑεσίας ἄπονειμάντων τὴν ἀθανασίαν. Παράσημον δ) 

αὐτῷ ποϊησαι τε τοὺς χατασχευάζοντας τὰς ρα- 

φὰς ἢ τοὺς ου ο ἅμα μὲν δηλοῦνσας τω, Διο- 

νύσου φύσιν, ἅμα δὲ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ :ὕραπρον εὑρέσεως 

ἐμφαίνοντας τὸ μέγεθος τῆς ἐπινοηθείσης τοῖς γεωργοῖς 

εὐχρηστίας. 8) Τρίτον δὲ γενέσθαι Διόνυσόν Φασιν 

ἐν Θύθαις ταῖς Ποιωτίαις ἐκ Διὸς χαὶ Σεµέλης τῆς 

Κάδμου. Μυθολογοῦσι γὰρ ἔρασθεντα, Δία μιγῆναι 

πλεονάχις αι διὰ τὸ κάλλος, τὴν ὃ᾽ ραν ζηλοτυ- 

ποῦσαν χαὶ βουλοµέ’ ην τιμωρία περιβαλεῖν τὴν ἄνθρω- 

πονν ὁμοιωθῆναι μέν τινι τῶν ἀποδοχῆς ερ τες 

παρ᾽ αὐτῃ ο ῷ παρρκρούσασθᾳι ὃ δὲ τὴν Σεμέλην' 

(9) εἰπεῖν ' πρὸς αὐτὴν ὅτι καθ]κον ἦν τὸν Δία μετὰ 

τῆς αὐτῆς ἐπιφανείας τε χαὶ τιμῆς ποιεῖσθαι τὴν ὅμι- 

λίαν ἧπερ χρῆται χατὰ τὴν πρὸς τὴν ραν ο τα. 

φοράν. Διὸ καὶ τὸν μὲν Δία, τῆς Σεμέλης ιούσης 

τυγχάνειν τῶν ἴσων ρα τιμῶν, παραγενέσθαι μετὰ 

βροντὸν χαὶ κεραννῶν, τὴν δὲ Σεμέλην οὐχ ὑπομείνα- 

σαν τὸ μέγεθος τῆς περιστάσεως τελευτῆσαι καὶ τὸ βρέ- 

φος ἐκτρῶσαι πρὸ τοῦ καθήκοντος χρόνου. (6) Καὶ 

τοῦτο μὲν τὸν Δία ταχέως εἰς τὸν ἑαυτοῦ μηρὸν ἐγκρύ- 

ψαι" μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ κατὰ φύσιν τῆς Ἱενέσεως χρό- 

νου τὴν τελείαν αὔξησιν ποιήσαντος, ἀπενεγχεῖν τὸ ῥρά- 

φος εἲς Νῦσαν τῆς Ἀραδίας. (6). Ἐνταῦθα δ᾽ ὑπὸ 

νυμφῶν τραφέντα τὸν παῖδα προκαγορευθῇ Ἕναι μὲν ἀπὸ 

τοῦ πατρὸς χαὶ τοῦ τόπου Διόνυσον, γενόμενον δὲ τῷ 

χάλλει διάφορον τὸ μὲν “πρῶτον ἐν ́χορε είαις καὶ Ύυναι- 

κῶν θιάσοις καὶ παντοδαπῇ τρυφῇῃ χαὶ παιδιᾷ διατε- 

λεῖν. μετὰ δὲ ταῦτα στρατόπεδον ἐκ τῶν γυναικῶν 

συναγαγόντα καὶ θύρσοις καθοπλίσαντα στρατείαν ἐπὶ 

πᾶσαν ποιήσασθαι τὴν οἰκουμένην. (7) Καταδεῖξαι δὲ 

χαὶ τὰ περὶ τὰς τελετὰς καὶ μεταδοῦναι τῶν µυστη- 

ρίων τοῖς εὐσεθέσι τῶν ἀνθρώπων χαὶ δίκαιον βίον 

ἀσχοῦσι., πρὸς δὲ τούτοις πανταχοῦ πανηγύρεις ἄγειν 
ελεῖν, καὶ τὸ σύνολον συλ- καὶ μουσικοὺς ἀγῶνας συντ 

λύοντα τά τε νείκη τῶν ἐθνῶν καὶ πόλεων ἀντὶ τῶν 
στάσεων καὶ τῶν πολέμων ὁμόνοιαν καὶ πολλὴν εἰρή- 

νην παρασχευάζειν. 

ΤΙΧΥ. Διαθοηθείσης δὲ κατὰ πάντα τόπον τῆς τοῦ 

θεοῦ παρουσίας, καὶ διότι πᾶσιν ἐπιεικῶς προςφερόµε- 

νος πολλὰ συμθάλλεται πρὸς τὴν ἐξημέρωσιν τοῦ κοινοῦ 

βίου, πανδημεὶ συναντᾶν αὐτῷ χαὶ προςλέχεσθαι μετὰ 

πολλῆς γαρᾶς. (9) Ολίγων δ᾽ ὄντων τῶν δι) ὑπερηφανίαν 

καὶ ἀσέθειαν καταφρονούντων χαὶ φασχκόντων τὰς μὲν 

βάχκχας δι ἀκρασίαν αὐτὸν περιάγεσθαι; τὰς δὲ τελε- 

τὰς καὶ τὰ μυστήρια φθορᾶς ἕνεκα τῶν ἀλλοτρίων γυ- 
ναικῶν καταδεικνύειν, κολάζεσθαι τοὺς τοιούτους ὑπ 

αὐτοῦ παραχρῆμα. (3) ενίοτε Ίὰρτ τη τῆς θείας φύσεως 

ὑπεροχῇ χρώμενον τιμωρεῖσθαι τοὺς ἀσεθεῖς, ποτὲ μὲν 

αὐτοῖς ἐμόάλλοντα µανίαν, ποτὲ δὲ ταῖς τῶν γυναικῶν 
Δ ο. ον /ε 2 ολ ο. Ν ο 

χερσὶ ζῶντας διαμ.ελίζοντα" ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ τῆς στρα- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Γ. (503 914.) 

εἶα5 εχρον!ί εγαηί, ἀῑνίπος οἱ Ἰοπογος 6ἱ Ῥοποβοία 4θειθγθ- 

ταπί, αυπῃ ΟΠΊΠ6Ρ 98 ῬθπεβοίογΙΠα ππαρπαάἴποπα Πρεμίεγ 

{Πρθνοπί Πππποτία[αίθπα. Ππιασίηίρις γα] ρίοίΐς νο] 5οµ]- 

Ρίΐ5 οούπιια αἀ]εοεταπί, ατα ί αἲ πα [αταῦα Πα] 56ος 

Ῥασολ αἱάσνοη{, ἔππι αἱ, απαπία ρου. αγα(γῖ ΙηγεΠίΟΠΘΠΙ 

(3) Τογ ατα 

ἀσίπάα Ῥασσαπα Τμορῖς Βαοβϊς εκ Ζονα οἱ Φοµηεῖα, Οαἀπιί 

οοππιοά(ίας αρνἱσο]]5 αοορραῖςδοί, ΙπαάΙσαγθίαν.. 

ΠΙία παναπα πανίαη{. Ἠπ]ας οΠΊτη ΠΠΟΤΘ 411Π1 οῦ. {ΟΥΠΙΩ γθ- 

πηρίαίεπ φΦαρρίέει Παριαταί, 0ΡίΗ5 ἵῃ οΟπΙρΙΘΧΙΙΠΙ γομίςδα 

ἀἰσίίατ. απο ἱρίέαν 2εΙοίγρία αί{οσία ἵπρι]δα γηδΙοίαπι 46 

Ριθ]]α ΦΠΠΗΘΓΕ αΠΙΠΙΗΠΙ πάαχῖ{. παπι εγσο εχ {απϊατίρις 

56655ό 5ἱπηπ]αης ἆο]ο Βαπιδίθη οἰγοιπαγοηϊ{. (4) Νάπα Φᾳπαπι 

6556 ἀῑχί{ {, αια Σαρρίίου ροοῖο αἱ πηα]οβίαίθ ΠΠ 4Π0Π6 

ἑοηργεάθτθίν, εαάθπῃ αιοα!θ οΠ1 56ΠΠΘΙ6 οὐηβιιθβζθΓοΙ. 

ΟΠ] {μίαν Φ6πιε]θ οχ 4076 ρε(]βδεί πί ρανί 56 αίηιιο 1Πο- 

ΠΕΠ Ἠοποίς ἀἰσπαταίαι, (οπίίτα οἱ [αἱπίηο ατπ]αίας Π]ο 

ἀοθθραῖέ: 4πογΙΠ) πα απ πῃ Ρο]]α 6Η5ΙΠεγο ΠΟΠ ροββοί, 

(5) 
ΑΙ ο αρρίίου Ἱπ[αηίθιη οοη{Ε5{πι (οπιογ ηδι{, οΠπ](θ αἆ 

οχαη]πιαία αδί, ραγίππιαιθ απίς ]ηδίαπα {οπ]ρας ο αι, 

Ἱαδί πογεπιοπ{1 {επαρας εηίχας Νγδαπι Αταρία ἀεροτίαγί. 

(6) Πῖ α Νγπιρ]ῖς εἀασαίαδ, α ρατο δἵπι] οἱ Ίου Ῥίοηγβί 

ΏΟΠΠΘΗ αἀερία5 ο5ὲ. Θαπη(θ β8Ρρθοῖθ αΡΡΙΙΠΙΘ ἀδοογας θ65εί, 

ΡΓΙΠΊΑΠΙ απἱάθπι αρ{αίθίη ομογείς αο {λ]αςίς [οπΙΠαΓΙΠΙ οπηηῖς- 

σας σεηογίς γολαρίαμβας ἃο Ι14ἱ5 ἱηδαπῃδίέ: Ῥοδίθεὰ Υοτο, 

οοαοίο ΠΙΙΠΘΓΙΠΙ οχογοΙι, απίρας Ρο Μαρία Ηιγνεις 68ςεί, 

(7) ΒιίΠ8 

ααοσι1θ ΙπΙ Ποτά οὐοομῖέ, εί πηγδίειίᾶ ο ρίῖς αἱ Παδίαπι 

η {οίαπα οτΏοαπι {6γ/γαγΙπι οχρθάΙοπεπι {6οΙΓ. 

ἀοσοπβρας γἱίαια οοπηπιηπἰσανΙέ. Ομἵη αἴίαπῃ πρῖαιιθ 5ο016- 

ΠΊηθς ἸοπΙΙΠΙΤΩ οοπγοηίας οἱ Ἰπ4ο5 πιαςίοος ἹηδΗαί; ἃς, 

οΙΩΠΙΠΟ Πίος σοπ{ νι οἱ οἰγιίαίαπα ἀϊτοπηῖί, αἱ Ρτο 5αά1(]ο- 

πῖρις αὖ Ῥ6]]ῖ5 οοποογάἰαπα 6ἳ 566ΙΙ/ΔΠΙ Ῥᾶσθπι δαποϊγΊΐ αἱ 

οοπβινπιανΙ{. 

ΤΧΥ. ΟἱπΠά 6’σο [απια ἆο αἀγοπία ἀαί αρίαιιο σοηΒΠα 

ρογουουαϊςδεί, εί αοᾷ οπιπίρας5 ποπ 5696 ΕΧΙΙΡΕΠ5 

Ριανίπιήπα αἆ υἱέοο 5οσἵα[15 ου]έαπα οοπ{εγγδί; οα{αογγα(ἴπα 060- 

(2) Ραιοί {8- 

ΠΊΘΏ , ααὶ φαρονία οἱ Ἱπερ]είαία Πάπα ταριιάϊαγαηί, ΠρΙάῑπίς 

ουιτοπίςος πιασηα {ρδπη ἸαΗέΐα οχοθρεγιπἰ. 

εαµδα Βασθ]ιας οἰγοππηδιοὶ οἱ τ{έ1β. ΙΠΙΠΟΓΗΠΩ ας πιγδἰατία 0ϐ 

ίαριάπάας αίογΙπα Πα]οιαος ἀοζθιῖ αἲ Ἠ]ο ἀῑομίαπίες, 

οχίθιηρ]ο Ραας Ἱποιπτογαπί. (9) Ουαπάοσιθ εηίπι ἀῑνίηα 

σι’ παίαια ργαροίοπίία ἵπ αἱίοπθηι ΙπιρίογΙΠῃ Ἠδίδ, πππο 

{γογ6π1 1π]οςΙε, πο βοπηπαγΙτη ππαηῖθια5 νίνος ἀαπίαγΙέ : 

απαπάοσπο ἰπιροναίοτία απαζαπα 5ο]ενίία πορθη(ἴπαΠι 4άγεγ- 
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:τηγικῆς ἐπινοίας παραδόξως ἀναιρεῖν τοὺς ἐναντιοπρκ- 
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γοῦντας' ἀναδιδόναι γὰρ ταῖς βάκχαις ἀντὶ τῶν θύρσων 
λόγχας τῷ κιττῷ χεχαλυμµένας τὴν ἀκμὴν τοῦ σιδήρου" 

διὸ καὶ τῶν βασιλέων διὰ τὴν ἄγνοιαν καταφρονούντων 
ὡς ἂν γυναικῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἀπαρασχεύων ὄντων, 

ἀνελπίστως ἐπιτιθέμενον κατακοντίζειν. (4) Τῶν δὲ 
κολασθέντων ὑπ αὐτοῦ φασιν ἐπιφανεστάτους εἶναι 

Πενθέα μὲν παρὰ τοῖς Ἓλλησι, Μύῤῥανον δὲ τὸν βα-- 

σιλέα παρ) Ἰνδοῖς, Λυκοῦργον δὲ παρὰ τοῖς Θραξί. 

Μυθολογοῦσι γὰρ τὸν Διόνυσον ἐκ τῆς Ἀσίας μέλλοντα 
τὴν δύναμιν διαθιθάζειν εἰς τὴν Ἠὐρώπην, συνθέσθαι 

/ λ ου λ / Ξ/ τσ «τς Ὅ 
φιλίαν πρὸς Λυκοῦργον τὸν Θράκης βασιλέα τῆς ἐφ 

“Ἑλλησπόντῳ: διαθιθάσαντος δὲ αὐτοῦ πρώτας τὰς 

βάκχας ὡς εἰς φιλίαν χώραν, τὸν μὲν Λυκοῦργον πα- 

ῥραγγεῖλαι τοῖς στρατιώταις νυκτὸς ἐπιθέσθαι καὶ τόν 

τε Διόνυσον καὶ τὰς µαινάδας πάσας ἀνελεῖν' τὸν δὲ 

Διόνυσον παρά τινος τῶν ἐγχωρίων, ὃς ἐκαλεῖτο Χάρον, 
/ 3 λ ο ο Ν ! Αν / 

µαθόντα τὴν ἐπιθουλὴν χαταπλαγ]ναι διὰ τὸ τὴν δύ- 

ναµιν ἐν τῷ πέραν εἶναι, παντελῶς δὲ ὀλίγους αὐτῷ 

τῶν φίλων συνδιαθεθμκέναι. (6) Διόπερ λάθρα τούτου 

διαπλεύσαντος πρὸς τὸ σφέτερον στρατόπεδον, τὸν μὲν 

Λυκοῦργόν φασιν ἐπιθέμενον ταῖς µαινάσιν ἐν τῷ χα- 

λουμένῳ Νυσίῳ πάσας ἀποχτεῖναι' τὸν δὲ Διόνυσον 

περαιώσαντα τὰς δυνάµεις μάχη κρατῆσαι τῶν Θρα- 

κῶν, καὶ τὸν Λυχοῦργον ζωγρήσαντα τυφλῶσαί τε καὶ 
πᾶσαν αἰκίαν εἰςενεγκάμενον ἀνασταυρῶσαι. (6) Μετὰ 

δὲ ταῦτα τῷ μὲν Χάροπι γάριν ἀποδιδόντα τῆς εὔεργε- 
σίας παραδοῦναι τὴν τῶν Ορακῶν βασιλείαν καὶ δι- 
δάξαι τὰ κατὰ τὰς τελετὰς ὄργια" Χάροπος δ᾽ υἱὸν γε- 

νόμεγον Οἴαγρον παραλαθεῖν τήν τε βασιλείαν καὶ τὰς 

ἐν τοῖς μυστηρίοις τελετὰς παραδεδοµένας, ἃς ὕστερον 

Ὀρφέα τὸν Οἰάγρου µαθόντα παρὰ τοῦ πατρός, καὶ φύ- 

σει καὶ παιδεία τῶν ἁπάντων διενεγχόντα, πολλὰ µετα-- 

θεῖναι τῶν ἐν τοῖς ὀργίοις" διὸ καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ Διονύσου 

γενοµένας τελετὰς ᾿Ορφικὰς προςαγορευθῆναι. (7) Τῶν 
δὲ ποιητῶν τινες, ὧν ἐστι καὶ Ἀντίμαχος, ἀποφαίνου-- 
ται τὸν Λυχοῦργον οὐ Θράκης, ἀλλὰ τῆς Ἀραδίας γε- 

γονέναι βασιλέα, καὶ τῷ τε Διονύσῳ καὶ ταῖς βάχχαις 

τὴν ἐπίθεσιν ἐν τῇ κατὰ τὴν Ἀραθίαν Νύσηῃ πεποιῆσθαι. 
τὸν δ) οὖν Διόνυσόν φασι κολάσαντα μὲν τοὺς ἀσεθεῖς, 
ἐπιειχῶς δὲ προςενεχθέντα τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, ἐκ 

τῆς ᾿Ινδικῆς ἐπ᾽ ἐλέφαντος τὴν εἰς Θήθας ἐπάνοδον ποιή- 

σασθαι. (8) Τριετοὺς δὲ διαγεγενηµένου τοῦ σύμπαν-- 
τος Ὑρόνου, φασὶ τοὺς "Έλληνας ἀπὸ ταύτης τῆς αἰτίας 

ἄγειν τὰς τριετηρίδας. ἸΜυθολογοῦσι δ᾽ αὐτὸν καὶ λαφύ- 

ρων θροικότα πλζΏθος ὡς ἂν ἀπὸ τηλικαύτης στρατείας ! 

πρῶτον τῶν ἁπάντων καταγαγεῖν θρίαμβον εἷς τὴν 
/ 

πατρίδα. 
ΙΧΥΙ. Λὕται μὲν οὖν αἱ γενέσεις συμφωνοῦνται 

μάλιστα παρὰ τοῖς παλαιοῖς' ἀμφιςθητοῦσι δὲ χαὶ πό- 

λεις οὐκ ὀλίγαι “Ελληνίδες τῆς τούτου τεχνώσεως' καὶ 

γὰρ Ἠλεῖοι καὶ Ναξιοι, πρὸς δὲ τούτοις οἱ τὰς Ἐλευθε- 

ρὰς οἰκοῦντε καὶ Τήιοι καὶ πλείους ἕτεροι παρ) ἑαυτοῖς 

ἀποφαίνονταιτεχνωθῆναι. (9) Καὶ Τήιοι μὲν τεκμ.ήριον 

ΡΙΟΡΟΡΟΝ. |. 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟΌΤΙ ΙΓ. ΠΠ, 
τή 

βαγῇ5 ηροσήι αξ(]{. Ῥασσ]ής οΏΙ τη Ρο ἠγγτθίς Ίάησρας Ώ)ιΙ- 
οποπῖρας Ἱοᾶστα οὐ γο]α(1ς 4αβαί, απίβιις Ί6ρος ἀο]ί ΙσΏΑΤΟΦ 
εί οϐ. 8εχιι5 σοπίθιπέΠὰ. ἱπηραταίο. δηΡίίο Ἰηναάθιοηί ας 
(παηςβσοτοπί. (4) Πηίο" ριυπίίος ἀἳῦ 6ο ποβίΠβοἰηηί 5ιηί 
Ροπίμαις ἄτῶσμς, Τηάοταα οκ ΜΥΤΓΙΔΠΗ5, οί Τγοτρις 

αραά ΤΗΤαςς8. ΝαΠΙ ῬασσΠΗς, οκ Αδία οοριᾶς ἵπ Ῥατοραπη 

{α]θοίατις, απηϊοαηα Ιπῆξ ο Πα 1γοιπο τθρο Τηνασῖα., 

απ Ηε]εδροπίο αἰλαϊίαν. ΤΟ απαπη ΡηπΠ Βασσ]ας ἵῃ 
πηίσαπα, αἱ ρυίαραί, ταρίοησΠι ἱταπερυτίαθδεί, Ιγοπήσις 

ποσίι Μωπαᾶας Ἰπναάσνο, ΟΠΩΠΕΒΠΙΘ πα ΕΠΙ Ῥασσμο [- 

{εμίηιογε πέος ]ηςα]έ, Οποὰ Ῥασσ]ο, αἳ Ππάίσοπα αποάαΏα, 

οπῖ ΟΗ8ΤΟΡΡ ΠοΠΊΘΗ, 46 Ιηςία1]ς οᾷοσίο, ΡᾶΥΟΥΟΠΙ ΠΟΠ 1η0- 

ἀΐοσνοπι ἱπ]αεῖε, απία ραιοῖς {αηίππι απησῖς ἵπ ἐγαηθίέι 

ἱρδυη οοηη (818, τοριν οχογοῖές ἵη αάγογοο Πίοτο αάἨιο 

οοηβΙάεΡα{. (6) 1ά6ο οἰαπη 115 αἆ οκογοΙἔαπι 1ρ56 {γαης/ηοία{. 

Αἴ Ἰουύβας οΡΡΓθβΡα5 Ιπίσγίπ Μαπαάος, σοίσιοί ο/απί, 

π ]οσο, αὶ Νγδίαπα αρρο]αίαν, Ιπίογοπη. Ῥασε]ιις γογο ο 

θ 0111 ΡΡΙΠΗΙΠΙ οορία8 5ια5 (γαηδνοχί{, Ρυρηα Τμγασος γἱοῖί ; 

οἱ Εγοδαπ1 θ0 πηαπι5 τοάσοίαπη, ο[[οςςῖς ΡείπηΠΗ οσμ]{ς : 

(6) 
Ρο5ί ο Οματορί, πί ργαἶαηι Ῥτο Ῥοποβςῖο τοροηετεί, 

ΠΊΟΧ ΟΠΗΠΙ οοη{Ηπθ]]ῶ οπογθ α[[θοίαπι οταοί αβχίέ. 

Τηνασἵα) τοσηαΠα (παβἰά1έ, αππι(ια ἱπΙβαβοππι ουρία οἆο- 

οπΐ6. Α Οµατορθ (ἴ8ργας βΗα5 τ6βΏΗΠῃ οἱ πιγςίογίογΕπῃ οωτ]- 

πηομΙα5 αοοθρῇέ. Ηα5 Ρουτο α ραΐτο ἀῑά[αξ ΟΥρµ6ις, απ, 4πάπη 

ΟΠΊΠΕ5 Ἱησεηίο αί εγαάΙίοπα ργαοθ]]θγοί, πηπ]ία ἵῃ οτσίής 

Πππηπίανίέ. Ἠίπο εγαπ[έ αἱ πας α Ῥασσ]ιο ἱηφ μα, ΟΥρ]οἱ 

πομηϊπθηίας. (7) Ῥοδίαναπα ἰαπ]θη ΠΟΠΠΕΗΙ, ἵῃ απο Πὰ πι]- 

ΠΟΤΟ ΑΠΗΠΙΟΗΠ6 ο5Ε, Γή οΓσΠ} ποπ ΤΗνασία, 5οᾷ Αταβία 

{η1956 ΓρεΠΗ, οἱ ἵΠ Νγδα Αγαδίζοα Ῥασσ]ο Βασομίδαιιο ἱηδίά(ας 

Ροβιἱ5δο δε ριπί. ῬαεσάΠα ΡΟΥΓΟ πιθπποταη{ς, ἱππρίῖς αμίαα 

πι]εία[ἰς, εί Ῥοεπίσηα Παβίς οείογῖς Ιοηπίρ5, αχ. Ιπάϊῖα 

εἸορμαπίο γασίαπα Τμεῦαδ ποσα. (8) Εί απ]α {οίμΠ1 οχρο- 

ἀῑηῖοπ]ς Ιπίαγνα]/απα ἐΠίεηΠα (αγαί, ἄγῶσο5 Ρτορίθγεα {γ{οίο- 

γἰᾶας οαἱεβιατο αβξογαΏ{. ΡΜΙΠΙΠΠΙ ποσο ΟΠΙΠΙΗΠΙ 5ρο]ῦ 58 

{απία αχραα Ποπ οπα5ίαπα ΟΠ (ΓΙΙΠΙΡΙΟ ἵΠ Ραἰτίαπη εξςθ 

ΥοριΙΠῃ. 

ΙΧΝΙ. Πα Ισίαν Βασομῖ Ρεπογαίοπες οοπ]πΠ/ {οἱ6 

γοίργΙΠι οοΠδοηςσα ἰαπαπίατ. Αί 4ο Ίοσο παί(αιί οἰγιίαίος 

{ οτῶοσγαπα ποπ. ραιοσς Πσαπί. Ναπι οἱ Ε]αί οἱ Ναχ οἱ ααί 

Εἰσιίιθγας ἱποοαπί, Τοῖί 4ποήπς οἱ ρΊαγες αλ 5δί παϊαϊε5 

(0) Ει Τοῖ φαἱάσπα Ῥτο αρεογῖοηϊς ἄγριι- 

12 
οἷας νιπάισαη!. 
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φέρουσι τῆς παρ᾽ αὐτοῖς γενέσεως τοῦ θεοῦ τὸ µέχριτοῦ 

νῦν τεταγµένοις χρόνοις ἐν τῇ πόλει πηγὴν αὐτομάτως 

ἐκ τῆς γῆς οἴνου ῥεῖν εὐωδίᾳ διαφέροντος' τῶν δ᾽ ἄλλων 
ς ς λ [4 ν ] . ον 1 η ο) αἲ η 

οἳ μὲν ἱερὰν Διονύσου δεικνύουσι τὴν χώραν, οἱ δὲ ναοὺς 
ο / -υ 

καὶ τεμένη διαφερόντως ἐκ παλαιῶν χρόνον αὐτῷ κα- 

θιδρυµένα. (8) Καθόλου δ' ἐν πολλοῖς τόποις τῆς οἱ- 
: ο ο) 

κουµένης ἀπολελοιπότος τοῦ θεοῦ σημεῖα τῆς ἰδίας 
/ λ / ιά / 

εὐεργεσίας ἅμα καὶ παρουσίας, οὐδὲν παρᾶδοξον ἕχα - 
/’ 3 / / / ο / 

στους νοµίζειν οἰκειότητά τινα γεγονέναι τῷ Διονύσῳ 
οο /’ Δ / -” λ » 

πρὸς τὴν ἑαυτῶν πόλιν τε καὶ χώραν. Μαρτυρεῖ ὃξ τοῖς 
«ν λ λ » «/ ὑφ ἡμῶν λεγομένοις καὶ ὅ ποιητὴς ἐν τοῖς ὄμνοις, 

ο / ο / / 

λέγων περὶ τῶν ἀμφιςθητούντων τῆς τούτου γενέσεως 
οσο / κ. οω Δ 

καὶ ἅμα τεκνωθῆναι παρειςάγων αὐτὸν ἐν τῇ κατὰ τῆν 
5 / το 

Ἀραδίαν Νύση, 

Οἱ μὲν γὰρ Δρχκάνῳ σ’, οἱ δ᾽ Ἰκάρῳ ἠνεμοέσση 
φάσ’, οἳ δ᾽ ἐν Νάξῳ, δῖον γένος, εἰραφιῶτα, 
οἱ δέ σ’ ἐπ᾽ ᾽Αλφειῷ ποταμῷ βαθνδινήεντι 
πνσαµένην Σεµέλην τεκέειν Διὶ τερπικεραύνῳ, 

ἄλλοι δ᾽ ἐν θήθῃσιν, ἄναξ , σε λέγονσι γενέσθαι, 

ψευδόµενοι” σὲ δ᾽ ἔτιχτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 

πολλὸν ἀπ᾿ ἀνθρώπων χρύπτων λενκώλενον ΗἩρην. 

Ἔσστι δὲ τις Νύση, ὕπατον ὄρος, ἀνθέον ὕλῃ, 
τηλοῦ Φοινίκης, σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων. 

ο. ο λ όν / ς 

(4) Οὐκ ἀγνοῦ δ) ὅτι καὶ τῶν τὴν Λιθύην νεµομένων οἱ 

παρὰ τὸν ᾿Ὠκεανὸν οἰκοῦντες ἀμφιοθητοῦσι τῆς τοῦ 

θεοῦ γενέσεως, καὶ τὴν Νῦσαν καὶ τἆλλα τὰ περὶ αὖ-- 

τοῦ μυβολογούµενα παρ᾽ ἑαυτοῖς δεικνύουσι Ί9γ: ενηµένα, 

καὶ πολλὰ τεκμήρια τούτων μέχρι τοῦ καθ” ἡμᾶς βίου 

διαµένειν κατὰ τὴν κ ορον φασί, πρὸς δὲ τούτοις, ὅτι 

ο τῶν παλαιῶν πιο Ἕλλησι μυθογράφων χαὶ 

ποιητον σύμφωνα τούτοις πιο χαὶ τῶν μρα ἵ- 

(6) Διόπερ ἵνα μηλε ν 

παραλείπωμεν τῶν ἱστορημένων περὶ Διονύσου, διέξι- 

στέρων συ Υγβαφέων οὐχ. ὀλί ος 

μεν ἐν χεφαλαίοις τὰ παρὰ, τοῖς Λίέυσι λε εγόµε να καὶ τῶν 

Ἑλληνικῶν συγγραφέων ὅσοι τούτοις σύμφωνα, γεγρά- 

φασι καὶ Διονυσίῳ τῷ συντ ταξαμένῳ τὰς παλαιὰς µυ- 

θοποιίας. {6} οὗτος γὰρ τά τε περὶ τὸν Διόνυσον 

καὶ τὰς Ἀμαζόνας, ἔτι δὲ τοὺς ᾽Αργοναύτας χαὶ τὰ κατὰ 

τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον πραχθέντα καὶ πόλλ᾽ ἕτερα συν- 

τέταχται, παρατιθεὶς τὰ ποιήματα τῶν ἁρχαίων, τῶν 

τε µυθολόγων καὶ τῶν ποιητῶν. 

ΙΧΥΠ. ἀΦνησὶ τοίνυν παρ Ἓλλησι στον εὑρετὴν 

Ὑενέσθαι Λίνον ῥυθμῶν καὶ μέλους, ἔτι δὲ Κάδμου 

πομισαντος ἐκ Φοινίκης τὰ καλούμενα γράμματα πρῶ- 

Ἑλληνικὴν μεταθεῖναι διάλεκτον, καὶ τὰς 

προςη γορίας ἑκάστῳ τάξαι καὶ τοὺς χαρακτῆρας δια- 
τον εἰς τὴν 

τυπῶσαι. Κοινῇ μὲ ἐν οὖν τὰ γράμματα Φοινίκεια χλη- 

θΏναι διὰ τὸ παρὰ τοὺς Ἓλληνας ἐκ Φοινίκων μετε- 

τῶν Πελασγῶν πρώτων χρησαµένων 

τοις μετατεθεῖσι σα Πελασ Υυκὰ ο. 

θῆναι. (5) Τὸν δὲ Λίνον ἐπὶ ποιητικἩ καὶ μελωδία 

θαυμιασθέντα μαθητὰς σχεῖν πολλούς, ἐπιφανεστάτους 

δὲ Ἴρειο Ἡραχλέα, Θαμύραν, χαὶ Ὀρφέα. Τούτων δὲ 

τὸν μὲν Ἡραχκλέα κιθαρίζειν μανθάνοντα διὰ τὴν τῆς | 

Ψυχῆς βραδυτῆτα μὴ δύνασθαι δέ ἔζασθαι τὴν μ.άθησιν" | 

3 / 

νεγθῆναι" ἰδία δὲ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1. (515,30. 

πιθηίο Ίου α[[ογημέ, φιιοᾷ αἆμιο {οη5 {π πιο 502 [γασται-- 

ἠἱβίππηπη ϱ ἴουγα ΥΙΠΗΠΙ βἰαΐο {αιηροτο βροηῖο 5ηα ο/η ζαί. 

Ῥο οοίανῖς Πἰ ΤοΓΓαΠΙ ΘΗΠΙ Βασς]ο 54ΟΓΑΠΙ 6556 σ]ογίαη{Η : 

ΙΠῖ ος. γομας(ἰβείμια πάς πιοπιογία [η θἱ Ίσος οἱ φο]θιωπί- 

{οι ἀῑσαίος. οδίομίαπί. (9) Ὑοταπα οΠΙπιγοτο παπα πηπ]{8 

οτρίς Ρραγΐρα5 Ῥοηϊση({αἰς οἱ ῥτα5οπ/{0 510) ἱπά]οῖα ἀθιις ἵπῃ- 

Ργοβδᾶ τοἰἰ(ααγῖ{, ΠΟΠ ΠΗΤΗΠΙ οςί, ϱἳ 5ιιαΠ1 4πἱδαιθ {ΘΓΓΑΠΑ 

οἱ ΓΏαίὰ Β8ο06ΠΟ οπγΑΠὰ Γαἶςςο απίπ]αί. Βι{{[Γασαίατ ποβίς 

ἱαβπιοπίο 54ο Ῥοεία ἵπ γπηηί5, αβί 46 απιρἰσεη[ίΌιι5 51ρογ 

Ἠή]α5 οτία γοιρα [ποε, ἵπααο Άγδα Αταβί Πο ΠαίαΠι 

ΙπγοᾶιοΙ{ αἆ Ἠηο ΠΙΟΚΙΠΗ : 
- 

θαη{, ΠΡ1 ααῖ Ώνασαπαπι Ῥαΐτίαπι, απίᾳαο Ἱσατοηῃ αἰίαπα; 

ἆαπί αΗϊ Ναχαπι, ἀἴναπι σεηᾳς, Ἱπαρη]οία: 

οἱ δαπ{, Α]ρῃοί φαὶ ἰο 5ἵηπαπ {15 αἆ αΠΙΠΟΠΙ 

πισαηίας, ΤΠορί5 α), ναηίδδο εαῦ 81.5, 

Νοη Τία : ἴε ραΐετ 1ρ5α ἀεήπι(αα γΙγήπι(αα 5ΘΟΥΡΙΙΠΙ 

εΙά1ί : Παπά γ]άστε Ποπιῖπος, Πραά σαπαἶᾶάα Πάπο: 

ηοηίθ 54ρογ ΝΥΡΣ, 5ἴ]νί5 ααϊ Ποτεί αππαηῖς: 

Πππποη αἆ Ἐσγρία, Ρτουα] α ΡηΦηπίαίρας αστῖς. 

(4) Νος πιο [ασῖέ Α{ΤΟΤΙΠΗ αποσπε οο5 απϊ Ο66απαΠῃ ασσο]αΠ!, 

ἀαί [ας παία]ες 51! γἰπάίσιτα, αίάιε ΝγβαπΙ οείΘ(α(πθ, 

σα 46 60 πατγαη{Ηγ, ἂ 5Η 1ρ5ογΠΏ Τορῖοπαίη το[ογοη(ᾶ 

6550 οοη{οπάστε, ἵπ σα πωπ]ία Πο πιοπυπιθηία αὖ απο 

πδαπα αοἰαίστη ρου αγαβδοηί. Δά 9ο Ώθπα Πιοπηηί πηα]ίος 

Ιπίθυ ριςοο5 ἀγΦοίς {αρυ]αίοχεΒ οἱ Ροεία5, πεῦ 41605 Τ6- 

(0) 
Ῥτορίοταα, πα απἱἀ 4ο Ῥαοσμί Πἰδίοπία ρτά{ογοαπιΠς, ἵπ 

οσηΙοίαπαι θοΠρίογαα, πατταβοηῖ πογαπι αἀςΗραἱατί. 

οαρίία ααθάαπα οο[σοιηας απα; οἱ αὐ Αίπὶς τοοίαπίαα, αἱ αἲν 

15 πέοΙΙΗ δαΠρίονα ααϊ «οηδοπα 5 ἀῑοιπί, εί α 

(6) 
15 οπίπι Ῥασσμί αἱ ΑπΙΟΖΟΠΙΠΙ Πἰδίοπίαπι οἱ Αγσοπαίαγαπι 

Ρἱοηγδίο, απὶ ρηϊςεῖ 4ε ([αρι]ΐς ορα5 ἑοαρηχεπίατ1ῇ, 

αχροςἰίίοποπα Υθ5ααο οὐ Πϊαπι σεδίας ας ππ]ία 1ά σεηι18 

αλα, γοίοΓτη ΠΥίΠοΙοσογπΠα 1ο6ἱ5 ΡοείατΙπλ(θ ναιςίβιΙ8 

αζαποίίς, εοηίοχ{. 

ΙΧΥΠ. Ἠὶο 6µσο {οδίαίατ Ἠήπαπι οπηΠΙΙΠΙ ΡΠΙΠΙΗΠΑ γ.8- 

οογΠα ΤΗΥίΠπΊος οἱ οαγπιίπα Ιηγεηί5»6, οἱ Πίετας α Οαἆπιο 

ο Ῥ]ώπίοο. αἰαίας Ῥηϊππάπα α ἄνοογαπ οπαπ{αΙοηθία 

(αηςίπ]ἰς56 ας 5Η. οσο ἐρα(55θ ΠΟΙΠΕΗ οί οατασίοΓᾶ. 

Πίπο Πίσγας νοεαβα]ο οοπηπηπί ῬΠαπίοίας, ααοᾶ νἰάειίοεί 

οχ Ρμώπίσο (ταάμοία ο58οΠ{, ἀαποππϊηαίας; 56ΟΙ5ΙΠΙ Ὑοτο 

Ῥε]αραίσας ἀῑοίας 6556, απο. Ρη]ΠηΙ {γαηδ]α(15 αδὶ 655επί Ῥ6- 

Ἰαφοί.. (9) Τάπη5 Π]ο, αἲί, ῬοεῬί οἱ ϱαγΠΙΙΠΙΠΑ πηοά]αΠοΠΘ 

οχορ]]θης, ἀδαίρι]ος αυιέ πα]ίος, ἰπίευ 4108 ΠιαχΙη]ᾶ 

µος Ἱποίαιπθτο, Ἠειου]6ς, Ἐαπιγτί5, ΟΓΡΗΕΙΒ, ΟΠΟΓΙΠΙ 

Ἡογοιι]ος οἴέιαγαπη ρυ]δαγο ἀϊκοσης ο Ιπαρηϊί (ανά Ι{αἴετη ποῦ 



ἔπειθ) ὑπὸ τοῦ Λίνου πληγαϊῖς ἐπιτιμηθέντα διοργισθῆναι 
καὶ τῇ κιθάρα τὸν διδάσκαλον πατάξαντα ἀποχτεῖναι. 
(5) Θαμύραν δὲ φύσει διαφόρῳ κεχορηγηµένον ἔκπο- 

νῆσαι τὰ περὶ τὴν µουσικήν, χαὶ κατὰ τὴν ἐν τῷ 

δ μελῳδεῖν ὑπεροχὴν φάσκειν ἑαυτὸν τῶν Μουσῶν ἐμμε- 

λέστερον ἄδειν. Διὸ καὶ τὰς θεὰς αὐτῷ χολωθείσας τήν 

τε μουσικὴν ἀφελέσθαι καὶ πηρῶσαι τὸν ἄνδρα, καθά- 

περ καὶ τὸν ΄Ὅμηρον τούτοις προςμαρτυρεῖν λέγοντα 

ἔνθα τε Μοῦσαι 

10 ἀντόμεναι Θάμνριν τὸν Θρήικα παῦσαν ἀοιδῆς" 

καὶ ἔτι . 
αἱ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν' αὐτὰρ ἀοιδὴν 
θεσπεσίην ἀφέλοντο χαὶ ἐκλέλαθον κιβαριστύν. 

(4) Περὶ δὲ Ὀρφέως τοῦ τρίτου μαθητοῦ τὰ κατὰ µέρος 
τό ἀναγράψομεν, ὅταν τὰς πράξεις αὐτοῦ διεξίωµεν. Τον 

δ) οὖν Λίνον φασὶ τοῖς Πελασγιχοις γράµμασι συντα- 

ξάµενον τὰς τοῦ πρώτου Διονύσου πράξεις χαὶ τὰς ἄλλας 

μυθολογίας ἀπολιπεῖν ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν. (6) Ὁμοίως 

δὲ τούτοις χρήσασθαι τοῖς Πελασγιχοῖς γράµµασι τὸν 

50 Ὀρφέα καὶ Προναπίδην τὸν Ομήρου διδάσχαλον, εὖ- 

φυῆ γεγονότα µελοποιόν' πρὸς δὲ τούτοις Θυμοίτην 

τὸν Θυμοίτου τοῦ Λαομέδοντος, κατὰ τὴν ἡλικίαν γε- 
γονότα τὴν ᾿Ὀρφέως., πλανηθῆναι κατὰ πολλοὺς τόπους 

τῆς οἰκουμένης, καὶ παραθαλεῖν τῆς Λιβύης εἰς τὴν 

20 πρὸς ἑσπέραν χώραν [τῆς οἰκουμένης] ἕως Ὠκεανοῦ: 
:. θεάσασθαι δὲ καὶ τὴν Νῦσαν, ἐν Ἡ μυθολογοῦσιν 

οἳ ἐγγώριοι ἀρχαῖοι τραφῆναι τὸν Διόνυσον, καὶ τὰς 
κατὰ µέρος τοῦ θεοῦ τούτου πράξεις µαθόντα παρὰ τῶν 
Νυσαέων συντάξασθαι τὴν Φρυγίαν ὀνομαζομένην ποίη- 

30 σιν, ἀργαϊχκοις τῇ τε διαλέκτῳ καὶ τοῖς γράμμασι χρη- 
; 

σάμενον. 
ΙΙ ΧΥΠΙ. Φποὶ δ οὖν Ἄμμωνα βασιλεύοντα τοῦ 

µέρους τῆς Λιθύης Οὐρανοῦ γῆμαι θυγατέρα τὴν προς- 

αγορευοµένην Ῥέαν, ἀδελφὴν οὖσαν Κρόνου τε καὶ τῶν 

55 ἄλλων Τιτάνων. ᾿Επιόντα δὲ τὴν βασιλείαν εὑρεῖν πλη- 

σίον τῶν Κεραυνίων καλουµένων ὁρῶν παρθένον τῷ 

κάλλει διαφέρουσαν Ἀμάλθειαν ὄνομα. (9) Ἐρασθέντα 
δ᾽ αὐτῆς καὶ πλησιάσαντα γεννῆσαι παῖδα τῷ τε χάλλει 

καὶ τῇ ῥώμῃ θαυμαστόν, καὶ τὴν μὲν Ἀμάλθειαν ἄπο- 
40 δεῖξαι χυρίαν τοῦ σύνεγγυς τόπου παντός, ὄντος τῷ 

σγήματι παραπλησίου χέρατι βοός, ἀφ᾿ ἃς αἰτίας 

Ἑσπέρου χέρας προςαγορευθῆναι' διὰ δὲ τὴν ἀρετὴν 

τῆς χώρας εἶναι πλήρη παντοδαπῆς ἀμπέλου καὶ τῶν 

ἄλλων δένδρων τῶν ἡμέρους φερόντων καρπούς. (3) 

46 Ὅῆς δὲ προειρηµένης γυναικὸς τὴν δυναστείαν παρα- 
λαβούσης, ἀπὸ ταύτης τὴν χώραν Ἀμαλθείας χέρας 

ὀνομασθῆναν' διὸ καὶ τοὺς μεταγενεστέρους ἀνθρώπους 
διὰ τὴν προειρηµένην αἰτίαν τὴν κρατίστην γῆν καὶ 

παντοδαποῖς καρποῖς πλήθουσαν ὡςχύτως Ἀμαλθείας 

60 χέρας προςαγορεύειν. (4) Τὸν δ᾽ οὖν Ἄμμωνα φοθού-- 

μενον τὴν τῆς Ῥέας ζηλοτυπίαν κρύψαι τὸ γεγονός, καὶ 

τὸν παΐδα λάθρα μετενεγχεῖν εἴς τινα Νῦσαν, μακρὰν 
ἀπ᾿ ἐκείνων τῶν τόπων ἀπηρτημένην. (6) Ἰεῖσθαι 

δὲ ταύτην ἔν τινι νήσῳ περιεχοµένη μὲν ὑπὸ τοῦ Τρί- 
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ροίμ]ί αγίῖ8 Ρταρεορία αΠίΠΊο οοπηργο]λοπά στο αὖ, (ΛΙΠΗ Ρ]86ΐ5 

ααοπάαΠη α Τήπο ρυηἱνθίη, ἵνα αβτορίας ππαρίκίτπη οἵλανα 

ΡογοβξΙΠ Ιπίο[οοί. (9) Οοπίτα Τ]απωγηϊς, Ῥγωδίαη({ 

υγοσίίας Ιησοπίο, πηλαδίσαπα οχοο]αέ, αἱ απη πιο υ]αμάἱ 

Ἁτίο οχοθ[Ἰονοί, Μιςί5 56 επανίς οαηίανο σἱοτίαίας ο8ί. ΟΡ 

ααοά ἵτα ἆαας ρογοῖ({α) οἱ πλαδίσες οἱ οσΙογΙΠὴ ΠΠ] αδπῃ αὖο- 

πηθγπηί, αἱ ΗοπΙσ5 4ποστθ Πί5 γουδίριας α{αρίαίι : 

Πο αρὶ Ἡηρα. 

αἀνοιδα ΤΠαπιγνίη Ῥηϊναγαπί οαγπηίπο ΤΗσασθηῃ. 

Ε{ τυγδς 

Ἐκαγεογο ἆθα νίδαπιἹο οἱ οατηΠΠῖς αΓίθΠΙ 

αἰν]πϊ Πας αάἴπγαπί, οἱ παχ(αο οὐ]άνία τος σο{. 

(4) Ὀο Ο1ρµ6ο, απὶ ἀῑδοίραΙογαπα (ογίῖας, θἱπσι]αίίηι ἀῑσο, 

(απ, αϱί αἆ το ο]α5 ΡΟΥΥΘΠΕΙΠΙ {Γαογ]{. Ἰάπ5 ογρο Ηέογίς 

Ρε]αςμίοῖς το Ῥασομί Πλας ρτίπαί ἀρβοτῖρείί, αἰίαδᾳιθ {ῃ 

(5) Εοάσπι Πέοια- 

τΗΠ1 6εηθτο ΟΥρσΙ5 αποσΠθ α5ιαβ ο5έ, οἱ Ῥτοπαρίᾶδς Ἠο- 

οοπιπιοηίατίῖς (αἨη]ας ροςί 5ο το]αα]έ. 

πιοτί ργῶοορίος, 5ο]]ογίῖ5 ησοπί1 ο ΠΙΘΠΣΤΙΠΙ αγῃΗ[ον; ΤΗΥ- 

πηωίθς Ίπδιρος, παΐις ΤΠγπιωία Ταοπιεᾶοπ(ῖ; αἱ ΟΥρ]ιθί 

ίαία υ]χ{{, οί ηχα]ία ου Ρί5 Ίοσα ροιναραίας οοσἱἆμας 4ποπιια 

1Η) ρατίος αἆ Οο6ΔΠΗΠΙ δα ροθβδίε; Νγδαπη αποπιιο 

νὶδί, ἵπ αᾶ ρεῖϊςοῖς 15 Ιποο]ῖς Βασσ]νις οδί πι έα5; οί 4ο 

ςἱηρι]ίς 4αί ρεςίΐς ΝγςαογιΙη ορογα οάοσί5, «ΥΠΊΘΗ, απο 

Ῥ]ηγρίαπη γοσσηί, Ἱηρια οἱ Π(οιῖς αφιις απἰἰᾳαῖς οοπιροφι{. 

ΗΧΥΤΠ. ΑΠΙΠΙΟΗ, αἴί, ἵπ Ρρατίο απαάαπι ΤΗ ΡΥΩ τορηαης, 

Ἠλδαπα 061 βαπα, ΒαΜατηϊ ΠογΙππ(υθ ΤΙΠΗΠΗ 6ΟΓΟΓΘΠΗ; 

πια(τἰπηοπΙο ἱρί Παηχίί. Οἵ ἆπάπ1 τοσηπη οῬίγεί, αἆ Οοται.- 

πο5, αί ποπιπαπίατ, πποηίθς, γἰγσίποπι, οι ΑπιαΙιος 

ΠΟΙΗΕΙ, {ΟΓΠΊ8 ρι]ομαοιτίπιαπη ο[[οπα1ί : (9) οππιαιθ ϐᾳ ΠΠΟ- 

υπ Ἱπιραῖδα οοηρνοβδιις ΠΙαπα ϱοπα]ξ {απ τοβοτο αδπι 

5Ρεςἴο Πηβίσηθιι, Ῥο5έ Ίο ΑΠΙΑΙΙΠθαΠΙ οΠα ππρογίο οπ]Πί 

νἰοῖπα ταρὶοηϊ ριορ[οοΙ{. Οι (παπι ῄσητα 5αα Ῥογίς «ογηια 

τοίογαί, Ἡοβρογί οο’πΗ αρρε]]αία δέ; Ῥτορίου 5ο]{ Ύθγο ΙΡΘΓ- 

(αίοηι ν{ρς αἰίδαπα ατροτίρας, σπα οδοµ[επίος {ιοίις 

[οναπί, ααπάαί. (9) Ῥοδίαιαπα απ{ειη πηπ]]εγ Π]α ἵππρο- 

γίαπη 1Ρί αδοεροταί, αἲ Ἠας τορῖο ΑΠΠαΙίοος οογπα ποπηϊηαία 

αεί. Εί Ἠας 46 οαιιδᾶ ΡορίεΓί 5οἱαπῃ αἰϊαοά σοηἰα]ο οἱ [πι- 

οὔΐρι5 οπιηϊροηῖς το[εγίπα Αππαιίιος οΟτΏ ρατί πιοάο αρ: 

ρο]απί. (4) βοά ΑΠΠΙΟΠ, α Ώμεα ΖαΙο[γρία δἱμί πιοίποης, 

οοΠΙΠΙΙΒΒΙΙΠΙ α 56 [αοίηας οσου]ίανΙέ, οί οἰαπα Ππ[απίθπη Ἱπάς 

(5) ἴαεθί Π]]α 

ἵῃ οοπ/Γαροδα απαάαπα Ἱηδυ]α, απαπα Τγϊίοη απιΠΙ5 Εἴγοιπ]- 

12. 

Ίοηρο τοπία Τη ΙΤ ΏεΠη Ἀγδαπι ΟαηδίυΠΙΕ, 
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τωνος ποταμοῦ, περικρήµνῳ δὲ καὶ καθ) ἕνα τόπον 
ὲ ’ Δ 3 [ο] / Ἀ Ρ] / / Τ / 

χουση στενὰς εἰςθολάς, ἃς ὠνομάσθαι πύλας Νυσίας" 

εἶναι δ᾽ ἐν αὐτῃ χώραν εὐδαίμονα λειμῶσί τε µαλακοὶς 
διειλημμένην καὶ πηγαίοις ὕδασιν ἀρδευομένην δαψι- 
λέσι, δένδρα τε χαρποφόρα παντοῖα χαὶ πολλὴν ἄμπε- 
λον αὐτοφυῆ;, καὶ ταύτης τὴν πλείστην ἀναδενδράδα. 

(6. Ὑπάρχειν δὲ καὶ πάντα τὸν τόπον εὔπνουν, ἔτι δὲ 
καθ) ὑπερθολὴν ὑγιεινόν' καὶ διὰ τοῦτο τοὺς ἐν αὐτῷ 

κατοιχοῦντας μακροθιωτάτους ὑπάρχειν τῶν πλησιο- 

χώρων. Εμΐναι δὲ τῆς νήσου τὴν μὲν πρώτην εἰςθολὴν 
ὀλ --.. / ν οι λοῦ Ν ρο ο. ον 

αὐλωνοειδῆ, σύσχιον ὑψηλοις καὶ πυχνοῖς δένδρεσιν, 
σσ λ « λ / ο τά ο λ λ ὥςτε τὸν Ἅλιον μὴ παντάπασι διαλάμπειν διὰ τὴν συν-- 
άγκειαν, αὐγὴν δὲ µόνην δρᾶσθαι φωτός. 

ΤΧΙΧ. Πάντηῃ δὲ κατὰ τὰς παρόδους προχεῖσθαι 

πηγὰς ὑδάτων τῇ γλυκύτητι διαφόρων, ὥστε τὸν τόπον 
εἶναι τοῖς βουλομένοις ἐνδιατριψαι προςηνέστατον. Εξῆς 

δὲ ὑπάρχειν ἄντρον τῷ μὲν σγήματι κυχλοτερές, τῷ δὲ 
/ - ο ΄ / [η] ου ἆ λ 

µεγέθει καὶ τῷ κάλλει θαυμαστόν. Ὑπερχεῖσθαι γὰρ 

αὐτοῦ πανταχἩ κρημνὸν πρὸς ὄψος ἐξαίσιον, πέτρας 

ἔχοντα τοῖς γρώμασι διαφόρους" ἐναλλὰξ γὰρ ἀποστίλ- 

ειν τὰς μὲν θαλαττίαις πορφύραις τὴν γρόαν ἐχούσας 

παραπλήσιον, τὰς δὲ χυανῷ, τινὰς δ) ἄλλαις φύσεσι 
περιλαμπομέναις, ὥστε μ.ηδὲν εἶναι γρῶμα τῶν ἔωρα-- 

µένων παρ᾽ ἀνθρώποις περὶ τὸν τόπον ἀθεώρητον. (5) 

Ἠρὸ δὲ τῆς εἰόδου πεφυχέναι δένδρα θαυμαστά, τὰ μὲν 

κάρπιµα, τὰ δὲ ἀειθαλΏ, πρὸς αὐτὴν µόνην τὴν ἀπὸ τῆς 

θέας τέρψιν ὑπὸ τῆς φύσεως δεδηικιουργηµένα: ἐν δὲ 
κ 

ὃν χρόαν ἔχειν ἐπιτερπ] καὶ τὴν µελῳδί ε τὴν χρόαν ἔχειν ἐπιτερπῇ καὶ τὴν µελῳδίαν προςηνε- 

/ 3) λ ω 
τούτοις ἐννοττεύειν ὄρνεα παντοδαπὰ ταῖς φύσεσιν 

/ κ Δ 2 λ / ς / / 

στάτην. Διὸ καὶ πάντα τὸν τόπον ὑπάρχειν μὴ µόνον 
θεοπρεπἩ κατὰ τὴν πρὀςοψιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν ήχου, 
ὥς ἂν τῆς αὐτοδιδάκτου γλυκυφωνίας νικώσης τὴν ἐναρ- 

/ οο 8 . ο / ὃ / Φλ Αλ 3 

µόνιον τῆς τέχνης µελῳδίαν. (8) Διελθόντι δὲ τὴν εἴςο- 
ου Εά / Ν οσο 

δον θεωρεῖσθαι μὲν ἄντρον ἀναπεπταμένον καὶ τῇ κατὰ 

τὸν ἥλιον αὐγῃ περιλαμπόμενον, ἄνθη τε παντοδαπὰ 
πεφυχότα, χαὶ μάλιστα τήν τε χασίαν χαὶ τἆλλα τὰ 

ο, 2 3 ο ον / λ 3 ον / ο 

δυνάµενα δι ἐνιαυτῶν διαφυλάττειν τὴν εὐωδίαν: ὁρᾶ- 
ον λ τε ον 3 5. ου / οὗ. 3 ο 

σθαι δὲ καὶ νυμφῶν εὖνας ἐν αὐτῷ πλείους ἐξ ἀνθῶν 

παντοδαπῶν, οὐ χειροποιήτους, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς φύ- 

σεως ἀνειμένας θεοπρεπῶς. (4) Κατὰ πάντα δὲ τὸν 
τῆς περιφερείας χύχλον οὔτ᾽ ἄνθος οὔτε φύλλον πεπτω- 

χὸς ὀρᾶσθαι. Διὸ καὶ τοῖς θεωµένοις οὐ µόνον ἐπιτερπὴ 
ίνεσθαι τὴν πρόςοψιν., ἀλλὰ καὶ τὴν εὐωδίαν προςηνε- φαίνεσθαι την πρόςοψιν., η βοςηνε 

στάτην. 

ΤΧΧ. Εῖς τοῦτο οὖν τὸ ἄντρον τὸν Ἄμμωνα παρα- 

γενόμενον παραθέσθαι τὸν παῖδα καὶ παραδοῦναι τρέ- 

φειν Νύσῃ, μιᾷ τῶν Ἀρισταίου θυγατέρων ἐπιστάτην 
δ) αὐτοῦ τάξαι τὸν Ἀρισταϊιον, ἄνδρα συνέσει χαὶ σω- ” 

() Πρὸς δὲ 
τὰς ἀπὸ τῆς μητρυιᾶς Ῥέας ἐπιθουλὰς φύλακα τοῦ παι- 

δὺὸς καταστῆσαι τὴν Ἀθηνᾶν, μικρὸν πρὸ τούτων τῶν 

γβόνων γηγενἩ φανεῖσαν ἐπὶ τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ , δι᾽ 

ὃν καὶ Τριτωνίδα προςηγορεῦσθαι. (5) Μυθολογοῦσι 
Φι λ / ε / Ν / τμ 
δὲ τὴν θεὸν ταύτην ἑλομένην τὸν πάντα χρόνον τὴν παρ- 

φροσύνη χαὶ πάσῃ παιδείᾳ διαφέροντα. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΗΟΤΟΥ ΡΙΒΛ. Τ. (537, 906.) 

4αΐ, αποφιθ ἀπππίαχαί Ιοεῦ ρου ααραδίας {απσσς, ια ΝΥ- 

βία5 Ῥονίας γοσαπΜ, ΙΠσ"οβδΙΙ5 ἵπ 6αΠα ραΐθί. Ῥοαία 1ο Γογμ]]- 

{αΐο δα {ο]]ας οςί, πιοβίριις ργα(ἶς ἀῑδίίποία Ἰαγρίσαιιο {οπίί- 

παπα ααυἱς Πήραία, Α1Ρογ65 ῥρα88ΙΠΙ οπλη(5 σεῃεβῖς (αοίπορα», 

γΙίοβαιιο 6ροπίο παίῶ; αἱ αἱ ῥΙατΙΠΙΗΠ αγραδάνα. (6) Τοίαβ 

Πίο Ίοσιι5 πηἵ απατά. Παία ρονπιπ]σθίαν, αἲ θαηἱἰαίθηι 

ΠΙΧΙΠΙΟ οοπάιορη8. Ί46ο, απὶ 1Πίο ἀοριπί Ποπ1ίπο5, Πίο 

ουρία απαπα Επιμπϊ «οναπι Ῥνοάύσμηί, Ρας ἵπει]ο 

4έα5 γαἱ5 ορ]οησα 5ροοίθοπα Ἰαβαί, απο αἰίῶ ορη{οι πι 

4199γ68 ἱπαπιργαπέ, αθο αἱ. 8οἱἱ5 ταὰἱ οὗ ΠΙαγΠ 5ρίδδΙ- 

ΦἱΠ6Πα οΠΙΠίΠΟ ποῦ. ρεπείγοηί, 96 Ἰαχ (απίαπι οΏδουτᾶ 

(απδιη{αίας. 

ΙΧΙΧ. τει ἵη ἐγαηθίία {οηίο5 ἀπ]οίρβίπιος αχρτοπιάη! 

Ιαἱ6ε5; αἀθο πί 1Ρί οοπιπογατὶ γο]οπΗβας ηϊμ Ιαοαπά(αβ 

6556 Ροβ81{. Τπά6 απίΓΙΠΙ 6056 απ ΠΙςδΙΠΙΗΠῃ τοίαπό βρυνα 

οἱ οαρασϊ(α(15 οκἰνί οβεγί. Οἰγοπππ(αφτιε επίπι Ῥγαγαρία8 

ποιηιΡΙ{ γοτίεν οο]ς[{αἰ{ς ΙΠΙΠΊΕΗΣΟ, ου/α5 ταρος ναγ]ῖς ϱ0- 

Ιουΐρας. τοπ]άθη{. Ν8ΠΙ ρε νίοες αἱ εοἰοτῖρας ριρα 

πηανίης», αἱ ογαΠί, αἱ αἰἰαγαΠα ΤΘΤΙΠΙ γαδρ]οπάσηήαπα 

αἰπη[ίθιας γοβα]αρηί : πα πιάιιο οοΙογῖ5 66115 ι1δηᾶΠΙ οχεία!, 

ααοᾶ ΠΡί ποΠ ορηαίαγ. (9) Απίε Ιπίτοϊέαπι ατβογ65 πη]γίβοας 

οχθἰδίυηί; απ ἆαηα πο[ετο, απἆαπα Ρρεγρείιο ντους, αἆ 

ίδιας βοΙαππιοίο νοιαρίαίεπα α παίυτα ογδαία. Ἠὶ ού)Π6 

σοηας αγαπη πἰάπ]αίας: απαταΠῃ 6ἱ «ο1οΥ αἱ ἑοπέθη{5 5ιΙδ- 

γἱβδίπιαπι Ργα εί οβιθείαοποπῃ. Ίάεοσαε ἰἴοίας 1] (γάσίαβ 

ποΏ αἀδροσία {απίπτη, Υαναπι εἰίαπη δοπίέα ἀἰγίΠαπ απθη- 

ἆαπα ἆ6εσογεπῃ ἠαβοαί, πα(ατα]ί γουίῖς ἀπιοεάϊης Παγπιοπίσαπα 

(8) Οβαπα πος 

επηθηςίς ραΐπ]απι 5656 απίταπη ο[ενί, Ί1ος 5ο] απάίᾳαε 

αγῖδ πιο πΙα{ΙοΠΘΙΗ. παπ]έαπα οχδρογαηίο. 

Ῥογ(αδήπι. αγά Πο παδοιηίγ Πογαςδ, Ἱηρτίηιίς οαδία, οἱ 

οείθγα, {μα Ρε!ΘηΏΘΕ (πθαπίιΥ οάοτε5. Ηϊ6 ΟΟΠΙΡΙΗΤΕΡ ηΥΠ- 

ΏΜαΓΗΙΗ {οτος, Υαιῖ5 Ποτῖριις εοπβί{ο8, ηθο πιαπι {αοίος, 

(4) 
Ίπααο ἰοίο μα] ο ἱ5 ἑοπηρ]θχα π6ς Πο5 ππατο]ά ας Πθς {ΟΠΠ 

5ο ἀῑνίπο ἱρδίας παἰανο Ιησορῖο ῃγοδιοίος γἰάετε οί. 

ἀαεβαππη οεσαγ{. 816 ποπ οοπ{α] {ας πιοάο 5ρεοἰβηἴθβΒ 

ορ]ασίαξ, 5οἆ [αριαηίῖα 4ποαιθ πη]τ]ῇοα 605 γο]αρίαία ρεί- 

βαπα1{. 

ΙιΧΧ. ἴη μου 15ο απίταίη ῬΗ6Υ 4 ΑΠΙΠΙΟΠΘ ἀε]αίΙβ 

Νγρδα», απὶ ἆθ Π]αΡια5 Απὶςίω1, παεπά ας εοπιπιοηάα{αγ; Ατί- 

ςίΦΟΠΙ Υοιο πιαρἰςίνυπα Πας ΠπςΗαΙοπί γα ΠοΙΙ. Υἱ ας 

ογαἱ ἱησοπίο πιοπβῖδᾳιιο Ππίορηῄαίο οἱ οπιηί εγαάΙοπο ργῶ- 

οσῇσης. (9) Όί Υογο Ρο αὖ ΙηδίάΠ5δ πογογοῦ 60 {που {ο- 

γ6ί, οαδίος αἀμ]ροίαγ ΝΜΙΠΘΙΥα, 418Π1 Ρα 110 απίο Ίαὶο {Θιηρογά 

α Πα γΊάπα Τίοπ6Π ἵευγα οαΙάσγαί; απάο Τγ{ομίάϊς αἳ ϱ0- 

ϱΠΟΠΙΘΗ{ΙΠΑ ουγοπίε. (2) Ώ6απῃ Ίαπο ρειρείῶ ϱο γἱγρἰη{{αί] 

ἀαγογίδεο πιοπιοταπί : οἱ ααία ριΦίαεν οαθι{αἴθπι Ἱησοπίο 



5ο, 910.) ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟΌΤ1 ΙΒ. ΠΤ: . 
θενίαν σωφροσύνη διενεγκεῖν, χαὶ τὰς πλείστας τῶν 

τεχνῶν ἐξευρεῖν, ἀγχίνουν οὖσαν καθ᾽ ὑπερθολήν" ζη- 

λῶσαι δὲ καὶ τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, ἀλκῃ καὶ ῥώμῃ 
διαφέρουσαν. Ἄλλα τε πολλὰ πρᾶξαι μνήμης ἄξια, καὶ 

6 τὴν αἰγίδα προςαγορευοµένην ἀνελεῖν, θηρίον τι κατα- 
πληκτικὸν καὶ παντελῶς δυσκαταγώνιστον" (4) Ὑηγενὲς 
γὰρ ὑπάρχον καὶ φυσικῶς ἐκ τοῦ στόματος ἅπλατον 
ἐχθάλλον φλόγα τὸ μὲν πρῶτον φανῆναι περὶ τὴν Φρυ- 

γίαν, καὶ κατακαῦσαι τὴν χώραν, ἣν µέχρι τοῦ αι 
10 ταχεκαυµένην Φρυγίαν ὀνομάζεσθαι" ἔπειτ ἐπελθεῖν τὰ 

περὶ τὸν Ταῦρον ὄρη, χαὶ συνεγῦς καταχαῦσαι τοὺς ἕξῆς 

δρυμοὺς µέχρι τῆς Ἰνδικῆς. Μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν ἐπὶ 

θάλατταν τὴν ἐπάνοδον ποιησάμ.ενον περὶ μὲν τὴν «Φοι-- 
γίκην ἐμπρῖσαι τοὺς κατὰ τὸν Λίόανον δρυµούς, καὶ 

16 δι) Αἰγύπτου πορευθὲν ἐπὶ τῆς Λιθύης διελθεῖν τοὺς 

περὶ τὴν ἑσπέραν τόπους, χαὶ τὸ τελευταῖον εἰς τοὺς 
περὶ τὰ Κεραύνια δρυμοὺς ἐγκατασχῆψαι, (5) "μπι- 

φλεγομένης δὲ τῆς χώρας πάντη, καὶ τῶν ἀνθρώπων 
τῶν μὲν ἀπολλυμένων, τῶν δὲ διὰ τὸν φόθον ἐκλειπόν- 

90 των τὰς πατρίδας καὶ μακρὰν ἐκτοπιζομένων, τὴν Ἀθη- 

νᾶν φασι τὰ μὲν συνέσει τὰ δ) ἀλκῃ καὶ ῥώμῃ περιγε- 

νοµένην ἀνελεῖν τὸ θηρίον, καὶ τὴν δορὰν αὐτοῦ περια» 
Ψαμένην φορεῖν τῷ στήθει, ἅμα μὲν σκέπης ἕνεχα χαὶ 

τῆς φυλακῆς τοῦ σώματος ο. ο... '.... 

2 ἅμα ὃ) ἀρετῆς ὑπόμνημα καὶ δικαίας δόξης. ῷ Τὴν 

δὲ µητέρα τοῦ θηρίου γΏν ὀργισθεῖσαν ἀνεῖναι τοὺς ὀνο- 
μαζομένους γίγαντας ἀντιπάλους τοῖς θεοῖς, οὓς ὕστερον 

ὑπὸ Διὸς ἀναιρεθῆναι, συναγωνιζοµένης Ἀθηνᾶς καὶ 

Διονύσου μετὰ τῶν ἄλλων θεῶν. (Π) Οὐ μὴν ἀλλὰ τὸν 
10 Διόνυσον ἐν τῃ Νύση τρεφόμενον καὶ µετέχοντα τῶν 

καλλίστων ἐπιτηδευμάτων μὴ µόνον γενέσθαι τῷ κάλλει 

καὶ τῇ ῥώμῃ διάφορον, ἀλλὰ καὶ φιλότεγχνον δν πρὸς 
πᾶν τὸ χρήσιµον εὑρετικόν. (6) ᾿πινοῆσαι γὰρ αὐ- 
τὸν ἔτι παῖδα τὴν ἡλικίαν ὄντα τοῦ μὲν οἴνου τὴν 

6 φύσιν τε καὶ χρείαν, ἄποθλίψαντα βότρυς τῆς αὐτοφυσῦς 

ἀμπέλου, τῶν δ᾽ ὥραίων τὰ δυνάµενα ξηραίνεσθαι καὶ 

πρὸς ἀποθησαυρισμὸν ὄντα χρήσιμα, μετὰ δὲ δν 
καὶ τὰς ἑκάστων κατὰ τρόπον φυτείας εὑρεῖν, καὶ βου- 

ληθῆναι τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων μεταδοῦναι τῶν ἰδίων 
εὑρημάτων, ἐλπίσαντα διὰ τὸ μέγεθος τῆς εὐεργεσίας 
ἀθανάτων τεύξεσθαι τιμῶν. 

ΤΧΧΙ. Τῆς δὲ περὶ αὐτὸν ἀρετῆς τε καὶ δόξης δια- 

διδοµένης, λέγεται τὴν Ῥέαν ὀργισθεῖσαν Ἄμμωνι φι- 
λοτιμηθῆναι λαβειν ὑποχείριον τὸν Διόνυσον᾽ οὐ ὄννα- 

ι-] 

6 µένην δὲ κρατῆσαι τῆς ἐπιθολῆς τὸν μὲν Ἄμμωνα 

᾿καταλιπεῖν, ἀπαλλαγεισαν δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς Τι- 

τᾶνας συνοιχῆσαι Κρόνῳ τῷ ἀδελφῷ: (5) τοῦτον δ) ὑπὸ 
τῆς Ῥέας πεισθέντα στρατεῦσαι μετὰ τῶν Τιτάνων ἐπ 
Ἄμμωνα, καὶ γενομένης παρατάξεως τὸν ιὲν Κρόνον 

0 ἐπὶ τοῦ προτερήµατος ὑπάρξαι, τὸν δὲ Ἄμμωνα σιτο- 

δείᾳ πιεζόμενον φυγεῖν εἰς Κρήτην, καὶ Ὑήμαντα τῶν 

τότε βασιλευόντων Κουρήτων ἑνὸς θυγατέρα Κρήτην, 

δυναστεῦσαί τε τῶν τόπων καὶ τὸ πρὸ τοῦ τὴν νῆσον 

Ἰδαίαν καλουμένην ἀπὸ τῆς γυγχικὸς ὀνομάσαι Κρήτην. 

4ποἄπο ρα) εο(οεῖς να]θραί, αγίος ἱπτοπίσκο Ῥαρίππας; ο πι. 
απο αππιϊ οἱ εοιροτῖς ΤΟΡΟΥΘ ῥγῶβίαΓοί, ΓΟΡ8 οίίαπα Ρο]]1- 
οἱ ΟΡΟΓΠΙ Ἠάναβδ6ς ας {ΠΠ αἰία πηπ]ία Ῥογοσῖςςο Ἰαιάρς 
ἀἱρηα, {πα Ααἰᾷσιη Πσσηςθο (ογημί]ο οἱ ΡΙΤΟΓΒΙ5 ἱπάσπια- 
Ρα πιοηδίταη, (4) Του 16, αἰαπί, [ας οιαί, Ἰογ/σή- 
4511 ο πἶοία ΠαΠΙΠΙΑΡΗΠΙ γίπι οχδρίγαης, Ῥήηχαπα ἵπ Ῥηηγοία 
ἁρρατα[έ, (οίαπιπο Π]απη γοβίοησΠη οχιαςα]( » 6410 ΘΙΙΧΠΊΠΙΠΙ 
Εχηδία Ἰπάο Ῥ]ηγρία ποπηϊπαίαν, Ῥοςί αἲ Ταμγὶ πιοπίθς ἶπι- 
Ρείηῦα οοηγοτέ, φαΠίαδαπο Π]ος αά Ππάἰαιη μ5δ6416 6οΠ/{ΙΠθ- 

Πρις Ππορπ(ῖς ἀθεο]ανίέ. Εμάς αἲ 1ηάγο ϱᾳ γοῃθοίοης Τ:- 
Ῥαηϊ δἶ]γας ἵπ Ρ]ιωπίοἷα Ιηορηά1έ, ασ ϱ0Υ ΟσγρίΠη ἵῃ 1η γα ΙΙ 
Ργοίοεία οσοἱάμας γοσίοηος Ροενομιτίέ, ἆοπος αἲ απο {η 
Οεταιηίο5 5ο πιουίος Εα]ηχ]πὶς ἱηδίαν σοποἳἑαν]!. (0) Ππῇαι» - 
πιαία Πρίίαν ἴοτγα απάίσαο, Ποπηἱη(ρδα 1ο ραπ αξία αἲ- 
ηπλίΐς, Ῥαγίη πηδία ρτουΠ] ο Ραΐπία οχίογπηα!ἶς : ΜΙ- 
πευνα; αἱ Ἡν Γαρα]ΐς εδ, ἔαα ργηζοπίία (πι γἱγίαίο απ]ηηί 
Δΐίαπε οοτροτῖς ργῶσρ]σης, Ώα[ Πα] σοη{οοἴέ; ΡοΙοιπα1ο οἶιι6 
Ροσ(ογί 5ο οράαχῖέ, {πΠ1 τί (οσαπηση {η «οτρο οἱ ργῶρί- 
ἀἵαπῃ αἆ εοίθτγα ἀοΐποορς ρομίσσ]α, {πάπα αξ ντ (18 ιοτία πο 
Ρνολθγ!(ῦ ΠιοηΠΠΙΘΗ{ΠΙΗ ἐρςί [ογοί. (6) Μαΐου γενο Πιοηςίε, 
Τοῖ]ις, Ιγῶ ἱπιρα[ῖοης Οδαπίος οᾷἷᾷ[ί 4δογάπῃ αἀγογεατίοΒ 
απΙ Ροδίπιοάαπη α ἆογα, Μίποινα οἱ Ώὰος]ο ἀ[ϊδᾳπο οοἰογῖς 
Δά/αγαπ μας, 5η! ἀθ]οί. (7) Ρασσ]ας Ἰαϊατ 1η Άγσα οὖ- 

δίη5, 5ιάκᾳια ορ(πηῖς οχομέας, πΠοῦ. {ΠΠ ΓΟΥΏΙα ο 
γ{γίαίο εοτροΓίς, δοᾷ εἰίαιη Ἱησοη]ί 5ο]]θγίία εχερ]σης, οἱ ϱ0Π]- 
πη]ηίοθηΚἰ απ) ἵπ ΠβΙΡΙ {ογθη{ ἱπάικίγίας ογαςἰέ, (8) Ναπι 
ῥᾳ6ν αἀας γ{ῖς 6ροηίο παία» αγας ΕΧΡΓΙΠΊΘΗΣ υπ παίηταΠι 
εἵ αδυπ] οχοορ[ίανΙέ, ας φπἴπαπι οχ. βπποῖρας ππαίαγῖς οἱς- 
απ οί αἆ ({ητος δις γεροηὶ Ροβδεπί, εί ροδί Ίαο φαΐ 
ἐοηγοηίθης απὶοπία πε ρ]απ{αοηῖ5 πηοᾶι15 οςςοί ΙΠγθηΙ{, 518- 

απα Ώῶο Ἰηγαπία οΗΠ1 βθηθγο ππογίαίαπη οοπηπηπίσηγο ἆρ- 
ἀπενΙ, 8Ραγαης [06 τί Ρτο ῬΏοπε[οΙοΓΙΠι πιαρη[(ηάἶῃο {πι- 

ΠηοΓ(αἶ65 ΠΦΠοϊδοθιθίΗΓ Ιοηογςς. 

ΕΧΧΙ. Ηωο νΙγπίαπα ἱρείης ρ]ογία 41η Ἱωογορι]θεί, 

Β]ιοα, ΑΠΙΠΙΟΗΙ ΦΙ6ΟΘΗΡΟΗ5, αἱ Ώασσ]μς ἵη Ροίαβίαίθιη 5αΏῃ 

γοπ/γεί, οπιηῖ πλοίο [οσο ςἰιιάι{. Ὑσνυπα οοπα(α Ίου Ώι- 

δίταία, πα αμα Απιηοηι τοηηϊςίέ; οἱ αἆ Τ{ίαπος 6Ε6ΤΠΊΑΠΟΡ 

ΓΕΥ6ΓΡ8, 6ΗΠ1 Πίτα Βαΐπήπο οοπ]ασίσπα Ππϊνίτ, (2) 16 Β]οα" 

ἱπιρι]διι ουή Π]15 Απηπηοηί νο η πα Ππ{α]{, οἱ οοπηπηἰς5ο Ργα"]ο 

βαρονῖος ονᾶδίί, ΑΠΙΠΙΟΠ Υθτο γεῖ (Γαπιοπίατίῶ; Ἱπορῖα οοασέας 

ἵπ Ονοίαπα αδῖΐ, εί ἀποία Ονεία, [ία απίας Οπτοίαπι (απο 

(οπηροτῖς 1Ρὶ τοσηαπ(ἵαπα, ἱποπ]α. ἀοπαπίαπι αοοθρῖί, παπι 

140891 Ρεῖας πποιρο(απη 4ος πχοτο ποπηίπανΙ{ Οτρίαπι. (3) 
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(3) Τὸν δὲ Κρόνον μυθολογοῦσι κρατήσαντα τῶν Ἀμ- 

μωνίων τόπων, τούτων μὲν ἄρ χειν πικρῶς » ἐπὶ δὲ τὴν 

Νῦσαν χαὶ τὸν Διόνυσον στρατεῦσαι μετὰ 7 πολλῆς δυ-- 

νάµεως. Τὸν δὲ Διόνυσον πυθόμενον τά τε τοῦ -πατρὸς 

ἐλαττώματα καὶ τὴν τῶν Τιτάνων ἐπ᾽ αὐτὸν ν συνδρομ. ήν, 

ἀθροῖσαι στρατιώτας ἐκ τῆς Νύσης, ὧν εἶναι συντρό- 

ολ. διαχκοσίους, διαφόρους τῇ τε ἀλκῇ καὶ τῇ πρὸς αὐτὸν 

εὐνοία" προςλαθέσθαι ὃ δὲ καὶ τῶν πλησιοχ όρων τούς τε 

αριρς καὶ τὰς Αμαζόνας, περὶ ὧν προειρήχαµεν ὅτι 

δοχοῦσιν ἀλκἩ διενεγχεῖν, χαὶ πρῦτον μὲν στρατείαν 

ὑπερόριον στείλασθαι, πολλὴν δὲ τῆς οἰκουμένης τοῖς 

ὅπλοις καταστρέψασθαι. (4) Μάλιστα ὃ᾽ αὐτάς φασι 

παραρμῆσαι πρὸς τὴν συμμαχίαν Ἀθηνᾶν διὰ τὸν 

ὅμοιον τῆς προαιρέσεως ζῆλον, ὥς ἂν τῶν Αμαζόνων 

ἄντεγομένων ἐπὶ πολὺ τῆς ἀνδρείας χαὶ παρθενίας. 

Διηρημένης δὲ τῆς δυνάμεως» καὶ τῶν μὲν ἀνδρῶν 

σερ τηγοῦνεος Διονύσου, τῶν δὲ σας τὴν γεμο- 

νίαν ἐχούσης Ἀθηνᾶς, προσπεσόντας μετὰ τῆς στρατιᾶς 

τοῖς Τιτᾶσι συνάψαι μάχη, Γενομένης δὲ παρατάξεως 

ἰσχυρᾶς) χαὶ πολλῶν παρ' ἀμφοτέροις πεσόντων, τρω- 

0Ώναι μὲ ἐν τὸν Κρόνο, ἐπικρατῆσαι δὲ τὸν Διόνυσον 

ἀριστεύσαντα χατὰ τὴν μάχην. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς 

μὲν Τιτᾶναςφυ γεῖν εἰς τοὺς κατακτηθέντας ὑπὸ τῶν περὶ 

τὸν Ἄμμωνα τόπους, τὸν δὲ Διόνυσον ἀθροίσαντα πλῆ- 

ἃδο αἰχμαλώτων ἐπανελθεῖν εἰς τὴν Νῆσαν. Ἐνταῦθα 

δὲ τὴν δύναμιν περιστήσαντα καθωπλισμένην, τοῖς ἆλοῦσι 

κατηγορίαν ποιήσασθαι τῶν Τιτάνων, χαὶ πᾶσαν ὑπό- 

νοιαν χαταλιπεῖιν ὡς μέλλοντα χαταχόπτειν τοὺς αἲ χμα- 

λώτους. Ἀπολύσαντος δ) αὐτοὺς τῶν ἐγκλημάτων χαὶ 

τὴν ἐξουσίαν δόντος εἴτε συστρατεύειν εἴτε ἀπιέναι βού- 

λοιντο, πάντας ἑλέσθαι συστρατεύειν" διὰ δὲ τὸ παρᾶ- 

(9) Τὸν 

δὲ Διόνυσον παρά ἴοντα χαθ᾽ ἕνα τῶν αἰγμαλώτων χαὶ 
δοξον τῆς σωτηρίας προσκννε αὐτὸν ὡς θεόν. 

διδόντα σπονδὴν οἴνου πάντας ἐξορχῶσαι συστρατεύειν 

ἀδόλως καὶ μέχρι τελευτῆς βεβαίως διαγωνιεῖσθαι; διὸ 

χαὶ τούτων πρώτων ὑποσπόνδων ὀνομασθέντων τοὺς 

µεταγενεστέρους ἀπομιμουμένους τὰ .- πρα χθέντα 

τὰς ἐν τοῖς πολέμοις διαλύσεις σπονδὰς προσαγορεύειν. 

ΙΧΧΠ. Τοῦ δ) οὖν Διονύσου μέλλοντος στρατεύειν 

ἐπὶ τὸν Κρόνον καὶ τῆς δυνάμεως ἐχ τἌς Νύσης ἐ ἐξιού- 

σης, μυθολογοῦσιν Ἀρισταῖον τὸν ἐπιστάτην αὐτοῦ 

θυσίαν τε παρασπβρε χαὶ πρῖδτον ἀνθρώπων ὡς θεῷ 

Διονύσῳ θῦσαι. ον τω δέ φασι χαὶ τῶν Ἄίσα ο. 

οὓς ὀνομάζεσθαι Σειληνούς. (9) 

Πρῶτον Τὰρ τῶν ἁπάντων βασιλεῦσαί φασι τῆς Νύσης 
τοὺς εὖγενε στάτους 

Σειληνόν, οὗ τὸ Ἵένος ὅθεν ἦν ὑπὸ πάντων ἀγνοεῖσθαι 

διὰ τὴν ἀρχαιότητα. Ἔχοντος ὃ δ) αὐτοῦ κατὰ τὴν ὀσφὺν 

οὐρᾶν, διατελέσαι χαὶ τοὺς ἐχγόνους τὸ παράσηµον τοῦτο 

φοροῦντας διὰ τὴν τῆς φύσεωξ κοινωνίαν. Τὸν δ᾽ οὖν 

Διόνυσον ἀναζεύξαντα μετὰ τῆς δυνάμεως, καὶ διελ-- 

θόντα πολλὴν μὲν ἄνυδρον Ἱώραν, οὐχ. ὀλέγην δ᾽ ἔρημον 

καὶ ηρώδν πασοκ οσο περὶ πόλιν Λιόυκὴν 

(8) Πρὸς ὃ δὲ ταύτη γη- 

γενὲς ὑπάργον θηρίον καὶ πολλοὺς ἀναλίσχον τῶν ἐγΓω- 
τὴν ὀνομ. αζομένην Ῥάθιρναν. 

ΔΙΟΔΩΟΡΟΥ Το ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΡΙΡΛ. ΥΓ. (210, 941.) 

Βα{άγηιις Ιηίθιίπι, οοομρΒίο ΑΠΙΠΙΟΠΙ5 Τθρπο, αεθιβίας ἵπῃι- 

Ρεγανῖέ, αἳ οοηίτα Νγδαπι οί Βασσά πῃαρπο ππῃ εχοτοῖία 

Ῥτοίδοίας ο5{. ΗΙο 6:ϱο, εἰ οἸαάᾳ ραΐγῖδ εί οοπουΙδι αάγοΓ- 

55 56 ΤΙαπαΠα οοση]ίο, ΠηΠίΘΙη εχ Νγδα οοηβοτ]ραϊέ; 4πο- 

τάπα ἀμοθη1 ΟΠΠ 1ρ5ο εἀισαϊ, υἱγίμίε οί Ῥεπενο]εμίία ἵῃ 

ουπα εχοε]]εραη{. Ἐ Ρτορίπαιο οὔίαπαῃ Α[ΓΟ5 6ἵ ΑΠΙΑ7ΟΠΕΒ 

(ααας {ου ἑπάἶπο ργῶρίαγο τῖδαξ, αἱ Ργῖπιᾶς εχ{γᾶ Ππες 6Χ/ΡΕ- 

ἀϊΠοπαεπα [οοῖςδο, Πι]ίαξΠπο οιΡῖς Ῥατίος αιπιῖς ἵπ ἆἷ- 

«οπεπα 5παπῃ γοςσί55ε 5αρτα γαυΙπιΙς) ἵπ Ώε]]1 βοοἱείαίεπα 

Δόκιηςί{. (4) Ηα5 απἱείη πιαχίπιε αεχίί ε]αδάεπι οι] 

βἰπάΠ Μίπετνα; ααοὰ νυἱγιμέ(5 Ρε]εας εί υἱηβιηϊίαιἶς ἰάίαωι 

ΑΠΙΔΖΟΠ6Σ 4µοαιθ απηρ]εείαπίαγ. Ὀϊγ]εϊς ἱρίίαγ οορίῖς δἱο, αἱ 

Ῥασομας ντῖδ, Μίπεινα Γεπχϊηϊ5 Ῥγαεβδεί, ΤΗαπες ο 

αχογοῖ[ὰ Ιηγαἀεηίες ΠΙΔΠΙΙΠΙ ορηδθτγη{. ΟΠΠ ΗΠΙΑ 

ἀθοσρτίαΓδίατ, εί πη]{ αἰτίπαιο οἄάεγοπί, ν]ηθγαίο ΦδίΠΙΠΟ, 

γιείογίαπη ορπι{ Βαεσμας, ου]5 ἵπ μος Ῥγα]ίο γἵτίας Ργο» 

δ1ἱς πιαχίπηε οπ]1{. (5) Ταπι Τίΐαπες Τη Ίοσα ααά ΑΠΙΤΙΟΗ 

Ρεῖα5 (επισγαί {αρα 55ο τεοερεταη{, Βασζλμς γοτο, ορασία 

πηᾶσηα αρίνογιπη οορίᾶ, Ἀγδαπα ϱδί γΓΘΥΘΓΒΙ5. Ηίο απ η 

αγπηαΐα οαρνος πιαπ οἰγοιπιάθαϊδδεί, αοοΙςαοπεθ οοηίτα 

Τιαπες Ἱηδμιπία, 5αβδρίοίοηεπι Ἠαπο Ἰπ]εοίε, αιαδὶ ΟΠΊΠ65 

Ρε]]ο οαρίος εοποῖξητις οςδεί. Αί οπηπί οχδο]Η{15 οιἱπήπε 

Ἡβεγαπι ρογπη]ςίέ αγβ]ααπα, πίτα πη]ίαγα 566ΙΠ1, 8Ώ Υ6ΤΟ 

αΏβοθάετο πῃα[]επ{. Ταπῃ οπηηες Ώε]1 5οσἱείαίοπι απηρ]αχ], οἨ 

τθρεηΏΙΠαΠῃ ςα1α{15 ργα{ἶαπη, ΒασοΡΠη αἲϊ ἆθπι αἀοταγπί. (6) 

Μοχ οπ]ηθς εἱησι]αίίπι αἀάποίο, τήιο αἆ Ιωαπάμπῃ Ροιτεοίο, 

{ατο]αταπάο. 5ἳρί ομδ[γιηχϊέ, αΏδαπε ἀοὶο πηΗ{ίαπι σοβίµτος, 

ος αἆ βΠαΠῃ δίγοηΗαπῃ 1η ριρηῖς οΡεΓαΠΙ παναίητος 6556. Οποᾶ 

ῥ6γ ἨάΠο 6γσο Πρα(ίοπίς παπα ργίηιί ΠΗ Πάεπι ἀεάεταπί, [8- 

οἵαπα Ιππία ρορίοι1, Ἱπάποῖας ἴπάε «ροπάας, ἴὰ εδἰ ΗΠρα[ῖο- 

Π65, ποπιΙπατυπί. 

ΙΙΧΧΗΠ. ΟΦἱΠῃ αμίθΠη ροδί Βαοσβας, δαδεθρίο 1η Βα{ΠΤΗΙΗΙ 

Ρο61ἱ9, οορίας Χγσα οἀπείηγας ε5δαεί, Απδίσις, ριοεγῖήας ης 

πιασὶςίοι, αἱ {αβα]α παιταί, 5οἱεπηπὶ αρραΓαία Φ46ΓΟΡΙΠΙ 

ΡΙΙΠΔΙ5 ῖ ἆθο 1ρ5ἱ ἱπηππο]αν]έ, Α]απχίςεε 56 Ἠμίο εχρεάἰ- 

Εἰοπὶ ἀἰσοππίαν ΝΥΦΦΟΤΙΠΑ ΠΟΡΙΙΟΓΘ5, 4ος ΘΠ6ΠΟΡ γοσαηί{. 

(2) Ναι Ρτίηας οιηΠΙατη η ας ἱηδα]α, αἰπηί, Τορηαγ1ΐ Ῥ]- 

Ίεηις : απὶ παπάς ρεηις ἀπσαί, οὗ ηἰπηίαπα γειδίαίειη αἲ 

οπημί μιας ἰσηοναίαγ. 15 απάτη ἵη Ιαπηρίς ὁαμάαπῃ μαβη]ςεεί, {οία 

σποήπθ Ροβίογίία5, ἰιςάσπη 5οη]οεί παίατο οοπηηαΠΙοΠε, 

οἰσπιη ου ροδίαν{ί. Βασείας ἰρίίαν ουπα εχεγοῖία Ῥτοριεδ- 

5µ5, απι Πη]ία5 ααπαγαΙη Ἱπορία Ἰαρογαηίθς, πες Ρᾶ1ζ88 

οΏηπίπο ἀθξοτίας εἰ Ὠο]αῖς Ἰη[οείας Ῥεταρτᾶδδεί {ΕΥΓ85, αἆ 

(3) Πίο 

ΠΙΟΠΦΙΤΙΠΙ 6 (θιγα οτείΙπῃ, ΟαΠπρεη γοσίαίαπα, πιω Ηἴδαιπε 

πτῃοπα (απάςπι Π40γ Ζαρίγηαπι οἈδίτα Ρροβιή. 
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ρίων, τὸν ὀνομαζομένην κάµπην, ἀνελεῖν καὶ μεγάλης οχΙοδαπα πιογία]ίθς, ο Πθάίο βαςέπ]Ε, απάο ΠηΔΡΠΚΠΙ {0Γ- 

τυχεῖν. δόξης ἐ ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις. Ποιῆσαι 

δ) αὐτὸν καὶ χῶμα παμμµέγεθες ἐπὶ τῷ φονευθέντι θη- 

ρίῳ, βουλόμενον ἀθάνατον ἀπολιπεῖν ὑπόμνημα τῆς 

ἰδίας ἀρετῆς, τὸ καὶ διαμεῖναν μέχρι τῶν γεωτέρων χρό- 

νων. (4) Ἔπειτα τὸν μὲν Διόνυσον προάγειν πρὸς τοὺς 

Τιτᾶνας, εὐτάκτως ποιούμ.ενον τὰς ὁδοιπορίας χαὶ πᾶσι 

τοῖς ἐγχωρίοις φιλανθρώπως προεφερόµενον χαὶ τὸ σύν- 

ολον ἑαυτὸν ἀποφαινόμενον στρατεύειν ἐπὶ κολάσει μὲν 

10 τῶν ἀσεξῶν, εὐεργεσία δὲ τοῦ χοινοῦ γένους τῶν ἀνθρώ- 

πων. Τοὺς δὲ Λίέυας θαυμάζοντας τὴν εὐταξίαν καὶ τὸ 

τῆς ψυγῆς μεγαλοπρεπές, τροφᾶς τε παρέχεσθαι τοῖς 

ἀνθρώποις δαψιλεῖς καὶ συστρατεύειν προθυµότατα. 

(6) Συνεγγιζούσης δὲ τῆς δυνάμεως τῇ ββλΕ! τῶν Ἂμ- 

μωνίων, τὸν Κρόνον πρὸ τοῦ τείχους παρατάξ ει λειφθέντα 

τὴν μὲν πόλιν νυχτὸς ἐμπρῆσαι, σπεύδοντα εἰς τέλος 

σι 

- [ση 

- ο» / λ σα /’ 41 

καταφθεῖραι τοῦ Διονύσου τὰ πατρῷα βασίλεια, αὐτὸν 
ὃ ἀναλαθόντα τὴν γυναῖχα Ῥέαν καί τινας τῶν συνη- 

/ { - 3 ο / αν 

γωνισρένων φίλων, λαθεῖν ἐκ τῆς πόλεως διαδράντα. 

0 Οὐ μὴν τόν γε Διόνυσον ὁμοίαν ἔχειν τούτῳ προαίρε- 
ο / η / / ο ὰ εοιο 5 

σιν’ λαθόντα γὰρ τόν τε Κρόνον καὶ τὴν Ῥέαν αἴχμα- 

λώτους, οὗ µόνον ἀφεῖναι τῶν ἐγκλημάτων διὰ τὴν συγ- 
Ν Δ 

Ύένειαν, ἀλλὰ καὶ παρακαλέσαι τὸν λοιπὸν χβόνον γονέων 
ἔχειν πρὸς αὐτὸν εὔνοιάν τε καὶ τάξιν καὶ συζῆν τιµω- 

3ῦ µένους ὑπ᾿ αὐτοῦ μάλιστα πάντων. (6) Τὴν μὲν οὖν 
ιά / / / ΔΝ / [4 ελ Ῥέαν διατελέσαι πάντα τὸν βίον ὡς υἱὸν ἀγαπῶσαν, τὸν 
δὲ Κρόνον ὕπουλον ἔχειν τὴν εὔνοιαν. ΓΓεγέσθαι δ᾽ αὐτοῖς 
περὶ τούτους τοὺς χρόνους υἱόν, ὃν προςαγορευθῆναι 

Δία, τιμηθΏναι δὲ µεγάλως ὑπὺ τοῦ Διονύσου, καὶ δι΄ . ῃ η 1 ῃ η 2 

80 ἀρετὴν ἐν τοῖς ὕστερον γρόνοις γενέσθαι πάντων βασι- 

λέα. 

ΙΧΧΠΙ. Τῶν δὲ Λιόύων εἰρηκότων αὐτῷ πρὸ τῆς 
4 ς/ 2 λ 2Υ/ 3 ου ή 

μάχης ὅτι καθ᾽ ὃν καιρὸν ἐξέπεσεν ἐκ τῆς βασιλείας 
Ἄμμων, τοῖς ἐγχωρίοις προειρηκὼς εἴη τεταγµένοις 

Ν ’ ο / Δ / / 

56 γρόνοις ἥξειν υἱὸν αὐτοῦ Διόνυσον, καὶ τήν τε πατρῴαν 

ἀνακτήσεσθαι βασιλείαν καὶ πάσης τῆς οἴκουμένης κυ- 
ἤ ὃν ν ή ὑπολαθὼν ἀληθη ριεύσαντα θεὸν νοµισθήσεσθαι, ὑπολαθὼν ἀληθη γεγο-- 

νέναι µάντιν, τό τε χρηστήριον ἱδρύσατο τοῦ πατρὸς χαὶ 
1 / τος ἓ ο οξ « ο» Ἡ Ν τὴν πόλιν οἰκόδομήσας, τιμὰς ὥρισεν ὡς θεῷ καὶ τοὺς 

4: - ἐπιμελησομένους τοῦ μαντείου κατέστησε. Παραδεδό- 

σθαι δὲ τὸν Ἄμμωνα σχεῖν κριοῦ κεφαλὴν τετυπωµέ- 

νην, παράσηµον ἐσχηκότος αὐτοῦ τὸ χράνος χατὰ τὰς 
στρατείας. (2) Ἠ]σὶ δ᾽ οἳ μυθολογοῦντες αὐτῷ πρὸς 

ἀλήθειαν γενέσθαι φυσικῶς καθ᾽ ἑκάτερον µέρος τῶν 

40 κροτάφων χεράτια διὸ καὶ τὸν Διόνυσον, υἱὸν αὐτοῦ 
εγονότα, τὴν ὁμοίαν ἔχειν πρόςοψιν, καὶ τοῖς ἔπιγινο- 

μένοις τῶν ἀνθρώπων παραδεδόσθαι τὸν θεὸν τοῦτον 
γεγονότα χερατίαν. (3) Μετὰ δ᾽ οὖν τὴν τῆς πόλεως 

οἰκοδομίαν καὶ τὴν περὶ τὸ χρηστήριον κατάστασιν 
δυ πρῶτόν φασι τὸν Διόνυσον χρήσασθαι τῷ θεῷ περὶ τῆς 

στρατείας, καὶ λαθεῖν παρὰ τοῦ πατρὸς γρησμὸν ὅτι 

τοὺς ἀνθρώπους εὐεργετῶν τεύξεται τῆς ἀθανασίας. (4) 

Διὸ καὶ µετεωρισθέντα τῇ ψυχη τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ τὴν 

Αἴγυπτον στρατεῦσαι, καὶ τῆς χώρας χαταστῆσαι βα- 

τα ηῖς Ἰαμάεπῃ αριά ἴποο]ᾶς ῥτοπιθγη]{. Τησοηίθῃι 4ποφ ας 

απ Πάπα ο] 10) α 56 Ἱπίογ[εσία: 5αρογ]ησοςςίε, αἱ Ἱτωπιογία]α 

γΙγ(α[15 2 πιοπηθη{Ιτη αἲ Ροδίογος τοἸπαπθυθί. Τὰ φοᾶ 

α4 ργοχῖπιαπα αἆμιιο πηθπποΓίαιη ἀμταγίί. (4) Ροδίοα ἵῃ Τί- 

ίαπες πιονΙέ, πιοδορίο αρίαιθ ϱΙΠΙ ασιηίΠο Ἱποράθης, 6ΟΠΙΘΙΙ- 

αας ας ΒομίρηιΠ 5ε ἱπά]σοηίς ΡΥῶΡΘΗ5, οί Ἠου ΠΠΙΠΗ Ργα; 56 

{6ΓΕΠ5, ΕχρεάΙΙοπθΠα Ίππο οὗ πμ] αλαά Ἱηςεπίαπι 65-ο, 

σπα αἱ Τη Ἱπρίος απἰηχαἀνοτίοτοί, οἱ ἵῃ {οίαπι σθηια5 Ἰοι]- 

πα Ῥεπεβοῖα οοη{ογγεί. 1469 Ἰμργας, πιοδεγα(ἴοπεια οἶις 

απΙπιίαθ πιασηΠάΠΕπα αἁπαταία, οοπηπιθαίαπα οχογοΙ(η] 

αβίαἴπα Ἰαησίυηίαν, οἱ πηϊΗ αρ οἶας οπρίἀάς 9686 αὐ{πηριπ(. 

(0) όαπιαε ἱπηπηϊποπί μις ΑΠΙΠΙΟΠΙΟΓΙΙΗ αγῖ οορίΐ5 ΦαΐΙ- 

ἨΙΙ5 Δ6ἱ6Π1 ΒΗΔΠΗ θχίτα ΠΙΦΠΙ8 ΟΡΡΟΠΕΗ5 ἆθηιο φαοοβΙΡΙΕ : 

ῥαίεπαῦα ἰσίέαν Ῥασσλὶ ταρίαπα Ρεη]ίας αγογίοΓο ΡΥΟΡΕΤΑΠ5, 

ηοθία ΙΤΡΕΙΗ ἱπορπα[έ, ἱρβθσιιο οΗπῃ Ἠμθα πιχοτθ οἱ ποηη]- 

16 ῬοτίομΙογιη δος1ἱ5 οἰαπ ἵπάο ργοβιβίί. Αί πεφασαθηα 

5Ιη(]{5 α[[οσί]ο Βασσά (εποβρα{. 15 οηἵπι Θα{ΠΓΠΙΠΙ Ἠ]ιθατη- 

απς οδρίο5 ηοῦ 60ΙΗΠ1 α οµ1ρα, ααοᾶ οοσπα(ἵ ο58θη{, αΏδο]- 

γε, 5εᾶ ειίαπα τοραγίΐέ τί ρατοπίαπι Ίοεο ἵρδυπῃ ἀείποσρς 

ΑΠιάΤ6 οἱ Ἱπίου απιίοἱςείπιος γίγετε 566ΙΠΙ γε]ἱεπί. (6) Ώποα 

Ιίίαν, απαΏα άἷα υ]κίέ, ϱΙΠ1 ηΟη 5665 ας ΠΠπηι ἀῑ]οχῆ: αἱ 

φιράο]α Γη βαΐατπί Ποποαγο]επ[ία. β18 14 ἵεπαριας Πας ες 

παφοϊίατ δαρρίίου ποπηϊἰηαίας, Ηίο πιασηίς α Ῥασσ]ιο Ποποτί- 

Ῥιας5 αἰ[οσία5, ο ΥΙτπΙΘΠΙ Τοχ οπιπΙΙΠη Ροδίθα ογθα{Ηγ. 

ΕΧΧΠΙ. Απίεα ΡΙΡΠΕΠΗ 1ήΡΥθ5 Βασόμο ΠπάΙσαταη{, ΑΠΙΠΊΟ- 

ΠΘΓΗ, 4119 {6πηροτθ Τ6ρΠΟ οχοΙἀἶδςεί, ἱποο]]5 Ργῶ ἀῑκίςςε, Υθη- 

{αγαπη αἱ ροδί οσγέαπα α(οά {επαρογῖς Ιπίεγγα απ] Πα 5 δ5 

Ῥασσας ταρπΙπα ραΐθιπΙση τθοιρεγατθέ, δἵ, ἀΐΠοπο 5ηᾶ ρε 

(οίαιη. ογΏεπι Ῥγορασαία, ἀἴνῖπος ἨΟΠΟΓΕ6Β ἐοηδεαιοθτείΗΓ. 

ὙογΙπι 4 γαοϊπίαπα 6556 απάπῃ Ιπάϊσαταί , {αμάἴοαπα Ραΐτί 

{αππρ]Ηπα αἱ 1 ροπι ππα οοπάἰάΙί; Ποποτίραδαμθ {8πΠΙΔΠ) 

46ο δαποῖς, απϊφε[ίος ογασπ]ο ργα[οοἵξ. ΑΠΙΠΙΟΠ 1]α αγ]εί1ς 

οαραί ο[ἰσίπα Ἰαῦετα 8ο]εί, αποᾶ Ίου βἴρπο ρα]εαπη Τη 

Ρο]1ἱ6 ογηαίαιη σορίαβδεί. (9) Νο ἀθδιπί {άππεη απϊ τε 

γοια οἱ πα(υτα]ί φποάαπα πιοάο οογπαᾶ 6 ἰοπιροπίβιβ [ας 

Ῥνοπηϊηιίςκο (αριαπίαν. Ὁπαο [αοίαπη αἱ Π]α5 άπσφπε ε]αβ 

Ῥασσ]ς ἰπη]Ι {αοἱθ οδίοπἰσίαη, οί ροίθγίς οογη{5 Πίο ἀθειις 

μαὐαίαν. (9) Ἐχδίτασία ἴδιίατ ατΏθ εί ογασι]ο Ιηβπίο, 

Ρυῖπιας ΠΟΥΗΠΙ 4θΙΠΠ 4ς εχραΠίοπο 5ιᾶ Βάσος εοηδα][έ 

οἱ α Ραΐτθ ΓΟΡΡΟΗΣΗΠΙ αοεορίέ, Όεπα [αοἱεμάο Ἰοπηπίρης ἵπ 

Ρο55Θ85ΙΟΠΘΠΙ Ππηπιογία[ἰία[ῖς 5ε γοπίπταπη 6556. (4) Ηϊπο 

ΠΙΠΙΟ ογοσί5 Ρεῖπιο Ἐσυρίαπη Ἰηγαδίέ, Ζογειηαπε, Ρα{1ΓΠο 

οἱ Ἠϊιοα παίατη, Πἱεοί ράσγπῃ άλας, τοροη Ρτου[ποῖα ΙΠ1ρ0. 
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σιλέα Δία τὸν Κρόνου καὶ “Ρέας παῖδα, τὴν ἡλικίαν 

νέον ὄντα. Παρακαταστῆσαι δ) αὐτῷ καὶ ἐπιστάτην 

Ἔλυμπον, ὑφ' οὗ τὸν Δία παιδευθέντα καὶ πρωτεύ- 
σαντα κατ ἀρετὴν ᾽Ολύμπιον προςαγορευθΏναι. (6) 

Τὸν δ᾽ οὖν Διόνυσον λέγεται διδάξαι τοὺς Αἰγυπτίους 

τήν τε τῆς ἀμπέλου φυτείαν χαὶ τὴν χρῆσιν καὶ τὴν 

παράθεσιν τοῦ τε οἴνου καὶ τῶν ἀκροδρύων καὶ τῶν ἄλ- 
λων χαρπῶν. Πάντη δὲ διαδιδοµένης περὶ αὐτοῦ φή- 
µης ἀγαθῆς, µ.ηδένα καθάπερ πρὸς πολέμιον ἀντιτάττε- 

σθαι, πάντας δὲ προθύµως ὑπαχκούοντας ἐπαίνοις καὶ 

θυσίαις ὡς θεὸν τιμᾶν. 

φασι τὴν οἰκουμένην, ἐξημεροῦντα μὲν τὴν χώραν ταῖς 
τοὺς λαοὺς µεγάλαις τιμαῖς 

(ο) Τῷ δ᾽ αὐτῷ τρόπῳ ἐπελθεῖν 

φυτείαις͵ εὐεργετοῦντα δὲ 

χαὶ χάρισι πρὸς τὸν αἰῶνα. Διὸ καὶ πάντας τοὺς ἀνθρώ- 

πους ἐν ταῖς πρὸς τοὺς ἄλλους θεοὺς τιμαϊῖς οὐγ. ὁμοίαν 

ἔχοντας προαίρεσιν ἀλλήλοις σχεδὸν ἐπὶ μόνου τοῦ Διο- 

νύσου συμφωνουμένην ἀποδεικγύειν µαρτυρίαν τῆς ἄθα- 
νασίας' οὐδένα Ύὰρ οὔϱ) Ἑλλήνων οὔτε βαρθάρων 

ἅμοιρον εἶναι τῆς τούτου δωρεᾶς χαὶ 7άριτος, ἀλλὰ καὶ 

τοὺς ἀπηγριωμένην ἔχοντας χώραν ἢ πρὸς φυτείαν ἂμ- 

πέλου παντελῶς ἀπηλ λοτριωμένην μαθεῖν τὸ χατασχευα- 

ἕόμενον ἐκ τῶν ο πόµα, βραχὺ λειπόμενον τῆς 

περὶ τὸν οἴνον εὐωδίας. (1) Ἐὸν δ᾽ οὖν Διόνυσόν φασι 

τὴν κατάδασιν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἐπὶ τὴν θάλατταν ταχεῖαν 

ποιησάµενον χαταλαξεῖν ἅπαντας τοὺς Τιτᾶνας Ίθροι- 

χότας δυνάμεις καὶ διαθεθηκότας εἲς Κρήτην ἐπ᾽ Ἄμ- 

µωνα. Ἡροςθεθοηθηκότος δὲ καὶ τοῦ Διὸς ἐκ τῆς Λἰ- 

γύπτου τοῖς περὶ τὸν Ἄμμωνα, καὶ πολέμου μεγάλου 

συνεστῶτος ἐν τῇ νήσῳ, ταχέως χαὶ τοὺς περὶ τὸν Διό- 

νυσον χαὶ τὴν Ἀθηνᾶν καί τινας τῶν ἄλλων θεῶν νοµι- 

σθέντων συνδραμεῖν εἰς Κρήτην. (8 ) Γενοι μένης δὲ 

παρατάξεως μεγάλης, ἐπικρατῆσαι τοὺς περὶ τὸν Διόνυ- 

σον χαὶ πάντας ἀνελεῖν τοὺς Τιτᾶνας. ΝΜετὰ δὲ ταῦτα 

Ἄμμωνος καὶ Διονύσου µεταστάντων ἐκ τῆς ἀνθρωπί- 

νης φύσεως εἰς τὴν ἀθανασίαν, τὸν Δία φασὶ βασιλεῦσαι 

τοῦ σύμπαντος χόσµου, «εκολασμένων τῶν Τιτάνων, 

χαὶ μηδενὸς ὄντος τοῦ τολμ.ήσοντος δι ἀσέθειαν ἀμφις- 

θητῆσαι τῆς ἀργ' Ἡς. 

1ΧΧΙΥ. Τὸν μὲν οὖν πρῶτον Διόνυσον ἐξ Ἄμμωνος 

χαὶ Ἅμαλ θείας Ὑενόμενον τοιαύτας οἱ Λίθυες ἵστοροῦ-- 

σιν ο πράξεις τὸν δὲ δεύτερὀν φασιν ἐξ 

Ἰοὺς τῆς Ἰνάχου Διὶ γενόμενον βασιλεῦσαι μὲν τῆς 

Αἰγύπτου, χαταδεῖξαι δὲ τὰς τελετάς: τελευταῖον δὲ τὸν 

τεχνωθέντα παρὰ τοῖς Ἓλλησι 

(9) Τὰς δ) ἀμφοτέ- 

ρων προαιρέσεις µιμ:ησάμενον στρατεῦσαι μὲν ἐπὶ πᾶσαν 

τὴν οἰκουμένην, στήλας δ οὐκ ὀλίγας ἀπολιπεῖν τῶν 

ἐκ Διὸς χαὶ Σεμµέλης 

ὅρων. τῆς στρατείας' καὶ τὴν μὲν γώραν ἐξημεροῦν ταῖς 

φυτείαις, στρατιώτιδας δ ἐπιλέξασθαι γυναῖκας, χαθά- 

περ χαὶ ὁ παλαιὸς τὰς Ἀμαζόνας, Ἐνεργῆσαι ὃ ἐπὶ 

πλεῖον καὶ τὰ περὶ τοὺς ὀργιασμούς» καὶ τελετὰς ἃς 

μὲν μεταθεῖναι πρὸς τὸ σας ττοὺ, ἃς δ᾽ ἐπινοῆσαι, (5) 

Διὰ δὲ τὸ πλῆθος τοῦ Ἰρόνου τῶν προτέρων εὖ- 

ρετῶν ἀγνοηθέντων ὑπὸ τῶν πολλῶν, τοῦτον κληρονομῆ- 

ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΤΟ) ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Τ. (43 348. ) 

ΒΜΗ{. 9ο οἱ πιαβἰρίγαπη αἱ αἁ[απχίέ ΟΙΥΠΙΡΙΙΗ 18 πο ογᾶ τα 

σαρρίίον αἱ αἆ δΙΠΙΙΠὰ. ταῖς σγαά πα ογοοία» ΟΙγπαρί 

οοβποπηθηίααι γοηΗί, (5) Ταπῃ ρ]απίαίοπαπη ε{ πδυπι γ]{ς, 

γΠΙοΠαΠη(ιΙΟ ΥΙΠΕΠ, Ροπ]ᾶα οἱ εείετοδ {ηοἱα5 Ιπ ῬεπΙπῃ τ6- 

οοπάαεπάϊ Ασγρίο5  ἀοομῖδδο Βασσμας (οτί. Ταίη 5οουπάας 

ΤΗΠΙΟΥ 46 ο0 απ Πα βίαιο Ἰοέογαπῃ Ρογογορι]δδεί, ΠΘΙΠΟ 60Ἡ- 

ἵνα οαΠῃ αἱ Ιοδίθηι αΓΠΙα εηβῖέ; ΥδγΙη αίτο Ἱπιρογαία {8- 

ἀθηί6ς, Ιαι6ἵρις 6ΗΠ1 ο φαοπ{/ο]ς ἵαπαααπι ἀἆθιπ] Ῥγοβθ- 

ομ{ἱ δη{. (6) Εοάσπι πιοίο Ρεν {οίαπα Ργοβγθβδς οΓΏαπι 

ρ]απ(15 ἴαγγας οχοο]α{έ, Ροριοδααθ πιογ](15 δπηπηῖς ἵη ῬοΓ- 

Ρείπαπῃ 8ἱΡί ομΗσανΙ{. Τάθοσιιο ΠΠΙγοιςὶ ΠΙοΓίΔΙ65, άπΠπῃ 4θ 

οοίενῖ 6 ποη Ιά6πα δεη{ῖαπί, ἆθ 5ο]]α5 Ῥτορε 1Ηβετί ραμ]ς 

Ἱτηπηογίαἡαίε {ος Ηπηοπ]ἰς οοπγοπ]απ{. Νεσιθ οΠἶΠα αΤΟΡΟΟΓΗΠΙ 

ηθ(αθ Βαγρατογαα (ἱδα πα πηαηἰβοση Πα Ἠα]α5 εἰ ρα] 

οχροενς οδἰ. ΤΠΠΙΟ απῖ εἰαπα ἰηίγαο(αβί]ος Παβοηί{ (απάρς, εί 

α οπίαγα γΙἠ5 ΡγοίβΙῖ5 ΔΠΕΠΟΡ, οκ Ἠοτάεο Ρροίαια δαροΓίδ 

(0) 

ΒαςΟΠΗΠΗ Ρο γο αἶαηί, εοησΙία[ἶς εκ Τπαϊα ΙΗπεγίρας αἆ Πατ 

Ροηίίαΐο Ὑίπο ραι]ο 1Π/ογίοΓ6ΠΙ 6οπηβοστο ἀάϊοθγιηί. 

ΤΘΡΓΘΡΞΙΠΑ, ΤΙίαηθ5 ΟΠΠ Πιαρηϊς ἱπγοπίςςο οορίϊ5, ἶαη1 ἂἀ 

ορρασηαπάαπα ΑΠΙΠΊΟΠΘΙΗ {η Οτείαπι {τα]]οίεπίας. Οάπ]αθ 

4076 1η{θΓίηα εκ Α5γρίο Απηπιοηϊ 5αρρείίας {ογθη{θ, ΠΙβΡΠΏΙΠΙ 

1η Ἱηδι]α Ώ6]11Π1 οβδεί εχοΙίαίατη, 5ἱπ6 Πποτᾶ Βασσμαδ οα 

Μίμεινα, οἱ αΏίς αιραξδάαπι ἀεογαΠα 1οεο εεηθί5 ααχ]]ῖα ἰπ 

Ονοίαια αἀάακῖτ. (8) Τπσδης πιοχ οσίατ οοηβ]οία5: 5δοὰ γ]ποίξ 

Ῥαθθμς , οἱ ΤΙίαπος αὖ απ] ΟΠΕΣ ορσἰά1{. Ῥορΐ ΑΠΙΠΙΟΠΘ 

οί 1Ώσγο εχ Ποπαίπα πι 5οοἱσίαίο αἆ Ἱπππιοτίααίαπα {γαης]α1ἲς, 

δαρρίίθυ, 6ΙΠ1, οχοῖδῖς ]41η ΤΠαπΙΡα5, π6ΙΠΟ ἆθγερπο Πΐαπα 

ἵ ΠΙΟΥΕΤΕ Ρε: ἱπρίείαίοπα αετοί, {οίία5 ηχαπᾶ {προγ{άἨῃ 

οεοαραν!ί. 

ΙΙΧΧΙΥ. Παν Ιδίίαν Ῥαοσμας Π]α Ρτίπ]Ις, εχ ΑΠΙΠΙΟΠΕ εί 

Α]ίθ- 

ἵπ βγρίο γερηᾶβςδθ ΤΙέαδαµε 

ΑΙΠαΙίσα ΡγοβοβίίΗ5, Ῥογεσίςεο αὐ ΑΠ παγγαηΓ. 

ΥΙΠΙ, ϱχ ὀογο ῥριορηαδίαπα, 

{αγίΠπα, ο9υο αθ ΒΕεΠΙΕΙΕ 

(2) 
ουἱ αππι αἲ Ιηηα(ΙοΏοη. παἰαβααθ απίπιαπη αρρ]ίσαβςεί, 

ΠΙΠΑΠΟΠΙΠΙ οβίομάϊδςδο {ογυηί 

οποια, ἵπ ταοία αΠΙΙ]άΠΙ οχδΙ{19δ6 5ροΓΙΟΓΗΠΙ. 

οππα οχογοίέα {Οἱ1Π1 ῬογΠιθᾶςδθ ΟΓΏΘΠΙ, 6 Ο0ΙΠΠΙΠΔΘ ΠΟΠ 

Ραΐσας αἆ {ογπιίπος οχροάΠίοπαπι Πχας τομαπίβδε. Ἐππάσπι 

Ριαπίαἰοπῖνας {εγταα τού ἁἰάϊςο οα]ογεηι, αἴαπε {οπ]πας, 

οἰοιί ρηΐεις Ίο ΑΠΙΑΖΟΠΕΣ, ἵπ οοπιπΠ Επι αἀδοῖνίςε. 

Ὁ Μα]ίαπη ρα ἴογοα οροῖ5, αἴαρί, ἵη ουρία οἱ π]ία οοπ(π{, ας 

Ραγίΐπι οοτγοχ]έ, Ρατίῖπα ἆθ ΠΟΥΟ εδί οοιηπιεηίας. () Ἠοη- 

οἰπηιίας Υεγο ἴοπηρονίς ἴπ οαδα εδί, αἱ, ΡΓΙΟΓΙΠΙ ΠΙΕΠΙΟΓΙ8 

ηγοπίογαμη ἵπ απϊηιϊ5 Ἠοπηίπαπι ομίογαία, Ἠίο (άμααδια 
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σαι τὴν τῶν προγενεστέρων προαίρεσίν τε καὶ δόξαν. 
Οὐκ ἐπὶ τούτου δὲ µόνον συμθῆναι τὸ προειρηµένον, 
ἀλλὰ καὶ μετὰ ταῦτα ἐφ᾽ Ἡραχλέους. (4) Δυοῖν γὰρ 

ὄντων τῶν προγενεστέρων τῶν τὴν αὐτὴν ἐσχηκότων 

ὃ προςηγορίαν, τὸν μὲν ἀρχαιότατον Ἡραχλέα μυΏολο- 
γεῖσθαι γεγονέναι παρ᾽ Αἰγυπτίοις, καὶ πολλὴν τῆς οἳ-- 
κουµένης τοῖς ὅπλοις χαταστρεψάµενον θέσθαι τὴν ἐπὶ 

τῆς Λιθύης στήλην' τὸν δὲ δεύτερον ἐκ Κρήτης ἕνα τῶν 

Ἰδαίων ὄντα Δακτύλων καὶ γενόµενον γόητα καὶ στρα- 
10 τηγικὸν συστήσασθαι τὸν ᾿Ολυμπιαχὸν 

τελευταῖον μικρὸν πρὸ τῶν Τρωικῶν ἐξ 

ἀγῶνα" τὸν δὲ 

Ἁλκμήνης καὶ 

Διὸς τεχνωθέντα πολλὴν ἐπελθεῖν τῆς οἰκουμένης, ὑπη- 
ρετοῦντα τοῖς Εὐρυσθέως προςτάγµασιν. (5) Ἔπιτυ- 

όντα δὲ πᾶσι τοῖς ἄθλοις θέσθαι μὲν καὶ στήλην τὴν 
16 ἐπὶ τῆς Εὐρώπης' διὰ δὲ τὴν ὁμωνυμίαν καὶ τὴν τῆς 

προαιρέσεως ὁμοιότητα, χρόνων ἐπιγενομένων, τελευτή- 
σαντα κληρονομἣῆσαι τὰς τῶν ἀρχαιοτέρων πράξεις, ὡς 

ἑνὸς Ἡρακλέους γεγονότος ἐν παντὶ τῷ πρότερον αἰῶνι. 

() Ὑπὲρ δὲ τοῦ πλείους Διονύσους γεγονέναι σὺν ἆλ- 

30 λαις ἀποδείξεσι πειρῶνται φέρειν τὴν ἐκ τῆς Τιτανοµα- 

χίας' συι.φωνουμένου γὰρ παρὰ πᾶσιν ὅτι Διόνυσος τῷ 

Διὶ συνηγωνίσατο τὸν πρὸς τοὺς Τιτᾶνας πόλεμον, οὐ- 
δαμῶς πρέπειν φασὶ τὴν τῶν Τιτάνων γενεὰν τιθέναι 

κατὰ τοὺς τῆς Σεμέλης χρόνους οὐδὲ Κάδµον τὸν Ἁγή- 

25 γορος ἀποφαίνεσθαι πρεσθύτερον εἶναι τῶν Ολυμπίων 

θεῶν. Οἱ μὲν οὖν Λίόυες περὶ Διονύσου τοιαῦτα μυθο- 
λογοῦσιν' ἡμεῖς δὲ τὴν ἐν ἄργἩ πρόθεσιν τετελεχότες 

αὐτοῦ περιγράψοµεν τὴν τρίτην βίέλον. 
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Ἰθγθς Π]ογα) ἱπάαδίν]οο οἱ ρ]ογία ΡοββΘΡΦΙΟΠΟΙΗ αἰηή ν]ηαϊρα- 

ηέ, Τά αποά ποτ. ἱρθῖ (αΠΜΗΙΗ, 5ο Ρροδέ [ία Ἠσγοι]ῖ ουγρ- 

η. (4) Οἱ 10 οηἰμα ἆπο αποπάα ο] αδάθια ποπηηίς Ἠσγοιι- 

Ιε5 εχδεῖπί : απας, αἱ φπἱάεπη απαἶου, αριά. Ἐμγρίος 

οἸαγαῖςςο ἀῑοίίανς οαπἲ, ππαρπα οιΡί5 ρατίο θὐασία, οοἱι- 

ΠΊΠΑΠΗ ἵπ Α[είσα ροδηί : αἰίου, οχ Ὁτοία οη πάς »ἶπίαι Τάα.05 

Ῥασίγ]ο5 ορηδείαν. Ῥγαςμσίαίον 5 ῥί, 5ο ἱπροναίογία 

φοϊοη/ία οἸαταδ, Ππάοδαααο ΟΙγππρίοος ἱηδα. Ῥοδίοπηις 

Ραπ1ο απία Ῥο]]α Τγοἱαπαπῃ οχ Αἰάποπα οἱ Ζογ6 παίις αἆ 

εχβοαδπή η Εγδί]οί ἱπαροτία πηπ]ίας ονρίς γορίοηος Ροτ- 

ετιαγ]έ, (9) Πίο (οσο ρου. οπιπῖα ορτίαπηῖηᾶ διιοζρδδΙς 

οχροτία5, οοἰαπιπαπΙ ἵπ Εγορα ία(αί. Νοηιηϊς γοιο οἱ 

βάἰογΙ. βἱπαΠ{άο. ο[[οοιί αἱ ροξί ορια απ(ΙΟΓΙΠΙ 

το ροδία5 μίο 5ο, ας 5ἱ πς {απίαπα ρου. ΟΠΙΠ6 ὤγΙΙΠὰ 

Ποιομ]ες αχδί{μ]δδεί, ροβίονῖία» αἀςοπίρογεί. (6) Ππίαι αἰίας 

ἀοπιοπδίταΙοΏ65 αποά ρΙαγο5 Γασνίπί Ῥασσμί, αἰῖαπα Ἰας ος 

Τιίαπαη ρηήσηα πἰλίαΥ. ΟάΠ1 οηἵπα 4ς 6ο Ιπίοςγ ΟΠΊΠΘΡ 

οοηγνοηίαί, ααοά. Ῥασσμιας ἵῃ ΤΠαπιαπα Ροα]ο φογὶ α[[πονή, 

ΤΙαπΙΠΙ οίαίοπη ἵπ Ῥοπιο[ας {οπιρογα το[οί, αἱ Οαάπλπα 

Ασοπογίς Παπ ἀ1ῖ5 οα]εδ[ῖρας απ{φαΙοΓοῦὰ οχ ή ρου! αΏδαν- 

ἆσπι 6556 ἀῑσοππί. Ἠωο Ισίίατ δαπ{ί απ 4αο Ῥασεῖιο Τ1ΏΥ6β 

παινγαπί. Ίος νοτο, Ροδίααπα αΏ. ΙπΙῖο ργοπηϊςδίς βα{15ία- 

οἵππι ον, (ου Επ] Πίο Πργισι οἰΓοιηαδο Ρε. 
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ΡΙΡΛΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τη τετάρτη τῶν Διοδώρου βίόλων. 

δα’ :.Ἡροοίμιον περὶ τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἑστορουμένων 
κατὰ τοὺς ἀρχαιοτάτους χρόνους περὶ τῶν ἐπιφαγεστάτων 
ἠρώων τε καὶ ἡμιθέων καὶ καθόλου τῶν κατὰ πόλεμον ἀξιόλο- 
γόντι κατειργασµένων. 

β’. Περὶ Διονύσου, Πριάπον, Ἑρμαφροδίτου καὶ Μουσῶν. 

10 γ΄. Περὶ Ἡραχκλέονς καὶ τῶν δώδεχα ἄθλων καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν πραχθέντων ὑπ) αὐτοῦ µέχρι τῆς ἀποθεώσεως. 

δ’. Περὶ τῶν ᾽Αργοναυτῶν, περί τε Μηδείας καὶ τῶν Πελίου 
θυγατέρων. 
Περὶ τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἡρακλέους. 

.. Περὶ Θησέως καὶ τῶν ἄθλων αὐτοῦ. 

-. Περὶ τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήδας. 

η’. Περὶ τῶν ἐπιγόνων τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήδας. 

θ’. Περὶ Νηλέως καὶ τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ. 
Μ. Περὶ λαπιθῶν καὶ Κενταύρων. 

90 ια’. Περὶ ᾿Ασκληπιοῦ καὶ τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ. 
6’. Περὶ τῶν Ἀσωποῦ θυγατέρων καὶ τῶν Αιακῷ γενοµένων 

νζῶν. 
ΙΥ’. Περὶ Πέλοπος καὶ Ταντάλον καὶ Οἰνομάον καὶ ΚΝιόθης: 

ιδ’. Περὶ Δαρδάνου καὶ τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ µέχρι Ηριάμον. 
ορ ιε. Περὶ Δαιδάλον καὶ Μινωταύρου καὶ τῆς Μίνω στρατείας 

εἰς Σιχελίαν ἐπὶ Κώκαλον τὸν βασιλέα. 
τς’. Περὶ ᾿Αρισταίου καὶ Δάφνιδος καὶ Ἔρυκος, ἔτι δὲ Ὡρίωνος. 

στον Ὁ ο ποσο ο 

1. Οὐκ ἀγνοῶ μὲν ὅτι τοῖς τὰς παλαιὰς μυθολογίας 

συνταττοµένοις συμθαίει χατὰ τὴν γραφὴν ἐν πολλοῖς 

ἐλαττοῦσθαι.  Ἡ μὲν γὰρ τῶν ἀναγραφομένων ἄρ- 

}αιότης δυςεύρετος οὖσα πολλὴν ἀπορίαν παρέχεται 

τοῖς Ὑράφουσιν, ἡ δὲ τῶν χρόνων, ἀπαγγελία τὸν ἀχρι- 

86 θέστατον ἔλεγχον οὐ προςδεχοµένη καταφρονεῖν ποιεῖ 

τῆς ἱστορίας τοὺς ἀναγινώσχοντας: πρὸς δὲ τούτοις ἡ 

ποιχιλία καὶ τὸ πλῆθος τῶν γενεαλογουµένων ἠρώων τε 

90 

χαὶ ἡμιθέων καὶ τῶν ἄλλων ἀνδρῶν δυεέφικτον ἔχει τὴν 

ἀπαγγελίαν' τὸ δὲ µέγιστον χαὶ πάντων ἀτοπώτατον, 

40 ὅτι συμθαίνει τοὺς ἄναγε] (ραφότας τὰς ἀρχαιοτάτας πρά- 

ἔειςτε χαὶ μυθολογίας ἄσυμ. αφώνους εἶναι πρὸς ἀλλήλους, 

[5 ] Διόπερ τῶν µεταγενεστέρων ἱστοριογράφων οἱ πρω- 

τεύοντες τη δόξῃ τῆς μὲν ἀρχαίας μυθολογίας ἃ ἀπέστησαν 

διὰ τὴν δυςχέρειαν; τὰς δὲ νεωτέρας πράξεις ἀναγρά- 

«5 Φειν ἐπεγείρησαν. () Ἔφορος | μὲν γὰρ ὁ Κυμαῖος, 

σοκράτους ὢν μαθητής, ἑ ὑποστησάμενος Ὑράφειν τὰς 

κοινὰς πράξεις» τὰς μὲν παλαιὰς μυθολογίας ὑπερέθη, 

τὰ ὃ ἀπὸ τῆς Ἡρακλειδῶν χαθόδου πραχθέντα συντα- 

ἑάμενος, ταύτην ἀρχἣν ἐπονήσατο τῆς ἱστορίας. ὍὉ- 

μοίως δὲ τούτῳ Καλλισθένης καὶ Θεόπομπος, κατὰ τὴν 

αὐτὴν ἡλικίαν γεγονότ ες, ἀπέστησαν τῶν παλαιῶν µύ- 

θων. (4) Ἠμεῖς δὲ τὴν ἐναντίαν τούτοις χρίσιν ἔχον-- 

τες, χαὶ τὸν ἐκ τῆς ἀναγραφῆς πόνον ὑποστάντες, τὴν 

πᾶσαν ἐπιμέλειαν ἐποιησάμεθα τῆς ἀρχαιολογίας. 

Μέγισται Ἱὰρ καὶ πλεῖσται συνετε)«σδησαν πρᾶξεις 

ὑπὸ τῶν ἡρώων ΄ τε καὶ πο ον καὶ πολλὼῶν ἄλλων ἀν- 

δρῶν ἄγαθῶν᾽ ὧν διὰ τὰς χοινὰς εὐεργεσίας οἳ µεταγε- 

νέστεροι τοὺς μὲν ἰσοθέοις, τοὺς δ᾽ ἠρωικαῖς θυσίαις 

ος 

1Η1ΡΕΒ οὐΌΑΗΤΟΣ. 

Ηῶο 1 φµαγίο Ποβογί {ἰῦγο αοπ{ἰποπίµή : 

1. Γγοῶπιζιι ἄε 45, φιλώ αριᾷ (γῶσος απἐφιἱκαἰπιῖα {εηπρο- 
Φέῦι ἄε οειεθογγὐπιϊς Πιογοξῦιιν οἱ οπιἰἀεἷς οἱ φιοίφιιοί Ὀο[ίο 
365 πιεπιογα ὐτ]ες Ρεγεφογίπέ, παντα ι{ι. 

3. Ρε Ραοζ]ο, Βτίαρο, Πογπιαρ/ιγοᾶί{ο οἱ Μιας. 
Ὁ, 9 Πετεμίε ας ἀιιοάεοίπι ο) οογιαπιπέῦις, αἰἰίδφιιο αὖ 

{119 φεδίῖς, οχιος α ἄεος ουδείι:5 οί. 

4. Ώε 4γφοπαιί Μεάσαφιε εἰ ΠΠίανιις Ρο]ίῶ. 

5. 1ο Πεγοιῖδ ροβ{ογίς. 

6, ο Τ]ιεδεο, οἶιδφιιο οογἰαπιἰπίθιις, 

7. Ώε εερίοηι οοχιίγα Τήεῦας. 

δ. Ρε Πρὶφοπίδ, ἐ. 6. Ῥοδίεγί δορίοπι ἄπιοιπι, φιύ Τηεῦαν 

ορρισπαγιώι{. 

Ρ. ϱε εῖερ σ]ιδηιιο ῥοδίεγῖς. 

10. {6 Παρ] οἱ (οπίαιως. 

1. Ρο .Τςοιαρίο ο] ιδφιίο Ροδίογίς. 

12. Ὠο «δορί Πίαδιις εἰ ἰἱθεγὶς αἴαεἰ. 

19. ε Ρεῖορε, Ταπίαίο, ΟΕΠΟΠΙάΟ οἱ Νἱοῦο. 

14. Ρο Βαγάαπιο ἐἶιίδγιιο αά ΒγΙαπΙΙηΙ ι{/1ο ροοίογὶδ. 

15. ὢε ΠὨωώδαίο εἰ ΠΜϊποίαιμπο, Μἰποίκγιο πι δοἰίαπι αᾱ- 
ἕ ΌογδΗς 6οσαίιπι ΤΕΦΕΠΙ οπροάΠ{οπιθ. 

16. Ώε ἁγίδίώο, Ώαρ]ωιίᾶο, Ετος εἰ Οτίοπο. 

ορ ϱϱ0-ω------ 

1. Νο ἰσηατῖ δαπ115, απ(ϊαιΠ(αίαπη βοπἱρίοπΙ Ρας δα γοηίτο 

τί πηυ]ία πατγα(Ιο 1ρ6οΓΗΠ) ΠΟΠ αβδεσπα αν. Ναπι οἱ γογπὰ 

ΠΙοπηοιΙο» Ῥγούσπάαγαπα γείηδία5, αααπι ἀἰ[μου]ίον ογααίαν, 

πηασηᾶΠι 5ογ]ροη/ϊ ρογρ]εχΙίαίειηι α[ίοτε; αἱ { οπιρογΙπι ποίᾶ- 

Πο σα πΠ1 ασοµταία δαρρια{αἰϊοπῖς αισπησηία ΠΟΠ αἁ πχ] ({αί, 1η 

εαιΙδα εδ, αἱ ἨΗἱδίογίαπι Ἱαοίου αβρογπεΐαν. ὨὈιπομ]ίαίδιη 

πατγα(οηῖς Ιό6 οἴίαπα αασεί, ποσά, 4πογαπῃ σοηα5 οχριῖ- 

οαπάσπα εδ, εγοΠΙ αἱ 5δεμλἰἀθογαπα αΠογυππΠΙθ γγογ η 

ΙΠΡΘΗΡ ἱ{ νατίείας οἱ πηπ]Ηἑαάο εί ααοά πιανίπἹΙΠῃ {απάθηα 

οδί οπηπίαπιααθ αὐθιιγάἱβδίωαπα, αὶ 165 σθδίας γδίθγ Πλ αἰ- 

σας (αρα]ας η Πίεγατά η πιοπηεπία τοἰα]δγαπίέ, ϱΗΙΓΙΠΙάΠὰ 

ἱηίοι 5ο ἀἰδοοτάαηί, (2) Τάεο αι Ιηίει Πἱδίοι]οος τοσθη(]ο- 

το ριααἱραῖ θαη{ πονη]ηίδ, οπιίβδα (αρα]αναπι Ρ/ϊβοαΓΗΠη 

μαρίαίοπαο, Ρτοχίπιαγαπη ΟΦίαίαπι τοις ἀθδογ]ροηᾶίς απῖ- 

ΠΙΗΠΠΙ αρρι]ογαηί. (3) Ναππαια ΕΡΜοΓΗς5 ἴ]ο ΟΗΠΙΦΗ5, 150- 

ααῖς ἀἰδοίρα]ας, αααπα Πἰείοπίαπῃ 4θ τ6β5 {η οἱΏ6 {εγταγαη 

σος115 Ιηδ(αοέ, οπιἱδδᾶ Υαίαδίαγυπα (αρυ]αγΙΠΙ πα γΓ{Ι0ηΘ 

αὐ Ποτασμάανάπη γοβῖία οχοτάἰππα δόρεπαϊ {6εῖί. Αά Ἠπης 

ΠΙΟ ΙΑ ΟαΠ5ίΠοπες 4ποσπθ αἱ ΤΗΘΟΡΟΙΙΡΙΡ, απ εοάθΠῃ 56: 

ομ]ο γἰχονυπί, α Ρεδοσγη {αραΙαταΠὶ Τε]αίίοηθ αὐβΜΙΠΙΙΘ- 

τιηί. (4) ΝΟΒ, οοπίτα Ύπα1α 11 τοι Ο5Ηππαπίες, αἱ 81189- 

οορίο. φοβοπάϊ ]αροτο το ἀα[αησαιηα, οπιηῖ γείηρίαίοπα 

ςἰιή]ο δ!η15 οοπηρ]οχί : Ρα οΏίη 168, 6ο π]αχἰ- 

ης, αῦ Πογοίρας ας δοηηἰἀ εἰς αλίσαθ γἱνῖ5 Παδίτρι5 Ρο- 

Ροίναία θαμί; 4πογΙΠη πομΠα]]ος 4γίπο, ποπη]]05 Ἠεγοῖου 

εασιἰβοίογαῃ οπ]έα οϐ Ώοποβοία ἵπ ἰοίαπι πλοτίδαπα 66ης 



(27. 548.) 

ἐτίμησαν, πάντας δ᾽ ὅ τῆς ἱστορίας λόγος τοῖς καθή- 

χουσιν ἐπαίνοις εἰς τὸν αἰῶνα καθύμνησεν. (6) Ἐν 

μὲν οὖν ταῖς πρὸ ταύτης βίθλοις τρισὶν ἀνεγρά- 

Ψαμεν τὰς παρὰ τοῖς ἄλλοις ἔθνεσι μυθολογουμένας 
ὅ πράξεις χαὶ τὰ περὶ θεῶν παρ) αὐτοῖς ἱστορούμενα, 

πρὸς δὲ τούτοις τὰς τοποθεσίας τῆς παρ᾽ ἑκάστοις χώ- 

βας χαὶ τὰ φυόμενα ποιῤ' αὐτοῖς θηρία χαὶ τἆλλα φα, 

χαὶ χαθόλου πάντα τὰ μνήμης ἄξια καὶ παραδοξολο- 

γούµενα διεξιόντες" ἐν ταύτη δὲ τὰ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν 

10 ἱστορούμενα χατὰ τοὺς ἀρχαιοτάτους χρόνους περὶ τῶν 
ἐπιφανεστάτων ἠρώων τε χαὶ ἡμιθέων, καὶ καθόλου τῶν 
κατὰ πόλεμον ἀξιόλογόν τι κατειργασµένων, ὁμοίως 
δὲ καὶ τῶν ἐν εἰρήνη τι γρήσιμον πρὸς τὸν χοινὸν βίον 

εὑρόντων ἢ νομρβοτησάντων. (0) Ἠοιησόμεθα δὲ τὴν 
Ι6 ἀρχὴν ἀπὸ Διονύσου διὰ τὸ καὶ παλαιὸν εἶναι σφόδρα 

τοῦτον καὶ µεγίστας εὐεργεσίας κατατεθεῖσθαι τῷ Ὑέ- 

νει τῶν ἀνθρώπων. Ενρηται μὲν οὖν ἡμῖν ἐν ταῖς 
προειρηµέναις βίθλοις ὅτι τινὲς τῶν βαρθάρων ἀντι- 

ποιοῦνται τῆς Ὑενεσεως τοῦ θεοῦ τούτου. ΛΑἰγύπτιοι 

9ς μὲν γὰρ. τὸν παρ] αὗτοις θεὸν Ὄσιριν ὀνομαζόμενόν 

φασιν εἶναι τὸν παρ) Ἕλλησι Διόνυσον καλούμενον. 

() Τοῦτον δὲ μυθολογοῦσιν ἐπελθεῖν ἅπασαν τὴν οἴκου- 

μένην, εὑρετὴν γενόμενον τοῦ οἴνου, καὶ τὴν φυτείαν 

διδάξαι τῆς ἀμπέλου τοὺς ἀνθρώπους, καὶ διὰ ταύτην 

26 τὴν εὐεργεσίαν τυγχεῖν συμφωνουμένης ἀθανασίας. 

Ὁμοίως δὲ τοὺς Ἰνδοὺς τὸν θεὸν τοῦτον παρ ἑαυτοῖς 
ἀποφαίνεσθαι γεγονέναι, καὶ τὰ περὶ τὴν φυτείαν τῆς 
ἀμπέλου φιλοτεχνήσαντα μεταδοῦναι τῆς τοῦ οἴνου 

χρήσεως τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἀνθρώποις. Ἡμεῖς 

80 δὲ χατὰ μέρος τὰ περὶ τούτων εἰρηκότες, νῦν τὰ παρὰ 

τοῖς Ἕλλησι περὶ τοῦ θεοῦ τούτου λεγόμενα διέξι- 
μεν. 

Π. ἸΚάδμον μὲν γάρ φασι τὸν Ἀγήνορος ἐκ Φοινί-- 
κης ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀποσταλῆναι πρὸς ζήτησιν τῆς 

50 Εὐρώπης, ἐντολὰς λαθόντα Ἄ τὴν παρθένον ἀγαγεῖν ἢ 
μὴ ἀνακάμπτειν εἰς τὴν Φοινίκην. ᾿Επελθόντα δὲ πολ- 

λὴν χώραν, καὶ μὴ δυνάµενον ἀνευρεῖν, ἀπογνῶναι 
τὴν εἰς οἶχον ἀνακομιδήν: καταντήσαντα δ᾽ εἰς τὴν 
Βοιωτίαν κατὰ τὸν παραδεδοµένον χρησμὸν χτίσαι τὰς 

40 Θήδας. Ἐνταῦθα δὲ κατοικήσαντα γῆμαι μὲν Ἅρμο- 
νίαν τὴν Ἀφροδίτης, γεννῆσαι δ) ἐξ αὐτῆς Σεμέλην καὶ 

Ἰνὼ καὶ Αὐτονόην καὶ Ἀγαύην, ἔτι δὲ Πολύδωρον. (5) 

Τη δὲ Σεμέλη διὰ τὸ κάλλος Δία µιγέντα καὶ μεθ ἧσυ- 

χίας ποιούμενον τὰς ὁμιλίας δόξαι καταφρονεῖν αὐτῆς" 

4ῦ διόπερ ὑπ) αὐτῆς παρακληθῆναι τὰς ἐπιπλοχὰς ὁμοίας 

ποιεῖσθαι ταὶς πρὸς τὴν Ἡραν συμπεριφοραῖς. (9) 

Τὸν μὲν οὖν Δία παραγενόµενον θεοπρεπῶς μετὰ βρον- 

τῶν καὶ ἀστραπῶν ἐπιφανῶς ποιεῖσθαι τὴν συνουσίαν" 

τὴν δὲ Σεµέλην ἔγκυον οὖσαν χαὶ τὸ μέγεθος τῆς πε- 

ὕ0 ριστάσέως οὐκ ἐνέγκασαν, τὸ μὲν βρέφος ἐκτρῶσαι, 
ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς αὐτὴν τελευτῆσαι. Ἔπειτα τὸ παι- 
δίον ἀναλαβόντα τὸν Δία παραδοῦναι τῷ Ἑρμῆ, καὶ 
προςτάζαι τοῦτο μὲν ἀποχομίσαι πρὸς τὸ ἄντρον τὸ ἐν 

τῇ Νύση, κείµενον μεταξὺ Φοινίκης καὶ Νείλου, ταῖς 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟῦΤΙ ΠΡ. ΤΥ. 
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οοἡαία ροβίεγί αῇῄοζσγαπί; ομΠοίος γιο μβιορί ο Ρε 2ΟΟΠΙΠΗη 

(9) Τη (Πρις 
Ιβάν Ἠῦτίς απο ργζσάθη{ἶριις Π]α » απ 4 ΑΙΙΡΙΠΗ σρῃ- 

πηθτ](1ς Ἰαιάῖῦις ἵπ ΟΠ1ΠΘ ΥΙΠΙ οε]οβριαγ!{. 

Μ0π1 Τοβι5 ρο»/15 4ῑῑδαιιο Πλεπηογαπί{ας, Τη βἱησ]15 ο({αὖῃ {οργῖς 
Ι00ΟΡΗΠΗ δίέας, οἱ αι αριιᾷ 605 ΠαβΟΠΠΠΗΥ [ορ ὀθίογασια 
π]πια]ία, οἱ (πά ομπ(1ο {αΠά σπα Πηθιηογ]α ἀϊδηα δαπέ οἱ πηῖ- 
ταβί]α αῑσία, οχροδ ης: ἴη Ίου Πηγο δη ίαίος ἄγαεο- 
ΤΙΠ}, 4 υ]ΗΠ]α τοροβίας Πιοπιορία, 46 Πογοῖρης ασ 5οηηϊαοἶς 

οἱ απἱριδγῖς αᾗἱς, απ να] τοῦιι5 Ῥο]]ο οομ/οσ(ἶς Ἱπο]ατασγ]ηί : 

να] ἵη Ρας α{]ε αλα αἰὰ γἱία Πήππαηα» Πηγοπθτ]ηί, α{ Ίοσος 

ΦαποΙγθρῖηέ, ϱΧΡΟΠΘΙΗΙΙ5. (6) Ππππα Π]θίαή ἃ Βασσμο, 

Ρτορίενεα αποά Πίο εί ροιγείαρίι5 οδί οἱ πια] η] ΠΟΙΗΙΠΙΙΠΗ 

Βοηι5 Ρεποβοῖῖδ ομ]ἰσανΙέ.  δαρονίογῖβι5 οἵσο Πμεῖς α ποβίς 

ἀἰσίηπι οδί, Βαβανογαα ΠΟΠΠΙ]ο5 οσα. Ἠα]ας ἀᾳἱ αἰμὶ 

γ]πάίσατα, Ναπι σγρηϊ ἀεμπα, (θα. ἱροὶ ΟΡἱπΙΠ ποπιῖ- 

παρί, εαπάθῃα 6986 απ γανοῖς Ώίοηγδας αρροῄαίας, α[ίν- 

πηαηΐ. (7) Αίάιθ Ῥπο (οίανη Ρογγαθίςδθ οἵΏεπα, γἱπίαιο α 

56 Ταρθγ1 ΙδΙΠΗ οἱ γ{Παπα ρ]απίαπάατΠα Τα{ἴΟΠΟΠΗ Ἰοηηίηθς 

ἀοσπίςςε, αἱ οῦ Ίου. Ώοπεβοίαπα ΟΠΙΠΙΗΠΙ 6ΟΠ8ΘΊΦΙΙ ΙΠΙΠΟΓ- 

(αΠαίεπ αἀθρίαπα 6556 οοπ[οπά ΠΜ. Νο πηίπιις ΠΠ απο 

ἃριά 50 ΠαἴΙΠα ἀθυΠ1, οδίοηδαφ ο υγ] οπ]ίτα, δα γἱπὶ 

οαπη Ποπηϊηίριας οοπηπχαηΊσασςο {ογαπί. Οἱ) 41Η ΦΘΟΓΦΙΙΠΙ 

ἃ ποίς Ιπαάϊσαία δἱηέ, πσῃς, απ ἄγα.οἱ 4ᾳ ἆθο Ίχου το[ογαη!, 

4ἱ66ΘΓΘΙΙΙ5, 

Η. Οαάπιας, αἴπηί, ΑΡβεπονε δαΐᾳ5, α ραΐαο Ρμαπίοῖο 

γοσο αἱ Εατοραπη ἱηγοαβ[ίσαπάαπη ἴτα Π15515, παπα ἰαπι ἃς- 

εεροταί, αἱ νεΙ τοάιοσρεί ριε]]απα, γε] παπα παπα ἵη Ῥ]ια- 

ΠΙοΙαΠΗ γοῖγεί. ΟΠΙ γότγο πηπ]ίας τερῖοπες μεγαρτᾶςςεί, που 

ΙΒ4 ΙΙ ἀΠΙΙΡΦΑΠΗ Ῥοβ8εί γοροτίτα; 5ρο τούς αρ]εσία, ἵπ 

Ῥωο[βίαπα Ργο[εσίας ογασι]ί Ίαβδα Τμοβρας ουπά(έ. Ῥοβίίοαιο 

1μῖ ἀοππ]οίο, ἨΠατπιοπίαπι ἀποῖι Ὑοηογίς βΙαπα, εκ εα(ε 

Β6ΠΙΘΙΟΠ. ΙΠΟΠΟΠΙ, ΑΠΙΟΠΟΘΗ, ΑΡάΥΕΠ αἱ Ῥο]γάοταπα {ομ1{. 

(9) Οπι ΒοιπεΙα, (ονηᾶ 5ο1]σοί οαρία5, φαρρίΐες 6ΟΠΟΙΠΙ- 

Ρί,. Αί ααππ αΏδαιπα οηηΠί αρραταία 6ΗΠ1 ἑα οΠ5Ιεδορτοί, 

Π]α 5ο ἀορρῖσα(αί Μαβονί οχἰδΙπΙᾶηδ., τοσατο ΟΥ6εΠΑ ΠΙΣΗΗ1 

αἱ, απο πιοάο 6ΗΠΙ Φ1ποπο οοἶτεί, οίαπι 1 ΕΠ 6ΟΠΙΡΙΕ- 

χιπι γοηίτοί. (9) 15 ἰσίέατ ἵπ ππα]οδίαίο ἁῑνίπα επ (οπ]ίγια 

οἱ {αἱππῖης πιαση]ῇοο αἆ 6ἱ15 απΠρΙοκιΙΠΙ αοθθβΒῖί. ΡΕΠΠΕΙΕ 

απίθΠη π{ΘΓΙΠΗ σορίαης (ππη ΠαΓΛΠΙΟΡ ΟΙΓΟΠΗ 56 ΥΙΠΙ ρο/{ουγε 

ποφιἱγοί, αΏογίαπα Γοοί ἱρεαφαε Παπιπιίς αὐδιπιία Ρον, 

Τυπα [ία Φαρρίίος ςαρ]αίαπα Μογοιτίο {ταβιό[έ, ΟΠΠΙ 

Ιπαμάαίο, αἱ ἴπ Νγσα απίγΙη, αποᾶ πίοι Ῥ]ναπίσσυ εἰ ΧΙ: 
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δὲ νύμφαις παραδοῦναι τρέφειν χαὶ μετὰ πολλῆς σπου- 

(6) Διὸ 

χαὶ τραφέντα τὸν Διόνυσον ἐν τη Νύση τυχεῖν τῆς προς- 

ηγορίας ταύτης ἀπὸ Διὸς καὶ Νύσης. Καὶ τὸν "Ὅμη- 

ρον δὲ τούτοις μαρτυρῆσαι ἐν τοῖς ὑμνοις, ἐν οἷς λέγει 

ο ζω κ» ἀΔ / 

δὲς ἐπιμέλειαν αὐτοῦ ποιεῖσθαι την ἀρίστην. 

ἔστι δέ τις Νύση, ὕπατον ὄρος, ἀνθέον ὕλη, 

τηλοῦ Φοινίκης, σγεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων. 

(6) Τραφέντα δ᾽ αὐτὸν ὑπὸ τῶν νυμφῶν ἐν τῇ Νύση φα- 

σὶν εὑρετὴν τοῦ οἴνου γενέσθαι καὶ τὴν φυτείαν διδάξαι 

τῆς ἀμπέλου τοὺς ἀνθρώπους. Ἐπιόντα δὲ σχεδὸν 

ὅλην τὴν οἰκουμένην πολλὴν χώραν ἐξημερῶσαι, καὶ 

Εδρεῖν 
ο σω / / 

δ αὐτὸν καὶ τὸ ἐκ τῆς χριθῆς κατασκευαζόµενον ποµα, 
διὰ τοῦτο τυχεῖν παρὰ πᾶσι µεγίστων τιμῶν. 

τὸ προςαγορευόµενον μὲν ὑπ ἐνίων ζῦθος, οὐ πολὺ δὲ 

λειπόμενον τῆς περὶ τὸν οἶνον εὐωδίας. Τοῦτο δὲ διδά- 

ἔαι τοὺς χώραν ἔχοντας μὴ) δυναµένην ἐπιδέχεσθαι τὴν 

(6) Περιάγεσθαι δ) αὐτὸν καὶ 

στρατόπεδον οὐ µόνον ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ γυναικῶν, καὶ 

τοὺς ἀδίχους καὶ ἀσεθεῖς τῶν ἀνθρώπων χολάζειν. [καὶ 

κατὰ μὲν τὴν Ῥοιωτίαν ἀποδιδόντα τῇ πατρίδι χάριτας 

ϱω 3 / / 

τῆς ἄμπελου φυτειαν. 

5 ο / λ / Ν / λ ολλ ]ρ 

ἐλευθερῶσαι πᾶσας τὰς πόλεις, καὶ Χτίσαι πόλιν ἐπω- 
ο Δ ν) ς- 

νυµον τῆς αὐτονομίας, ἣν ᾿Ελευθερὰς προςαγορεῖσαι. 

τὴν Ἰνδικὴν τριετεῖ χρό- ΠΠ. Στρατεύσαντα ὃ᾽ εἲς 

νῳ τὴν ἐπάνοδον εἲς τὴν Βοιωτίαν ποιήσασθαι, χου- 

ἔοντα μὲν λαφύρων ἀξιόλογον πλῆθος, καταγαγεῖν δὲ 

πρῶτον τῶν ἁπάντων θρίαμόον ἐπ᾽ ἐλέφαντος Ἰνδικοῦ. 

(5) Καὶ τοὺς μὲν Ῥοιωτοὺς καὶ τοὺς ἄλλους “Ἓλληνας 

καὶ Θρᾶκας ἀπομνημονεύοντας τῆς χατὰ τὴν Ἰνδικὴν 

στρατείας χαταδειξαι τὰς τριετηρίδας θυσίας Διονύσῳ, 

καὶ τὸν θεὸν νοιίζειν κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ποιεῖσθαι 

(9) Διὸ χαὶ παρὰ 

πολλαϊς τῶν Ελληνίδων πόλεων διὰ τριῶν ἐτῶν βακ- 

- / / 

τὰς παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐπιφανείας. 

ο Ρ] Δ ο» / / 

χεῖά τε γυναικῶν ἀθροίζεσθαι, χαὶ ταις παρθενοις νοµι- 
- ο κ» /. οῤήμί / 

μον εἶναι θυρποφορειν χαὶ συνενθουσιάζειν εὐαζουσαις 
1 - λ .. 

καὶ τιµώσαις τὸν θεόν' τὰς δὲ γυναῖχας κατὰ συστήµατα 
. οω ο Δ /' 

θυσιάζειν τῷ θεῷ καὶ βακχεύειν χαὶ καθόλου τὸν πα- 
ο» -ω / / λ {4 

ρουσίαν ὑμνεῖν τοῦ Διονύσου, µιμουµενας ποιο ρρνος 
/ ου ο 

µένας τὸ παλαιὸν παρεδρεύειν τῷ θεῷ µαινάδας. (4) 
Δ 3»! λ οω 

Κολάσαι δ) αὐτὸν πολλοὺς μὲν καὶ ἄλλους κατὰ πᾶσαν 
ο . 2ο ” νά 

τὴν οἰκουμένην τοὺς δοχοῦντας ἀσεθεϊῖν, ἐπιφανεατάτους 
οο τει Ν λ ολ ο γ. 

δὲ Πενθέα καὶ Λυκοῦργον. ῆς δὲ κατὰ τὸν οἶνον εὗρε- 
ρα / ο 3 / υ] 

σεως καὶ δωρεᾶς χεχαρισµένης τοις ἀνθρώποις αι 
λ ον οω πι 

ὑπερθολὴν διά τε τὴν ἡδονὴν τὴν ἐκ τοῦ ποτοῦ χαὶ διὰ 
ο / ' Δ λ σι 

τὸ τοῖς σώμασιν εὐτονωτέρους γίνεσθαι τοὺς τὸν οἶνον 
ο» ς ς/ 9. κ 

πίνοντας, φασὶν ἐπὶ τῶν δείπνων, ὅταν ἄχκρατος οἴνος 
ο ο ψιμό . (/! 

ἐπιδιδῶται, προςεπιλέγειν ἀγαθοῦ δαιμονος' ὅταν δὲ 
νν ο / 9 Ν σε 

μετὰ τὸ δεῖπνον διδῶται χεχραμένος ὕδατι, Διὸς σωτῖ- 
κ» 5 ” /{ 

ρος ἐπιφωνεῖν. Τὸν μὲν γὰρ οἶνον ἄκρατον πινοµενον 
” -ω ο) 3ὃ Δ Δ 3 

µανιώδεις διαθέσεις ἀποτελεῖν., τοῦ δ᾽ ἀπὸ Διὸς ὅμόρου 
Αλ / λ ο 

µιγέντος τὸν μὲν τέρψιν καὶ τὴν ἡδονὴν µένειν, τὸ δὲ 
ο οω 

τῆς μανίας καὶ παραλύσεως βλάπτον διορθοῦσθαι. (6) 
ο” ο» ο / 9 3 ης τς 

Καθόλου δὲ μυθολογοῦσι τῶν θεῶν µεγίστης αποοογΏς 
νς » .] / (9 

τυγχάνειν παρ ἀνθρώποις τοὺς ταῖς εὐεργεσίαις ὕπερ- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤοΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. (18, 140. 

Ἰ4Π} {α66ξ, ἰἱταπβδρογίαίαπη πηΥΠΙΡΗΙς. 5ολοῖία οὔιισαπάιΙΏὰ 

ορθγᾶ εοπηπιεπάαταί, (4) Ηῖπο [ασίππα αἱ α 70Υ6, απθπι 

Ρία ατωσὶ γοσαη{, οἱ Ἡγδα, αποά ἵπ μας πα (γαρ οδί, ΡΙΟΗΥ- 

βα5 γοσανείαν.  Οιοά Ἡοπιογας ἆποαπε ἴπ Ἠγπηηίς Ἠή5 νου- 

είρις {οδίαίατ: 

Άγρα ]αοεί ααΦάαπλ, πποης »]νίς Ποτῖαιις αλΐς., 

Ῥπαπίος ῥρτοσα1, 5ΥΡΙΙ δἰαρπαπ/15 αἲ ππᾶας. 

(6) Εάποαίας α- ηΥΠΙΡΗΙ6 Νγβαῖς, γ]πί τδρετίος γἱήκαιο 

5εγεπάς ἀοζίου Ἠομαϊηίρις οχθ{. Ῥουγασαίμφαιιο {οσα 

{ου ουΏοπα, Τορίοπος5 ρἰογαδ(αο αἆ πη(ἰογοια τοχῖί οι]- 

{απα : ππάς 6ΗΠΊΠΙ5 αρ οἵηµας οἱ Ίοπος οςί ἀθ]αίμς, Ῥο- 

{απα άποσιέ οκ Ἰογάθο οοπΠοἰσπάΗ Πιγαπῖέ, απεα 2γέΙνααι 

σι γοσαηέ, 64ροτο 4ο. (ασναη{ῖα ΠΟΠ Πι]{ο. Ι[ΘΓΙΟΥΘΠΙ 

γίπο. Πα] 15 τα(ἴοη6Πῃ ο οοι{ 6ο5, άπογΏπη {θ]]ας νά νς ρίαμ- 

{απάϊ5 ποη οταί αρία.. (6) Εκοτοίαπῃ 4ποσαθ πο. ΥΙΓΟΓΗΠΙ 

βο]απη, 56 Γοππατάπῃ οίίαπα, 4πΠοΓΙΠΙ οροΓα 5οε]ογαίος 

αίαας Ἱπρίος ριπίτοί, οἰγοαπιάαχκί. Τπ Ῥωοίία νοιο, τέ 

Ρα] ριαΠαπη το[ογγοξ, οπποίας ἵπ Προτίαίοπι νἱηάϊσαν]ε 

4γρ65., εἰ Που) ]ηπὶςά1οίΙοπί5 ποπι]πο ορρίάπα Ἐ]ειίέμθγας 

οοπαἰαΙ(. 

Η1. Ωα1Πῃ Τη αχροάΙίοης Τηάίαπα ἐτ]οηηΙαπη οοηβιιπιρὶςροί, 

ἵῃ Βώο[ίαπα ολ Πη]{15 ορἰΠηίδ1θ βρο[ἰΐ5 οδί Γοµτοβδας, οἱ 

Ρήπη5 ΟΠΙΠΙΠΠ 61ρος εἸερμαπία Ἰπάίσο (πίαπιρηαιη θρῖξ, 

(9) Ῥωαοίἱ Ισίίατ οεἰετίαπε ἀτωσί αἱ ΤητασθΑ, α ἱπομάαιαι 

Ἱπάίσα οχρεαἰ(οπῖς Πιθπηογίοπα, {Ιοίοτῖοα, 14 οδί ἱπίοππία 

Ῥασομί δαογα, ἱηδήμαογιιηί : αιιο απἱάσίη {6πχρογα ἀθιπι ἸΠο 

Ἰηί6ν Ποπλίηος ἀϊγεγβανί ορἰπαπίατ. (8) Τά6ο ἵπ πια ]ής αγ) 

οἷα ορρίάϊ Ρος απιπηφποᾶαπο (πἰθηπίππι Ὠασσμαπα[ία ἃ 

πΙΙΠΙσΓΙΗ οσο ρεταρυηίαη, γἰγοίπεβαπο 5ο]εππὶ τ]έῃ (1γή- 

505 {ογαπί οἱ Ιγπιρµαϊίοο {1Γογ6 αοία ογαπί ἀδμπίπιε Υ6Π6- 

γαπίαγ. ἹΜαίοπος’ απίοπι οαἴογγα(η θαοτἰΠοῖα ορειηί ἃο 

Ῥασσλαπίασ : ΠΟΠΗ 14, ΠΟΠ 56015 ας οἱ ΡΥΡεΗς 5ἰΐ, [6515 

οανπϊπίρα5 ργοδεαιεηίες, αἲ ἱηηαίοηπσηι ἸΜαηαά ατα, 418 

Ῥασσπο ο πια]αποίας [αἱ5ςὸ γαίοναπ{. (4) Ραπαπα πα] ο ἵπα 

πη](15 α1ῑ5., αὶ ἱππρῖα 56 σ6/6γ6 γἰάἀδβαπ{ς, {απι Ργῶοἶριιθ 

Ῥοπί]οο ας ΊμΥοΠΊΦο. Ωποά γογο Ιηγαπίαπη οἱ ἀοπΙπη γἱηὶ 

Πια]ογθΏα ἵπ πποάάπη Ποπ ηίρας ϱγαίαπη οἱ αοοερίαη) οββοί, 

έαπι οὗ. Ππουπααίοηι Ῥούα5, ἔππι απία οογροτα Ρἱροηέίαπι 

(νηιίογα. γοαῖέ : πιος. Ιποἰογίί αἱ ἰπίοι ΠΠ, απαπάο 

ΠΊΦΓΙΠΩ Ρρογἰσίέατ, Ῥοπί βοηίί πΟΠΊ6Π ἁσοϊπαξασ; οί γετο 

Ρογασία οαπα ἁαίαν γἰπαπη αηπᾶ ἰοπηρογδίαπη, 3ΟΥἱ5 Ρο- 

αρίαἰονῖς αρρο]]αίίο βαξ. Απο οηίπι Ροία α[{εοίῖοπε Ἰη- 

αμ5) οπές αἱ ζουία]ί αἀπηϊχίο Παπογα, Ἱαοειπάα φπἰάθηι 

Ιω. τοἰαρίας τογηαηεί, δεᾷ ἱηδαηία 0 ἀϊδδο]ι{1οΠΙ8 πο- 

οππιοπίασι απιονοίατ. (5) Ιπίον ἀεος ἰαπάσπι [αριἱαηίατ 

Ἡοποταβ Ρτοιηετιίς»θ ππαχίπιος αριιά Ποπαίπος ΠήρεγΠα ρᾶ- 

(ἴθί1 αίσαο Ο6Γ6Υ6Ι1, απὶ ΒΟπογαπα ΙΠΥΟΠΗΟΠΕ Πιαχίπ]α 18 
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θαλομένους κατὰ τὴν εὕρεσιν τῶν ἀγαθῶν Διόνυσόν τε 
καὶ Δήμητραν, τὸν μὲν τοῦ προςηνεστάτου ποτοῦ γενό- 
µενον εὑρετήν, τὴν δὲ τῆς ξηρᾶς τροφῆς τὴν χρατίστην 
παραδοῦσαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων. 

6 ΙΥ. Μυθολογοῦσι δέ τινες καὶ ἕτερον Διόνυσον γεγο- 
νέναι πολὺ τοῖς χβόνοις προτεροῦντα τούτου. «Φασὶ 
γὰρ ἐκ Διὸς καὶ Περσεφόνης Διόνυσον γενέσθαι τὸν 
ὑπό τινων Σαθάζιον ὀνομαζόμενον, οὗ τήν τε γένεσιν 

καὶ τὰς θυσίας καὶ τιμὰς νυχτερινὰς καὶ κρυφίους πα- 

10 ρειςάγουσι διὰ τὴν αἰσχύνην τὴν ἐκ τῆς συνουσίας ἔπα-- 

κολουθοῦσαν. (2) Λέγουσι δ) αὐτὸν ἀγγινοία διενεγχεῖν, 
καὶ πρῶτον ἐπιχειρῆσαι βοὺς ζευγνύειν χαὶ διὰ τούτων 
τὸν σπόρον τῶν καρπῶν ἐπιτελεῖν. ἀφ᾿ οὗ δ) καὶ κερα- 
τίαν αὐτὸν παρειςάγουσι. Ἰκαὶ τὸν μὲν ἐκ Σεμέλης γε- 

16 νόμενον ἐν τοῖς νεωτέροις χρόνοις φασὶ τῷ σώµατι γε- 

γέσθαι τρυφερὸν καὶ παντελῶς ἁπαλόν, εὐπρεπεία δὲ 

πολὺ τῶν ἄλλων διενεγχεῖν καὶ πρὸς τὰς ἀφροδισιακὰς 

ἡδονὰς εὐχατάφορον γεγονέναι, κατὰ δὲ τὰς στρατείας 

γυναικῶν πλΏθος περιάγεσθαι χαθωπλισµένων λόγχαις 

90 τεθυρσωµέναις. (5) Φασὶ δὲ χαὶ τὰς Μούσας αὐτῷ 

συναποδημεῖν, παρθένους οὔσας καὶ πεπαιδευµένας 

διαφερόντως" ταύτας δὲ διά τε τῆς µελῳδίας καὶ τῶν 

ὀρχήσεων, ἔτι δὲ τῶν ἄλλων τῶν ἐν παιδείᾳ καλῶν Ψυ-- 
χαγωγεῖν τὸν θεόν. Φασὶ δὲ καὶ παιδαγωγὸν καὶ 

35 τροφέα συνέπεσθαι χατὰ τὰς στρατείας αὐτῷ Σειληνόν, 

εἰσηγητὴν καὶ διδάσκαλον Ὑινόμενον τῶν καλλίστων 

ἐπιτηδευμάτων, καὶ μεγάλα συμθάλλεσθαι τῷ Διονύσῳ 
πρὸς ἀρετήν τε καὶ δόξαν. (4) Καὶ κατὰ μὲν τὰς ἐν 

τοῖς πολέμοις µάχας ὅπλοις αὐτὸν πολεμικοῖς κεχοσμ]-- 
90 σθαι καὶ δοραῖς παρδάλεων, κατὰ δὲ τὰς ἐν εἰρήνη παν- 

Ἠγύρεις καὶ ἑορτὰς ἐσθῆσιν ἀνθειναῖς καὶ κατὰ τὴν 
µαλακότητα τρυφεραῖς χρῃσθαι. Πρὸς δὲ τὰς ἐκ τοῦ 

πλεονάζοντος οἴνου χεφαλαλγίας τοις πίνουσι γινοµένας 

διαδεδέόθαι λέγουσιν αὐτὸν µίτρα τὴν κεφαλήν, ἀφ' 
ὃδ ὃς αἰτίας καὶ µιτροφόρον ὀνομάζεσθαι' ἀπὸ δὲ ταύτης 

τῆς µίτρας ὕστερον παρὰ τοῖς βασιλεῦσι καταδειχθῆναι 
τὸ διάδηµά φασι. (6) Διμήτορα δ’ αὐτὸν προςαγορευ- 
θἥναι λέγουσι διὰ τὸ πατρὸς μὲν ἑνὸς ὑπάρξαι τοὺς δύο 
Διονύσους, µητέρων δὲ δυοῖν. Κεκληρονομηκέναι δὲ 

40 τὸν νεώτερον καὶ τὰς τοῦ προγενεστέρου πράξεις" διό- 

περ τοὺς µεταγενεστέρους ἀνθρώπους, ἀγνοοῦντας μὲν 

τἀληθές, πλανηθέντας δὲ διὰ τὴν ὅμωνυμίαν, ἕνα γεγο- 
νέναι νοµίσαι Διόνυσον. (6) Ρὸν 2ὲ νάρθηκα προςά- 
πτουσιν αὐτῷ διά τινας τοιαύτας αἰτίας. Κατὰ τὶν ἐξ 

αὖ ἀρχῆς εὕρεσιν τοῦ οἴνου μήπω τῆς τοῦ ὕδατος κράσεως 

εὑρημένης, ἄχκρατον πίνειν τὸν οἴνου" κατὰ δὲ τὰς τῶν 
φίλων συναναστροφὰς καὶ εὐωγίας τοὺς συνεορτάζοντας 

δαψιλῆ τὸν ἄχκρατον ἐμφορησαμένους μανιώδεις γίνε- 

σθαι, καὶ ταῖς βακτηρίαις ξυλίναις γρωμένους, ταύταις 

δ0 ἀλλήλους τύπτειν. (7) Διὸ καὶ τινῶν μὲν τραυµατιζο- 
µένων, τινῶν δὲ καὶ τελευτώντών ἐκ τῶν καιρίων τραυ- 

µάτων, προσκόψαντα τὸν Διόνυσον ταῖς τοιαύταις περι- 

στάσεσι τὸ μὲν ἀποστῆσαι τοῦ πίνειν δαψιλῆ τὸν ἄκρα- 

τον ἀποδοχκιμάσαι διὰ τὴν ἡδονὴν τοῦ ποτοῦ , καταθεῖ- 
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05 Ῥοποβοία οοΠοσατίπ{. Το οηἱΠῃ ηαγἱδαίηππι ἱηγοπίέ μὴ 
ΡΟΙΗΠΙ τ πορό ααοᾷ. Ιπίθυ δἶσσα πα γπιοηία παχίῃιο Ρο]1εί, 
Ροπουί Ποπαίπα ρογ(Γασοπά πι ἀρα1ξ. 

ΤΝ. Εσουίαν οἑίαπῃ αἰίας [αΐςςο Ῥασσμ, ΙδίΗΠΗ Ίοῃσο αηίθορ- 

ἀθης Ἱπίθινα]]ο : ααὶ ἆογοα ας Ῥνοβειρίπα Ππαία5 α απἰβιςἆ απ] 

Ραραβία5 ποηϊμαίαν, Ομ] οίππα, φασγἰβοία δἱ ομ]έμηα 

ποσία ο δεοτείο (5ἱο επίπι οοἵίας α5δοσ]α διαᾶοί ριάοϱ) ἵπ- 

(γοσοιηί. (9) Πισοπ Πὶο αθιπηῖηο ΡναΗ{1556, Βοβήδηιια 

500 {πσιπ ἀποίΐς ρτίποσρς 5οπιθηίοπα (οσίσοο ἀσίίαν. Τπαο 

ονπη{ὰ 1ρ9ἱ [α6ἱθς. Φ6ΠΙ6Ί65 Ροίγο παίαπα, Πας {Θππροτα 

ἱπβοσπίπτη, {6πεγο ἃς Ρίαπο ἀο]ίοπίο [ιΐςςο ὀοτροτο αἴΠι- 

ηαΠί, {ογπιῶ(πθ γδηιδίαίο αἰῑῖς ΙΠδίσπίογσπα, δἱ Υ6Πογρας 

αἆ γο]αρία[ος, αρτορῖα ΡΓΟΡΘΗΡΙΙΠΙ. Τη ου]άς5 οχονο(ι {ο- 

άπεης ενα! πΙΙΠΕΡΙΠΗ ασηιοτι Ἰαρίῖς {Ἰχγηςο Ἰηγο]α(ΐς Ιπδίγιι- 

είππα. (3) Μαδας ποια ροτοστίηα οπίς οοπα( {ος ΠΠί αάά η ρ 

ΥΙΡΙηΘΕ αΡΡΓίΠι6 ογιά[ίας, απ οαγηπίβια5 πησ]ῖοῖς ας {τ]- 

ριζ115 αλΐκαιια αγαπη Ῥοπαγαπα ἀθ]ίοῖΐς ἆθιπα ομΙοσίαίη{. 

Ῥον!ο ράαροριι5 ΠΠ, αἴπηέ, ας πα Πίου Ῥδ[ογάππφιιο δο6ἵ 18 

εγαί ΒΠεηι5, οΡΗΠΙοΓΙΠΙ αείογ ασ πιασίἰρίου ΦίΔἱΟΓΙΠΗ 5 

ααῖ πηη]ίάπα. Ῥαέσμο αἆ νἱτπίαπι οἱ σἰογίαπι οοπηπιοΚαγ!{. 

(4) Τη ράσηα ατηιῖς Ρε]]οίς οί ραπίἸγαγΙπα οχι γ]ῖς ἱηδίτα 

οία5 οναί; ἵῃ ραόὀς, ΟΠΝΕΠΙΗ5 5οΙ6πηπας εί ἀῑσς (α5ίος ρ]ο- 

Ῥναυς, Ποτι]οηίαπα οἱ ἀθ[ίσαίοο πιο] άἰπῖς γαρ ία ϱονο- 

ρα{. 

πη]ίγα αρα οβγε]αν{έ; παϊ [οί µίηο 6ΟΡΠΟΠΙΘΠίΠΠΑ αἀορίας. 

Αά τεππάεπά πα σαρ]5 οχ πἰπιῖο γἱπῖ Ροία ἀοϊογος, 

ΜΙίτα ἴ]]α Ρροδίπποάπι ἀἰαάσπῃβ[ῖ5 σεδίαπάἰ αχαηρ]απη γαρί- 

Ρα5 φαρηηιπὶςναγ]ί. (50) Ἐ]πιαίογ αρρο]αίαν, αποά απίις 

απἱάθηα ραίτίς απ9ο ἷηί Βασσολῖ, 5εᾷ ππαίτίριι5 ἀἴνουςίς. διι- 

ΠΙΟΥ απίθπα ΙΠ πηα]ογῖς 165 σοδία5 5ιοσρβ»ῖί. ἸάθοΠπο Ρο- 

εἰογῖ, γογϊ({α(ας Ισηοταπίῖα ἀαοσρίῖ, αχ Πο ΠΟΠΙΙΠΕ ΠΠΙΠΗ 80- 

Ἰαπηπιοάο Ῥασσλπα {11556 ταἰϊοσίπαἶ υπ. (6) Εεγι]αίῃ 

5 4ο οαιςίς Ῥασσμο ατρααπί. ΟΠ ΥΙΠΙΠΙ Ρη]πηῖς 1η 

νοπί] (οπηροτῖθα5 ποπά πα ἆαπα ἀἡαοτγοίαν, Πηθγο ΡοΙοπΙ8 

πδις οιαξ. Τη δοᾷαἠΐς ο1βο [οβδαιε εοηγ{γ]ῖδ 5.1ρο ας οὶ 

αι αἱ α πἰπαίο ποτ Ροία Ποπηΐπος Γατογο Ῥοτοί Ηρηεῖ, 

σπος απο βεδίαραπέ, Ῥασμ]ΐς 56 πιπίαο γοιρεταγοηί. (7) 

1460 «παπι αἰἲί ςαιιοἰατοπίας, αἲΗ1 Ιείαμέου 16(ἱ οσοι Ρεγεηέ, 

Ῥασσ]ας Ἰής οπδί μις ο[[ομδι5, ππσνί απἰάεπα Υἱπί ΡΟΙΙΟΠΕΤΗ 

οὗ. οχἰπιίαπα Ἰ]ας δυαγ]ίαίοπι ἨοἨ. ΟΠΙΠΙΠΟ πίοταϊχίϊ, 
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ξαι δὲ νάρθηξι χρῆσθαι χαὶ μὴ ξυλίναις βακτηρίαις. 

γ. Ἐπωνυμίας δ) αὐτῷ τοὺς ἀνθρώπους πολλὰς 

προκάψαι, τὰς ἀφορμὰς ἀπὸ τῶν περὶ αὐτὸν ἐπιτηδευ- 

μάτων στα Ρακχεῖ ἵον μὲν Ἱὰρ ἀπὸ τῶν συνεπο- 

μένων ῥακγῶν. ὀνομάσαι, Ληναῖον δὲ ἀπὸ τοῦ πατῆσαι 

τὰς σταφυλὰς ἐ εν ην, Ώρόμιον δὲ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν 

Ύένεσιν αὐτοῦ Ύενομενου βρόµου: μοίως δὲ καὶ πυρι- 

γεν διὰ τὴν ὁμοίαν αἰτίαν ὠνομάσθαι. (5) Θρίαμόον 

δ) αὐτὸν ὀνομασθῆναί φασιν ἀπὸ τοῦ πρῶτον τῶν µνη- 

μονευομένων πατογαγεῖν ἀπὸ τῆς στρατείας θρίαµβον 

εἰς τὴν πατρίδα, τὴν ἐξ Ἰνδῶν ποιησάµενον 

Παραπλησίως δὲ 

ἐπάνοδον 

μετὰ πολλῶν λαφύρων. χαὶ τὰς 

λοιπὰς προση Ἱορίας ἐπιθετικὰς αὐτῷ πρλρισι 9 περὶ 

ὧν μαχρὸν ἂν εἴη λέγειν χαὶ τῆς ὑποχειμένης ἱστορίας 

ἀνοίχειον. Δίμορφον δ᾽ αὐτὸν δοκεῖν ὑπάρχειν διὰ τὸ 

δύο Ἀιονύσους Ὑεγονέναι» τὸν μὲν παλαιὸν χαταπώγωνα 

διὰ τὸ τοὺς ἁργαίους πάντας πωγωνοτροφεῖν, τὸν δὲ 

νεώτερον ὥραῖον καὶ τρυφερὸν χαὶ νέον, καθότι προεί- 

βηται. (9) Ἔνιοι δὲ λέγουσιν ὅ ὅτι τῶν μεθνόντων. διτ-- 

τὰς διαθέσεις ἐχόντων, καὶ τῶν μὲν ὀργίλων, τῶν δὲ 

λαρῶν Ὑινομένων, δίμορφον ὠνομάαθαι τὸν θεόν. Καὶ 

Σατύρους ὃ δέ φασιν αὐτὸν περιᾶ: (γεσθαι, καὶ τούτους ἐν 

ταῖς δρχήσεσι καὶ ταῖς τραγῳδίαις τέρψιν καὶ πολλὴν 

ἡδονὴν παρέχεσθαι τῷ θεῷ. (4) Καθόλου δὲ τὰς μὲν 

Μούσας τοῖς ἐκ τῆς παιδείας ἀγαθοὶς ὠφελούσας τε χαὶ 

τερπούσας, τοὺς δὲ Σατύρους τοῖς πρὸς γέλωτα συνερ- 

γοῦσιν ἐπιτηδεύμασι χρωμένους, παρασκευάζειν τῷ 

Διονύσῳ τὸν εὐδαίμονα καὶ κεχαρισμένον βίον. Κα- 

θόλου δὲ τῶν θυμελικῶν ἀγώνων φασὶν εὑρετὴν Ὑενέσθαι, 

καὶ θέατρα κχαταδεῖξαι, καὶ μουσικῶν ἀκροαμάτων 

σύστημα ποιῄσασθαι’ πρὸς δὲ τούτοις ἀλειτουργήτους 

ποιῆσαι χαὶ τοὺς ἐν ταῖς στρατείαις μεταχειριζοµένους 

τι τῆς | 

ρους μουσικὰς συνόδους συστίσασθαι τῶν περὶ τὸν Διό- 

μουσικῆς ἐπιστήμης: ἀφ᾽ ὧν τοὺς μεταγενεστέ- 

νυσον τεχνιτῶν, χαὶ ἀτελεῖς ποιῆσαι τοὺς τὰ τοιαῦτα 

ἐπιτηδεύοντας. Καὶ περὶ μὲν Διονύσου καὶ τῶν πε οἱ 

αὐτοῦ μυθολογουμένων ἀρχεσθησόμεθα τοῖς ῥηθεῖσι 

στογαζόμενοι της συμμετρίας. 

γε. Περὶὃ δε ὁ Πριάπου χαὶ τῶν μυθολογουµένων περὶ 

αὐτοῦ νῦν διέξιµεν, οἰκεῖον ὄρῶντες τὸν περὶ τούτου 

λόγον ταῖς Διονυσιαχαῖς Ἰσποβίας, Μυθολογοῦσιν οὖν 

οἳ παλαιοὶ τὸν Πρίαπον υἱὸν εἶναι Διονύσου καὶ Ἄφρο- 

δέτης, πιθανῶς τὴν Ὑένεσιν ταύτην ἐξηγούμενοι” τοὺς 

γὰρ οἰνωθέντας φυσικῶς ἐντετάσθαι πρὸς τὰς ών 

σιαχὰς Ἠδονάς. (5) Τινὲς δέ φασι τὸ αἴδοιον τῶν ἂν- 

θρώπων τοὺς παλαιοὺς μυθωδῶς ὀνομάζειν βουλομέ- 

ἜἜνιοι δὲ 

γεννητικὸν μόριον, αἴτιον ὑπάρχον τῆς Ὑενέσεως τῶν 

ἀνθρώπων καὶ διαμονῆς εἷς ἅπαντα τὸν αἰῶνα, τυχεῖν 

τῆς ἀθανάτου τιμῆς. (8) Οἱ δ᾽ Αἰγύπτιοι περὶ τοῦ 

Πριάπου μυθολογοῦντές ς φασι τὸ παλκιὸν τοὺς Τιτᾶνας 

ἐπιθουλεύσαντας Ὀσίριδι τοῦτον μὲν ἀνελεῖν, τὸ δὲ 

σῶμα αὐτοῦ διελόντας εἰς ἴσας μερίδας χαὶ λαθόντας 
3 3 .ν 3 ο» 3 / / . ῤ ΝΑ ΑΔ Ἅ 

απενεγχεῖν ἐκ τῆς οἴχειας λαθραϊως μ.0νον δὲ τὸ αἰ- 

γους Ἡρίαπον, ρα έγουσι τὸ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΒΑ. Δ. κ 050 561.) 

56 Ῥτο Ημπεῖς αρίοπίριας {ογα]αταπη δη ἱπίτοᾶσσίε, 

Ύ. Οορποππεηία 11 Ποπῖηεδ πλ]ία Ιπάιάστα, α 5ιπζας 

ε]ς ἀαξιπηία. Ῥαεσῃθιιδ οηίπι α ῬΒασσματίπα οοπη]αξα ποπηῖ- 

Πα(Ιγ; επῶις α σα]οαηᾶ15 ἵπ {ογοπ]αγο (ᾳαοά {οπος Οταοῖς 

εδί) πανί; Ετοπηῖης αΡ εχεῖίαίο εἴτοα παία]θς οἷις {οπίμας 

() 
ΤηιγαπιΡί αΜίαπα ΠΟΠΊ6Π σαγ, αιιοᾷ ῥηίπιαπα οκ οπιηίρα5, 

{γασοῦθ. Ώυᾶ 46 οἈ]δα Ἰσηίσοπα 4ποπο αρροΙαέΙγ. 

απἱ (πἱάσπα ππεπιονῖα 5αΏί ργοςΙ, (παπαρµΠΙ οροηέ, αἲ 

Ἰπάίαπα οκροά[ίοπο ἵπ ραἰτίαπα πημ]18 οππη 5ρο[ϊς τΘΥθις6. 

Αά απο Πο οείθγα ΙΠΕΙΡΟΓ ποπ]πα αά]οοίῖνα θογΏές 

εδί, απ γ6οΘηδετο οἱ Ιοησιπη αἱ αἲ Ιἠδίοτία [ας ηςί]- 

(αίο αοπΙπῃ. ΒΙΓΟΓΠΊΕΠΗ 1ά6ο Ριίαηί 6556, ααοά ἀπο εκαίῖ- 

{ενίηί Βαοςί, ρτίδοας πΙπηῖταπα 1]ο Ῥατραίιβ; 9ΠΊΠ65 θΠΊΠΙ 

Ρηῖςοῖ Ῥατρας αἱετα 5οἱεραπί; οἱ ]ππίος ἰδία, εἶεσαπς ἀθίοΔ- 

(9) Νοππα]! 

Ρτορίοι ἀπας εμιίογυπα α[ἴοσίοπος, αιοᾶ να] ἱταουπᾶία νοαὶ 

{άδᾳµ6 αἀοϊδ6δοεης, αἱ απία Ἱπάϊοαίαπι οί. 

Ἠἠαγ]ίαίο Ῥετίαπάαπίατ, ϱοιηίπαπι οἳ Γογππαι βεϊρπατί ᾱἷ- 

ουη{. Ραΐψτος ργωίοτοα ΠΠ αἀπησιπέ, ααὶ 5αἱαἰοπίριας οἱ 

Ἰααἱς ΠΗ]ατίρς γίδις ]οοίαιε ορ]εσίαππεηία ἆθο ρταῬποτίπί. 

(4) Ροεπίαιεπί Μαςα. Προγα][ῖς ἀἰδοῖρ]ίπας Ροπῖς μάπα Παγαπί οἱ 

ἀαπιπ]έθηί, ἵία βαΐγτί Ιάϊονῖς οἱ αἆ τίδαπι οοπαροβί5 σεςί]- 

Ῥια5 εί αοβοπίρας γιίαπα Ώίοηγ5ο Ὠδαίαπι αταίῄδαπο ἀειρα- 

{ατα τοἁη{. Οµἵη (Ἠγπιο]οος οίαπι Ἱπάος Ηῖο Ἰπγαπίέ, 

Πιοαίτὰ εχΏ[ρα]ξ, εί πιαςδίεογαπι αογοαιηαίαπη 5εΏο]ας Ἰη5ί]- 

Μαἶε. Αά Ἠσδο α ρυρ]οῖς οἰίαπι πηαποτίρας 1]ο5 αβδοΙν, 

απῑ 1η οεκρεδΙΠοπίρας Ρε]]οίς αἰσαίά πααδίο αγίῖς {γαοία- 

τοηί. Ὅπάς πιαςίοο 5οεηίσοταπη αγΠεαπα οοηγεπίης Ροβίοηῖ 

Ἱηςίποτιπί, αἱ 5επά1ἱ5 Πί5ος ἀθαϊίος ΙπΙπππηθς 6556 ]1556- 

γαπί. Ὑοαγαπῃ αἱ πιοάα5 α ποβῖς 5α’νείατ, Ἠαηό ἆθ Βαςσπο 

α/αδαπο ρτ]δοῖς (αοιῖς παγγα[Ιοπεπα ΠΠΙΕΠΙΗ8. 

ΥΙ.Ναπο σαῶ ἀθΡγῖαρο απ/ϊαπῖέας (ταάυπίαγ, (παπ1 Βασε[ῖ 

Μςίονίῶ Ί]α 6οηρτηα 6556 ΥΙάθαπα5, Ίου Ίοσο ρεγοιγΓεπἩς, 

γοίας Ισίίαν {αρα]α οί, Ῥπαριπι Βασομί εί Ὑδπετίς βΗΠΠΥ 

6556; Ργοραβίίαιο ογίππα ταίοπα εχρ]εδη, αποά γίπο τθ- 

ΡΙείῖ παίητα αἆ ΥδπαΓειη οοποϊ(οπίατ. (9) ΑΙΠ ρήςοος, 4ααπι 

ιτ] ΠΙοπΙῦτο ΠΟΠΙΘΗ ΠηΥ{ίοαπα πάστα Υδ]]επί, Ῥιηαρίιπῃ 

1 γοσαςςο αιρήταπίατ.  δυπί απὶ ροπίία]α Ι46γοο, 4ἆποά 

σοπογαβ{οηῖς οαηδα δἱπί οί ρετρεία σεποΓῖ5 Ἠπ]αΠί Ρτορᾶ- 

σα[ἰοπί ἱπδογγ]απέ, ἀϊνίπαπι ομβίηα]εδε οα]ίαπι οοπίεπάδηί. 

(3) αΠαυρίϊϊ Ίπαπο ἆε Ῥτίαρο {αρα]απι τορίαηί : Τίΐαπες αἰπηΐ 

οἰίπι ρου {ηφίαΐας Οβἱσίπι {γασίάας»ε, ἀῑδεοίοαπα ἵη 804108 

Ρατίας 60ΓΡΟΥ6, 5181 4πεπιαιε βΙ{Ιπῃ ος απἷα αΏ5Πή556, 

ςοἱἱ5 ἱπίογίπα ριιἀοπαῖς, απΠΏ Π6ΠΊΟ {ο]]ογε ἀϊδασγεία, Ἰη Πι]- 

Ζ 
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δοῖον εἰς τον ποταμὸν ῥίψαι διὰ τὸ μηδένα βούλεσθαι 

τοῦτο ἀνελέσθαι, Τὴν δὲ Ἴσιν τὸν φόνον τοῦ ἂνδρᾶς 

ἀναζητοῦσαν, καὶ τοὺς μὲν Τιτᾶνας ἀνελοῦσαν, τὰ δὲ 

τοῦ σώματος µέρη περιπλάσασαν εἰς ἀνθρώπου τύπον, 
ὅ ταῦτα μὲν δοῦναι θάψαι τοῖς ἱερεῦσι καὶ τιμᾶν προςτά- 
ξαι ὡς θεὸν τὸν Ὅσιριν, τὸ δὲ αἰδοῖον µόνον οὗ δυνα- 

µένην ἀνευρεῖν καταδεῖξαι τιμᾶν ὡς θεὸν καὶ ἀναθεῖναι 
χατὰ τὸ ἱερὸν ἐντεταμένον. Περὶ μὲν οὖν τῆς γενέ-- 
σεως τοῦ Πριάπου καὶ τῆς τιμῆς τοιαῦτα μυοληγεισαι 

Ι0 παρὰ τοῖς παλαιοις τῶν Αἰγυπτίων. (4) Τοῦτον δὲ τὸν 

θεὸν τινὲς μὲν Ἰθύφαλλον ὀνομάζουσι, τινὲς δὲ Τύχωνα. 

Τὰς δὲ τιμὰς οὐ µόνον κατὰ πόλιν ἀπονέμουσιν αὐτῷ 

ἐν τοῖς ἱεροῖς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ἀγροικίας, όπωρο- 
φύλακα τῶν ἀμπελώνων ἀποδεικγύντες καὶ τῶν κήπων, 

16 ἔτι δὲ πρὸς τοὺς βασκαίνοντάς τι τῶν χαλῶν τοῦτον 
χολαστὴν παρειςάγοντες. ν τε ταῖς τελεταῖς οὐ 

μόνον ταῖς Διονυσιακαίῖς, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλκις σχεδὸν 

ἁπάσαις οὗτος ὃ θεὺς τυγχάνει τιμῆς τινος, μετὰ γέ- 
λωτος χαὶ παιδιδς παρειςαγόµενος ἐν ταῖς θυσίαις. (6) 

20 Παραπλησίως δὲ τῷ Πριάπῳ τινὲς μυθολογοῦσι γεγε- 

νῆσθαι τὸν ὀνομαζόμενον Ἑρμαφρόδιτον, ὃν ἐξ Ἑρμοῦ 
καὶ Αφροδίτης γεννηθέντα τυχεῖν τῆς ἐξ ἀμφοτέρων 

τῶν Ὑονέων συντεθείσης προςηγορίας. Τοῦτον ὃ᾽ οἳ μέν 

φασιν εἶναι θεὸν καὶ κατά τινας ̓Ἀβόνους φαίνεσθαι παρ᾽ 
»ὅ ἀνθρώποις, καὶ γεννᾶσθαι τὴν τοῦ σώματος φύσιν ἔχ οντα 

μεμιγμένην ἐξ ἀνδρὸς καὶ Ἰυναικός: καὶ τὴν μὲν εὖ- 

πρέπειαν καὶ µαλαχκότητα τοῦ σώματος ἔχειν Ὑυναικὶ 
παρεμφερὶ, τὸ δὲ ἀῤῥενωπὸν καὶ ὁραστικὸν ἐκονμιάν- 

δρός' ἔνιοι δὲ τὰ τοιαῦτα γένη ταῖς φύσεσιν ἀποφαίνου- 
δ0 ται τέρατα ὑπάρχειν, καὶ γεννώµενα σπανίως προση- 

μαντικὰ γίνεσθαι ποτὲ μὲν καχῶν ποτὲ δ᾽ ἀγαθῶν. Καὶ 
περὶ μὲν τῶν τοιούτων ἅλις ἡμῖν ἐχέτω. η 

ΥΠ. Περὶ δὲ τῶν Μουσῶν, ἐπειλήπερ ἐμνήσθημεν 
ἐν ταῖς τοῦ Διονύσου πράξεσιν, οἰκεῖον ἂν εἴη διελθεῖν 

56 ἐν χεφαλαίοις. Ταύτας Ὑὰρ οἵ πλεῖστοι τῶν μυθογρά- 
φων χαὶ μάλιστα [οἱ] δεδοχιµασμένοι φασὶ θυγατέρας 

εἶναι Διὸς καὶ Μνημοσύνης' ὀλίγοι δὲ τῶν ποιητῶν, ἐν 

οἷς ἐστι καὶ Ἀλκμάν, θυγατέρας ἀποφαίνονται Οὐρανοῦ 
καὶ Γης. (5) Ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν δια- 

40 φωνοῦσιν' οἱἵ μὲν γὰρ τρεῖς λέγουσιν, οἱ δὲ ἐννέα, καὶ 

κεκράτηκεν ὁ τῶν ἐννέα ἀριθμὸς παντων μερα 
των ἀνδρῶν βεθαιούµενος, λέγω δὲ Ὁμήρου τε καὶ 
Ἡσιόδου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων. Όμηρος μὲν 
γὰρ λέγει 

15 Μοῦσαι ὃ) ἐγγέα πᾶσαι ἀμειθόμεναι ὀπὶ καλῇῃ: 

Ἡσίοδος δὲ καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἀποφαίνεται λέγων 

Ἐλειώ τ’ Εὐτέρπη τε Θάλειά τε Μελπομένη τε 

Τερψιχόρη τ) Ερατώ τε Πολύμνιά τ’ Οὐρανίη τε 
Καλλιόπη ϐ’, ἥ σφεων προφερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων. 

σο (3) Τούτων δ) ἑκάστῃ προκάπτουσι τὰς οἴχείας διαθέ- 

σεις τῶν περὶ μουσικὴν ἐπιτηδευμάτων, οἷον ποιητικήν, 
µελῳδίαν, ὀρχήσεις καὶ χορείας, ἀστρολογίαν τε μα] 

τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων. ΠΠαρθένους δ᾽ αὐτὰς οἵ 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟΌΙΙ 118. ΙΥ. 
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γίαπη αβ]ος[ῖς.  Τδἱᾷσπα Τετ Ῥυ»δί αοσπγαίαπα 4ο οωᾷρ ν]ρὶ 
ἹπαΙδΙΙοΠθΠα πο 46 ΤΠαπίρις δρ] ατη οοτρογίς 
5εβηλοηία. Ιίογατη αἆ Ἠπιαπί οοτρονῖς ε[ῇρίοια οοπ/[οτιπαία 
αοεγάοΓίρας. (γαδ[άκεα, Ο5ΙΡΙΠΊάΠ6 ρτο ἆθο οοΙἱ ]ηςεῖςαο, 
Τήπη Ῥοηθία, σπἱ 6015 ΠΟΠ οβςοί ΤορθγίΙ5, ἀῑνίπο α[οί 
ου] ία ἱηβ[μ]έ, ογοοβίαιο Ιπιαρῖπθιη ἵπ {οπηρ]ο οοηςοσγαν]{, 

Παωο δυΠί απ ἆο οτία Ρπαρί εί ομ]ία. γοίργος βγρί 
[αρι]απίαν. (4) Οσοι ἆθΗπα ΠΟΠΗ ΠΗγραΙαπα, αἰ 
ΤΥ6]οΠ6ΠΙ ππποπραΠί, Ίος βοΙΠΠὰ ἵπ {οπηρ]ς τρία πα ο]- 
{15 Ἠπίο ἆθο οχΙήροίας, 5ο οἴαπι ἵῃ αστῖς οἱ νῖ]ς : απὶ 
ΥΙΠΘΑΓΗΠΗ Πογίορππ(ο ομδίοᾶἷα» οςί Ργορ[οεία5. Εος ἱηςι- 
Ρε, απΙ απἷὰ Ῥομί [αδείπαπ{, αἲ Ίος ρ]εοίῖ α(ππ]αη{. ος 
ἵη Ῥασσλή (αηίαπι Ἰη]Η1ς, «ο ἵπ γε]ηιῖς οίίαπῃ Φασγῖς [ογο 
οπηπίρης Ἰ]ο ἆθο Ἠοπος Ργαφίαίας : αΏί οΙΠι οσο αἱ Ίηςιι 
πάἰομ]ο ο[βσῖος ος ἱπίνοάμοίίν. (5) Βἰπι]εια Παριίςεα 
ογίαπη {αρα]αηίας ἨονπιαρμγοάΙίπη, απ οκ Μοτοιτίο οἱ 
Ὑομενε εά1δας, οοαΗίαπη οκ πήτο(ιο ΡαγθΠί6 ΠΟΠΙΕΠ αθζθ- 
ΡΙ. Ἠππο αἲ ἆεππα 9590 ἀῑοιηί, απ] οθγέ{ς 56 {οπιρογίρας 
ΠιοηΙΠΙΙΠΙ οοπβρθο(ῖ ο/εγθης, ἵία Παςοα{ή, α{ Π{ΗΥΑΠΙ οκ 
νΙτο αἱ {οπηίπα οοπηπηϊκίαπη αβθαί, οἱ {οΥ1ηςΡ ᾳμΙάθηα Π]έογο 
0 πιο ΗΙ]α οοτροτῖβ {ΟΠΙΙΠΑΠΗ το[ίεταί; νΙγῆΙ αιίοπι (ποἱο ας 
δίγεπη]ίαίο γῖγαπα ἱπηίσίατ. ΑΠ παίατας 61 α5ηλοςἵ ρτο 
πηοηδίΓ]5 Ἠαβοπίέ, απ τατὶςδῖπιο ἵῃ Ι1σοῃα οί » ἱπίεγά πα 
π]α]α», [πίεγάπη Ῥοηα ροτίθηάαΠ{. 9οᾷ 46 Πῖς ηπης θαἰἰς 4) 

ποῬῖς ἀῑσίαπα ο5ίο. 

ΥΠ. Ρε Μιςίς Ροιτο, απατΠα ἵπ Ώασς]ὶ Πἱςίογῖα ΠΙθΠ/ίο 
Ιη{θγ]οοία ΓΕ, πο δΠΙΠΙΔΕΙΠΙ ἀῑσθγς Ἰοσι]ς αἀπιοποαί. ας 
Ρ]ετίαια απἰααίαπα 5ΟΗρίοταδ, αίᾳαο ΠπογΙΠΙ ΠΙαχίπιο 
Ρτοβαία οί αποζονίίας, Φ0ΥΙ5 εἴ ΜΠΕΠΙΟΦΥΠΟς β]ίας {αοἴῃί. 

Ραιοῖ 4ο ροµίΐς, Ιπίεγ 4ος θρί ΑΙΟΠΊΑΠ, ΟΦ]ο οἱ Τειγα 

Ρυοβεη]ίας αβδθγιΠ{. (9) Ἐοάεπι πηοᾷο 46 ΠΙΠΙΘΤΟ σαποσιο 
ἀφοτεραπί, Πάπα α {το αἰῆ ΠΟΥΘΠΙ γοορΏΦθῃ{. ἈΧογθηη- 
Γης {8μηθη ΠΙΙΠΕΓΙΙ5 ϱἰαίςςίτηοΓΙΠΗ ΒΠΟΙΟΓΗΠΗ, Ἠοπιειί, ἵπ- 

απαΠ1, εἰ Ηερίοάί οί τὰ 6επας αἰἴογαπα, (οδπηοπ]ϊς οοηῇΓ- 

πιαίας ἰπνα]αί. Τα οηίηι Ηοπηστις : 

Ῥπ]οτα νοσθ πονεπι ρεγπιπίαηί οαγπιῖηα Μαςα., 

Ηερίοᾶ 5 εἰῖαπα ποπηῖπα Πἱαταπα τεεθηκοί, Ἠΐς γογοίρις : 
Οµοαπα, Εαίεγρε(ιο, Τμαϊϊαπαο, Με]ροπιεπε/πα, 
Τεγρδίομοτε(αε, Ἐπαίοσαο, Ῥο]γπιπίαππο, Ὀναπίεαααε, 
ΟαµἱορεΠπε : Ἠσο αππα αἰίας δαροταπιίηεί ΟΠΊΠ65. 

(3) Ὀπιοπίφπο ργοργίαπα 5(πάῖ πααςῖοϊ αβίίαπα αἀἱαηραπέ; 

γετρῖ σιαία, πιοδ]αἴοπεια ροθίΐσαπα , 5α]ίαίίοπος αἱ ο]ιο- 

τΤ685, αδἰτο]ορῖαπη αἱ ορίεγα» ἀἰδοιρ]ίπας, Ὑϊγμίπες ἃ Ρ]εγίβ- 
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πλεῖστοι Ἰεγονέναι μυθολογοῦσι διὰ τὸ τὰς κατὰ τὴν 
(4) Μούσας δ᾽ 

ο / ο. 

αὐτὰς ὠνομάσθχι ἀπὸ τοῦ μυεῖν τοὺς ἀνθρώπους ,. τοῦτο 

παιδείαν ἀρετὰς ἀφθόρους δοκεῖν εἴ εἶναι. 

δ) ἐστὶν ἀπὸ τοῦ διδάσχειν τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα χαὶ 
Ἑκάστη δὲ προςη- 

Ἱορίᾳ τὸν οἰκεῖον λόγον ἀπονέμιοντές φασιν ὠνομάσθαι 
ὑπὸ τῶν ἀπαιδεύτων ἆ Ὑνσούμενα. 

τὸν μὲν Κλειὼ ὃ διὰ τὸ τὸν ἐκ τῆς ποιήσεως τῶν «γιος 

μιαζοµένων ἔ ἔπαινον µέ Ύα Ἀλξος περιποιεῖν τοῖς ἐπαι- 

νουµένοις, Εὐτέρπην ὃ δὲ ἀπὸ τοῦ τέρπειν τοὺς ἄκροω- 
/ 5 ὸν ας / 9 ” / ολ ο Ἅ 

µένους τοῖς ἀπὸ τῆς παιδείας ἀγαθοῖς, Θάλειαν δὲ ἀπὸ 
ο Ν. λ Δ / Δ λ ου / 

τοῦ θάλλειν ἐπὶ πολλοὺς χρόνους τοὺς διὰ τῶν ποιηµά-- 
/ / λ 3 ο 

των ἐγχωμιαζομένους, Μελπομένην δὲ ἀπὸ τῆς µελῳ- 
ο/ δι Ν 2 / ψΨυγα" /εισθ Τε ρα 
δίας, δι Ἶς τοὺς ἀχούοντας Ψυχαγωγεῖσθαι, Τερψιγό- 

ρην δὲ ἀπὸ τοῦ τέρπειν τοὺς ἀκροατὰς τοῖς ἐκ παιδείας 
λ λ ΔΝ .ω 

περιγινοµένοις αγοθαῖςς Βροτὼ δὲ ἀπὸ τοῦ τοὺς παι- 
/ . ον ; 

δευθέντας ποθεινοὺς καὶ ἐπεράστους ἀποτελειν, Πολύ- 
ο» λ ων / .ω 

µνιαν δὲ ἀπὸ τοῦ διὰ πολλῆς ὑμνήσεως ἐπιφανεῖς 
. λ λ ο / 

χατασχευάζειν τοὺς διὰ τῶν ποιημάτων ἄπχθανατιζο- 
/ ω. ο / 3 / πλ ο .. ΔΝ ὃ , 

µένους τη δόξη, Οὐρανίαν δε ἀπὸ τοῦ τοὺς παιδευθέν- 
νε ολη. οπρεσθαι ποδο ῥβα ών» απσριρ ο τας ὑπ αὐτῆς ἐξαίρεσθαι πρὸς οὐρανόν' τῇ γὰρ δόξη 

λ ν / ο ν.. ς ολ 1 οι ὰ 3 [/ 

καὶ τοῖς φρονήμασι Ρετεωρίς εσθαι τὰς ψνχ ς εἰς ὄψος 

οὐράνιον: Καλλιόπην ὃ δὲ ἀπὸ τοῦ καλὴν ὅπα προϊεσθαι, 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τῇ, εὐεπείᾳ διάφορον οὖσαν ἀποδοχης τυγ- 

χάνειν ὑπὸ τῶν ἀκουόντων. 
φ τει ο) - 3 / 3 / 

ΥΠΙ. Τούτων ὃ' ἡμῖν ἀρχούντως εἰρημενων µετα- 

θιθάσοµεν τὸν λόγον ἐπὶ τὰς Ἡρακλέους πράξεις. 

Οὐκ ἀγνοῦ δ) ὅτι πολλὰ δύςχρηστα συµθαίνει τοῖς 
οω λ κ) /{ λ ἃ 

Ἱστοροῦσι τὰς παλαιὰς μυθολογίας, καὶ μάλιστα τὰς 

περὶ Ἡρακλέους. Τὸ μὲν γὰρ μ.εγέθει τῶν κατερ- 
/ ς / ς Α/ 

γασθέντων ὑμ.ολογουμένως οὗτος παρποεορτα: πάντας 

λ 32 οσο» {ά οσο οω / ο / ο / 

τοὺς Εξ αἴωνος σαι 5η ια παραοο θέντας: δυςε- 

φικτον οὖν ἐστι τὸ κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον τῶν πρα- 

χθέντων ἁπαγγεν αι καὶ τὸν λόγον ἐξισῶσαι τοῖς τηλ "- 

χούτοις ἔργοις, οἷς διὰ τὸ μέγεθος ἔπαθλον Ἡν ἡ 

ἀθανασία. ({5) Διὰ δὲ τὴν παλαιότητα χαὶ τὸ παρά- 

δοξον τῶν ἱστορουμένων παρὰ πολλοῖς ἀπιστουμένων 

τῶν μύθων, ἀναγχκαῖον ἢ παραλιπόντας τὰ μέγιστα τῶν 

πραχθέντων καθαιρεῖν τι τῆς τοῦ θεοῦ δόξης ἢ πάντα 

9 
3 λ οω ϱ) / ο. Αν / . / 

Ένιοι γαρ των αναγινωσχκοντων ου οικαια 7ροµ.ενοι 

ς / - 3 

διεξιόντας τὴν ἱστορίαν ποιεῖν ἀπιστουμένην. 

2 ο. - / 

χρίσει τἀχριθὲς ἐπιζητοῦσιν ἐν ταῖς ἀρχαίαις µυθολο-- 
- / αν 3 οσο 

γίαις ἐπ᾽ ἴσης τοῖς πραττοµένοις ἐν τοῖς καθ ἡμᾶς 
/ Ν ν ο / κο 3 ο 1 λ / 

χβόνοις, καὶ τὰ δισταζόµενα τῶν ἔργων διὰ τὸ μέγεθος 
ε ο» ϱ) ς λ / / ΑΛ ς λέ 
ἐκ τοῦ καθ) αὑτοὺς βίου τεκμιρόµενοι, τὴν Ἡρακλέους 

ο ο ο πω 4 οω 

δύναμιν ἐκ τῆς ἀσθενείας τῶν νῦν ἀνθρώπων θεωροῦσιν, 
/ ο Ἰ 1 [4 β } ο / ο” 3! ϱ 

ὥστε διὰ τὴν ὑπερθολὴν τοῦ μεγέθους τῶν ἔργων ἄπι- 
κ.» λ / Ζ  λ β λ λ 3 ο 

στεῖσθαι τὴν γραφήν. ({4) Καθόλου μὲν γὰρ ἐν ταῖς 

ἱστορουμέναις μωθολ. ογίαις οὐκ ἐκ παντὸς τρόπου πι- 

Καὶ γὰρ ἐν 
/ Ζ΄ / ” 5 

τροις, πεπεισµενοι μήτε Κενταύρους διφυεῖς ἐξ 

οω 3 / / - 

χρῶς τὴν ἀλήθειαν ἐ ἐξεταστέον. τοῖς θεά- 

ἕτερο- 
-ω Ἅ / / η) / / 

γενῶν σωμάτων ὑπάρξαι μήτε Τ ηρυόνην τρισώµατον, 
ΔΝ / αν Ἄ / λ ν 

ὅμως προςδεχόµεθα τὰς τοιαύτας μυθολογίας, χαι ταῖς 

(ϱ Καὶ 

γὰρ ἄτοπον Ἡραχλέα μὲν ἔτι κατ ἀνθρώπους ὄντα 

/ Δ ο ο / 

ἐπισημασίαις συναύξοµεν τὴν τοῦ θεοῦ τιμήν. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚ«ΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. [65 364.) 

σπα ροεγμϊροπίατ, ααοᾶ μοηθςίος ἀἱδο]ρ]ίπα» γἰγίαίος ἵποοι- 

ταρίω γἰάεαπίαγ 6566. (4) ΝΟΠΙΕΠ ἃ μνεῖν ἀαιϊγαηί, ααοά 

ο5ί, ἀοσεο Μοπαδία αΗΙασιθ οἱ απο Ἱπάοσίογαπα οοση!ῖο- 

ΏΘΠῃ [ασίαηί. ΟοΠΡΥΠαΠΙ ο[ἵαπα ἱηση]15 ποπηΙπΙρα5 τα ΊοΠΘΠΙ 

αρροηπιπί. 019, αἴπηί, ἴπᾷς ποπαϊπαίαι, αποά απ ροείαγΙτη 

επέοηηῖ» οε]ευγαπίας, πιᾶρπα ἰπίαυ Ἠοπηῖηες ρ]οτῖα οπαηέ; 

Ἐπίοτρο, αοά αμἀ]ίογος Ἰοπορί ογιά]Ποπίς [γασία ἀε]α- 

οίεί; ΤμαΠα αιοᾷ Ἰοηδήπ1 αἆ (οπιρας Πογθαπί παῖ σα ληῖ- 

Ρι5 οε]ερταπίαγ; ΜεΙροπιεῃο ἀἰσίίατ α ππε]οᾶία, απο ουπι 

νο]αρίαίθ ἵη πιθηίος 5ο αιπάἰίοταπα ἱηδίησαί: Τετρείσμοτα, 

αποᾷ Ῥοπί5 αὐ ογιαΠῖοπε Ργο[εςο(ῖς ἀῑδείρα]ος ορ]αοίεί; Ἐτα- 

ἴο, απῖα ἀοοῖῖς αριιᾶ οηη65 αΠΙΟΤΕΙΠ αἱ ἀαδιάθγΙα τη οοποΙΠεί: 

Ρο]γπηπία, αποά Ἱππποτία Ῥεγ σαγπιπα ρ]οπία: (γαηβορα 

πηυ ία ΗΥΩΑΠΟΥΙΠΙ ἀεσαπία[ίοπο Ιηηςίτες τοάάαπίηη» Ὀταπία, 

απῖα ἹηςΗΗ1 αὐ οα εἰ ἀοείῖ αἆ οσ]απα πδαιθ ο[[ογαπί : 

ιουῖα εηΙΠα εἰ 5 ρ]{μαί δρ]τ]α αἆ ἱρδαπῃ οσ]ἱ γογίῖσθηα απ]πηϊ 

ἐγεµιηίαν; 6αἱορο {αηάσεπα, ααοά ρα]ομγάπι γοσῖ 5οπΙ Πα 

επη(ίαί, Ίος οί, εἰοσφηῖ αἳ εβτπηϊπϊ5 ρτορίαπα Ἠοποι1βσαΠα 

απάἰίογαπα οοπηρΓοΡΙΙΟΠΕΠΙ πΙθγθα{ΗΓ. 

ΥΙΠ. Ηϊ5 απαη{ΙΠῃ 58118 οδί αἨ ποβῖ6 Παςίθηιι5 Ο0ΠΠΠῃΘ- 

1ΛΟΤαΙΙ5, αἆ 165 αΏ Ηετομ]ε σρδίας ογαΙΙΟΠΕΠΙ {γαμδίθγεης. 

Ίοηῦ. αιίθΠι Ισποιο πηυ]ίας 5 οειΓ5ατο ἀἰ[ιοαιίαίες, αί 

τοείθγαπαι, οί Ροββςιπαπι ἨΠοτομ]ίδ, αεία παιταοπο Πί- 

είοπίρα οχροπαπί. ΟΠΙΠΙΗΠΙ εηῖπα το σρρίας, άπᾶδοαπαιε 

Ρε οἵηηθΕ πΙαΠά1 οἰαίες πλθηποτία Ποπηῖηπα οΠηρ]εχα ο»ΐ, 

Μο πΠ5 πιαρηΙπάίηθ Ίοησα αχοεςεῖς5ο ππογ]{ο ργαϊσαίατ. 

ΑτάπΠΙ οί ἰδίίατ ας ἀἱΠιο]α , ααα» νἰς 116 ρογθςῖέ, Ρτο ᾱἷ- 

σι]{αΐο ο41556Γ6Γ6, αἱ πιασηΠπάΙηΠΘΠΙ ΟΡΕΤΙΠΙ, άΠογΙΠΙ ἵπι- 

πηοτίαΠίας Ῥνπηῖαπι Πΐ, οτανίίαίε οταβοηῖς αἀαιατθ. 

(9) Φπαπα επίπι οὗ γαίιςίαίθµα εί Γ6γαΠ1 Ιη5δο]επίίαπι {αυριο 

αραά «οΠΊρ]ατες5 Πάεπῃ ΠΟΠ ΙηπναπίαηΕ, Πθοθεδθ θ6δί πί γε 

ππαχ]πηῖς (αοἰποιίρας 5Ι]θη{ῖο ργωεπ(ῖς, οχἰςηλα[ίο ἀάὶ πηῖ- 

μισαίανς ααἲ, οπηπίρα5 γοσθηςῖ(ῖς, μἰςίοιΊα Πά95 οἰεγείατ. (3) 

Πιαοίογαπα οΠΙΠ1 ποηπ 1, αααπι Ιπίσαο 58πε ]αά1οἷο εχασίαπι 

η πάττοοπῖρας απᾳαῖς γετϊίαίεπ ποη 5εοῦς ας Τη τεβΙΒ 

ΠΟΡΤΟ {6πιροτθ βοςί15 τοσιίταηί, ἀεσπε {ας(ῖ5, αδ πιδρηϊ- 

{πᾶο ἵπ ἀπρίαπῃ γοσαξ, Ρτο 510 σία[ῖ5 ταίίοπε οοπ]εσίαΓᾶπι 

{ασϊαπί; Ποτοι]ῖ5 αποσπθ γίγες Ῥγο ἨοπηΙπΙπη πΙΠό γ]νεπ σπα 

προςαΐο ορςπιαη{. Ηϊρίοιίος Ισίίατ τοἰαβοπὶ οὐ ἵπι- 

(4) Αἰιαιαῖ ἵπ 

{αρα]οςίς παγγαἰοπῖρις τουία5 πο {είγῖοε αἆ αΠΙΙΙΡΙΠη χᾶ- 

καπ οίαπα 1π {λθαίτς, {απηείδί πει εχ ἀῑ.. 

ΏΊΘΗΡΑΠΗ ΓθΥΙΤΏ απηρΠπάϊπεμα Π465 ἀεγοραίαγ. 

πηηαπάα οί. 

νογεῖς πα(αγῖς οοπβαίο5 Οδηίαιτο5, πηΘθαιο ἄ6ΤΥΟΠΕΙ ΓΙΟΟΓΡΟ- 

ΤΟΠΙ. οχδΜ1ῖ5δο ιο οθτίο ογθάαπηδ, ΟΠΙΗ {8ΥοΓθ {8ΠΠΕΠ 

(αβα]α5 µαςσςο οκοἱρίπια5, εί αρρΙα5Η Ποδίτο ΠΟΠΟΓΕΙΗ ἀεί 

απρῄσαπας. (0) Εἰσπίπι ααὶ που Γαθηΐί αρειγάυπη, Ηετ- 

οπ]θια, ἱπίου πποτία]ες αὀμαο γεγδαηίεπη, 5ἱς ο! Ῥεπῃ {6/8 - 



{ούᾳ, 965.) 

:ποῖς ἰδίοις πόνοις ἐξημερῶσαι τὴν οἰκουμένην, τοὺς δ᾽ 

ἀνθρώπους ἐπιλαθομένους τῆς χοινῆς εὐεργεσίας συχο- 

φαντεῖν τὸν ἐπὶ τοῖς καλλίστοις ἔργοις ἔπαινον, καὶ 
λ η / διὸ ε σος ος 

τοὺς μὲν προγόνους διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀρετῆς ὅμο- 
/ .” ο .ω Ν 3 / κο λ 

6 λογουμένην αὐτῷ ο κρησαν τὴν ἀθανασίαν, ἡμᾶς δὲ 
Ν { κ] / 

πρὸς τὸν θεὸν μηδὲ τὴν πατροπαράδοτον εὐσέθειαν 

διαφυλάττειν. Ἀλλὰ γὰρ τῶν τοιούτων λόγων ἀφέ- 
μενοι διέξιµεν αὐτοῦ τὰς πράξεις ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀκολούθως 

τοῖς ἀρχαιοτάτοις τῶν ποιητῶν τε χαὶ μυθολόγων. 

ιο ΙΧ. Ἑῆς Ἀκρισίου τοίνυν Δανάης καὶ Διός φασι 

γεγέσθαι Περσέα" τούτῳ δὲ μιγεῖσαν τὴν Κηφέως Ἀν- 
ῶ / 3 / ο» ψΜ / 

δρομέδαν ᾿Ἠλεκτρύωνα γεννῆσαι, ἔπειτα τούτῳ τὴν 
Πέλοπος Εὐρυδίχην συνοικήσασαν Ἀλκμήνην τεκνῶσαι, 
χαὶ ταύτῃ Δία µιγέντα δι’ ἀπάτης Ἡρακλέα γεννῆσαι. 

16 Τὴν μὲν οὖν ὅλην τοῦ γένους ῥίζαν ἀπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν 

γονέων εἰς τὸν µέγιστον τῶν θεῶν ἀναφέρειν λέγεται 
λ 3 / / ια λ / λ 

τὸν εἰρημένον τρόπον. (5) Τὴν δὲ γεγενηµένην περὶ 

αὐτὸν ἀρετὴν οὐκ ἐν ταῖς πράξεσι θεωρηθῆναι µόνον, 
3 λ Ν λ ω / / Ν Ν 

ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς γενέσεως γινώσχεσθαι. Τὸν γὰρ 

50 Δία µισγόµενον Αλκμήνη τριπλασίαν τὴν νύχτα ποιῇ- 
σαι, καὶ τῷ πλήθει τοῦ πρὸς τὴν παιδοποιίαν ἀναλω- 

θέντος χρόνου προσημῆναι τὴν ὑπερβολὴν τῆς τοῦ γεν- 
νηθησοµένου ῥώμῆς. {3} Καθόλου δὲ τὴν ὁμιλίαν 
ταύτην οὐκ ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας ἕνεκα ποιήσασθαι;, χα- 

9ὔ θάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων γυναικῶν, ἀλλὰ τὸ πλεῖον τῆς 
Ν / / λ λ ψ Ν 3 

παιδοποιίας χάριν. Διὸ καὶ βουλόμενον τὴν ἐπιπλο- 
/ 4 / λ ἀ ο ἡ, 

κἢν νόµιμον ποιήσασθαι βιάσασθαι μὲν μὴ βουληθῆναί, 
.. Ἱ] 3 ο Ελ /’ Ν / λ 

πεῖσαι δ᾽ οὐδαμῶς ἐλπίζειν διὰ τὴν σωφροσύνην: τὴν 

ἁπάτην οὖν προκρίναντα διὰ ταύτης παρακρούσασθαι 

30 τὴν Ἀλκμήνην, Ἀμφιτρύωνι κατὰ πᾶν ὁμοιωθέντα. 

(4) Διελθόντος δὲ τοῦ κατὰ φύσιν χρόνου ταῖς ἐγχύοις, 
. Ν ’ Δ Δ ς / ο 3 / ο 

τὸν μὲν Δία πρὸς τὴν Ἡραχλέους γένεσιν ἐνεχθέντα τῇ 

διανοία προειπειν παρόντων ἁπάντων τῶν θεῶν ὅτι τὸν 

κατ ἐκείνην τὴν ἡμέραν γεννώμενον Περσειδῶν ποιή- 
[όν ο 

4ὔ σει βασιλέα. Τὴὸν δ' Πραν ζηλοτυποῦσαν, καὶ συν- 
Δ Ὑ ΕΙ / / ο” Δ 

εργὸν ἔχουσαν Εἰλείθυιαν τὴν θυγατέρα, τῆς μὲν 

Αλκμήνης παρακατασχεῖν τὰς ὠδίνας, τὸν δ) Εὐρυ- 

σθέα πρὸ τοῦ καθήκοντος χρόνου πρὸς τὸ φῶς ἀγαγεῖν. 

(6) Τὸν δὲ Δία καταστρατηγηθέντα βουληθῆναι τήν 

40 τε ὑπόσγεσιν βεθαιῶσαι καὶ τῆς Ἡραχλέους ἐπιφανείας 
ο / 5 κ ο ο 

προνοηθῆναι. Διό φασιν αὐτὸν τὴν μὲν ραν πεῖσαι 
ο / μ ς νο] οἳ ) λ 3 / ς / 

συγχωρῆσαι βασιλέα μὲν ὑπάρξαι χατὰ τὴν ἰδίαν ὑπό- 
ν δτι / λ ο) « / / έ ΔΝ 

σχεσιν Εθρυσθέα, τὸν δ Ἡραχλέα τεταγμένον ὑπὸ 

τὸν Εὐρυσθέα τελέσαι δώδεκα ἄθλους οὓς ἂν Εὐρυσθεὺς 

4ὔ προςτάξη, χαὶ τοῦτο πράξζαντα τυχεῖν τῆς ἀθανασίας. 

"(6) Ἀλκμήνη δὲ τεχοῦσα, καὶ φοθηθεῖσα τὴν τῆς ρας 

ζηλοτυπίαν, ἐξέθηχε τὸ βρέφος εἲς τὸν τόπον ὃς νῦν ἀπ᾿ 
-. ων) 

ἐκείνου καλεῖται πεδίον Ἡράκλειον. Καθ’ ὃν δὴ χρό- 
ψο Α0. ρω Ν --- Ἡ ο” Ε λ ϱ ! / κ» 
ον Ἀθηνᾶ μετὰ τῆς Ἡρας προςιοῦσα, καὶ θαυμάσασα 
ο δ/ Ν / / ᾿ 4 

"0 τοῦ παιδίου τὴν φύσιν, συνέπεισε τὴν Πραν τὴν θηλὴν 
[α - πω οί Αλ 5 λ λα ια { / ὑποσχεῖν. ἸΤοῦ δὲ παιδὸς ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν βιαιότερον 
ἐπισπασαμένου τὸν θηλήν, ἡ μὲν ρα διαλγήσασα τὸ 

Βρέφος ἔῤῥιψεν, Ἄθηνᾶ δὲ κοµίσασα αὐτὸ πρὺς τὴν 

μητέρα τρέφειν παρεχκελεύσατο. (7) Θαυμάσαι δ᾽ ἄν 
ΡΙΟΡΟΝΟΣ. . 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌὈΙΙ ΙΡ. 1ν.: 1959 

ταΠ1 ]αροββ5 Ρρασα {Πα γοβίᾶ(ςδο ;- Ποπιίμος πετο, Ῥοποί- 
ορη{{ο. οπιπί 5 Ριεροβ(ο ομΗΐος, Ἰαμάςς ρυ]ομογεϊπηίς ο]αξ 

υχογΠ(ς ἀεὐίίας οα]απηπ]ατὶ : αίαιο πηαίογος Πποδίτος οοπ]αΠοἶς 

οἳ φι/[γαρῖϊ οὐ οπιηθη{ίαηα γἰγ(ἶς ΠΟΠΟΓΟΡ Ἰπιροηάϊςςο 

ἱπηΙοΟΓ{α]65: ηος Υθγο ης ἁθοερίαπη απϊάσπι αἲ 115 Ριείαίοιι 

ουρα ἀθυα Ἠιο (αογὶ 4ο 6ΟΠΒΘΙΥάΥ62 ὙδγΙπι Πῖς πο οπιῖς- 
8ἱ5 γ65 Ρ6Υ 6ΙΙΠ1 ρεδίας, Ρτου{ ροεία’ οἱ [αρη]αίογος απΙσι]5- 

βΙπηί Ἠα5ο6ρ γεσϊίαπί, αἲ {ΠΙΠο ΓΤορείοιηΙς. 

ΙΧ. Ἐκ Αοπὶςίϊ Π]ία Ώαπας 6ἱ ᾖογο παίΙΠι [αγ η{ ΡΟΤΕΘΗΠΙ. 

Ηυ]ο ΑπάΤοππεία, Οερ]αί παία, Ἐθοίγγοποπη Ῥοροηί, οκ 

απο Βαγγάίσα, Ῥο]ορί5 βΙία, ΑΊΟΠΙΘΠΘΗ φδεερί.. πα ας 

Ρευ [αασίαπα δαρρίέογ εοηΡτθδδα5 Ηοτομ]επα ρτουγθαγ{{. Ἠοο 

βίίαγ πιοάο {οίαπι σοποτίς ταάϊσθπα, αποᾶ πίγαπηᾳπο ραγεη- 

ἴεῦι α]πεί, αἆ πιακίπιαπι τοίμ]]οο ἀἆθοταπι ροτμ]βοίν. 

(9) Υἱνίαβ εἶας που {αηίαπα ο [αοἰποτίρας δρθοἰαίαγ, ΎοΓΗΠι 

ααπι, ΡηΙδ(ΠαΙΗ Παδοθγείατ, ἀγσηπποηία. οἱ Ργοςἱά. 

ΝαπΙ ἆππη φΦαρρίΐοτ ο ΑΙόππεπα σοπομηΒίέ, (τἱσοπιίπαπι 

{ος ποσίεπα, αἱ {οπΙροΓῖς ἵπ. ΡγοςΓθαΙΟΠΘΙΩ. ΙΠβΠ{ἱ 8Ρ8{10 

Ρογίαπά1έ, απαπία ρτοσγθαίας τοβογῖς απηρ]ιάἴπο οί θα{α- 

τη. (0) Οοἵη Ύθγο Ιδίππι ποαπασπαπα αἲ απηαίοτία Ρύο- 

[οσίαπα οπρἰ[ίαίο αἰαηί, αἱ αἰῖας 1 οἴτοα Ιμ]ίγος αροἰδ1ε; 

564 βιρηεπάα αἱ ρΙατίπιαπη 5οβο]ἰ5 οπιιδα. Ι46ο (παπα ]οςῖ- 

πχαπα ἨΙΠΟ αΠΙΡΙΘΧΙΠΙ 6556 Υο]]δί, α νἰο]οηία 5ἱρί 6οπι- 

ΡΥΕΡΘΙΟΠΘ {6ΠΙΡΕΙΔΠ8, Πθ6Ο ΡεΓ5ηαδίοπε 5ο αἰαιίά οα[[οοίι- 

τιπη, οϐ ἱησυΙαΓΟΠΙ ΓεπΙΠ οαβίΠαίθιη, 8ΡΟΤαΠ5, ἀο]ο 

ΑΊΙΟΠΙΕΠΕΠ ασρισά(έαν οί ἀθ]ιάῖξε, ἀάπι ρου οπηπία αἱπηΠ{ι]- 

ἀϊπαιη Απιρημιγοηις οππεηΗ (αν. (4) ὅ8πι αππῃι ἔοπιριις 

ἃ παίατα σνανἰάϊς οοηβ{αίαπα αἀθςςοί, δηρρίίοι, ἨΠοτοι]ϊς 

πα ἡγιίαιἰ πεη{εΠ1 αἀγοατίθης, ἵπ οππίαπα ἀ6ογΙΠΙ ΡΓΟΡΦΘΙ- 

μα οπηπ{αγΙέ, 5ο 1ο ἀῑο ηαίππα Ῥογεϊάαγατη ΤθρθΠῃ 6556 

οτοαίατυπη.  ἆππο ἰβίίν, 2ε]ο[γρία Παρταῃς, θα ΠΗΠγία η 

φοοϊείαίθπῃ αβδιπηία., ΡᾶΓίΗΠΙ ΑΙΟΠΊΘΠΣ: 5Η5ρεπά1{, Ετγςί]ιθα- 

(5) Είδί αιίεηι 

Φαρρίίον αἁδία φαποπῖ5 οἰτοιπιγαπία5 οναί, ΠΙ]ο {απιεη 

απο ποπάαπα π]α(αγάΠα ἵπ Ἰπέσπα ργοάχΙ{. 

πῖπαςδ, αἱ Ῥτοπηί55ί βάθπαι αχρ]θΓεί, ργογίάαπα οἰανίαί(ἴς 

Ἠοιοι]ς οαγαπα 5μ5οθρίί. Τά6ο Φαποπὶ Πάπα Ρεγ5αςίθδο 

(οτυπί, αέ, ααοά 1ρ56 Ργοπηίδγαί, Ρεγπη]ςείς ΕΠΥΥΡΙΠ6Ο γορηϊ 

σιΏογηαομ]ί5, Ἠοτοι]ες αἱ φηβ]εοία5, ρείαςῖς ἀποάθοίπι, 

σπα. Ππρεγαςδοί Εγδίλεις, οργαπηηίρας, ἀθοταπα ἵπῃ- 

πιογία]ίαπα οοηδογο Ῥομτοίαγ. (6) Αἰοπιεπα απίσπη υἨί 

Ρορονί{, Ἱηγιάίαπη {αποπί5 πείΙθης, ἵπ οἄΠΠΡΙΠΙ, αῖ Ηοι- 

ομ]οις Ἱπάο αρροµαίατ, Ἱπ[απίοπι οχροηϊ. Οπο {εΠιρογα 

Μίποινα, οΠΠΙ ΦΙΠΟΠΘ Δοθράθη5, 4ΠΠΠΙ ΡΙΘΓΙΠΙΠΙ ΠΟΠ ἱΠο 

αἀπἹΙταΙοπθ οοπ{οπηρ]ατείαν, αποίον Αί Ζαποπί, αί πιαβ]- 

π]απα οἱ αρρ]ίσαί. Οὐα 5πργα ἁίαίεπα Π]απι οοπιργθβῖιι5 

νο]Πσαία, ἀο]οτῖς απο Ἱππραίίεης αἰάπππΙπ αὈ]οο[ί : 41θπι 

{ο]ἱεης Μίποινα ἀοππΙα παορονίαξ, πιαἰτίααα πη(τίσαπά απα 

(7) Ηἰο πισγῖίο αἰἰφηῖς πλἰταβῆονα [ογίππα" 63: 
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τις εἰκότως τὸ τῆς περιπετείας παράδοξον Ἡ μὲν γὰρ 

στέργειν ὀφείλουσα µήτηρ τὸ ἴδιον τέκνον ἀπώλλυεν, 
ἡ δὲ μητρυιᾶς ἔχουσα μῖσος δι ἄγνοιαν ἔσωζε τὸ τῇ 
φύσει πολέμιον. 

Χ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἡ μὲν ρα δύο ὃ δράκοντας ἀπέ- 

στειλε τοὺς ἀναλώσοντας τὸ βρέφος: ὃ δὲ παὶς οὐ χα- 
Ν ς / ο κ ο. λ η / ἔ ᾱ 

ταπλαγεις ἕκατερα των χειρων τον αυχενα σφι ας | 

3 , 
ἀπέπν νιξε τοὺς δράκοντας. Διόπερ Ἀργεῖοι πυθόµενοι 

ΔΝ ς λα: ο / ς/ ο. 

γεγονος Πρακλέα μμ σας Ἡ δι Ηραν 

ἔσχε κλέος, Ἄλχαϊον πρότερον χκαλούμενον. Τοῖς 
λ . 3/ ιά ον ή / ’ 

μὲν οὖν ἄλλοις οἳ γονεῖς τοὔνομα περιτιθέασι, τούτῳ 

ὲ µόνῳ ἡ ἀρετὴ τὴν προςηγορίαν ἔθετο. 
Δ ο. 3 σ Δ 3 / ο Ἆί ο.) ει / 

8 ταῦτα ὃ μὲν Ἀμφιτρύων φυγαδευθεὶς εΧ Σίρυνθος 

µετώχησεν εἰς ΟΘήθας: ὁ δ' Ἡρακλῆς τραφεὶς καὶ παι- 

δευθεὶς καὶ μάλιστα ἐν τοῖς Ὑυμνασίοις διαπονηθεὶς 
ἐΥ ένετο ῥώμῃ τε σώματος πολὺ προέ έχων τῶν ἄλλων 

νεωννα)! ψυχῆς λαμπρότητι περιθόητος, ὅς γε τὴν 
ἆλ ῴος ὢ ῶ ἐν ἠλευθέρωσε τὰς Θή6 ἠλικίαν ἔφηθος ὢν πρῶτον μὲν ἠλευθέρωσε τὰς Θήέας, 
5 / 
ἀποδιδοὺς ὥς πατρίδι τὰς προςηκούσας χάριτας. (8) 

Ὑποτεταγμένων γὰρ τῶν Θηθαίων ᾿Εργίνῳ τῷ βα- 

σιλεῖ τῶν Μινυῶν, καὶ χατ᾽ ἐνιαυτὸν ὥρισμένους φόρους 
[ά ο να ε] ο λ λ ο. ιν 

τελούντων μεθ’ ὕθρεως», οὐ καταπλαγεὶς τὴν τῶν δε- 
ο / ζς ο θά 3  λ Ἀ λα 3 λέ 

δουλωμένων ὑπεροχήν, ἐτόλμησε πρᾶξιν ἐπιτελέσαι 

περιθόητον' τοὺς γὰρ παραγενοµένους τῶν Μινυῶν ἐπὶ 

τὴν ἀπαίτησιν τῶν δασμῶν καὶ μεθ ὕθρεως εἴσπρατ- 
/ 9 / ἐξέέ. μ] τν  λ ᾿ 

τοικένους ἀκρωτηριάσας ἐξέθαλεν ἐκ τῆς πόλεως. (4) 

ἐξαιτοῦντος τὸν αἴτιον, Κρέων βασιλεύων 

«2 οϱ2 

πι / μα) 

Εργίνου ὃ 
σα Ὀ / Δ ΔΝ Δ / οω μια ’ 

τῶν Θηβαίων καὶ καταπλαγεὶς τὸ βάρος τῆς ἐξουσίας, 
ο] ον ο μία λ 3 ο» 5 / ς 
ετοιμος Ὥν εκόιοοναι τον αιτιον των ἐγκλημάτων. 0 [ 

ΠἩρακλῆς πείσας τοὺς ἡλικιώτας ἐλευθεροῦν τὴν πα- 

τρίδα, χατέσπασεν ἐκ τῶν ναῶν τὰς προςηλωμένας 

πανοπλίας., ἃς οἳ πρόγονοι σχΏλα τοῖς θεοις ἦσαν ἀνατε-- 

θεικότες' οὐ γὰρ ἣν εὑρεῖν κατὰ τὴν πόλιν ἰδιωτικὸν 

ὅπλον διὰ τὸ τοὺς Μινύας παρωπλικέναι τὴν πόλιν, ἵνα 

μηδεμίαν λαμθάνωσιν οἳ κατὰ τὰς Θήόας ἀποστάσεως 

ἔννοιαν. (6) ὍὉ δὲ Ἡρακλῆς πυθόµενος ᾿Εργϊῖνον τὸν 

βασιλέα τῶν Μινυῶν προςάγειν τῇ πόλει μετὰ στρα- 

τιωτῶν, ἀπαντήσας αὐτῷ κατά τινα στενοχωρίαν, χαὶ 
τὸ μέγεθος τῆς τῶν πολεμίων δυνάμεως ἄγρηστον 

ποιγσας, αὐτόν τε τὸν Εργῖνον ἀνεῖλε καὶ τοὺς μετ᾽ 

αὐτοῦ σχεδὸν ἅπαντας ἀπέκτεινεν. Ἄφνω δὲ προςπε- 

σὼν τῇ πόλει τῶν Ὀρχομενίων καὶ παρειεπεσὼν ἐντὸς 
τῶν πυλῶν τά τε βασίλεια τῶν Μινυῶν ἐνέπρησε καὶ 

τὴν πόλιν κατέσχαψε. (6) Περιθοήτου δὲ τῆς πράξεως 

γενομένης καθ) ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ πάντων θαυμα- 
ζόντων τὸ παράδοξον, ὅ μὲν βασιλεὺς Κρέων θαυμάσας 

τὴν ἀρετὴν τοῦ νεανίσκου τήν τε θυγατέρα Μεγάραν 
συνώχισεν αὐτῷ καὶ καθάπερ υἱῷ Ὑνησίῳ τὴν πόλιν 

ἐπέτρεψεν' Εὐρυσβεὺς ὃ δ᾽ ὅ τὴν βασιλείαν ὁ ἔχων τῆς Ἂρ- | 

Ἰδίας ὑπαποκήσσετην Ἡρσχλέους αὔξησιν, μετεπέμπετό 

τε αὐτὸν καὶ προςέταττε τελεὶν ἄθλους. (1) Οὐχ ὑπα- 

κούοντος δὲ τοῦ Ἡραχλέους, Ζεὺς μὲν ἀπέστειλε δια- 

κχελευόμενος ο. Εηροσθη» Ἡρακλῆς ὃ δὲ παρελ- 

θὼν εἲς Δελφοὺς καὶ περὶ τούτων ἐπερωτήσας τὸν θε όν, 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 

(5) Μετὰ | 

(00 950.) 

5Η αἀπηνθίαν. ΝαΠΙ Πλαί6ς, αι ΙαἰαΤαΙΟΠΙ οκ 5α ηαίο . 

ΔΠΊΟΥΘΠΙ ἀεβεραί, ροναἰέα ης ἰν]ίς αἲ απσδ πονονοα!ὶ 

ἵῃ αυτη ο {ο Παρταβαί, ηΔίαΤα αἰίας Πππηίσαπα οκ. Ισηογαη ία 

θογγανΙ{. 

Χ. Ρορί μῶς ἀῑος Φ1Πο ἀΤαεοπες οπηϊςῖί Ιπ[απίθπι ἀθσίι- 

Πίπτορ. Αἱ 1ο ΠΠ] Ῥογίδηίας, οσο] οογαπι παίταπιθ 

ΊΠΦΠΙ οοηεἰτ{6ΙΙ5, αΠΠΡΟΣ δ/[οσαν{{. ΕαΙΙ οὗ σαήδαπι Α{- 

ΒἰνΙ, 46 Ίχου εγοπία οοιίῖοτες [αοίί, ἨΗογομ]ῖς ΠΟΠΙΘΩ ΡΙ6ΓΟ 

παἱάσνυπί, ααοά ηἰπηίγαπη ρει Φ4ΠοΠθΙη (Ηεταπι) σἱοτία οἱ 

ΑΠΙ5 64η6 

: Ἠαἱο νθτο 5ο γ]γίας ΠΟΠΊΘΗ 

εοη(σεηέ. Ναπι ΑΙωοὶ αηίθηας ΠΟΠΊΘΗ σθβδθγα{. 

ραγεηίες ποιηίπα Ιπιροπηί 

οοπο αγ. (9) Αεοϊάῑί ροδί ης, αἱ ο Τγηίμα αχρι]θις 

Απηριμισιο Τµερας οοπηπησγατεί. Ἠίο οἀασαίαν Ἡοτοι]θς; 

μ]ο Ιηβ[ϊαϊ αι, οἱ ἴπ ργηηηαςίϊς πηαχίπιο οχονοϊ(αίατ. Ἠίπο 

' νρης οοτροτῖ5 ρυ οπηίριας οχοσἰ]α]έ, οἱ ργοροῖατα πιθη{ίς 

Ιπάο]α οδιερεντῖπις ογαδίέ. Φαππ(ὰο 4ΠΠΟΒ Ρραρθγία(ἶς αἷ- 

Ώηρεης, ἰηΙΠο Τμερῖς ἵη Προγίαίοηι αθδαι{]ς5 ἀἱρηαῃα ραΐτίο 

βτα{]απα οχδο]νΙ. (9) Ειρίπο οηίπι, ΜΙΠΥάΡΙΠΙ τοσί, έππι 

Τμοραπί ρανεραηί; ααὶ αποἰαηηῖς Ώου δἵῃο οοπ/πηθ]ία {τ]- 

Ραίηα δἱοί ρασίαπη εχἰσεραί, Ἠετοι]ες ἰσίίπν 6ογάΠῃ οιη]- 

πομίία, απὶ 11βο δει γ1{ οἰγ[ίαίεηα ορρτοδδεγαη{, πεαιασᾶΏὰ 

ἁρδίοπέα5, {αοίπας ]αμ46 ἀἱρπιπι αρσγεΠίαγ. ἸΜϊδςος θηίπῃ, 

απὶ θἱἱροπάἶα ο[ἠασιίατοπί, απάπῃ Ροεἰα]απίεν Π]αά αροτοπί, 

{ναποβίς οχ α106 Πποπηρεῖ5 αχρο]Π{. (4) Μος Ειρίπο αιαοίο- 

τοπ αά δαβρ]ἰοαπῃ οχροφδόεηία, ΟτεοὮ, ΤΠΕΡαάΠΟΓΗΠΙ Ρτίη- 

ο6ρ», ἀπ αἀγειδατία πηο]εια ροίαεπίίο τε[ογπιᾶαί, αἆ 

ἀαάσεπάσπη ΤοΠη ]8π1 ραταία5 ογαί. Αί ΗοΓοι]ες αἆ Τ6ςΙΡθ- 

ταπάστη Ρα(γία. Πρενίαίοπα άγ6ηοΒδ εχ]μοτγίαία5, αΓΠια {θπ]- 

ΡΙἱ5 αῇϊχα, άμα) 4ο 5Ρομῖ5 Μοβδίίαπα πια]οίος 418 οοπςθοιᾶ- 

γοναπέ, ἀθναμίέ. ΝΙΠΙΙ οπίπι αδααπη ρηναία αγπαία το» 

τα οἰνιίαίεηι ΜΙΠΥΩ εκαΠηᾶγοεταπί, υἱ ηοο 

(5) Ηειοι]ες 

Ισίίατ απατίο Ππρίπαπα 1θσ6ΠΙ ΜΙΠΥΣΤΗΠΙ οΙΠ ακοΓοΙία 

Ἰηγοεηίεραία’ 

οοσ{α(ῖο ἀο[εοβοπίς Τ]εραπίς ο58εί νοίσαια. 

αἀνοηίατο, ἵπ αηΏσηδἰο αποάαπι {παηδίία, αὐί πα]]15 πιαρηϊ 

Ἰοδά οσσιτδαί, Εγσϊπαπι(αθ 1ρβάΠ Ῥγ]ο 

Βηβῖίο 

αρηιῖηίς 15815, 

νἰσίαπα οσσἶα1ξ, οἱ ηίνοαιδας {6Γ8 ὁ0Ρί88 ο]ας ἀε]εί. 

ΟνοἹλοπιαπίοτΙπὰ. 4ποσααε πτβεπι ἱηναάιί; αἱ Ρρει Ρρονίας Ἱ]- 

Ίαρεις, τορίαπι ΜΙΠγαΤΙΠΙ {ποσπάϊ, ορριάππιααθ 8010 

ἁαααί. (6) Έαπια Τοί Ρος ἰοίαπι πο γῶοῖαπι ἀῑνα]ραία, 

4 ππ ΟΠΙΠΕΡ ἴαηι Ἱπορίπαίι {αοἱοπς αὐπηγαίίοπε ορ {6- 

Π6ΠΙΗΥ, Ο16ος τεχ, ανονῖς γἰγιίθιη δαβρίοῖεης, Π]ίαπι 6ἱ 

| Μοραταῦν οοπ]αρίο φοσἷαί, υχρίεα πο οιιΓΠΑ οεα βΠο βεπῖπο 

ο Εέ.  Εαγδίιεας ααἴοπα, ου]15 ἵη ροίΐρδίαίο τερηΠ 

ΑιοίνογΗτη οταῖ, Ιπογοποπία Ηετοπ]ῖ5 δαδρεσία μαβεης, αἆ 

Ρενήοϊεπάα λαπα οδγαπηῖπα Ἀτοσμριγιε. (7) Οιοᾶ απάτη 

αΏπιοτοί, δαρρίίου ππαπάαἴο 810 Πάπα αἆ ἱπιροταία {α0Ιεη- 

ἄαπι οχοϊαν{ε.  Πστοι]ος Ισίέν Γο]ρ]ιος Ρτο[εοίς, ἀθιπῃ- 
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ἔλαθε γρησμὸν τὸν δηλοῦντα διότι τοῖς θεοῖς δέδοχται 

δώδεκα ἄθλους τελέσαι προστάττοντος Εὐρυσθέως, καὶ 

τοῦτο πράξαντα τεύξεσθαι τῆς ἀθανασίας. 

ΧΙ. Τούτων δὲ προςτ ταχθέντων, ὁ μὲν Ἡρωκλῆς 
ἐνέπεσεν εἲς ἀθυμίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν' τό τε γὰρ 
τῷ ταπεινοτέρῳ δουλεύειν οὐδαμῶς ἄξιον ἔχρινε [δεῖ] 

τῆς ἰδίας ἀρετῆς, τό τε τῷ Διὶ χαὶ πατρὶ μὴ πείθεσθαι 
καὶ ἀσύμφορον ἐφαίνετο καὶ ἀδύνατον, Εὶς πολλὴν οὖν 

ἁμηχανίαν ἐμπίπτοντος αὐτοῦ, ρα μὲν ἔπεμψεν 
αὐτῷ λύτταν" ὁ δὲ τῇ ψυγἩ δυοφορῶν εἲς µανίαν ἐνέπεσε. 

Τοῦ πάθους δὲ αὐξομένου, τῶν φρενῶν ἐκτὸς γενόμενος 
τὸν μὲν Ἴόλαον ἐπεβάλετο χτείνειν, ἐχείνου δὲ φυγόν- 

τος, χαὶ τῶν παίδων τῶν ἐκ Μεγάρας πλησίον διατρι- 
όντων, τούτους ὡς πολεμίους κατετόζευσε. (5) Μόγις δὲ 

τῆς µανίας ἀπολυθείς, καὶ ἐπιγνοὺς τὴν ἰδίαν ἄγνοι- 

αν, περιαλγῆς ἦν ἐπὶ τῷ µεγέθει τῆς συμφορᾶς. Π]άν- 

των δ) αὐτῷ συλλυπουµένων καὶ συμπενθούντων, ἐπὶ 
πολὺν χρόνον κατὰ τὴν οἰχίαν ἠσύχαζεν, ἐκκλίνων 
τὰς τῶν ἀνθρώπων ὁμιλίας τε καὶ ἀπαντήσεις. (5) 

Τέλος δὲ τοῦ χρόνου τὸ πάθος πραύναντος» κρίνας 

ὑπομένειν τοὺς κινδύνους παρεγένετο πρὸς Εὐρυσθέα" 
χαὶ πρῶτον ἔλαβεν ἆθλον ἀποκτεῖναι τὸν ἐν Νεμέα 

λέοντα. Οὗτος δὲ μεγέθει μὲν ὑπερφνὴς ὃν, ἄτρώτος 

δὲ ὢν σιδήρῳ καὶ γαλκῷ χαὶ λίθῳ τῆς κατὰ χεῖρα 
βιαζοµένης προςεδεῖτο ἀνάγχης. Διέτριθε δὲ μάλιστα 

μεταξὺ. Μυκηνῶν καὶ Νεμέας περὶ ὄρος τὸ καλούμενον 

ἀπὸ τοῦ συμθεθηκότος ρηπών: εἶχε γὰρ περὶ τὴν ῥί- 
ζαν διώρυγα διηνεκἩ, καθ’ ἣν εἰώθει φωλεύειν τὸ θη- 

ρίον. (4) Ὁ ὃ Ἡρακλῆς χαταντύσας ἐπὶ τὸν τόπον 

προσέθαλεν αὐτῷ, καὶ τοῦ θηρίου συμφυγόντος « εἲς τὴν 

διώρυ ἵα, συνακολουθῶν αὐτῷ καὶ τὸ ἕτερον τῶν στο- 

µίων ἐμφράζας συγεπλάκη» χαὶ τὸν αὐχένα σφίγξας 

τοῖς βραχίοσιν ἀπέπνιξε. ὸἊν δὲ δορὰν αὐτοῦ περιθέ- 

µενος, καὶ διὰ τὸ μέγεθος ἃ ἅπαν τὸ ἴδιον σῶμα περιλα- 

ών, εἴγε σχεπαστήριον τῶν μετὰ ταῦτα κινδύνων. 
; 5) Δεύτερον δ) ἔλαθεν ἆθλον ἀποχτεῖναι τὴν Λερναίαν 

ὕδραν, ἃς ἐξ ἑνὸς σώματος ἑχατὸν αὐχένες ἔχοντες χκε- 

φαλὰς ὄφεων διετετύπωντο. Τούτων δ᾽ εἰ µία διαφθαρείη, 
Αῤίασέας ὅ ταηθεὶς ἀνίει τόπος δι ἣν αἰτίαν ἀῄτ- 

τητος ὑπάρχειν διείληπτο, καὶ κατὰ λόγον: τὸ γὰρ 

γειρωθὲν αντι μέρος διπλάσιον ἀπεδίδου βοήθημα. (6) 

Πρὸς ὃ δὲ τὴν δυςτραπελίαν ταύτην ἐπινοήσας τι Φφιλο- 

τέχνηµα, προκέταξεν Ἰολάῳ τὸ ἀποτμηθὲν μέρος λαμ- 

πάδι καιοµένη ἐπικαίεύν, ἵνα τὴν ῥύσιν ἐπίσχη τοῦ 

αἵματος. Οὕτως οὖν χειρωσάµ: ενος τὸ ζψον, εἲς τὴν χο- 

λὴν ἀπέθαπτε τὰς ἀκίδας, ἵνα τὸ βληθὲν βέλος ἐ ἔγη 

τὸν ἐκ τῆς ἀχίδος πλην ἀνίατον. 

ΧΠ. Τρίτον δὲ πο ταγμα ἔλαθεν ἐνεγκεῖν τὸν 

ῬἜ βυμάνθιον χάπρον ζῶντα, ὃς διέτριθεν ἐ ἐν τῇ Λαμπεία 

τῆς Ἄρκαδ δίας. .᾿[δόκει δὲ τὸ πρόσταγμα τοῦτο πολλην 

ἔχειν δυςχέρειαν: ἔδει γὰρ τὸν ἀγωνιζόμενον τοιούτῳ 
θηρίῳ τοσαύτην ἔχειν πε βιουσίαν, ὥςτε ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς 
μάχης ἀκριόῶς στοχάζεσθαι τοῦ καιροῦ. Ἔτι μὲν γὰρ 
ἰσγύοντα ἀφεὶς αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀδόντων ἂν ἐκιγδύνευσε 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΠΙ ΤΠΕ. 1Υ. { 
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σας 51ΡοΥ Ἠου βοἴζαίας, οΡασ Πα η ἀοοθρῖέ, απο σοτίίου βοραί, 
ΥΙδΙΠα ἴία ἀἱἱψ, αἱ Εαγγδ(]ιοί {155 4αοάσοῖπι σσγίαπμη Ρογᾶ- 
Ρενοί, και οοη/[εο(ἶς ῥγαρί τη ἱπγηλογία[ίαιῖς οΏπογρ, 

ΧΙ. Οπἴρας {1ς»ίς ἵπ πώς (ἴαπα Ἰαιιά νυ]σαγοπα Ηθγομ]ος 

ΙποῖάΙί.  Ναπι οἱ ἱπ[οτίοι αἆ Παπ βογγίτο γἰρπίο δια 

Ππάίρηιπα ᾖπάσαραί, οἱ ανδς 1ουί ρα(γὶ ΠΟ οβίδηρογανο 

{αμα ΠΠ (1]ο 11 Ππαροβαίρί]ο ἀποσθαί. ΏιΠη ἵπ Ἠας Ρ6ιρ]6- 

Χης απχίείαίο μῶνοί, Φ1πο ταρίθηα νίγο ἠπ]ίοῖί. ς Ισί(ατ οχ 

πΙη]α απἰπηϊ «ισγαᾶίπο Ἰηδαπία οοιτθρίας, οἱ Ιπσγανο- 

5θηί6 1810 ΡγοΓθ5 απιθης [ασίας, Το]αο Πθσθπι α[ῄωγγα 

Ἰπίοηα[έ; 6οσιο Ώρα οἸαρςο, ρτορείο5 οκ Μορατα Ἰρογος, 

41Η Τη Ργορίη(το Γογία ο58θη1, {Π{ΠΠ«ΠΗ Ποδίος ]αου]ΐς 60η. 

Βρίι. (2) Υἱκ {αμάστη αὐ Ίου (αγογο Ιρογαίας, Ρί ΘΓΓΟΓΘΙΗ 

ΒΙΑ Ιπίο]]θχίέ, θα οα]απη (ας Πιοῖοπα, 418Πη ΟΙΠΠΟΘ 

οοπηπηϊςοΓα{ἶοπθ Ῥιοδοφασβαπίαν, ὥρογίπηο (Πέ : οἵπσαιιθ 

56 ἀοπηῖ, ΠοπαΙπΙΠὰ οοΠΦΟΓΕΙΠΠΙ αἱ Ο60ΟΙΤΒΙΙΠΙ ἀθε]ίπαης, 

απ]εία οοπ(πιέ. (3) Έαπηροτο γθγο (απάσηι ἀ4ο1ογθῃα Πο - 

Μραηίθ, «πα ροτίου]ίς Πη]αησς 9056 οὐ]οσίατα οοπςΕαἱς- 
δεί, Ἐιηγδίμεαπα οοηναπίέ. 15 ΡίπιάΠα Ἰοοῃίς ἵπ Χοπιρα 
ἱπίογβοῖοπα! ποροίάππα ΠΠ! ἱπαροπῖέ.  Ὑπαρίις Ἰίο δαργα Π]ο- 

ἆππι σταί : οἱ απία που {9ΥΓΟ, πες γθ, πος Ιαρίαϊρις ν]ηο- 

τα Ροίεγαί, 14 (απίαπηηοάο. τοδίαραέ, τί υἱ ΠΙάΠΗΠΠΙ ἆο- 

πηαγείαν. ἀταξεαραίαγ απίοηι (πο(πθη(ἱςςίππα Ἱπίου Μγορπας 

εἰ ΝΕΠΊΕΑΠΗ, οἶγοὰ ΠΙΟΠΙΕΠΙ, θά αὐ ογοπία Τνοίμς, Ἱ. ο. 

Ρον(ογαίας, ἀἰσίαν.  Λά ταβίοε μία απίγαη] Παβοβαί ρος 

{οίαπα Ρογίίποης Πιοπίσπα, ἵπ απο ια υι]αγῖ ΠιοΠςίΓΙΙΠΙ 50]6- 

Ραί. 

απο αγηρῖοη{{ αἆ απίγαπη Γογίον Ἰηδίαί, οἱ αἰίογο ἆς οδΗΐς 

(4) Ἠ]ίο Ηοτομ]ες οἳ οεΟΙΤΓΟΗΦ ΠΠαΠΗ5 η [ογέ, Γαραπι- 

Ῥνορβίτασίο, οοπαῖης αἀοτίας Ὠτασμ]ϊς οοηβίγσίαη 5[[ο- 

οαίἰ. Ἐκηνίας απίθπι, ασ» (απι σγαπάος οταπί, αἱ {οίαπα 

απηθἰτοηί{ σοτρΗ5, 8ΙΡί οἰτουπιάαίας ρτο παπ]πησηίο αἀγοι- 

8115 Ρεγ]ομ]α ἀείποερς αδητρανίέ. (09) δοοαπάις οἱ Ιαθος ἴπ 

οοσϊἀάεηάα γάτα Ίμθγπᾶα ΓΗ. Ηπῖο ορπίπη οκ ΠΟ οοΓρονο 

εθιγῖοος ας {οἰϊ]άεπῃ απσηῖπα οαρίία οχδίαβραη{, πποσΠθ ο” 

ΤΗΠΙ ἀθδοσίο, ἀπρΙαΠα. οἶας Ίο. ρτοάίραί, Ἰάεοσιε Ρο ἵηπ- 

Ίναπι ραυ5 

(6) Οοπίτα 

Ρατίοπη αἩ- 

ν]οίο 14 πιοηδίγαπα Παβοραίατ, πες αΏ Γο 5416. 

φιμασία, σοπΙῖπΙΠΙ ος 5ο Ργαδἰάἴαπα τού άσραί. 

ἁι(Ποι]ίαίοηι 1]]άΠ1 απο αγίθηα οοπηπλοηίας ο5ί : 

80ἱ554Π1 {466 ΙπΙΤοΓθ ΤοἰαΠὸ Πας, αἱ δαησιπῖς Πα Πηχιις 

Αἰίογοίατ, Ἐ{ ου ρασίο Ὠο]ίαα εαρασία, {ο οἷας ρίοπ]α 

Ἱπηηχί{, αἱ Ιπιπιοβἰσαβί]ο5 πηπογοπῖρας δι] 115 Ιη/ογτοί. 

ΧΠ. ἜΓοαταπη Ίπᾶς πιαπάαίαπα αοοθρῖί, αἱ αρταπη ΕΥ- 

ηλαΠΙΗΙΗΠη; απ ἵη ΤαπἼροα Ατοασία. πιοταραίας, νῖναπα α[- 

{ογγοί. Ἠος νοτο οππα ππασηα ἀῑπου]ίαίαο οοπ]αποίαΠα νἱζο- 

Ῥαΐαν. Ταπία οηἵπ] οππ Ίας Ώο]]α ἀοσστίαπίσπα [αου]ίαία 

ῥγαέαπα ο55ο οροτίθραί, αἱ ασοπταίαπα ἵπ εοπβΙοία οΡροῦ- 

Ναι αἱ ναϊσπίοιι απο ᾱἵ- 

1η. 
(ππΙία {15 τα[Ιοπσπα Παβοτοί. 
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/ Φλ Ὁ { 9) πλείω δὲ τοῦ δέοντος καταπολεμήσας ἀπέχτεινεν, 
ς/ ν 5) 
ὥςτε τὸν ἆθλον (ϱ) Ὅμως 

Δ Ν ρω 

δὲ κατὰ τὴν µάχην ταμιευσάµενος ἀκριθῶς τὴν συμ- 

ὑπάρχειν ἀσυντέλεστον. 

/ 3 / ΔΝ / ο. λ |] / 

µετρίαν, ἀπήνεγχε τὸν κάπρον ζῶντα πρὸς Εὐρυσθέα 
ο αλ ς λ ΒΕΟλ ου ιά / λ [ο 

ὃν ἰδὼν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῶν ὤμων φέροντα, καὶ φούη-- 

θείς, ἔκρυψεν ἑαυτὸν εἰς χαλκοῦν πίθον. (5) Άμα δὲ 
τούτοις πραττοµένοις Ἡρακλῆς χατηγωνίσατο τοὺς 

ὀνομαζομένους οτε ο διὰ τοιαύτας αἰτίας. «όλος 

ην Κένταυρος, ον οὗ συνέθη τὸ πλησίον ὅ ὄρος Φολόην 

ὀνομασθῆναι.. οὗτος ξεγίοις ὃ ον τὸν Ἡρακλέα τὸν 

κατακεχωσμέ ένον οἴνου πίθον ἀνέφξε. Ἔοῦτον γὰρ µυ- 

θολογοῦσι τὸ παλαιὸν Διόνυσον παρατεθεῖσθαί τινι 

Κενταύρῳ, καὶ προςτάξαι τότε ἀνοῖξαι, ὅταν Ἡραχκλῆς 
παραγένηται. Διόπερ ὕστερον τέτταρσι γενεαῖς ἐπι- 
ο» / 5] ο ο» Δ / οο / 
ξενωθέντος αὐτοῦ. μνησθῆναι τὸν Φόλον τὶς Διονύσου 

παραγγελίας. (4) Ἀνοιχθέντος οὖν τοῦ πίθου, καὶ τῆς 
εὐωδίας διὰ τὴν παλαιότητα καὶ δύναμιν τοῦ οἴνου 

προσπεσούσης τοῖς πλησίον οἰκοῦσι Κενταύροις, συν- 

έθη διοιστρηθῆναι τούτους. Διὸ χαὶ προοπεσόντες 

ἄθρόοι τη οἰκήσει τοῦ ῦ Φόλου, καταπληκτικῶς ὥρμησαν 

πρὸς ἁρπαγήν. (6) Ὁ μὲν οὖν Φόλος φοθηθεὶς ἔκρυψεν 
ἑαυτόν, ὃ δ) Ἡραχλῆς παραδόξως συνεπλάκη τοῖς βιαζο-- 

µένοις' ἔδει γὰρ διαγωνίζεσθαι πρὸς τοὺς ἀπὸ μὲν μητρὸς 

θεοὺς ὄντας, τὸ δὲ τάχος ἔχοντας ἵππων, ῥώμη δὲ δισωµά-- 

τους θΊρας, ἐμπειρίαν δὲ καὶ σύνεσιν ἔχοντας ἀνδρῶν. 

Τῶν δὲ Κενταύρων οἱ μὲν πεύκας αὐτοῤῥίζους ἔχοντες 
σαχ [ὰ ολ / ὰ. / λ λ /9 

ἐπήεσαν, οἳ δε πέτρας µεγάλας, τινὲς δὲ λαμπάδας 

ἡμμένας, ἕτεροι δὲ βουφόνους πελέχεις. () Ὅ δ᾽ 

ἄκαταπλήκτως ὑποστὰς ἀξίαν τῶν προκατειργασµένων 

συνεστήσατο µάγην. 

Νεφέλη πολὺν ὄμθρον ἐ ἐκχέουσα, δι’ οὗ τοὺς μὲν τε- 

τρασχελεῖς οὐκ ἔθλαπτε, τῷ δὲ δυσὶν ἠρεισμένῳ σχέ- 

λεσι τὴν βάσιν ὁλισθηρὰν κατεσκεύαζεν. ΆἉλλ ὅμως 
τοῖς τοιούτοις προτερήµασι πλεονεχτοῦντας Ἡραχλῆς 

παραδόξως χατηγωνίσατο, χαὶ τοὺς μὲν πλείστους 
ἀπέχτεινε, τοὺς ὃ᾽ ὑπολειφθέντας φὐγεῖν ἠνάγχασε. (7) 

Τῶν δ᾽ ἀναιρεθέντων Κενταύρων ὑπῆρχον ἐπιφανέστα- 
/ . 5 ” 5 / πι αἱ ς / 

τοι Δάφνις χαὶ Αργεῖος χαὶ Ἀμφιίων, ἔτι δὲ Ἱπποτίων 

καὶ Ὄρειος καὶ Ἰσοπλῆς καὶ Μελαγχαίτης, πρὸς δὲ 
/ ο” 

τούτοις Θηρεὺς καὶ Δούπων καὶ Φρίξος. Τῶν δὲ δια-- 

φυγόντων τὸν κίνδυνον ὕστερον ἕκαστος τιμωρίας 

ἠξιώθη: Ὅμαδος μὲν γὰρ ἐν Ἀρχαδία τὴν Ῥδρυσθέως 

αδελφὴν ο ΦΗ βιασάμενος ἀνηρέθη. Εφ᾽ ᾧ θαυ-- 

μασθΏναι συνέθη τὸν Ἡρακλέα διαφερόντως" τὸν μὲν 
Δ 2. λ 3” 39/ ο. 3] δὲ δ6ό / 

γὰρ ἐγθρὸν κατ ἰδίαν ἐμίσησε, τὴν δὲ ὑθριζομένην 
οω ” 

ἐλεῶν ἐπιειχείᾳ διαφέρειν ὑπελάμθανεν. (8) Ίδιον δέ 
0 ο Νας / ον Ν 5 ! 

τι συνέθη περὶ τὸν Ἡρακλέους φίλον τὸν ὀνομαζομε- 
/΄ ο Δ ο Α Α΄ / / Δ 

νον Φόλον. Οὗτος γὰρ διὰ τὴν συγγένειαν θάπτων τοὺς 
/ Ζ / Δ /' 3/. 2 / 

πεπτωκόὀτας Κενταύρους, χαὶ βέλος ἔχ τινος ἐξαίρων, 

ὑπὸ τῆς ἀχίδος ἐπλήγη, καὶ τὸ τραῦμα ἔχων ἀνίατον 

ἐτελεύτησεν' ὃν Ἡρακλῆς μεγαλοπρεπῶς θάψας ὑπὸτ 
μά Υ, Δ / 3 ο /Υ / . ; / 

ὄρος ἔθηχεν, ὃ στήλης ἐνδόξου γέγονε κρεῖττον: Φολόη 

γὰρ ὀνομαζόμενον διὰ τῆς ἐπωνυμίας μηνύει τὸν τα- 
/ Ρ) νο 12 νὰ [4 / ολ λ ”. 

φέντα καὶ οὐ δι ἐπιγραφῆς. Ομοίως δε χαι Χείρωνα 

Συνηγωνίζετο δ) αὐτοῖς ἡ μήτηρ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. (267-969. 

πηίογεί, α ἀδηίίριας ρογίοπ]απα ἱππππίποραί : 6ἱ Ρας ὤσιο 
ἀοπηζαπη ορπῄἹέθγεί, ΠππρειΓδοίαΠα, 1]ο ηοθαίο, 66ΓΙΔΠΊΕΠ 

εταί. (9) ΝΗ]οηιίηα5 {απιοη {απα αοσαγαίθ ΡαβηαΠα Πποᾷθ- 

Ωασθπι 

(ή Ἠαπηοῖς οἷας αρροτίατί υἰάΙς Εαγδίμθις, ία οχ- 

(3) Ππίθτεα 

Οεπίαιτο8 4ποφιο ἀερο]ανίί Ηειοπ]θ», ας Πἰπαίγαπα οὐ 

Τ8{15 οδί, ἱ γ]γοηίθπα αἀ [ας 5αεΠΙ γορὶ αἰδίοιαί. 

ραγΙέ, αἱ ἵηῃ ἄ«ΠΘΙΠΗ 56 ἀο[ίαπι αΏδοοπάθιοδί. 

οπηρδαδ.. ΡΗο]5 φαἱάαπη Ιπίεγ Οεηίαιγος θΓαί, ἃ 41Ο ΠΊΟΠ8 

νΙάΠι5 Ῥ]ο]οθς ΠΟΙΠΕΠ 5οτβίας ορ. 

Ἠετου]εῃ, Υἱηῖ 44 Πα ]8Π1 ο]πα ἀθ[οβδιαπα τοἰογ]ῇ. 

15 µοβρίΜῖο β5οἱρίθης 

Ηυηο 

οπίπῃ {αριαπία αριιά Οεπίαιγαπῃ (αεμάαπι ἀθροβίέαπι οπι 

έ95δο ἃα Ῥασσμο; απὶ ἵππο ἀεπππα αρειίτὶ Π]απη ]ας5ίρδεί, 

(παπι Ηεγου]ες αἀγεηίφρεί. Οἱ απΠ} απατία ορίαίο Ρο5ί 

Π]ας ἀῑνενίενοί, Ρο]ά5, ππαπάαίαπι ΒαςοΙ αΠΙΠΟ Υ6ΟΟΙΘΙΡ, 

νας ἴ]ιά αρογαῖς. (4) Μοκ [αργαπ[ία, αιοᾶ οἱ γααθιαΙῃ 

ο5θαί γίππη οἱ βἱηδα]ανί υἱγαίο ῥγορδἑαπη, ργορ]παιιῖς αἰ- 

Ίαρδα Οεηία 16, ΟΠ1ΠΘΡ ὁ6ι Φδίτο αποάαπα ρεγοιμί, Ορτία- 

Πτα ἱρίίαν πιᾶρηο ΡΜΟΙ ὤάες (αππυ]ία ας Ίθγγογο αρρτθρνῖ, 

ρα Ππ]μαραηί. (5) Ρο] ααἴάθπα ργα πηδία Ια{1ρα]άπη 

ααθνές αἱ Ηενοι]εδ ο γίπα Ἰηϊοηίαηῆραξ ΠηΒΠΙΙ5 60Η- 

5ο, Ἰάᾳαο Ἱπορίπαίο, Ναπισαα ουπα µοδήρας ἀἰπιζαπάιῃλ 

ενα, αἰθη5 ἃ πηαίγε ἀεογαπη παίατα, γε]οσίίας ε(πογαα, 

{εναν Εἱεογροάπη νίτθς, Ἠοπίπάπιαια Ἱπίε]αεσίας οἱ 

5ο]θγίία Ἰποβδεί. ΓΕ Πογαπ αΠΠ ρ]οεῖς ταῖοῖαις ονι]δῖς, 

αΠί ταπάἴρας Ρρεί5, ποηπιί δπορεμςίς [ασοίρα», αμσαὶ 

πιαρηϊς 56ουπίρ5 αγγορί5 η ραπ γαρραπ{. (6) Οαπι ᾳπἰ- 

Ρις {αππεῃ, η μιοριάο απΙπηο οχοθρίῖδ, ἀἴδηαπῃ Ῥεϊδίπα 

(αείογαπι ϱἰοτία ἴ]]ε οογίαππε” ἱηδἑ1{. Ἐέ παπι( ΠΠ Πιᾶ- 

ία 115 Ναερ]ε]θ γελεππεπ{1 Ἱπιυηίς αῄηδίοπα, πα ΠΙΗΙΙ Πι- 

οοπηπηοάί αἰ[ονγείατ απαάνορεᾶίρας, εἰ ἀποθας (αηίπηι 

ογατίρα5 Ιπδὶδίοπ(ἵ Ιαβγίοςς τοάάετείαΓ 6ΤΘΒΒΙ5, ορ[α]αῦᾶ- 

ασ, πλΙ]οπηίπας {αππεη ἨΠετοι]ες {οί {αηίίδᾳαε ργῶβίά[ς 5ε 

1ΠΦίΥΙΟΠΟΥΕ5 Ππνα γἱτίαίο ἀερο]λανίέ, ἱπίει[εοίῖ ΡΙα]πηίς, 

γοµαιίδααα ἵπ (αρα ἀἰδείραίίς. (7) Ώε οί ΟεηίαιΓῖς 

πΠαχίπ]θ οοἰεῦγος εγαπί Ώαριηϊς, ΑἱΡ6Π5, ΑΠΙΡΗΙΟΠ, ΗΙῃρο- 

ἴοη, 01615, 15ορίες, Μεἰαπομαίαο5, Τμένεις, Ὄαρο, ῬΡιτ- 

Έιδα γετο οἰαρςί ροδίθα πηδρ]ίας ἰπσι] Ρῶπας ἀθάθ- 

Ἱαιη Ηοππαά 5, αιιοᾷ ἵπ Αγοαάΐα Εαιγδίμεί βογοτῖ 

πα 1η Το ΠΙᾶΡΠΟΡΘΤΕ 

Χι5. 

τυυί.. 

ΑΙΟΥΟΠΑ νίπι ἱπία]]ςδεί, εαρί{ο 1η1{. 

γ{γίοηα Ηοι οα]15 αἀπηϊγαἡ δαΠ{: παπα Ποεί ρηγαίο Ιπ]ποίσαη 

οΐο ροβο(ιδγαία!, πλα]ΙΘγΘΠη {πηθς. οοηαπιθ](5 α/[εείαπι 

(8) Ρίησι]ατθ 

Ηϊο οηίπα 

οοπιπαϊςογα ΓΙ οχἰτηίσρ.Παπιαπἰ{αἶ5 6556 ἀπκί. 

οίαπι απἱρρίαιη αοοἰάϊε Ῥμο]ο Ηετοι]ς απησο. 

ἀπ ο. βοπΜΠἰαίοια 609909 ἵπ ραρηα Ορηίαυτος δερεΠί, 

οασίέία, «απη οπἱάσπα εχεπηεταί, οᾶδα ος, ο ]είαιί Ίου 

γμ]πθγθ θχίγοΙηΠΙ ἀίοπι ορ). Ἐαπι ππαρη]οο Ηετει]εβ 

ἑαπυ]ανίέ εαῦ πιοπία, ααὶ 6ἱρρο αἰίααο 1αςίϱί πηι]ίο 1ρ8ί 

(αἱέ ρναρίαβί]ου : παπι Ῥ]οίο Ἠπποπραίας, ποη. απἰάεΠι 

ἱπςοηίρίίοηο ασια, 564 1ρ5ο ποπιίπο, ανα] 11ο ΠΙΕΠΊΟ: 
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τὸν ἐπὶ τῇ ἰατρικῇ θαυμαζόµενον ἀχουσίως τόξου βολῃ 

διέφθειρε. Καὶ περὶ μὲν τῶν Κενταύρων ἱκανῶς ἡμῖν 

εἰρήσθω. 

ΧΠΙ. Μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἔλαβε πρόσταγμα τὴν χρυσό- 
χερων μὲν οὖσαν ἔλαφον, τάχει δὲ διαφέ ἔρουσαν, ἆγα- 
γεῖν. Γοῦτον δὲ τὸν ἆθλον συντελῶν τὴν ἐπίνοιαν ἔσ χεν 

οὐκ ἀχρηστοτέραν τῆς κατὰ τὸ σῶμα ῥόμης. Οἱ μὲν 
/ 3 Ὑ ς » [ὸ Δ κ ωω 

γάρ φασιν αὐτὴν ἄρχυσιν ἑλεῖν, οἵ δὲ διὰ τῆς στι- 

θείας χειρώσασθαι χαθεύδουσαν, τινὲς δὲ συνεχεῖ 
ον ο. .ω 1 2) / " ο κ 
διωγμῷ καταπονῆσαι' πλὴν ἄνευ βίας καὶ κινδύνων 

διὰ τῆς χατὰ τὴν ψυχὴν ἀγχινοίας τὸν ἆθλον τοῦτον 

κατειργάσατο. (5) Ὁ δ Ἡρακλῆς πρόςταγµα λα- 
ἑὼν τὰς ἐκ τῆς Στυμφαλίδος λίμνης ὄρνιθας ἐξελάσαι, 

/ 3 / /᾿ Ν Υ στ" 
τέχνη χαὶ ἐπινοίᾳ ῥᾳδίως συνετέλεσε τὸν ἆθλον. Ἔπε- 

/' / « Μ 3 / ρω Γ) / λ 

πόλασε Υάρ, ὡς ἔοικεν,  ὀρνίθων πλῆθος ἀμύθητον, καὶ 

τοὺς 5 τἩ πλησίον χώρα τασπίυς ἐλυμαίνετο. Ρία 

μὲν οὖν ἀδύνατον ἦν Χειρώσασθαι τὰ ζδα διὰ τὸν ἵ ὑπερ- 

θολὴν τοῦ πλήθους, φιλοτέ ἔχνου δ ἐπινοίας ἡ πρᾶξις 
προςεδεῖτο. Διόπερ κατασχευάσας χαλχῆν πλαταγήν, 
καὶ διὰ ταύτης ἐξαίσιον χατασχευάζων Ψόφον, ἐξεφό- 

θει τὰ ζῷα, καὶ πέρας τῇ συνεχεία τοῦ κρότου ῥᾳδίως 

ἐκπολεμήσας καθαρὰν ἐποίησε τὴν λίµνην. (3) Τελέ- 
σας δὲ καὶ τοῦτον τὸν ἆθλον ἔλαβε παρ) Εὐρυσθέως 

πρόςταγµα τὴν αὐλὴν τοῦ Αὐγέου καθᾶραι, μ.ηδενὸς 

βοηθοῦντος" αὕτη δ ἐκ πολλῶν χρόνων θροισμένην 

κόπρον εἶχεν ἄπλατον, ν ὕθρεως ἕνεχεν Ἠὐρυσθεὺς 

προςέταξε χαθᾶραι. Ὅ δ' Ἡρακλῆς τὸ μὲν τοῖς 

ὤμοις ἐξ ῖ / ἀπεδοχίμασεν, ἐχχλί ) µοις ἐξενεγχεῖν ταύτην ἀπεδοχίμασεν, ἐκκλίνων τὴν 
3 ο” ὔ6 λαον.  ῷ λ λ Χ 3, λε λ 
ἐκ τῆς ὕθρεως αἰσχύνην' ἐπαγαγὼν δὲ τὸν Ἀλφειὸν 

διὰ τοῦ ῥεύ- 
λ σό6 όλ Ν 

, χωρὶς ὕθρεως συνετέλεσε τὸν 

ἆθλον ἐν ἡμέρα μιᾶ. Διὸ καὶ θαυμάσαι ἄν τις τὴν 
ΔΝ ο / 

ἐπίνοιαν τὸ Ὑὰρ ὑπερήφανον τοῦ προστάγµατος 
χωβὶς αἰσχύνης ἐπετέλεσεν, οὐδὲν ὑπομείνας ἀνάξιον 

τῆς ἀθανασίας. 1 Μετὰ δὲ ταῦτα λαέὼν ἆθλον τὸν 

ἐκ Κρήτης ταῦρον ἀγαγεῖν. οὗ Πασιράην ἐρασθ]ναί αι β γειν» ἝὍ ση 
/ 5 κ ο” / Δ ορ 

φασι, πλεύσας εἰς τῃν νῆσον, καὶ Μίνω τὸν βασιλέα 
Δ ΄ Ὑ δα. ὴ 3 / Δ 

συνεργὸν λαθών, ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Πελοπόννησον, τὸ 

τηλικοῦτον πέλαγος ἐπ᾽ αὐτῷ νανστοληθείς. 

ΧΙΥ. Τελέσας δὲ τοῦτον τὸν ἆθλον τὸν ᾿Ολυμπιαχὸν 

ἀγῶνα συνεστήσατο, κάλλισπον τῶν τόπων πρὸς τηλι- 

” λ ΕΠΑ] ΔΝ 3 / λ 

καλούμενον ποταμὸν ἐπὶ τὴν αὐλήν, χαὶ 

µατος ἐκκαθάρας αὐτήν 

καύτην πανήγυρυ. προχρίνας τὸ παρὰ τὸν Ἀλφειὸν πο- 

ταμὸν πεδίον, ἐν ᾧ τὸν ἀγῶνα τοῦτον τῷ Διὶ τῷ πα- 

τρίῳ καθιέρωσε. 3Στεφανίτην δ᾽ αὐτὸν κατεσχεύασεν, 

ὅτι καὶ αὐτὸς εὐηργέτησε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐδένα 

λαθὼν µισθόν. (5) Τὰ δὲ ἀθλήματα πάντα αὐτὸς ἀδη- 
ρίτως ἐνίκησε, μ.ηδενὸς τολμήσαντος αὐτῷ συγχριθΏναι 

διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀρετῆς, χαίπερ τῶν ἀθλημάτων 
3 / 2 / Ν / Α 
ἐναντίων ἀλλήλοις ὄντων" τὸν γὰρ πύκτην ἢ παγκρα- 

ο / / / Δ / 

χιαστὴν τοῦ σταδιέως δύςκολον περιγενέσθαι, χαὶ πάλιν 

τὸν ἐν τοῖς χούφοις ἀθλήμασι πρωτεύοντα [καταγωνί- 
κ. ᾱ ο / Γ /. ον» Ν 

σασθαι] τοὺς ἐν τοῖς βαρέσιν ὑπερέχοντας δυςχερὲς χα- 

ταπονῖσαι. Διόπερ εἰχότως ἐγένετο τεμ ιώτατος ἁπάν- 

των τῶν ἀγώνων οὗτος, τὴν ἀρχὴν ἀπ᾿ ἀγαθοῦ λαθών. ἓ ϱχἍ Ἶν 
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γίαπη οοηδευνα{. Ῥατὶ ποᾶο ΟΠήνοπθπα, οὗ αγίδηι ΠΙσθίσῃχ 
ἵῃ Ρυείίο Μαβίίαπα, ραρ[ίαρ ]αοίυ Ἱην]έας ἱπίογοιηῖέ. Ώο 66η- 
{αμτῖδ Ύ6γο Ιά1ή Ἠα.ο πθπογαία ςα/Ποίαηί, 

ΧΠΙ. Ῥορδί Ἠαο ἵπ πιαπάα!ἱ5 αοεθρῖέ, αἱ αιγοῖς 6ΘΓΥΔΠΙ 

6ΟΙΠΠΡΗ5, ΡΡΙΙΠΙο γεΙοσεπα, τοσὶ οαρίαα αἀάποστοί. Δά 

Ίου ρογβοἰεπάππη ΠΟΠ πηίπιας ἰησοηίππα ΎαΠ1 οοτροΓί5 ΤοῦιΗ; 

οἱ ργοζα[ί. ΑΙ απίπι τοβρας οαρίαπα, αλ ρθς ἱπάαρα[ίο- 

ΠΕΠ, 4ππ1 ᾳπἱεδοσγεί, ἀαρτεμεηδαπι, αῖ οοπ{πθπί{ ἵηςε- 

Ουιά- 

4ρδαπο νί οί ρογίεμ]ο, ππθπῖς (απίπα 5οΠθιίία 

οἰα(ἰοπίς ουδ υἱείαπα ἵῃ ΠΙάΠΙ5 γαηίςδο α[ῄγηαπ{. 

αυά ἵί, 

οετίαπιοη Ἠου ρεγορίί. (2) Ἐκ Βίγπιρμα]ίάο Ἰήπο Ρα]ιζα 

ἂγος εχίυτβρατο {155.15 ατίο αἱ Ἱησοπίο Ἠου εἰίαπα ΠΟΠ ῑβί- 

οπ]ίαν ρογ/αοίπ ἀθάΙ{. ΤΠΠΙΠΙθα οΡίΠα ππα]Ηίαάο αγίατη, 

αἱ γιάείατ, Πίο ἱπγα]ασγαί, ραδδίΠ ἵη γἱοϊπία (Γησος ἀθρο- 

Ρι]απίος. ἨΝθο π]]α υϊ (ίαπι Ἱηροπίί οορία Πακυπίαραη{) 

δΡο]θτῖ Ροίεταπ{. ΑτΠΟΙΟΡΟ Ιβίίατ αἆ Ίου σοπηπιθηίο απ απι 

ορα5 65δεί, ἄποαιπι Ἠειοιπ]ο5 ετορϊασπ]υπι οχοοσίίαί, οἱ 

Ρ6Υ ος Ἱησεηίεπα οχοϊίαης Ππηϊίαπη , ῬαγοΓς νοΙΙςΓΘ5 ροι- 

οθΗ1έ, ἤδααο οοη{Ιπεηί{ (απάθηι 5ἰπερῖία {ασαίῖς, πο Ιηίρδία 

Ρα]α5 6β8εί απαρ]ίας, ο[[οοιί. (3) Εἰπίίο οίαπι Που Ἰαβοια, 

ΑβθΏ) δίαρυ]απα, Ἡπ απο ΙΠΠΠΙΘΠςΩ Ρος πη]ίο5 4ΠΠΟΣ η 

5ον465 οοεείῶ {ααγαπ{, Πθιηίης αἀ]αναπίο εχρΙΙΡατο ρου 

οοπίαπηε]Ιαπα Ἐπιγδίμειις Ιαμαί. Ἠενει]ας Ιἰρίίας, αἱ ἴσπο- 

ΠΙΙΠΙΔΠΩ οχ Ἠος οοηί{επ{ αγἰ{εί, Ππηστῖς ἁπίάσπα φίεγοοτα 

ερορίατε ἀεάϊσηαία : 5υᾷ ΑΙρΙ1εο Πιγίο ἵῃ δίαβη]απῃ ἀοτίγαίο, 

Ἠπο ἀἱς οίτα η[απηίαπῃ σα 11ο) 5ογά6ς εἰαῖ{. ὈΒί {116 Ἱησοπίπτη 

πανοῖς αἀπι]γοτί5, απῖ ΔΠΡΕΓΡΗΠΑ Ποτί πιαπάκδίπΠη Ιία 6χΧ56- 

απίζατ, αἱ ΠΠ] ἰπίθτίπη ἴπτρε ας ΠηπιογίοΗ 510 Ἠοποτθ 1ῃ- 

ἀϊδηιπα οοπιηΠίαί. (4) Ταπι (απ, ἵπ απεπι Ραδίρμασ 

οχανςίσ5ο {απια ο5ί, εχ Οτεία αράπσθηπά{ ποσοίίαπι αἵ ΙΠποιΠ- 

ΡΙ. Τα Ἱηδα]απα ο:ο ἰτα]ίαί , τεσίδααε ΜΙποῖς ααχ[]ο Ῥο]- 

114Π1, οα]48 οαήδα {αηίαπι Ρε]ασας5 οΠΠΘηΣΙ5 ογαί, ἵπ Ρε]ο- 

ΡΟΠΠΘΒΙΠΙ {γαηβροτίαί. 

ΧΙΥ. Ἠοες οίαπα οργίαπηίηε αβ5δο]η{ο, Ιαάο5 [ης Ημ αἲί ΟΙΥΠῃ- 

Ρίοος, αἱ ρ]οΠεγγΙ]ΙΠ ΤΟ οοηγ επί η]ας πια]ερίαίο 100 ΗΠ1 

α ἰᾷ ἀθ[ορῖί; 64ΠΠΡΟΣ ΠΙΠΗΙΤΗΠΙ [αχία ΑΙρΠεΙ Παπιεη ΘΧΡΟΓ- 

τοσίος. Τπ Πῖς οΓσο 5οΙείηπες {οτί ραΐτίο Ιά4ο5 οοηβεογαν/!. 

Ῥταηίππη νισ(ογίρας οοτοπαΠ1 ργοροδηί, ααία οί 1ρ56 πα ]]αΠα 

αποπρα({Π5 πιοΓσθάσπι, ΏδποβοΙς σοπη5 πιοτία απ ουπηη]α5” 

5ος. (9) ἵπ οπιηί οργίαπηΙΠ Πα 66ΠΟΓΘ οἴίτα ρρηαπα, ΠοΠΊίηε 

Ριορίος αχἰπχίαπῃ Πογοῖς γἰγπίθηα οοπστεάἰ α1150., 1ρ56 γΙοίου 

οχδ/1Ηί : {απιοίςί οοπίταγία Ἠσρο 5ἱρί Ιηγίεθηῃ 655ρΠ{. Ρία41 

οηἵπα ΟΠΥΦΟΤΟΠΙ α Ριρί]ε 56 ραπογα({ἰαδίε δαρετατί, βίαιο 

οδί; ατἀπΙη(Π6 1ΗΥΡΗ5, 05, απἰ ἵπ Ιογί οργίαπιίηο ρτίπιας 

(ογιπί, Ραἱπιαη ογροτο 15, απί ἵπ ριανίοτε εχοεβυί. 

Τπίον οιηηος ἱρίίατ Ἰαάο5 ήα πιογίίο Ποπογαρδίπιης ενα», 
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(5) Οὐκ ἄξιον δὲ παραλιπειν οὐδὲ 
ο ἀ / 

δοθείσας αὐτῷ δωρεὰς διὰ, τὴν ἀρετήν. 

πολέμων προ ντος αὐτοῦ πρὸς ἀνέσεις τε καὶ πανη Ἱύ- 

κ ς λ ο ο. 

τὰς ὑπο τῶν θεῶν 
3 Ν λ α..α 

Άπο γαρ τῶν 
κ» 

ρεις ἔτι δὲ ἑορτὰς κ καὶ ἀγῶνας, ἐτίμησαν αὐτὸν δωρεαῖς 

οἰχείαις ἕχαστος τῶν θεῶν, Ἀθηνᾶ μὲν πέπλω, Ἠφαι- 

στος δὲ ῥοπάλῳ καὶ θώραχι" καὶ προς ἄλλήλους ἐφιλο- 

τιμήθησαν οἵ προειρημένοι θεοὶ κατὰ τὰς τέχνας, τῆς 

μὲν πρὸς εἰρηνικὴν ἀπόλανσιν καὶ τέρψιν, τοῦ δὲ πρὸς 

τὴν τῶν πολεμικῶν κινδύνων ἀσφάλειαν. ΄Γῶν ὃ) ἄλλων 

10 Ποσειδῶν μὲν ἵππους ἐδωρήσατο, Ἑρμῆς δὲ ξίφος, 

ἈἈπόλλων δὲ τόξον τε ἔδωχε χαὶ τοξεύειν ἐδίδαξε, Δη- 

Οι 

ῤ κἳ λ . Δ -ω 7 / / Δ 

µήτηρ δὲ πρὸς τὸν καθαρμὸν τοῦ Κενταύρων φόνου τὰ 
[ά / -- 

μικρὰ μυστήρια συνεστήσατο, τὸν Ἡραχλέα τιμῶσα. 
στο ο / / λ λ ἀ / κ. ο 

(4) διον δέ τι συνέδθη καὶ κατὰ τὴν γένεσιν τοῦ θεοὈ 
ο. Δ λ / λ 3 / 

15 τούτου συντελεσθΏηναι. ᾖΖεὺς γχρ πρωτη μὲν ἐμίγη 
ο τ ρω / 3 ν ] 

γυναικὶ θνητῃ Νιόθη τῃ Φορωνέως, ἐσχάτῃη δ' Ἀλ- 
/ ’ ο 1ΡΕΩ Ν «6. υᾱς μα / - { / 

κμήνῃ" ταύτην δ) ἀπὸ Νιόθης ἐκκαιδεκάτην ο μυθογρά- 

φοι Ὑενεαλογοῦσιν' εἲς δὲ τὸ Ἰεννᾶν ἀνθρώπους ἐ ἐχ μὲν 

τῶν ταύτης προγόνων Ἡρξατο, εἰς αὐτὴν δὲ ταύτην 

ω0 χατέληξεν; ἐν ταύτῃ γὰρ τὰς πρὸς θνητὴν ὁμιλίας κα- 
λ [ὃ/ / 3 /. / 

τέλυσε, καὶ χατὰ τοὺς ὕστερον γρόνους οὐδένα τούτων 
/ άά 3 κά ο εδ λήθ: - -τ, 

γεννήσειν ἄξιον ἐλπίζων οὐκ ἐθουλήθη τοῖς κρείττοσιν 
σον / ο} νι μα 

ἐπειςάγειν τὰ χείρω. α 
ολ - - 

ΧΥ. Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν περὶ τὴν Παλλήνην γιγάν- ψ ] |) ή] 
[ὰ / Δ λ Ν 3 ώ, οί. ς 

οὔ των ἑλομένων τὸν πρὸς τοὺς ἀθανάτους πόλεμον, Ἡρα- 
πο .». 5 λ 

κλΏς τοῖς θεοῖς συναγωνισάµενος, χαὶ πολλοὺς ἀνελὼν 
Δ Δ 

Ζεὺς γαρ 

τοὺς μὲν συναγωνισαµένους τῶν θεῶν μόνους ὠνόμασε 
ες. / τν ων το θμε ο. ο αθὺ πηραν 
Ολομπίους, ἵνα τη ο. τιμῃ ὃ ἀγαθος χοσµηθεις 

ν/ λ / .ω 

90 ἐπωνυμία διαφέρῃ τοῦ γείρονος' ἠξίωσε δὲ ταύτης τῆς 

ο οω οω Μ ο 

τῶν γηγενῶν, ἀποδοχῆς ἔτυχε τῆς µεγίστης. 

προςηγορίας τῶν ἐχ θνητῶν Ὑυναυκῶν Υενοµένων Διόνυ- 

σον χαὶ ΠἩρακλέα, οὐ μόνον ὅτι πατρὸς ἦσαν Διός, 

ἀλλὰ διότι καὶ τὴν προαίρεσιν ὁμοίαν ἔσχον, εὐεργετή- 

Ζεὺς ὃ 

/ δα / νν ο ον 3 Ἰμ α 

αν Ἡρομηθέως παραδόντος τὸ πῦρ τοις ἀνθρώποις, ὃ 
- Δ Δ 

σμοῖς κατελάθετο καὶ παρέστησεν ἀετὸν τὸν ἐσθίοντα τὸ 

-” {} τῶν ϱ/ ω 7 0ρ ηπ Ν ο} σαντες μεγαλα τον ρου των σν ροπῶών. 2) 

σσ’ 5 -- ς .ω ὃαὶ ς Ὁ ο / μα. 
ἧπαρ αὐτοῦ. Ἡρακλῆς δὲ δρῶν τῆς τιμωρίας αὔτον 

ο / 

τυγχάνοντα διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων εὐεργεσίαν, τὸν 
λ το Ν /”” μ ολ " / / λ5ξ ο» 

μὲν ἀετὸν κατετόξευσε, τὸν δὲ Δία πείσας λῆξαι τῆς 
3 ο Ε, Δ μ ας / } Μ λ λ ὓ 

αυ ὀργῆς ἔσωσε τὸν κοινον εὐξργέτ (8) Μετὰ δὲ ταῦτα 
τ ο 1 

ἔλαθεν ἆθλον ἄγαγεῦ τὰς Διο ομήδους τοῦ  Θρᾳαὺς ἵ ἵπ-- 

πους. Αὗται δὲ χαλκᾶς μὲν τατνας εἶχον διὰ τὴν 
ὃν 

ἀγριότητα, ἁλύσεσι δὲ σιὸ δηραῖς διὰ τὴν ἰσμὴν ἐ ἐδεσμεύ- 

ο , τροφην δἐλάμθανον οὐ τὴν ἐκ γῆς φυομένην, ἀλλὰ 

Ετην. 

μμ. ὥτ τὰ τῶν ξένων μέλη ὃ διαιρούµεναι τροφὴν εἴγον τὴν συµ- 

φορὰν τῶν ἀκληρούντων. Ταύτας ὅ Ἡρακλῆς βουλό- 
μένος Ἰειρώσασθαι, τὸν Χύριον Διομήὸ ην παρέθαλε, 

καὶ ταῖς τοῦ 1 ο, ἵν διδάξαντος σαρξὶν ἐκπληρώσφας 

μή ἔνδειαν τῶν ζφων εὐπειθεῖς ἔσγεν. 6 ) Εὐρυσθεῦς 
ο/ 

ο » ἀγθεισῶν πρὸς ο αὐτὸν τῶν ἵππων, ταύτας μὲν ἱερὰς 
ο ο δν Ἔρας, ὧν τὴν ἐπιγονὴν συνέθη διαμεῖναι 

μέχρι τῆς Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος βασιλείας. Τοῦ- 
τον δὲ τὸν ἆθλον ἐπιτελέσας, μετ᾽ Ἰάσονος συνεξέπλευσε 
συστρατεύσων ἐπὶ τὸ χρυσόμαλλον ὃ δέρος εἷς όλχους, 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. (ου, 261.) 

Ἀῦ ορίπιο απήρροε γίτο ργηεϊραίαπῃ αἀερίας. (3) Νου ριᾶ- 

{αγῖνε πος ἀθσθί ΠΊµΠοΓα, ἃ 5 1ρ5ί5 Ῥτορίατ νϊτιπίοπι 1ί 

οχΗΙρίία, Ῥοδίαπαπι οπῖπῃ α Ῥο]ἱ5 αἆ ο πι οί ΦΟΊΕΠΊΠΕΣ 

όοηγεηία5. Πεδίααια εί Ιαᾷος 5ο εοπτογίεταί, ππαδαπίκααθ 

ἀδοταπα ες εαπι ἀοπὶς Ποπογανί; Μίπογνα ρορίαπι, γι]- 

6αΠΗ5 6ΙαγαΠ1 δἱ {λογᾶσεπα ορίπ]{. Αγῃδαιο Ιπίθυ Ἠο08 ἆπος 

οοπ{εη{1ο εγαί; ἀππα 1]α, αποά αἆ αδαπ1 οί γο]αρίαίθιι ρασῖς, 

μία, σοά αἆ ρετίου]α ἵη μ6]15 ανοτίοηάα {ασσγαί, Ιαγρίέαγ. 

Ναρίππα5 Ρογτο 6αιο5 ἀοπανΙί» Μαιουγ]ας 6ΠΏδοΠΗ; ΑΡΟΙΙΟ 

4τοΠη ἀεα1ί εί 5αβ[ απ! ατίοτα Π]απα οἀοσμῖέ. 6ετος απίσπη, 

44 οχρίαπάαπα ΟρηίαγΟ ΓΗ οδρἆθπα, ἵπ ἨΟΠΟΓΕΠΙ ε]ας ΡραΤνα 

πηγδίθτῖα Ιπς Πέ. (4) Αί επίπιγετο οἴτοα ογίαπι Ἠη]ας ἀςὶ 

βἱηρα]ατο απἰἀάαπα εγεηίέ. Ναπι Ρῖπια {οπιίπαγαπα Τη ἵετια, 

απας δαρρί{εν οοπιργεββ!{, ΝΙοῦε Ρμοτοποί παία ΕΗ1ΐ, Ρορίτοιαᾶ. 

νογο ΑΙΟΠΙΕΜΕ : 41αΠ1 ἵη ἀθοίπηαπι ε{ δοχίαπι α ΝίοΡο ορ{αΐθηι 

(αὐπ]αΓΙΠΙ δοπἱρίογος οο]οσαπί. Εκ Ἠη]ας Ἱίασπα ππα]ογῖρις 

66ΠΕΓΑΤΘ Ἠοπηῖηθς εαρίΐ, αἵ ἵῃ ας Ίρδα {απάσπι ἀθεῆξ : πος 

οσπι υ]]α ἀείπόερξ πιονίαἰί τει Ἠαβθτθ ΦΟΡΟΙΘΠΙΦΠΘ ϱΡγ0- 

6Υ88Τ6 γο]αῖέ, πο ργδίαη οί ρας εοἶ]]οεί ἀείσγίοτα 5αΏ5ί- 

ίπεΓθί. 

ΧΥ. Ροδί μ.ο αααπ] αἆ Ῥα[εποῃ αἰδαπίες ἀῑῑ5 ἵπιηπογία]]- 

Ῥια5 Ῥο]]απη {αοογεηέ, Ηετοι]ες ἀῑῑδ 5αρρείῖας {αΠί; αἱ ροςί 

ΠΙΑΡΠΕΠΗ {6γγ]βθεπήπῃ 5ἱΓ8ΡΕΠΙ ἃ 56 6ΟΠΙΑΠ ΦΗΠΊΠΙΟ5 ΡΓΟΠΙΘ- 

τς {αγοτο5. Ἐκ ἀῑῑς οπίπι Ἠος {απίαπη ΟΙγπιρῖος σαρρίΐετ 

νοσανέ, αἱ ἵπ Ῥε]]ο 51ρί αἆ [αἱςδεηί; αἱ Ἰιος οοσποπα]ηῖς 110- 

ΠΟΓΘ δἰίτεηΙς αΏ ἴσηπανο Ιπίετποβοθτεία. Ω1αΠ1 αΡΡοΙΙα[Ιο- 

Ώ6ΠΙ Ώα6ςμο οαἰίαπη οἱ ἨΗοατοι1, απαπανίξ πιοτίαἰε5 Παβοτεηί 

ΠΩα(ΥΕ5, οοηςθδςί{; ποπ 6ο {αηίαπι, ααοᾶ «φογίς εβξεηί ΡΓο- 

5οηίθ5, 5εὰ οἰἴαιῃ ααοά ἆογίς α[[εοοπαπι ἱπηίαία, ππαχῖπια 

(2) 6είεγιΠι Ῥτο- 

ΠΘΙΊΙΘΗ5, αιοά Ίσπεπι Ποπηπίρις {γαδιάϊδοεί, 

ἵη γἹίαπα ἨοπηϊπιΙπα πηθεϊία οοπ{μ]ἱςδεπί. 

γπομ5 α 

19Υ6 οοη5ίτ]είας ναί, αἱ αᾳπί]α, Ίεοι ἀεραξέθης, 11 α41οθ- 

τοραέ, Ἠετοσ]ες απίεπα γίάεης, οϱ Ῥεποβαία εισα Ἠοη]ίηες 

ΠΩΙδΕΤΗΙΩ Ἱία ΡΙεο, Υο]αοίθπα καρί[ία (γαηεβχΙί, ἴα(πε 

Πογῖς Ρ]ασαΐα Ώεπο 4 οππήρα5 πιοΠίο τεςε(αί 5αΙαἴεπῃ. 

(8) Ἐκἰπάο Ρίοπιεᾶ(ς ο μαξ ε Τμτασία αΏάαορπάϊ πρ βοΙαπη 

ΠΠ ααίαν. 

Ρί6υ {ογοσίαπα εἰ τοβιγ αἱδαθαπίαγ. Ῥαρυ]απῃ ΠΗ5, πο αμα» 

΄Έμοα Πῖς ογαηί ργαδορία, (ειτείδαιιθ 6α{εηῖ5 Ρτο - 

ίοττα ρτοᾶΟέ, 5ο4 εχ Ππίθγία πιίδογογαπα οπή ἀῑσῖ- 

Ρἰεηίας αἀγοπαταπα πθπηρτα γἱοίαραηί. Ηϊ5 αἱ Ῥροῦγείαγ 

Ποετει]ε5, Ρτορηίαπη εἰς ἀοπίπαη Βἰοπιεάεπι οβ]θοΙΕ, εί 

(απια΄ Ῥο5αγαπαι οανπίρας υπ, αἱ πείαγίαίη ομΓγηϊ5 68Ι1ΠΙ 

Ί]ας ἀοσμεταί, οχρ]εία, ορδεφπεηίας ἀείπάς µαρι{. (4) Ρει- 

ἀποίας αἆ ο Ἐαιγδίπεις Φαποπὶ ἀεάϊσανϊέ : αἱ Ργοδδρία 

λαγαύι αᾱ Αἰοχαπάά Μ. πδαιε ἀοπηίπαίαπα ρεγπηδηδ{. Ἠου 

οίίαπα Ἰάβοις Ρογ/αποία5 οµπή Τά50η6 ἵη Οο1ο]ος αἆ ααγεΙΠι 

ἒν---  - 
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Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τῇ τῶν Ἀργοναυτῶν στρατεία 
τὰ χατὰ µέρος διέξιµεν. 

ΧΥΙ. Ἡρακλῆς δὲ λαθὼν πρόςταγµα τὸν Ἱππολύ- 

της τῆς Ἀμαζόνος ἐνεγχεῖν ζωστΏρα, τὴν ἐπὶ τὰς Ἅμα- 

ζόνας στρατείαν ἐποιήσατο. Πλεύσας οὖν εἰς τὸν ἀπ᾿ 

ἐχείνου Ἐθξεινον κληθέντα Πόντον, καὶ καταπλεύσας 

ἐπὶ τὰς ἐκθολὰς τοῦ Οερμώδοντος ποταμοῦ , πλησίον 

Θεμισχύρας πόλεως κατεστρατοπέδευσεν, ἐν ᾗ τὰ βασί- 

λεια τῶν Ἀμαζόνων ὑπῆρχε. (9) Καὶ τὸ μὲν πρῶτον 

ἥτει παρ) αὐτῶν τὸν προστεταγµένον ζωστῆρα" ὡς δ᾽ 

οὐχ ὑπήκουον, συνηψε µάγην αὐταῖς. Τὸ μὲν οὖν ἄλλο 
πλῆθος αὐτῶν ἀντετάχθη τοῖς πολλοῖς" αἱ δὲ τιμιώταται 

κατ᾽ αὐτὸν ταχθεῖσαι τὸν Ἡρακλέα µάγην καρτερὰν 
συνεστήσαντο. Πρώτη μὲν γὰρ αὐτῷ συνάψασα µάγην 

Ἄελλα καὶ διὰ τὸ τάγος ταύτης τετευχυῖα τῆς προςηΊο- 
ρίας, ὀξύτερον εὗρεν αὑτῆς τὸν ἀντιταχθεντα. Δευτέρα 

δὲ Φιλιππὶς εὐθὺς ἐκ τῆς πρώτης συστάσεως καιρίῳ 

πληγἩ περιπεσοῦσα διεφθάρη. Μετὰ δὲ ταῦτα Ἡρο- 
θόη συνΏψε µάχην, ἣν ἐκ προκλήσεως ἔφασαν ἑπτάχις 

νενικηκέναι τὸν ἀντιταξάμενον. Πεσούσης δὲ καὶ ταύ- 

της, τετάρτην ἐχειρώσατο τὴν ὀνομαζομένην Ἐρίθοιαν. 
Αὕτη δὲ διὰ τὴν ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἀγῶσιν ἀνδραγαθίαν 

καυγωµμένη μηδενὸς γρείαν ἔχειν βοηθοῦ, Ψευδη τὴν 
ἐπαγγελίαν ἔσγε κρείττονι περιπεσοῦσα. (3) Μετὰ δὲ 
ταύτας Κελαινὼ καὶ Εὐρυβία καὶ Φοίδη, Ἀρτέμιδος 

οὖσαι συγχυνηγοὶ καὶ διὰ παντὸς εὐστόχως ἀχοντίζου- 

σαι, τὸν ἕνα σκοπὸν οὐκ ἔτρωσαν, ἀλλ᾽ ἑαυταῖς συνα- 
Μετὰ δὲ ταύτας 

Τέκμησ- 
ὁμόσασα 

σπίζουσαι πᾶσαι τότε χατεχόπησαν. 

Δηιάνειραν καὶ Ἀστερίαν καὶ Μάρπην, 
ΔΝ ο / .) ΄ ο αἱ 

σαν χαὶ Ἀλκίππην ἐχειρώσατο. Αὕτη δὲ 
{ ο / λ ή λ ιο, ο /{ ὰΝ ο. 

παρθένος διαµένειν, τὸν μὲν ὄρχον διετήρησε, τὸ δὲ ζῆν 
3 κ / ς 1 ἀ { Εά -. 

οὐ διεφύλαξεν. Ἡ δὲ τὴν στρατηγίαν ἔχουσα τῶν 

Αμαζόνων Μελανίππη καὶ θαυμαζοµένη μάλιστα δι 
ἀνδρείαν ἀπέθαλε τὴν ἡγεμονίαν. (4) Ἡρακλῆς δὲ τὰς 
3 / -ω -] ον 3 λ Δ λ Ν 

ἐπιφανεστάτας τῶν Αμαζονίδων ἀνελὼν χαὶ τὸ λοιπὸν 

πλῆθος φυγεῖν συναναγκάσας, κατέχοψε τὰς πλείστας, 
9 .ω Ν 3 --- ρω πει οὶ 
ὥστε παντελῶς τὸ ἔθνος αὐτῶν συντριθηναι. Τῶν δὲ 

3 {8 3 / Δ ών / » 

αἰγμαλωτίδων Ἀντιόπην μὲν ἐδωρήσατο Θησεῖ, Με- 

λανίππην δὲ ἀπελύτρωσεν ἀντιλαθὼν τὸν ζωστῆρα. 
ΧγΠ]. Εὐρυσθέως δὲ προςτάξαντος ἆθλον δέκατον 

τὰς Γηρυό ὓς ἀγαγεῖν, ἃς νέµεσθαι συνέθαινε ς Ἰ Ἠρυόνου βοῦς ἀγαγεῖν, ἃς νε συνεθαινε 
ω 3 / 2 ” ν οδ Ἡ , / 

τῆς Ἰθηρίας ἐν τοῖς πρὸς τὸν Ὠκεανὸν χεχλιµενοις µέ- 

ρεσιν, Ἡρακλῆς θεωρῶν τὸν πόνον τοῦτον μεγάλης 

προςδεόµενον χαχοπαθείας καὶ παρασχευΏς, συνεστή- 

σατο στόλον ἀξιόλογον καὶ πλΏθος στρατιωτῶν ἀξιόχρεων 

ἐπὶ ταύτην τὴν στρατείαν. (5) Διεθεθόητο γὰρ κατὰ 
.. 7 η ρω 

πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ὅτι Χρυσάωρ ὁ λαθὼν ἀπὸ τοῦ 
πλούτου τὴν προςηγορίαν βασιλεύει μὲν ἁπάσης Ἴθη- 

ρίας, τρεῖς δ᾽ ἔχει συναγωνιστὰς υἱούς, διαφέροντας 

ταῖς τε ῥώμαις τῶν σώµατων καὶ ταῖς ἐν τοῖς πολεµι- 

κοῖς ἀγῶσιν ἀνδραγαθίαις, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τῶν υἱῶν 

ἕκαστος µεγάλας ἔχει δυνάμεις συνεστώσας ἐξ ἀνδρῶν 
κε ΑΝ ον Εὶ θεὶ ίζ 9 μά 

αγίων: ὧν δὴ χάριν ὃ μὲν Εὐρυσθεὺς νοµίζων δυςέ- 

Φικτον εἶναι τὴν ἐπὶ τούτους στρατείαν, προςετετάγει 
Π ΄ 
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γεβης αγηιῖς γΙπάἰσαπάπα παγἰρανϊ. Ὑδνυπι ς Ες μα Α- 

βοπαπίατυΠα οκρεά[ίοπο αοοτα(ἴας ἀῑεθίων. 

ΧΥΙ. Μαπάαίαπη οἱ ίαπη ϱΗἳέ, αζΑπιαζοπίς Ηἱρρο]γία: χοπ Γη 

Ἀδροτίαγεί. Βχρεά]Ποπε Ιβίίαγ οοπίτα ΑΠΙΑΖΟΠΑ ἹηφΗ(ωία, 

ἵπ Ῥοπίαπι, αἱ αΏ {ρ5ο Εαχίηις ἀεποπαϊπαίατ, νθ]α βιοῖ, 

εί Έ]εγπιοάοη1ς Παν]! ο51ἱς ἱηγοοία5, Ρτορο ΤΙεπιίσογτοι 

πΥΏθΙΗ , ΤΠ αμα τθρία ΑΠΙΖΟΠΙΠΙ θτα!, οἈδίτα ροηῖΐ. (9) Ας 

ΡΠΙΠΙΟ οἵηρυ]απι 9)ί ἀαγῖ Ρε{. Τὰ Ύπαπα ταοµρατεηέ, εἶρηα 

ουπα Π15 οοη/[ετί.  Πδί οείεγα (αἱάθπη αοῖθ ἵπ γη] σας παπι 

Ονῶ6ογαπη ἀῑτεοία; ΑΠΙΑΖΟΠΙΠΙ γθγο πορβαίπηςα, Ἠογοι]ί 

ορροδίί, ρνα απ οοπηπηϊδπηί αορτγῖπηαπη, Ῥτίπα, αα 

ΠΠΑΠΙΗ5 61Π1 60 οοηβογοτεί, Αοἰ]α ΓΗ1{, α νο]οσϊίαίο τὰ ποπη]ηἰς 

βογβία : 5ο τε]οσίογοπι 86 αἀγαγδαγίππα ἰηγοπίέ. δοομπάα 

ΡΙΜΗΡΡΙ5, ἵπ Ργῖτηο 5{αΐΐπα 6οπΏρνεβδιι Ἰεἰα]ί ν]ποτο ἵπομβδο, 

οσο ρα, Ῥτοίμορ ἴπᾶς ρΗρηαπα Πηϊγίέ; 4παπη φθρίῖες οχ 

Ρτογοσα{ίοηθ Ποδίεπι ἀθγίοίς5ο {ογιηί. Οιιά θΗἵαπη Ργοβίταία, 

Παο οὗ Ρε]- 

ορ ϱἰγεημία[ἶς Πάποίαπι ]αοβίαθαί, πας ἳρί ἵη ρυρηίς 

απατίαπη ἴπᾷθ διρερῖί, ου ΠΟΠΙΟΗ Επίρωα. 

Δαχ]Πο ορι5 6556; 5ο ααμπα ἵπ [ογήογεπη Ἰποϊαϊδδεί, [α]δαπι 

Ἰαπο 556 ϱΙογἱα[ίοηπθίη ἀθρτεμεπά. (3) Ρορδί εας Οεἰώπο 

οί Ειτγθία Ῥμωῶβρεππα, Ρίαπα. ἵπ νοπαββας δοοἵα, οί πΙΠ- 

σπαΠ1 η ΙαοΠΙοΓΙΠΗ ΤηΙς5ΙΟΠ6 αβθιταπί6ς, ΙΠΙΠΗ Γ8ΠΠΕΠ 5έ0- 

ΡΙΠΙ ΠΟ {αησιηί; 5εᾷ π{μί 86 πιιίπο ρτοίοβοβαΠ!, ΟΠΊΠ65 

οοποἀυπίαν. Ταπι Ώε]απίταπα, ΑδίεπίαΠι, ΜαΤΡΕΠ, ΤΕΕΠΙΘΕ- 

βαΠ1 οἱ ΑΙοΐρρει ἀαγ]οῖί. Ηαο α]πια ρεγρείπαπα γἱγρϊπΠ{αίοτη 

Ππτανεταί; οἱ Πα5αταπάαπι απἶάεπα δεγγαγ/{, 564 Ιίαπῃ 56Γ- 

Υ3Τ6 πθΠ ροἰί. ΜεΙαπ]ρρε αποσαθ, ΑΙΙΔΖΟΠΙΗΗ Ιππρετα- 

ἐκ, οιΙ Ππιαχίηᾶιη {[ογίαάο αἀπαίτα[ίοπεπα εοποϊΠαβαί, 

ῥηἰποιραίπῃ {απο απηϊςἰί. (4) ΑΠΙΑΤΟΠΗΤΩ 6ΓΡΟ πορ[{αίο 5ίο 

εχδᾳπεία, τεήσααπα εὔίαπα ν]ρας ἵπ [παπι οοπαρυ{, αἱ, 

Ρ]επίδᾳπα Ἰτιοϊάα[ῖξε, σεπίοπι Ί]απι Ῥοπίας αἰίτίνή. Ῥε 

οαρίϊνΙ5 ΑπίίορεΏ Τ]αδοο ἀοπανίί, 5εᾷ Μειαπίρρεη, Ῥα]ΐευ 

56 γοὐϊπηπεπίεπα, Ἰρογαπα ἀῑπαϊςδα. 

ΧΝΥΠ. Ταπα ἀθοϊπιαπα 1 ερτίαππεη αΏ ΕΗΠΥ5ίΘοΟ Πιαπάα- 

αν, αἱ σοτγοπίς Ώογας, ἵπ Ιοοῖ Πρεγία αἆ ΟοεαπΠΙ 60Η- 

νογβὶ5 ραδοθΠί65, αὐ]ραί. Ἠιπο 6:ρο Ιαβοτοπι βἶπθ ΠλΗή5 

οργηπηπἰ5 ππαρηούμε αρρηταία εχαπ{]ατὶ ΠΟΠ ροβ56 ΥΙά8η5, 

οἱαξδειῃ ερτερίαπι αἀογπαί, πηϊΠίαππάαε οορίας {αηία εχρεά[- 

{οπο ἀΐσηας σοοηδοΙΡΙ. () Ῥϊνα]ραία οηίπῃ ρος {οίαπῃ ΟΓ- 

Ῥοιη [απια οταί, ΟἨΥΥδαοΥεΙΑ, αὐ αι ορι]εηίία ΠΟΠΊεΙ 

αζερίαπα, Ῥο6ι ΗΠΙΥΘΙΞΔΙΗ Τερηαϊε Ἰρεγίαπι, εἶαπα ργαΣίο 

6556 ἴγο5 β]ίος αἱ γἱτίριας οοΓρογΙΙη εί [αοἰπονίρης Ῥε]ΙΟΙ5 

ῥταδίαπίεδ» απο απασαμίδαο Πιαρηας οἴτομπι 56 00: 

ρία5, ρηρηαςρις υἱπῖς οοηδίαηίο5., Ἰαβθαί. ΟΠ 4Πῃ οίίαπι οῦ 

απ 1881 Ίου 6ΠΏ οθγίαπηίμθ οπετανίί Ετος; 410 
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τὸν προειρηµένον ἆθλον. (5) Ο δ Ἡραχλῆς ἀκολού-- 

θως ταις προκατειργασµέναις περάξεσι- τεθαῤῥηκότως 

ὑπέστη τοὺς χινδύνους. Καὶ τὰς μὲν δυνάμεις Ἵθροι- 

σεν εἰς Κρήτην, κεκρικὼς ἐκ ταύτης ποιεῖσθαι τὴν 

ὁρμήν' σφόδρα Ἰδρ εὐφυῶς ἡ νησος αὕτη χεῖται πρὸς 

τὰς ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἴκουμένην στρατείας. Ἡρὸ δὲ τῆς 

ἀναγωγῆς τιμηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων µε Ἰαλοπρεπῶς, 

χαὶ βουλόμενοςτοῖς Κρησὶ χαρίσασθαι, καθαρὰν ἐ ἐποίησε 

τὸν νῶῆσον τῶν θηρίων. Διόπερ ἐν τοῖς ὕστερον χρό- 

νοις οὐδὲν ἔτι τῶν ἀγρίων ζφων ἑ ὑπῆρχεν ἐν τῇ γήσῳ; 

οἷον ἄρκτων, λύκων, ὄφεων Ἶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων. 

Ταὔτα ὃ᾽ ἔπραξεν ἀποσεμνύνων τὴν νῆσον, ἐν ἡ μυθο- 

λογοῦσι καὶ Ὑενέσθαι καὶ τραφῆναι τὸν Δία. (4 ) Ποιη- 

σάµενος οὖν τὸν ἐκ ταύτης πλοὺν κατηρε εν εἰς τὴν Λι- 

θύην, καὶ πρῶτον | μὲν Ἀνταῖον τὸν ῥώμῃ σώματος χαὶ 

παλαίστρας ἐμπειρίᾳ διαθεθοηµένον χαὶ τοὺς ὑπ) αὐτοῦ 

καταπαλαισθέντας ξένους ἀποχτείναντα προχαλεσάµε- 

νος εἰς μάχην καὶ συμπλακεὶς διέφθειρεν. Ἀκολούθως 

δὲ τούτοις τὴν μεν Άιθύην πλήβουσαν ἀγρίων ζῴων, 

πολλὰ τῶν κατὰ τὴν ἔρημον χώραν Ὑειρωσάμενος, έξη- 

μέρωσεν, ὥστε καὶ γεωργίαις καὶ ταῖς ἄλλαις φυτείαις 

ταῖς τοὺς χαρποὺς παρασκευαζούσαις πληρωθῆναι πολ- 

λὴν μὲν ἀμπελόφντον, πολλὴν δὲ ἐλαιοφόρον: χαθόλου δὲ 

τὴν Αιθύην διὰ τὸ πλΏθος τῶν κατὰ τὴν χώραν θηρίων 

ἀοίκητον πρότερον οὖσαν ἐξημερώσας ἐποίησε Μήδε- 

μιᾶς χώρας εὐδαιμονίᾳ λείπεσθαι. (5) Ὁμοίως δὲ καὶ 

τοὺς παρανομοῦντας ὠνθρώπους Ἡ ἢ δυγάστας ὕπερηφά- 

νους ἀποχτε ίνας τὰς πόλεις ἐποίησεν εὐδαίμονας. Μυ- 

θολογοῦσι δ) αὐτὸν διὰ τοῦτο ὕηρα, καὶ πολεμΏσαι τὸ 

ένας τῶν ἀἁγρίων θηρίων καὶ παρανόμων ἀνδρῶν, ὅτι 

παιδὶ μὲν ὄντι νηπίῳ συνέθη τοὺς ὄφεις ἐπιθούλους 

αὐτῷ Ὑενέσθαι, ἀνδρωθέντι δὲ πεσεῖν ὑπ᾿ ἐξουσίαν ύπερ- 

ηφάνου καὶ ἀδίκου µονάρχου τοῦ τοὺς ἄθλους προστάτ- 

τοντος. 

ΧΥΠΙ. Μετὰ δὲ τὸν Ἀνταίου θάνατον παρελθὼν 

εἰς Αἴγυπτον, ἀνεῖλε Βούσιριν τὸν βασιλέα ἑαικο ην 

τοὺς παρεπιδημοῦντας. Διεξιὼν δὲ τὴν ἄνυδρον τ]ς 

Αιόύης, καὶ περιτυχὼν χώρα καταρθύτῳ χαὶ καρπο- 

φόρῳ, πόλιν ἔχτισε θαυμαστὴν τῷ μεγέθει; τὴν ὀνο- 

μαζομένην Ἑκατόμπυλον, ἡ ἔθετο τὴν προςηγορίαν 

ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν κατ αὐτὴν πυλῶν. Διαμε μένηκε 

δὲ ἡ ταύτης τῆς πόλεως εὐδαιμονία με χι τῶν νεωτέ- 

ρων χαιρῶν, ἐν οἷς καὶ Καρχηδόνιοι δυνάµεσιν ἀξιολό- 

Ἶοις χαὶ στρατη γοῖς ἀγαθοῖς στρατεύσαντες ἐπ᾽ αὐτὴν 

κύριοι κατέστησαν. (5) ο ὃ Ἡρακλῆς πολλὴν τῆς 

Λιθύης ἐπελθὼν παρΏλθεν ἐπὶ τὸν πρὸς Γαδείροις 

Ὠκεανόν, καὶ στήλας ἔθετο καθ᾽ ἑκατέραν τῶν ἠπείρων. 

Συμπαραπλέοντος ὃ δὲ τοῦ στόλου διαθὰς εἰς τὸν Ἰδη- 

ρίαν, χαὶ χκαταλαέὼν τοὺς Ἀρυσάορος υἱοὺς πρισὶ δυ- 

νάµεσι μεγάλαις κατεστρατοπεδευκότας ἐκ διαστήµα- 

τος; πάντας τοὺς ἡγεμόνας ἐκ προχλήσεως ἀνελὼν καὶ 

τὸν Ἰθηρίαν γειρωσάμενος ἀπήλασε τὰς διωνοµασμµέ-- 

τῶν βοῶν ἀγέλας. (8) Διεξιὼν δὲ τὴν τῶν Ἰδή- 

γώραν, καὶ τιμ.ηθεὶς ἑ ὑπό τινος τῶν ἐγγωρίων βα- 
γας 

ρων 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. (203 304.) 

νἰπίρας οἶας ΠΙΔΙΟΥΟΠΗ από αχρο{ΙοΠοΠὴ ]αάϊσατοί. (8) Δι 

Ηονοι]θ5 ΠΟΠ ΠΙΙΠΟΤΘ Ὠου ἀῑδετίπποη Πάποία αααΠΏ βαβοΓΙΟΓΘΕ 

ἀἰθποι]ίαίας δα5εθρίέ, οορίαδαιθ ἵπ ΟΥδίαπι οοηνοπῖτα {αδ- 

Β{. Ἠϊπο οπίπα, 41011) δἷέας Ἱδα]ο) αἱ αχρεάἰίοπος ἵη {οΐαπι 

οΥΡεΠ] δἷί ρειορρογίππας, ορτοᾶί οοηςΗ(αθιαί. Απίθαπαπι 

γε]α ἀατεί, πιαρηἰΗοί αἲ ηδιι]απί5 Ποήονος 1ρδί ἀθίαίί δαηέ, 

Ρνο απἴριις αἱ συα{ίαΓη γε[ετγεί, α Ώθβ/115 Ιηδ]απα Πα Ραγρᾶ- 

ψί, αἱ πΙΙ] ἀαίησερς {οταγαπη , οἱ 5αη{ πγςί, Παρί, 66ΓΡΘΠ- 

{ο οἱ 1 σοπιις αἰία., ΠΙαΠθΘΓΘί τοσαπι. Ἠαπο ΟΤο6ία; Τ6- 

νεγεηµαπῃ αχΗΙρι{, αποᾶ δαρρίίος ἵπ οα παία5 εἀποαίαδαπθ 

Ργαάἰσατοίαγ. (4) Ἰηά6 απ εο]νίδδεί, αά Ἰήργαπι αρριί. 

Ηἰο ΡΥίπο ΑπίΦΙΠΙ, τοῦογθ σοιροτίς ε{ Ιαοίαπάαϊ ροπίῖα {α- 

ΠΠΟΦΙΠΙ, {πἱ αγαπας Ρα]ῶσίτα νἱοίος ἱπίογίπηοραί, αἆ οετίᾶ- 

ΏΊΘΗ ργογούαίαπα, οοηβθτία π]αµα, οσο. Τήπα ΑΙΟπΠΙ 

Ροβί15 Ἱππιαπίβι5 τδ[οτίατα, ππα]1ς Ρον ἀθδογία Ιπίοι[εσιῖς, 

ία Ρασαίαπι αἱ ου]ίαπη τοὐἙιάΙ{, αἱ 5οπιρπ αἱ ρΙαηίαΠοπῖ 

(τασίίογα) Ραδδίπι Ιάοπεα Πθγοί, πἰπαῖδαπο ασ οἰϊγοίῖς πρίαιθ 

οοηφοτειθίαγ. ΒὈναγνίτεν, Ἰήῃγαπα, µατη Γεγαγήπα τοπ] ιᾶο 

Ρηή15. Ππ]αβαβί]επι {οσργαί, Ἱία εχοι]ίαπι ἀθαΙι, αἱ πα] 

ουρίς τοσἰοπῖ (οΗοΙίαίο οεοάσναεί. (5) ΒΙπο]] πιοᾶο βοθ]θγαίί 

Μοπαϊπίρι5 οἱ ἵηςο]επίίριας ἰψταπηῖςδ ο πηαᾶίο θυβ]αίῖς, υί 

Ροαίο οἴνίίαίος 5ίαία οβδοπί, ο[[εαί. Έαιπα οδὲ, Ιά6ἴτοο 

ος Ώο]]ΐξαιιε οιἵΠ οΠηΠ6 {οταγπι αἰγοσίαπα αἱ ΙΠΙΡΤΟΡΟΓΥΗΙΠΙ 

ΜοπΙΙΠαΠΙ σεη5 Ῥεγδοοιίαπη 6556, άποά ἀγασοπαπῃ ἱηδία ῑς 

η ουπίς αάμιαο Υασῖεης αρροίας ο5βεί, εί ἵη τἰπῇϊ Ροβίοα 

ο{αίαο 5αραιὈί οἱ ἱπ]αδίῖ τορίξ, ααῖ οεγίαπιῖηα Ἠσρο οἱ ΙΠΡΟ- 

5ι{, Ιπιρεν]ο γεχα{δίη, 

ΧΥΠΙ. Ῥοδί ΑπίΩϊ εῶΦάσπι ἵπ Ἠσγρίαπι ἀΐρτοβεις, Ῥι- 

αἴγ]άί τορὶ πασσίι ἱπίπΠε, αὐῖ Ποβδρίίαπι 6ο ἀε]αίογαπα 88Ἡ- 

συΐπα ππαπα5 Ρο]ηεραί. Ώήπιαπο απάα ΤήΡΥΩ (αηβίΐέ, 50- 

Ιάπα ο([οηᾶ(ί τίσα τη οἱ {ογ{]α: ἵπ απο οχἰπιία πιαρη τα ἀἰηί5 

ατΏθπα οοπά1ά1{, α Ρογίαγαη ΠΠΠΕΤΟ ΗοασαίοπΙργΙοη, ἰᾷ θ8ί, 

οοηίαπῃ Ρογίαταπ, ποππαίαπη. Οπ]α5 {ομοίίας αἆ οἱίοιίογθς 

οίίαπι Οοἰαίος Ρογάγαν1{, απΠ1 πιαχἰπηῖς 6απῃ οορΐ5, απἱρας 

ορτορίί ἀάσθς Ῥιοοιαπί, Οαγιαρἰηίεηδες ἁάογίῖ, 51105 Ρο: 

{ρδία(ῖς (οεργιπ{. (9) Ηετοπ]ος ΡΟΙΓΟ Π]αρηαπι Α/Τίο ραῦ- 

{6Π1 ΘΠΊΘΗΦΗ5, αἲ αάίαπαπι Ο688ΠΙΠΙ Ρεγγοπίέ, εί οοἷ- 

ημας. ἵπ α{γίαδααα οοπ(ποης ονα οχοἠανΙί. Ἰπάε 6ας5ςε 

ῥγαογπανίραπίο ἵπ 1ουίαπι ἔγάηδατεδδας, Ομηγδαοπίς β]]ον 

πηασηῖς οπτη οχογοϊάμας ἵη ἵδυμα ἀῑνί5ος οαδίτα ο[[ομάΙέ» ἆπ- 

65 αἆ κἱπσι]ατθ Ο6ΓίΠΠΘΗ ΡΓΟΥΟΕΑίΟ5 ϱΠΊΠΕΡ εαρενανίέ, 

οωκίφαπο 1ροτίαπη ἵῃ ροίεκίαίετη αοορί, οἱ (απη]βεγαίας ἴπᾶα 

Ῥουος αὐοσ. (2) Ππίοτεα ἆππα ρου Ηρογίαπα 1ΐευ [αςἱ{, ἃ ]οοί 

οἠαςάσπα τορα]ο, ογαί αμίειη. Υἱγ Ρἰδίαΐθ οἱ ιδία εχοε]- 



(264, 565.) 

σιλέως, ἀνδρὸς εὐσεθείᾳ καὶ δικαιοσύνη διαφέροντος, 

χατέλιπε µέρος τῶν βοῶν ἐν δωρεαῖϊς τῷ βασιλεῖι. ὉὍ 

δὲ λαθὼν ἁπάσας καθιέρωσεν Ἡρακλεϊ, καὶ κατ 
ἐνιαυτὸν ἐκ τούτων ἔθυεν αὐτῷ τὸν χαλλιστεύοντα τῶν 

5 ταύρων" τὰς δὲ βοὺς τηρουµένας συνέθη ἱερὰς διαμεῖ- 

ναι χατὰ τὴν Ἱθηρίαν µέχρι τῶν καθ) ἡμᾶς καιρῶν. 
(4) Ἡμεῖς δ) ἐπεὶ περὶ τῶν Ἡραχλέους στηλῶν ἐμνή- 
σθηµεν, οἰκεῖον εἶναι νοµίζομεν περὶ αὐτῶν διελθεῖν. 

Ἡραχλῆς γὰρ παραθαλὼν εἰς τὰς ἄχρας τῶν ἠπείρων 
19 τὰς παρὰ τὸν Ὠχεανὸν χειµένας τῆς τε Λιθύης χαὶ 

τῆς Εὐρώπης, ἔγνω τῆς στρατείας θέσθαι στήλας ταύ- 

τας βουλόμενος δ᾽ ἀείμνηστον ἔργον ἐπ᾽ αὐτῷ συντε- 

λέσαι, φασὶ τὰς ἄχρας ἀμφοτέρας ἐπὶ πολὺ προςγῷ- 

σαι. (6) Διὸ καὶ πρότερον διεστηχυίας ἀπ᾿ ἀλλήλων 

16 πολὺ διάστηµα, συναγαγεῖν τὸν πόρον εἰς στενόν, ὅπως 
ἁλιτενοὺῦς καὶ στενοῦ γενοµένου κωλύηται τὰ μεγάλα 

κήτη διεκπίπτειν ἐκ τοῦ Ὠκεανοῦ πρὸς τὴν ἐντὸς θά- 

λατταν, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἔργων µένη 
ἀείμνηστος Ἡ δόξα τοῦ κατασχευάσαντος, ὡς δέ τινές 

50 φασι, τοὐναντίον τῶν ἠπείρων ἀμφοτέρων συνεζευγµέ- 
νων, διασχάψαι ταύτας, καὶ τὸν πόρον ἀνοίξαντα ποιῆ- 
σαι τὸν Ὠχεανὸν µίσγεσθαι τῇ καθ) ἡμᾶς θαλάττη. 

Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐξέσται σχοπεῖν ὥς ἂν ἕκαστος 

ἑαυτὸν πείθη. (6) Τὸ παραπλήσιον δὲ τούτοις ἔπραξε 

3ὔ πρότερον κατὰ τὴν Ἑλλάδα. Περὶ μὲν γὰρ τὰ καλού- 

μενα Ἰέμπη τῆς πεδιάδος χώρας ἐπὶ πολὺν τόπον λι- 

µναζούσης, διέσκαψε τὸν συνεχἩ τόπον, καὶ κατὰ τῆς 
διώρυγος ᾿δεξάμενος ἅπαν τὸ κατὰ τὴν λίμνην ὕδωρ 

ἐποίησε τὰ πεδία φανΏναι τὰ χατὰ τὴν Θετταλίαν 
90 παρὰ τὸν ἸΠηνειὸν ποταµόν. (7) Ἐν δὲ τῇ Βοιωτία 

τοὐναντίον ἐμφράξας τὸ περὶ τὸν Μινύειον ᾿Οργομενὸν 

ῥεῖθρον ἐποίησε λιμνάζειν τὴν γώραν καὶ φθαρῆναι τὰ 

χατ᾽ αὐτὴν ἅπαντα. Ἀλλὰ τὰ μὲν κατὰ τὴν Θετταλίαν 
ἔπραξεν εὐεργετῶν τοὺς ἝἛλληνας, τὰ δὲ κατὰ τὴν 

5ῦ Βοιωτίαν τιμωρίαν λαμβάνων παρὰ τῶν τὴν Μινυάδα 

χατοικούντων διὰ τὴν τῶν Θηθαίων καταδούλωσιν. 

ΧΙΧ. Ὁ δ᾽ οὖν Ἡραχκλῆς τῶν μὲν Ἰθήρων παρέ- 

δωχε τὴν βασιλείαν τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐγχωρίων, αὐτὸς 

δ ἀναλαέὼν τὴν δύναμιν καὶ καταντήσας εἰς τὴν Κελ- 

40 τικὴν καὶ πᾶσαν ἐπελθών, χατέλυσε μὲν τὰς συνήθεις 

παρανοµίας χαὶ ξενοκτονίας, πολλοῦ δὲ πλήθους ἀνθρώ- 

πων ἐκ παντὸς ἔθνους ἑκουσίως συστρατεύοντος, ἔχτισε 

πόλιν εὐμεγέθη τὴν ὀνομαζομένην ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν 

στρατείαν ἅλης Ἀλησίαν. (2) Πολλοὺς δὲ καὶ τῶν 
αὖ ἐγγωρίων ἀνέμιξεν εἰς τὴν πόλιν" ὧν ἐπικρατησάντων 

τῷ πλήθει πάντας τοὺς ἐνοικοῦντας ἐκθαρθαρωθῆναι 

συνέθη. Οἱ δὲ Κελτοὶ µέχρι τῶνδε τῶν καιρῶν τιμῶσι 

ταύτην τὴν πόλιν, ὥς ἁπάσης τῆς Κελτικῆς οὖσαν 

ἑστίαν καὶ µ.ητρόπολιν. Διέμεινε δ) αὕτη πάντα τὸν 
60 ἂφ᾿ Ἡρακλέους χρόνον ἐλευθέρα καὶ ἀπόρθητος µέχρι 

τοῦ καθ ἡμᾶς χρόνου" τὸ δὲ τελευταῖον ὑπὸ Γαΐου 

Καίσαρος τοῦ διὰ τὸ μέγεθος τῶν πράξεων θεοῦ προςα- 

γορευθέντος ἐκ βίας ἁλοῦσα συγηναγκάσθη μετὰ τῶν 

ἄλλων Κελτῶν ὑποταγΏναι Ῥωμαίοις. (9) Ὅ δ' Ἡρα- 
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1ΕΠ5, ΙΠπροηδο Μοποταίας, Ῥοιπα ΗΠί Ρανίεπι ἆοπο γο[αιι]έ. 
15, αποίαποί αοοθρεταί, Ἠοτοιπ]ϊ οοΏδορταί, οί σααοίαηηῖς 

Ρι]ομερίηλαΠ1 Ἰπᾷς {αατηπα οἴάθιι Ιπιππο]απά πι ἀθάίσαί; 

Ρογεβ(ιθ αἆ ποδίγαπα αδ(ιο 56ο ΠάΠα {η Τηθγία δασγῶ Ἰα- 

Ῥοπίας. (4) ἆαπι απἷα οοΙΙΠΙΠαΓΙΠΙ Ηογομ]ΐς πιοηίίο Π]αία 

οδί, ΠΟΠΗ] 46 Ἠ]ς το[ογτο, οοΠστΙ ΠΠ Ἠῖς Ίοσο οχἰφείπια- 

Ώλα5, Πεγοι]ο5 ομίπα Ύπαπ1 οχίγεπηας αίτίαδᾳιο οομ{Ἰποη[ῖς, 

ΑΠΙΟυΡ α{ἶαπο οἱ Επτορα» , οας ἵπ Οε6αΠΗπα. Ῥροττοσίας αἲ[ῖ- 

Εϊδδεί, οεχροὀΠἱοπ]ς 5102 ΠΙΟΠΙΙΠΙΘΗΗΠΑ οοήηηας Ἠαδες Ρ0- 

πεγε ἀεογεγ1έ. Ὁ{ Φἴθγηαπα ἰσίέατ οροτί πποπιοτίαΠη οοποῖ]ία- 

το, Ρτοπαοηίοτία πίτοβίααο ασσατίθαδ ρου Ώθῃο ΙοῦβΗΠὰ 

ρα ππα ἁαπηρ]ίαν{τ. (5) Ί46ο 41Η ρεῖας Ἰοηρβίπαπο ἴπίου 5ο 

{νοίο ἀῑδίαγοηί, Ίου Ἱία ἵπ αγοίπι οοερῖέ, αἱ οεία Ρα: {1005 

ἴ]ας Ραναπα Ῥτο[απάας ϱἱ απσιςία5 οκ Όσ6ραπο ἵπ ΜοιΙίογγα- 

ΠΘΙΠΙ ΠΠΓΘ αΠΙΡΗΗ5 ΙγΓΙΠροτΕ γοίατοηίας, οἱ ην] ιί Ρτο- 

Ρί6Ι οΡΕΓΗΠΙ ΠιαρηΙάΊΠεΠα 5οπηρίίθγπα ο5δοί οχςίγηοη/{ἶς 

βἰογία. ΒΠί {απιον φπϊ οοΠίΓαΓΙΗΠΩ 48ΦΘΥΘΙΘΗί, ΠΕΠΙρο οοἩ- 

ἠπηοίας ο]πα ἱπίαυ 5 οοπ(Ιηθηίες Ώ 6ο Ροτ[ο5δα», [ποίοφο 

αρετίο ΟσθαΠΙΠΙ ΟΗΠΗ πλαί Ποδίτο Ρογπηήχίαπι Γαἱςσο, 5ο6ἆ 

Ἰορς Ῥτο 510 οπἶαις αγΏ](γῖο οοπ{οπηρ]ατί ἱπίσργιπι οτίέ. (6) 

ΡΙπηΙ]ε αἨ ϱο ἵπ ἀγασῖα ρηῖα» (ασίαπα, Θ1Π1 θμίΠχ σαπηρος/ τὶς 

ονσα Τεπηρε, αἱ γοσαηίαη, τορῖο Ίοησα Ἰαΐοπιο βίαρηαταί, 

{0β8α Ρος 5υβ]εοίος πιοπίθ ἀποία οπηηθς ρα] α4ιῑᾶς οχζο- 

Ρίέ, Παγαπησιο ἀθτϊνα[ίοπε Τ]δβδα]ία; 6απΊρος αἆ Ῥ6παπῃ Πι]- 

γίυπα ἀθίοχίί. (7) Οοπίτα Υοτο ἵπ Βωοίία ομδίτησίο αἆ Οἵ- 

6ἸοπαθΠΙΠΙ ΜΙΠΥΕΙΠΩ Πανίο, ο[[αοῖί αἱ. 15 Ἱπιπάαίίοπο διά 

ἰοίαπα ναδίατεί γοβίοηθια. Ὑδγαπῃ ας ἵπ Τ]οβδα]ία Ώρπο ἆο 

αναροῖς πιογεμά{ 5{άϊο ροτορῖί : Ίου 1π Ῥωοί[ία ΜΙίηγος το- 

πἰοηῖ5 ἴπέο]ᾶς πηπ]ίανΙ{, ααοά Τμεβαπος 5ογγ](α(ἶ5 {15ο ρτοξ- 

βἰβ56ηί, 

ΧΙΧ. Οείογαπα Ἠετοπ]ες, Τροία γασηο νΙγίς Ιπίαγ Ρορι]ᾶ- 

τος ορΜϊηί5 ἰγακ[ίο, οαπι οχοτοϊία ἵηπ Οαιίσαπα Ροιτοχ/έ, 

(οίαπια1α Ρογασταης, αδιί(αίαπα ΠΙΟΓΙΠΗ Ἱπιρτοβίίαίεπα εί αᾱ- 

ναμαΓΙΠΙ πιασία{ἶοπος αΏγοραν]1ί. Θα Ππά6 ΙΠΡεης ΠΟΠΙΙΠΗΠΗ 

πηπ] (4ο οκ οπληῖ σοηία 5ροπία αἆ πλ ΠΗΜῖαπα ο]α5 5ο αρᾳγθ- 

σ8586{, ῥιασ]αγ αγΏοπα. πιαρη ιά 1η]ς οχδίταχίίς, αὐαπα ἃ 

πη(]οο 8100 οἱ{οἵς ΑΙοδίαπι πιποιρανϊί. (9) Οπᾶ γετο 

πΙμ]Η! ο ν]οηίς Ιοοῖς Ῥαγρανί αγίας αἀπιϊχ{{ ογαμ{, αοοῖά1ί 

υ{ οἱ οοίοτί ατοῖς Ἱπασ]α., απῖ ΠπΘτο ρεγαβαηίας, ΠΙΟΓΕΒ 

Ῥατηατος Ἱπάποτοπί. Ἠαο ατΏς πΙπο άποσαθ ἵπ ρισεἴριο 

Οο]έΐς οί Ἰποπογε; «ἱρρο ῥηπηατία {ος αα[ί 5εάες, 

ατρήαππά πο Πηαί6Υ. Ας Ρ6Γ οΠΊΠ6Ρ αὐ Ηοτοι]α αίἰαίο5 Ηρετίᾶ- 

(οπι ἀο[οπαϊέ, Ώος ΠΠ ΠΑΡΙ οαρία οδί αἆ ου πδαπε {ΕΠΙΡΗΣ; 

πΡί (απάσπι α Οῶβατο, αἱ ΟΡ ΤΟΓΙΠΩ βεδίαΓΗΠΗ ππαρη[(μάίπεπι 

Ῥίνας αμρο[αίας, νὶ οχρυρηαία, 6ΗΠ) γοαπῖ» 615 Τη Ρο: 
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χλῆς τὴν ἐκ τῆς Κελτικῆς πορείαν ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν 

ποιούµενος χαὶ διεξιὼν τὴν ὀρεινὴν τὴν κατὰ τὰς Ἀλ- 

πεις, ὡδοποίησε τὴν τραχύτητα τῆς ὁδοῦ καὶ τὸ δύςέα- 

τον, ὥστε δύνασθαι στρατοπέδοις χαὶ ταῖς τῶν ὑποζυ- 

γίων ἀποσχευαῖς βάσιμον εἶναι. (4) Τον δὲ το 

γὴν ταύτην κατοικούντων βαρθάρων εἰωθότων τὰ διεξ- 

ιόντα τῶν στρατοπέδων περικόπτειν καὶ ληστεύειν ἐν 

ταῖς δυςχωρίαις, χειρωσάμενος ἅπαντας χαὶ τοὺς γε- 

µόνας τῆς παρανοµίας ἀνελὼν ἐποίησεν ἀσφαληῃ τοῖς 

: ἣν ὁδοιπορίαν. Διελθὼν δὲ τὰς Ἅλ- µεταγενεστέροις τὴν ὃ ρ λ 

πεις χαὶ τῆς νῦν χαλουµένης Γαλατίας τὴν πεδιάδα 

διεξιὼν ἐποιήσατο τὴν πορείαν διὰ τῆς Λιγυστικῆς. 

ΧΧ. Οἱ δὲ ταύτην τὴν χώραν χατοικοῦντες Λίγυες 

νέµονται γῆν τραχεῖαν καὶ παντελῶς λυπράν’ τῶν ὃ) 

ἐγχωρίων ταῖς ἐργασίαις καὶ ταῖς τῆς χαχοπαθείας 

ὑπερθολαῖς φέρει καρποὺς πρὸς βίαν ὀλίγους. Διὸ χαὶ 

τοῖς ὄγχοις εἶσὶ συνεσταλµένοι χαὶ διὰ τὴν συνεγΏ Ὑν- 

µνασίαν εὔτονοι. Τῆς γὰρ κατὰ τὴν τρυφὴν ῥαστώνης 
λ /. 3 Δ μ » 3 κ / ο] 

; πολὺ κεχωρισμµένοι, ἐλαφροὶ μεν ταῖς εὐχινησίαις εἰσιν, 

20 

90 

96 

40 

40σ 

50 

ἐν δὲ τοῖς πολεµικοις ἀγῶσι ταῖς ἀλκαῖς διάφοροι. (5) 

Γαθόλου δὲ τῶν πλησιοχώρων τὸ πονεῖν συνεγῶς 

ἠσκηκότων, χαὶ τῆς χώρας πολλῆς ἐργασίας προςδεοµέ- 

νης, εἰθίκασι τὰς γυναῖκας τῶν καχοπαθειῶν τῶν 

ἐν ταῖς ἐργασίαις χοινωνοὺς ποιεῖσθαι. Μισθοῦ δὲ παρ 

ἀλλήλοις ἐργαζομένων τῶν τε ἀνδρῶν χαὶ τῶν γυναι- 

κῶν, ἴδιόν τι καὶ παράδοξον καθ ἡμᾶς συνέθη περὶ 

µίαν γυναῖκα Ὑενέσθαι,. (8) Έγκνος γὰρ οὖσα και 

μετὰ τῶν ἀνδρῶν ἐργαζομένη μισθοῦ, μεταξὺ συνεχο- 

µένη ταῖς ὠδῖσιν ἀπῆλθεν εἴς τινας θάμνους ἀθορύθως: 

ἐν αἷς τεχοῦσα, καὶ τὸ παιδίον φύλλοις ἐνειλήσασα, 

τοῦτο μὲν εἴς τινας θάμνους ἀπέχρυψεν, αὐτὴ δὲ συµ- 

µίξασα τοῖς ἐργαζομένοις τὴν αὐτὴν ἐκείνοις ὑπέμενε 

κακοπάθειαν, οὐδὲν δηλώσασα περὶ τοῦ συµθεθηκότος. 

Τοῦ δὲ βρέφους χλαυθμυριζομένου, χαὶ τῆς πράξεως 

φανερᾶς γενομένης, ὅ μὲν ἐφεστηχὼς οὐδαμῶς ἠδύνατο 

πεῖσαι παύσασθαι τῶν ἔργων" ἡ ὃ᾽ οὐ πρότερον ἀπέστη 

τῆς χαχοπαθείας, ἕως ὃ μισθωσάμενος ἐλεήσας χαὶ τὸν 

μισθὸν ἀποδοὺς ἀπέλυσε τῶν ἔργων. 

ΧΧΙ. Ἡρακλῆς δὲ διελθὼν τήν τε τῶν Λιγύων καὶ 

ἣν τῶν Τυῤῥηνῶν γώ ταντή ὃς τὸν Τίθε- τὴν τῶν Τυῤῥηνῶν γώραν, καταντήσας προς τον 

ριν ποταμὸν κατεστρατοπέδευσεν οὗ νῦν ἡ Ῥώμη ἐστίν. 

Αλλλ’ αὕτη μὲν πολλαῖς γενεαῖς ὕστερον ὑπὸ Ῥωμύλου 

τοῦ Ἄρεος ἐκτίσθη, τότε δέτινες τῶν ἐγχωρίων κατῴ- 

χουν ἐν τῷ νῦν καλουμένῳ Παλατίῳ, μικρὰν παντελὼῶς 

πόλιν οἰκοῦντες. ([5) Ἐν ταύτη δὲ τῶν ἐπιφανῶν ὂν- 

τες ἀνδρῶν ΙΚάχιος καὶ Πινάριος ἐδέξαντο τὸν Ἡρακλέα 

ξεγίοις ἀξιολόγοις καὶ δωρεαῖς κεχαρισµέναις ἐτίμησαν" 

καὶ τούτων τῶν ἀνδρῶν ὑπομνήματα µέγρι τῶνδε τῶν 

καιρῶν διαμένει κατὰ τὴν Ῥώμην. Τῶν γὰρ νῦν εὖ- 

γενῶν ἀνδρῶν τὸ τῶν Πιναρίων ὀνομαζόμενον γένος 

διαμένει παρὰ τόὶς Ῥωμαίοις, ὡς ὑπάρχον ἀργαιότα- 
: 
εστιν 

ἔχουσα λιθίνην κλίμακα τὴν ὀνομαζομένην ἀπ᾿ ἐχεί-- 

νου Καχίαν, οὖσαν πλησίον τῆς τότε γενομένης οἰχίας 

ο. ο / / ο / 

τον, τοῦ δὲ Καχίου ἐν τῷ Παλατίῳ κατάθασίς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. (906, 906.) 

ΠΙΑΠΟΓΗΠΩ Ροίορίαίθπα γαηίί. (9) Ηετόοσ]ες Ῥουγο ο πα ἵῃ 

Πα]ἱαΠΙ οοη{δΠάθης, 4ππα ρ6ς ΑΙΡΙάΠΙ ΠΙοηίο5 1{6υ (18, α5Ρο- 

ταν ἰμαηδΙίάσαο ἀῑῄοί]ας γῖας 5ἰταγίί οἱ αρογηῖί, τί πη]ία- 

πἶθιις οορί5 οπη Ἱπρεά[πιεη{{ (αηδΙί5 ρεΓ Ἠ]ος ραίογοί. 

(4) Ρανρανί, απ πηοπίαπα Ἠῶο ἱηδοᾷθταπ{ί, οχογοΙίας Γοτίο 

γαπδθυπίος οοοἱάθγο ας Ιαἰγοσίπς Ἱπ[οδίατο ΙΠ Ιο0ογΙῃ 

αηριςίς αἱ αδρτοίῖς 5ο]εραηί. Ύσδγυπῃ 5 αρασΠς, ἀπα- 

ῥήδα16 5έε]εγαίο {ασίογΙπα 5αρρ]Ιοἷο α[οο[ίς, ἐπίαπι Ί]ας Ιέθγ 

Ροβίογίς ε[[αοΙ{. άαπ]4ι1θ Α1ρε5 6ΡΓΘ55Η5, Ρ6γ 6απιρος (α][α: 

(οἱφα[ῃρίιαϱ), αἱ παπο νοσαίαγ, 1ήπαις υπ ήππαίο, ἵη 1]σιγ]απη 

Ροτνοηί{. 

ΧΧ. Ἰήσαγος αιίοπΙ 50Ι1Π1 ἃ5ρΡα/ΙΠΙ αἱ Ῥ]απο Ι6]ΠΠΙΗΠὰ 

οο]απί; ααοά {αΠΙ6Π, Ιαβογαπ 6ἳ πιο]θβίίαΓΙπα αβδἰἀιηίαία 

ας ρογήπασία γο]α{1 εοασίαπα, {1565 56 ταγα5, ρτοάμοῖ!. 

Ιά4οοφιθ αἲςίπος οἱ πιαοϊ]οπς 5ιηί οογροτίραβ, 5οᾷ ρε 

6οπΏίπας οχογοΙ{αάοπες Ώ6εηθ 6οΠΙιΡαΦΗΒ εἰ πδιγοβί5. Ῥιουι! 

ομίηι α ἴαχα εί οὐἷο 5αρπιοίΙ γΙίαιη ασιπί, οἱ Ῥτορίεισοα εκ- 

ροάΐία 5υηΐ πιοβῖΠίαίο, οοηστοβδίραδααθο Ῥε]]οῖ ερτορία 

{ουΐο5. (9) Ομία ἀοπῖαια ροτρεί(αῖς αοσο]α. Ιαβοπίρι5, 4βτο 

ΠΙΠΙ{άΠΗ ορουί5 Παριίαπία, εχογοθη{αγ; {ομιῖηας εἰίαπῃ ἵη ]8- 

Ῥογί1Π1. ΟΟΠΙΠΗΙΠΙΟΠΘΙΑ αδοίδζθγθ Π]5 Π105 οϱί. ΟΠΠ 

Ἰλθγοσοάς ΙΠΥΙ6ΘΗὰ {απ1 πια]ίσγες απαΠα υ{γὶ οροΓαΠη οἱοσθῃί, 

τ68 {ΠΦ4απι πηγα Ίηθα 68η ορίαίθ [οπιίπορ οιἱάαπα ογοπΙ{. 

(3) Ῥταδηαης Ί]α ἀάπι ορς5 Πίου γίτος πιεγοεπατίαπῃ [αςΙέ, 

ῥατίας Ἱηίανίπα ἀο]οτίρας οοαεία, ἵηπ γησα]ίαπα. «ποάάαια 

αΏξααο 5ἰπερίία 5εοθά1ξ, ἰρίαμε οπίχα ἱπ/απίαπι [0115 οΏγο- 

Ἰέατη {πίαυ ατραςδία αΏδοσπά1έ, εί ορεταγ]ῖς ἆθπιιο Ιππηϊχία., 

αίτα Ῥατίις ἹπάΙοίπα, θιπάθΘηι οΠ 1ρ8ῖ5 ἱαβογοπῃ ο0Π/{ἠ- 

ημαί. Αί Ἰσαί ο ναρίαπα Ἱη[απίϊ5 τος ἀῑπῆας Ἰαίοτο ΠΟΠ 

Ῥο556{, οβΡδΙΠ} ἰαπΘη ργῶίοσίας πι] ΡπεΥρθγᾶπῃ ταίίομο, 

αἱ αὐ Ιαῦογο ἀαβίδίθταί, ἀποθγε ροἰηῖ{; ἀοπες εσπάπείοι α]ας 

πὶφοτία5, Ῥογ5ο]αία Πηοιοθράθ, ΥαραίΙΟΠΕΠΙ αΏ ορ6ιε 60Ἠ- 

ορς»ῖέ. 

ΧΧΙ. Οσαίεγαπι Ηετοι]ας Ρο5ί Πμσινίαπι Τμ5οίᾶπῃ 4ποσιια 

ΦππΘΗΡΗ5, απ άπι αἆ Τ{ρεγίπι ἀογοπίδδεί, οαςίτῖς Ἰομπα οθρίΐ, 

πηὶ παΠό Ἐοπια δεί, πημ[εής ροςί ορίαίρι5 α ΒΟΠΠΠΙΟ Μανγίϊ5 

ΠΙἱο οοπά{ία. Ταπο γετο ΑΡογὶσίπες εχἰσμπη (ποάόαπι ορρῖ- 

ἀπἱαπι 1η εοἱα, ααἱ παπόο Ραἱα πα γοσαίαι, Ιποο]εραηί{. (2) 

Πίο Ἰπίου πορ]βοίπιος Οασΐας αἱ Ῥϊπανίας Ηογοπ]οπι ὦαΐρις 

ςυἱς τοοθρίπΙη οππί Ποβρί(αΠία(ἶ ου] πιπηοτίραδαιε εκ- 

ααἱςῖδ ῥγοδοααδβαπίΙς : απο πηοπαππεπία γΙΤοΥΙΠΙ 

οΗαΙΗΠΙΠΙ ΒοπαὉ δΠΡοΥβΗη{. ΊἈΝαΠΙ πεηογοβίδδίπ]α Ἰοά[ε {α- 

πηϊ]ία, αασ Ῥ]παπίογαπα γοραίαν εἰ γαἰηρίαίθ οπηη65 εχοθ{, 

ας αραά Ποπιαπος ἀπγαί. Οα6ἳ ρου 5έα]ᾶς Ιαρίάεᾶς ἀ4θ- 

50θῃρι!ς οδί {η Ρα]αίίο, Οαοἳϊ ΠΟΠΊΕΠ 16ΙΠΘΕΠΕ, απ ε]α5 



(266, 507.) 

τοῦ Κακχίου. (3) Ὁ δ' οὖν Ἡρακλῆς ἀποδεξάμενος τὴν 

εὖνοιαν τῶν τὸ Παλάτιον οἰκούντων, προεῖπεν αὐτοῖς 

ὅτι μετὰ τὴν ἑαυτοῦ µετάστασιν εἰς θεοὺς τοῖς εὐξαμέ- 

νοις ἐκδεκατεύσειν Ἡ ρακλεῖ τὴν οὐσίαν συμθήσεται τὸν 

βίον εὐδαιμονέστερον ἕξειν: ὃ χαὶ συνέδη κατὰ τοὺς 

ὕστερον γρόνους διαμεῖναι µέχρι τῶν καθ᾽ ἡμᾶς γρό- 

νων. (4) Πολλοὺς γὰρ Ῥωμαίων οὐ μόνον τῶν συµ.- 

µέτρους οὐσίας κεχτηµένων, ἀλλὰ καὶ τῶν μεγαλοπλού- 

των τινὰς εὐξαμένους ἐκδεκατεύσειν Ἡρακλεὶ, καὶ μετὰ 

ταῦτα γενομένους εὐδαίμονας, ἐκδεκατεῦσαι τὰς οὐσίας 

οὖσας ταλάντων τετραχιςχιλίων. Λεύχολλος γὰρ ὁ 

τῶν καθ᾽ αὑτὸν Ῥωμαίων σχεδόν τι πλουσιώτατος ὢν 

διατιμησάμενος τὴν ἰδίαν οὐσίαν κατέθυσε τῷ 0θεῷ πΧ- 

σαν τὴν δεκάτην, εὐωγίας ποιῶν συνεχεῖς καὶ πολυ- 

Κατεσχεύασαν δὲ καὶ Ῥωμαῖοι τούτῳ τῷ 

απ 

δαπάνους. 
ο ς Ν πα / 

θεῷ παρὰ τὸν Τίθεριν ἱερὸν ἀξιόλογον, ἐν ᾧ νοµίζουσι 
σ . Λ 5 ο ο κα 0 / Ὃ ὃν Σ 

ὤντελειν τὰς ἐκ τῆς δεκάτης θυσίας. (6) οὖν 
.ω ο. 3 λ 

Ἡραχκλῆς ἀπὸ τοῦ Τιθέρεως ἀναζεύξας χαὶ διεξιὼν τὴν 
κ. ο ” / η 

παράλιον τῆς νῦν Ἰταλίας ὀνομαζομένης, χατήντησεν 
Δ ο / 3 το) ο 3! 

εἲς τὸ Κυμαῖον πεθιίον, εν ᾧ μυθολογοῦσιν ἄνθρας γε- 
” Δ Ν / 

νέσθαι ταῖς τε ῥώμαις προέγοντας καὶ ἐπὶ παρανομία 
Δ / / μα 5 / 

διωνοµασµένους, οὓς ὀνομιάζεσθαι γίγαντας. λνομάσθαι 
ο -” Δ -ω -- 

ὰ καὶ τὸ πεδίον τοῦτο Φλεγραῖον ἀπὸ τοῦ λόφου τοῦ 
ξ και ρ Φ 

ο κο / κω 

τὸ παλαιὸν ἄπλατον πρ ἐκφυσῶντος παραπλησίως τῇ 

χατὰ τὴν Σικελίαν Αἴτνη" καλεῖται δὲ νῦν ὃ τόπος 
ν ου ο» αλα 

Οὐεσούιος, ἔχων πολλὰ σηµεία τοῦ χεκαῦσθαι κατὰ τοὺς 
δι / / 

ἀρχαίους χρόνους. (6) Τοὺς δ᾽ οὖν γίγαντας πυθοµέ- 

νους τὴν τοῦ Ἡραχλέους παρουσίαν ἀθροισθῆναι πάντας 
/Υ ο» κ ων ΔΝ 

καὶ παρατάξασθαι τῷ προειρηµένῳ. Θαυμαστῆς ο: 
Ν / λ Ν 3 

30 γενομένης μάχης κατά τε τὴν ῥώμῃν και την ἀλκὴν 
αν κ Αλ ό / / 5 ου 

τῶν γιγάντων, φασι τον Ηραχλέα, συμμαχούντων αὐτῷ 
ρα .ω ο { Ν 3 

τῶν θεῶν, κρατῆσαι τῇ µά/ῃ, καὶ τοὺς πλείστους ἀνε- 
- ω ν ο» ο 

λόντα τὴν χώραν ἐξημερῶσαι. (7) Μυθολογοῦνται ὃ 
- μ λ ων Α κω 

οἳ γίγαντες γηγενεις γεγονέναι διὰ τὴν ὑπερθολὴν τοῦ 
Δ Δ ο / λ λ λ τω 3 / 

50 κατὰ τὸ σῦμα μεγέθους. {καὶ περι μὲν των ἐν Φλέγρα 
σα, ο σ 

φονευθέντων γιγάντων τοιαῦτα μυθολογοῦσί τινες, οἷς 
λ 3 / 

χαὶ Τίμαιος ὅ συγγραφεὺς ἠκολούθησεν. 

ΧΧΗ. Ὁ δ Ἡρακλῆς ἐκ τοῦ Φλεγραίου πεδίου 
/ / Δ 

κατελθὼν παρὰ τὴν θάλατταν, κατεσκενασεν ἔργα περὶ 
Δ ολ / 

40 τὴν Ἄορνον ὀνομαζομένην λίµνην, ἱερὰν δε [Περσεφό- 
σ.- ὰ λα ος ηνῇ σν Τ 

γης νομιζομένην. Κεῖται μὲν οὖν ἡ λίμνη κο Μι- 
ο ο» εν 

σηνοῦ καὶ Δικαιαργείων, πλησίον τῶν θερμῶν ὑδατων" 

ἔχει δὲ τὴν μὲν περίµετρον ὧς πέντε σταδίων, τὸ δὲ 
ϕ : 

βάθος ἄπιστον ἔχουσα γὰρ ὕδωρ καθαρώτατον, Φφαί-- 
.. νο ἈΔ -. / 

«ὖ νεται τῇ χρόα χυανοῦν διὰ τὴν ὑπερέολὴν τοῦ βάθους. 
; π ο. Δ Δ ω Γ 

(9) Μνυθολογοῦσι δὲ τὸ μὲν παλαιὸν γεγενησθαι Ύεχυο- 
.ο ο 4 ν ο / 

μαντεῖον πρὸς αὐτῇ, ὃ τοῖς ὕστερον γρόνοις χαταλελύ- 
ἳ λ ο / 3 λ 

σθαι φασίν. Ἀναπεπταμένης δὲ τῆς λίμνης εἰς τὴν 
λ 9 πμ... 

θάλατταν, τὸν Ἡραχλέα λέγεται τὸν μὲν ἔχρουν ἐγχὼ- 
ο ο] Ν / 

60 σαι, τὴν δ᾽ ὁδὸν τὴν νὺν οὐσαν παρα θάλατταν κατα-- 
/ 1 3 φ ὃ / 3 λ} - Μ δ λεί 3) 

σχευάσαι τὴν ἀπ᾿ ἐκείνου καλουμένην ΠἩραχκλειαν. 
ο μ εί ος αἳ / ο η » Ἐν- 

Ταῦτα μ.εν ουν επραςε περν τουτους τους τοπους. ͵ 

20 

25 

-. ο -” / 

τεῦθεν δ) ἀναζεύξας κατήντησε τῆς [Ποσειθωνιατων γὠ- 
γα ςὴ ο ήν / 

ας πρός τινα πέτραν, πρὸς ἡ μυθολογοῦσιν ἴθιον τι 
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ἀοπιαί γἱοίπας. (3) Ηογοι]ος Ιδέας, οι Ῥοπονο]οηίία Ῥα]α- 

ποταπα. ριαία. 65δεί, [ῶτο ριωζἰχιί αἱ παϊοαπᾳας Ρορί 

ΒΙΙΙΠΙ αἆ ἆθοῦ αβίαΠι ἀοοϊαια Ώομογίπά ἨἩοστοιμ]ϊ γογὶς- 

8οηί, ΠΙα]ΟΓΘΠΑ γΙ{ [οοἰίαίοπι οχροτ]νοηίαν. Τά ροιροίιο 

(4) Μι 

οηΙἵηα. ΠΟΠΙΑΠΟΤΙΗΠΙ ΠΟΠ. ΟΙ πιοιοστί 66Η5α, 5ο οὔἶβηι 

αὖ ποΡίναΠΙ Παπο Οἰαίοιη δα οοπΗΓΠΙΑΙΙΠΙ ο8{. 

Ῥιῶαἰνιίας, α ἀαοιπια[Ιοηίδ γοίο Ηοτοι]! [ασίο ἱηροπίήρις ἁἷ- 

γιαῖς ουηα]αί1 [αου]ίαίες δι1ᾶ5, (πα μίαον η ίρις (α]σπέᾶπι 

οχἰδἰπιαίας, ἀοοϊπιαγονυηί.  Ἰαου]]α5 ο, ΒΟΠΙΑΠΟΓΙΙΠΗ 

5ιιὰ ορίαίο {6/16 ορι]οπἰβδίπιας, αδΗπιαῖς (αοπ{α σας 

5.5, ἀθοῖπιας οπηηίαπι Ηογοπ! εοηδοσγαν1έ, οἱ οοπηοθηίος 

Ἰπᾷ6 αριίας 5αιηίρας ρυο(ιδίς ης ΕΠΙ. ου Ὠιῖο ροδίσα 

Ῥουιαπί αά Τϊροιίπα πιασηΙβοιπι οχδίγαχογαο (ΕΠΗΡΙΙΠΩ, ἵη 

απο βαὐγίβοία οκ ἀθοϊηί5 ροτασί δαποΙγεΓαΠ{. (5) Μοίῖς πάς 

οαδίμῖδ, Ἠογοι]ος πιαΙΠΠΛΟ5 Πα[ίοο, αἱ πΠο (ὐἱάσπα γοςᾶ- 

Γ έπα, ὑγασίαςδ ΡΕΥΟΠΤΙΘΗΣ, ἵῃ ΟµΠΙΦαΠΙ ἀαδορηαί ρ]απ{θΠ] 

αὈί Ποηλῖπος νομος ἱπππιαπίίαίθ οί νιοἱοη[ία (αοϊποτάπα. Τη: 

Ῥ]]ο- 

σος 4ποαπθ οαΠΠΡΙ5 15 Ίουμ5 αρρομαίγ, ἃ 60116 πΙπηΐγαπη, 

{4Π105, 41ος ἰσαπίος ποπηϊηαη{, ορίς5ο {αρι]απ{Ηγ. 

ααί πα Ἰηδίαν δίοσ]α) πιᾶσπαπῃ γη 1ρηῖς ορασίαβαξ; πό 

γορινίως ποπαπα (αν, πηπ]ία ΠπΠαπηπηαμοπί5 Ρηϊδίπαο νοςί]- 

σἷα γθβθΥΥνάΠ5. (6) ἀἰσαπίος ΠΠ, οορηίίο Πονου]ῖς αἀγεηία : 

εοπ]αποίἶς γήρας οπή ηδίγαοία ΙΙ αοῖο οὔνίαπα ΡγοεσάηΕ, 

οί οοπιπηίδδα ῥτο γγίρας αἱ [ουοσία ἱΡαΠίΗΠΑ Ῥασηα Υαἱιθ- 

ππθηῇ, Ηοτου]ος ἀαοταπα δοοἱείαίο αἁ]αίας γἱοίογίαπα οΡ{1, 

(0) 

ΟΡ. καρεπάαπα Υ6πο οοΓρογΠ. Ργοσργϊ(αίεπ (ἱραπίες 

μη]{, οἱ ρ]ογίκσιιο (γαοϊάαἷς, τοβίοηοια απ ρασανΙί. 

Τογπίσοια. ἀἰσσραπίας. Όο αἱραπίππι ἰσίίαν αἲ ῬμΠεσγαπα 

ΙπίοιΠθοΊοπθ ΠοΠΠΙΗΠΙ, 4οβ οίαπι Τίπιῶ5 5ε(Πί, Ιδίὰ 

Παρα]απί1. 

ΧΧΠ. ΒοιοΙς ἰππι Ρ]]οσι σαπηρί5, Ηογομ]ε5 αἆ πιάτα 

ἀϊρτοβδι5, οροΓα ποΏΠιι]]α οἴγζοα ΑΥΕΤΠΙΠΙ» 4ΠΕΠΗ ποπηΙπαηΐ, 

Ίασσπα, αἱ Ρεοβουρίηϱ 5406 μαρείας, Ρονορί. Ηῖο ΠπίοΓ 

ΜΙςοπια οἱ Ὠϊοπατολίαπα, Ἱπχία οαάαδ αᾳπᾶς, αΙπάπε 

οἰαάίογαπα οἰτοαίία οἱ ργοβιπάϊἰίαίο ΙπογεάΙΡΗΙ, 5 ο5ἰ. 

Λαπα ΠΠ ραπϊδδίπια, οπΙ Τηβεης αἰΜ(πάο οποία πάα{έ 

οθΙΟΓΘΠ1. ῶ) Μαπίαιη ἰδὶ αποπάαπα ογασΗ ΜΗ, αποά αίας 

Ροδίστα αβο]εγθηΐ, οχ5 δε (αραπίατ. ΟΦ 1Πῃ ααίθία Ἰα6115 

Ίο ἵῃ πιάνο 56 οχραπάστοί, ἨΙΠΙΟ οοηβεδίᾶ 6 ΠΗΧΙΙΠΗ Πα οϐ- 

φ(γχίςςο ἀῑσίίαν Ἠοιοι]ες, αἱ νίαπ Ἱαχία ππατε, αν Ηεταᾶ- 

οσα αὖ οο γοσαίατ, 5ίθγποτοί. (3) Ε{ λαο απἰά σπα 1δἱ Ιο0ΟΓΗΙΠΗ 

οσο. Ἠίϊπο ργοβύθ»δας ἃἆ ρείταπῃ φπαπάαπη {π. Ῥοδ[άοπ]α” 

(άγια στα ροτγοπί{, αδί Ἰηδίρηε παϊγασυ]ατη αοοἰἀἰς5ο {οἱ - 
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/ Δ / τιιου ἀ 3 / Δ γενέσθαι καὶ παράδοξον. Έῶν γὰρ ἐγχωρίων τινὰ χυ- 
Λ ν λ 

νηγὸν ἐν τοῖς κατὰ τὴν θήραν ἀνδραγαθήμασι διωνο- 

µασμένον ἐν μὲν τοις ἔμπροσθεν χρόνοις εἰωθέναι τῶν 
ληφθέντων θηρίων τὰς χεφαλὰς χαὶ τοὺς πόδας ἀνατιθέ- 

οω 3 / ον λ δν ο ο / / ο) 

ναι τῇ Ἀρτέμιδι καὶ προςηλοῦν τοῖς δένδρεσι: τότε ὃ 
οὖν ὑπερφυὴ κάπρον χειρωσάμενον, καὶ τῆς θεοῦ κατα- 

-- λ λ ο / κο 

φρονήσαντα., εἰπεῖν ὅτι τὴν κεφαλην τοῦ θηρίου ἑαυτῷ 
3 9 Ν .ν / 3 / 3! ο α 

ἀνατίθησι., καὶ τοῖς λόγοις ἀκολούθως ἔχ τινος δένδρου 
/ 

χρεµάσαι ταύτην, αὐτὸν δέ, καυματώδους περιστάσεως 

οὔσης, κατὰ τὴν µεσημόρίαν εἰς ὕπνον τραπἥναι' καθ 

ὃν δὴ χρόνον τοῦ δεσμοῦ λυθέντος αὐτομάτως, πεσεῖν 
τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τὸν κοιμώμενον καὶ διαφθεῖραι. (4) 

3) λ / ] ο ζω 

Ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἄν τις θαυμάσειε τὸ γεγονός, ὅτι τῆς θεᾶς 

ταύτης πολλαὶ περιστάσεις μνημονεύονται περιέγουσαι 
λ κ) ο» 3 ο / πι ος ω ο Α 

τὴν κατὰ τῶν ἀσεθῶν τιµωρίαν. Τῷ δ' Ἡρακλεῖ διὰ 
/ 

τὴν εὐσέθειαν τοὐναντίον συνέθη Ὑενέσθαι. (5) Κα- 
ου μ / οσο ς 

ταντήσαντος γὰρ αὐτοῦ πρὸς τὰ µεθόρια τῆς Ῥηγίνης 
Ν {9 λα λ) λ 3 ο» ον / / 3 

χαὶ Λοχρίδος, καὶ διὰ τὸν ἐκ τῆς ὁδοιπορίας χόπον ἄνα- 
ο. 3 / 

παυοµένου, φασὶν ὑπὸ τῶν τεττίγων αὐτὸν ἐνοχλούμε- 
τη ο Ὦ - π .. 

νον εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ἀφανεῖς γενέσθαι τοὺς ἐνογλοῦν- 

τας αὐτόν" καὶ διὰ τοῦτο, τῶν θεῶν βεθαιωσάντων τὸν 
- / 

εὐχήν, μὴ µόνον κατὰ τὸ παρὸν ἀφανεῖς γενέσθαι τού-- 

τους, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν ὕστερον χρόνον ἅπαντα µ.ηδένα 
ο μο) ας ος πο ο 

κατὰ τὴν χώραν φαίνεσθαι τέττιγα. (6) δ οὖν 

Ἡρακλῆς καταντήσας ἐπὶ τὸν πορθμὸν χατὰ τὸ στενό- 

τατον τῆς θαλάττης, τὰς μὲν βοῦς ἐπεραίωσεν εἰς τὴν 
/ αν ολ / / λ Ὡς Α ο Ρ. 

Σικελίαν, αὐτὸς δὲ ταύρου χέρως λαθόμενος διενήξατο 

τὸν πόρον, ὄντος τοῦ διαστήματος σταδίων τριῶν καὶ 

δέκα, ὡς Τίμαιός φησι. 

ΧΧΠΙ. Μετὰ δὲ ταῦτα βουλόμενος ἐγκυκλωθῆναι 
ο τ / 3) κ» . / το λ /. 

πᾶσαν Σικελίαν, ἐποιεῖτο τὴν πορείαν ἀπὸ Πελωριάδος 
9 Δ "1. σαν δ᾽ ϱ] ον λ ή) ον 

ἐπὶ τὸν Ἔρυχα. Διεξιόντος δ αὐτοῦ τὴν παράλιον τῆς 
ο ο ν) 

νήσου, μυθολογοῦσι τὰς γύμφας ἀνεῖναι θερμὰ λουτρὰ 

πρὸς τὴν ἀνάπαυσιν τῆς χατὰ τὴν ὁδοιπορίαν γενομένης 

αὐτῷ καχοπαθείας. ούτων δὲ ὄντων διττῶν, τὰ μὲν 
ης - ν / ν 

Ἱμεραῖα, τὰ δ᾽ ᾿Εγεσταῖα προςαγορεύεται, τὴν ὀνομα-- 
/ 9, κ) ο ων ου / τ ου Ἡ 

σίαν ἔχοντα ταύτην ἀπὸ τῶν τόπων. (5) Τοῦ δ' Ἡρα- 
ς - λ Ν ει 

Χλέους πλησιάσαντος τοῖς χατὰ τὸν Ἔρυχκα τόποις, 
/ οσα 38 ια 3 ζλ ςλ ο Ἀ Λ 

προεχαλέσατο αὐτὸν "Ερυξ εἰς πάλην, υἱὸς μὲν ὢν Ἄφρο- 

δίτης χαὶ Ῥούτα τοῦ τότε βασιλεύοντος τῶν τόπων. 
ο λ / Δ ο 

Γενομένης δὲ τῆς Φιλοτιμίας μετὰ προστίμου, χα! τοῦ 
ν - ο» ς / Ν 

μὲν Ἔρυχος διδόντος τὴν χώραν, τοῦ δ᾽ Ηρακλέους τὰς 
ώς - ο. 1 / μ 

βοῦς, τὸ μὲν πρῶτον ἀγαναχτεῖν τὸν Ἔρυχα, διότι πολὺ 
κο ου / ο ο“ / 

λείπονται τῆς ἀξίας αἱ βοὺς, συγχρινοµένης τῆς χώρας 
Δ ω .ω η 

πρὸς αὐτάς": πρὸς ταῦτα δὲ τοῦ Ἡραχλέους ἀποφαινο- 
/ οω 

µέγου διότι, ἂν ταύτας ἀποθάλη, στερηθήσεται τῆς 
:θ ί ὐδοκή ὃ "Πρυξ τῇ συνθήκη καὶ πα- ἀθανασίας, εὐδοχήσας Ίρυξ τῇ συνθήκη 

[4 

λαΐσας, ἐλείφθη καὶ τὴν χώραν ἀπέθαλεν. (8) Ὅ 
ον ΝΤΑ 

δ) Ἡρακλῆς τὴν μὲν γώραν παρέθετο τοῖς ἔγχω- 
. ο . ΝΝ / 

ρίοις, συγχωρήσας αὐτοῖς λαμβάνειν τοὺς χαρπούς, 
Β ο ο / 3 

µέχρι ἄν τις τῶν ἐκγόνων αὐτοῦ παραγενόµενος ἅπαι- ᾖ ΕΥθς 
τήση: ὅπερ καὶ συνέδη γενέσθαι. Πολλαῖς γὰρ ὕστερον 

ς ο / / 5 π) 

γενεαῖς Δωριεὺς ὅ Λαχεδαιμόνιος καταντήσας εἰς Σιχε- 
/’ « / 

λίαν καὶ τὴν γώραν ἀπολαών, ἔχτισε πόλιν Ἡράκλειαν. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. 

απ, Τπίαυ Ιπάίρεπας γεπαίοι (ἱάαΏλ, (αοΙπογαι ἰπίαο Υθ- 

παπά πη θιγοπη/ίαίο οαγας, φαρενίοτί ἴ6πιροτο οαρίία οἱ 

Ρεᾷος Γογαγπα Ὠίαμος οοηδοσγαία αιροιήρας α/ῆρεγθ ϱΟΠΒΙΙ6- 

τεναί. Ῥεά ίππο, άπάτη ταπάθπη οερίςδεί αργαπα, 96 οδρυί{ 

Ῥοβα», ΠΟΠ 4Ώφαιθ 46ορ οοπίθηία, ἳδί ἀθάϊοαίαγατη ]αοία- 

ναί, Ἰάᾳμ16 φίαἰπῃ, αἱ] ἀῑκεταί, οκ ΓΏογθ 5αβροηάΙ{. Αῑδίας 

ἴππη [οτίε εγα[. Θ18 πιογ](ΙΘΓη 6ΗΡΟ ΦΟΠΊΠΗΠΗ 11ο οαρεβδεπίο, 

βο]πίο σαραέ γΙποπΙο 8ροπίθ ἵη ἀογππθηίοπῃ 4ε]αρςυΠα οχί- 

Βυπα οἱ αυ. (4) Νεο οδί ααοά οπδαπα Ίππο ἀθηι]τοτίς, 

σπάη ηλη]ία Ἠη]αδηοάί οοη/ρίςδο πιθπηοτοηίας, αμΐβας ῥα.- 

ΠΆΠη 46 Ἱπηρί]5 ἀθα δΗπηδεηέ. Αί οοπίτα Ηετον]ῖ οϐ Ρἱεία- 

{6Π1 ογοπίςςο ἀἰθίμαν. (6) ΩάΠΠ οπίπι ῄπος ασγῖ Βορίη! οί 

Τ.ουγί419 αἱΙσίςδεί, οἱ εχ 1ἴπονε ἀοία(ἰσαίας ΠπίογαιΙαδεσγοί, 

οθαάαγαπα κἰτορία Ἱπίογρε]]αίας, ἀθος τοραγ]ί τί Ππο]θ- 

βίίαπα δἱΡί ογεαλμ{θς 6 π]αάΙο {αοθβδθγοηέ. Βαΐας 4ἡ Ργθ0θς Ἰπα- 

Ῥαενιπί.  Νοη επίπῃ ἵπ Ργῶδθ6ης πηοάο {οπιρις οἰσπάα 6Υα- 

ηπθγαηέ, δε 9ΠΊΠ6 ἀεϊηοερς {απιρας πι]]απα 1ρί οοηβρ]οί 

ρα πίαν. (6) Αά [πδίπι {απάσπα, αὖα αγοϊβαΙπωαΠα οδέ Πῃᾶ- 

γ6, 4ε]αίις, Ώογες ἵπ Βἰοι]ίαπα ἐγαπβπα]ςῖί, ἴρςα αΡΡΙΕΙΙΘΗ5Ο 

{αυτί οογΠΙ 5ἴπππ] οπαίαης, Ρο Ἱπίθγγα]]απι, αἱ Τίπισας 

αἰί, (γοάθοῖπα βἱαάἱογ ΠΠ. 

ΧΧΠΙ. Ῥο5ί 14 ἰοίαπι οἶνομίτο ἱπει]οπ οµρίεη5, α Ῥαἱο- 

γ]αᾶ6 αἆ ΕΥΥΟΘΗΙ 1{6ι ἱπίοπάΙί. Τωίαδαπο ροταρταπίο 1ρ5ο, 

οα]ϊάας α Νγπιρηϊς βαΐπθας Γογαη{ αροτίας 6558, απῖριας 6όῃ- 

{νασίαπα οχ ἴήποτα ]α5δἱ(απάἴπεπα αἰ]εγατεί. Ιδίας Ηϊπιογωας, 

Ίας Ἐροδίαπας, Ρίπα οπίπα οχβἰδἰίαηέ, 8 Ίου ποπηϊπαγιη{. 

(9) Ροδίᾳπαπα Ηεγοι]ες 5αρ]εοίος Ενγοί 8ΡύΟΡ οοηρ]ί, ΕΥΣΧ, 

Ύοηοτο ας Βπία Ἰοοί οΙπι γαρα]ο Παία5, αἆ Ιαοία ἑργίαπἹοη 

Ἠογοσπη Ῥτογοσαί. Ὠοροβίίο αίτίηατε οοπίοη{Ιοηῖς Ρίσποτο, 

αὖ Ἐγγορ φπἱάσπη αρτῖς, αὐ Ηογοι]ε γθτο Ροβας5; Ῥτίπιο αἩΙ- 

ἆθπα Ιπάἰσπαίαν Ἐτγχ, ῥγορίοτθα αιοά, ἵειτα οτι Ώοβις 

οοιηραγαία, πηνίο μ) Ργο(ίο Ιπ[οτίογε5 ἱηί : 5εᾷ 4πΠ1 Ηου- 

οπ]ο5 οοηίτα, 96 ἀθρονα1(ῖς Πΐς Ιπηηιογ(αἰ(α{ἶς. ]αοίαγαπη δἰ- 

πι] (αοΠΓΙΠΙ 6ροπάθτθί, αεοθρία {απάθπη οοπά{μοπθ ἴπ οευ- 

{απιοπ. ἀεδοσπα]ί; 5οά υἰοίις τοροπῖ5 Ροββοββίοηθ οχιΠΗΓ. 

(3). Θιιθπι Ἠετοι]θς ἱπίθϊηα, αἱ ἀοροφίίαπα, 1ποοί5 αἲ 

πεππηασίαπα οοπορᾶ1έ, ἆππι οχ 56 Παίοτπι ασιῖ ΘάΠῃ 

γοροίαί. Τά ααοᾶ Ροδίπιοᾶππι ογαηί!. Ῥοδί ηλη]ίας θΠηίπῃ 

οοίαΐος Ώονίσις Π,αοσάσπποπίας 1η ἱοΠΙαπα ρ/οίεσία5, 16σι- 

Ῥοταία ἀῑίοπο αγ]ία, Ηετασ]σαπη ἱρὶ οχείρκΗ. Ομ) δαΡία5 

(968, 909.) 
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Ταχὺ δ᾽ αὐτῆς αὐξομένης, οἱ Καρχηδόνιοι φθονήσαντες 
ἅμα καὶ φοθηθέντες µήποτε πλεῖον ἰσχύσασα τῆς Καρ- 
χηδόνος ἀφέληται τῶν Φοινίκων τὴν ἡγεμονίαν, στρα- 
τεύσαντες ἐπ᾽ αὐτὴν µεγάλαις δυνάµεσι καὶ κατὰ κράτος 

ἑλόντες κατέσκαψαν. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων τὰ κατὰ 
µέρος ἐν τοῖς οἰκείοις χρόνοις ἀναγράψομεν. (4) Τότε 

δ) ὁ Ἡρακλῆς ἐγκυκλούμενος τὴν Σικελίαν, καὶ καταν- 

τήσας εἰς τὴν νῦν οὖσαν τῶν Συρακοσίων πόλιν, καὶ 
πυθόµενος τὰ μυθολογούµενα κατὰ τὴν τῆς Κόρης ἁρ- 

παγήν, [εὐθὺς] ἔθυσέ τε ταῖς θεαῖς μεγαλοπρεπῶς καὶ 

εἲς τὴν Κυάνην τὸν καλλιστεύοντα τῶν ταύρων καθα-- 

γίσας κατέδειξε θύειν τοὺς ἐγγωρίους κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῇ 

Κόρη καὶ πρὸς τῇ Κυάνῃ λαμπρῶς ἄγειν πανήγυρίν τε 
χαὶ θυσίαν. 

γείου διεξιών, καὶ τῶν ἐγχωρίων Σικανῶν µεγάλαις ὃυ- 

(6) Αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν βοῶν διὰ τῆς µεσο- 

νάµεσιν ἀντιταξαμένων, ἐνίκησεν ἐπιφανεῖ παρατάξει 

καὶ πολλοὺς ἀπέχτεινεν, ἐν οἷς μυθολογοῦσί τινες καὶ 

στρατηγοὺς ἐπιφανεῖς γεγενῆσθαι τοὺς µέχρι τοῦ νῦν 

ἀρωικῆς τιμῆς τυγχάνοντας, Λεύχασπιν καὶ Πεδιακρα- 

την καὶ Βουφόναν χαὶ Γλυχγάταν, ἔτι δὲ Βυταίαν καὶ 

Κρυτιὸδᾶν. 

ΧΧΙΥ. Μετὰ δὲ ταῦτα διελθὼν τὸ Λεοντῖνον πε- 

δίον, τὸ μὲν κάλλος τῆς χώρας ἐθαύμασε, πρὸς δὲ τοὺς 

τιμῶντας αὐτὸν οἰχείως διατιθέµενος ἀπέλιπε παρ) 

αὐτοις ἀθάνατα μνημεῖα τῆς ἑαυτοῦ παρουσίας, ὧν 

ἴδιόν τι συνέθη γενέσθαι περὶ τὴν πόλιν τῶν Άγυρι- 
ναίων. 

πίοις θεοῖς πανηγύρεσι καὶ θυσίαις λαμπραῖς, καίπερ 

κατὰ τοὺς ἔμπροσθεν χρόνους οὐδεμίαν θυσίαν προςδε- 

Ἐν ταύτη γὰρ τιμηθεὶς ἐπ᾽ ἴσης τοῖς Ὅλυμ.- 

ο / ου / λ 

χόμενος, τότε πρώτως συνευδόκησε, τοῦ δαιµονίου τὴν 
ος { » ο / ιά α ο τ νά : ἀθανασίαν αὐτῷ προσηµαίνοντος. (2) Ὁδοῦ Ἰσροῦρης 

-ω / {ἃ σ ο» ια η 

οὐκ ἄποθεν τῆς πόλεως πετρώδους, αἱ βοὺς τὰ ἴχνη 

Ομοίως δὲ 
Δ φον ο στ ο» / 6 / Δ ϱω 

χαι αὐτῷ τῷ Ἡρακλει τούτου συμθαίνοντος, καὶ τοῦ 

χαθάπερ ἐπὶ κηροῦ τινος ἀπετυποῦντο. 

/ 3 / 

ἄθλου δεκάτου τελουμένου, νοµίσας ἤδη τι λαμβάνειν 
.-. ΄ / Δ οω 

τῆς ἀθανασίας, προςεδέχετο τὰς τελουμένας ὑπὸ τῶν 

(8) Διόπερ τοῖς εὖδο- 
« / Δ 5 / 3 Σ Αα Δ Δ οο 2) 

Χιμουμένοις τὰς χάριτας ἀποδιδούς, πρὸ μὲν τῆς πόλεως 

ο... / ο δ.} τν 0 / 

ἔεγχωριον κατ ενισυτον θυσίας. 

/ / .Α ΔΝ (6 λ / 

κατεσχεύασε λίµνην, ἔχουσαν τὸν περίέολον σταδίων 
-ω ” / ια ς 

τεττάρων, ἣν ἐπώνυμον αὐτῷ καλεῖσθαι προςέταξεν' ὥς- 
-ω ο ω - ν 3], λ 

αύτως δὲ καὶ τῶν βοῶν τοῖς ἀποτυπωθεῖσιν ἴγνεσι τὴν 
” ο / 3 αὖς / / 

ἀφ' ἑαυτοῦ προςηγορίαν ἐπιθείς, τέμενος καθιέρωσεν 
{] ιν κω ο ο λ . 3 ἤρωι Γηρυόνη, ὃ µέχρι τοῦ νῦν τιμᾶται παρὰ τοῖς ἐγ- 

39 εί ή ο ο. ’ 

χωρίοις (4) Ἰολάου τε τοῦ ἀδελφιδοῦ συστρατεύοντος 
Δ / 

τέμενος ἀξιόλογον ἐποίησε, καὶ τιμὰς καὶ θυσίας κα- 
ο» 5 η / ο ο 

τέδειξεν αὐτῷ Ὑίνεσθαι κατ᾽ ἐνιαυτὸν τὰς µέχρι τοῦ νῦν 
ῃ ; π / 

τηρουµένας. Ἠάντεξ γὰρ οἳ κατὰ ταύτην τὴν πόλιν 
.ω ρῳ / . οσο / 

οἰκοῦντες ἐκ γενετῆς τὰς κόμαξ ἱερὰς Ἰολάῳ τρέφουσι, 
2] - ’ 

µέχρι ἂν ὅτου θυσίαις µεγαλοπρεπέσι καλλιερήσαντες 
ς ϱ / αἱ ” Ν τὸν θεὺν ἴλεων κατασκευάσωσι. (5) Τοσαύτη ὃ᾽ ἐστὶν 

/ / / Δ τα 
ἀγνεία καὶ σεµνότης περὶ τὸ τέμενος, ὥστε τοὺς μὴ τε- 

-. ϱ. / / 

λοῦντας τὰς εἰθισμένας θυσίας παῖδας ἀφώνους γίνεσθαι 
λ - / / .] ο ος / «/ καὶ τοῖς τετελευτηχόσιν ὁμοίους. Αλλ᾽ οὗτοι µέν, ὅταν 

ΜΥ { 3 / 1 ( / ν α.ὅς ίσα 

εὔξηταί τις ἀποδώσειν τὴν θυσίαν καὶ ἐνέχυρον τῆς 
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| Ππετεπποηιῖς απηρ]ίβσαία ηγἰάίαη, σαγασἰηϊοηςῖλιις ἱπ]εοῦί 
οἱ ΠλαίΗπη, πθ παπά 6αργα Οαασίποπη ἵπγα]οδοσης Ργίη- 

αραίαπα Ῥωρηίς αἀπιογδί. 460 πιαρηῖς Θ11Π εορ]ἱ5 ασστρροί 

ν! {απάσηι αρίαπι απά]ας ἀἱαθγπί, 6 φαΐ μις ἴπΠΊση 

5μ0 βἱησι]α {6η1ρογο βογίρθιλς. (4) Ποτοπ]ος 61ο, 9ἱ6]- 

Ία ἵη οΥΡΕΠΗ Ίου Πποᾶο ρον]ηκίταία, αἲ Ἱ1Ώοπι, ααξδ πας 

οδί 2ΥΓασΠΦΙΟΡΙΠΙ, ἀο]αίας, αὈί απ. 4ᾳ ταρία Ῥνοβεγρίηα» 

παΓΠΙΗΥ οορπογ]έ, δο]αιηπία ἀθαβιας 5αοτα οῬ{αΠ{, οἱ ρτα- 

5ίαΠ/{Ι5δΙπιο ἱπηππο]αίο {απτο οἱ ἵη ΟγαΠοΠ ΓοΠίοΠι ἀ6ΠΙ6ΙΡΟ, 

πηϊγογδαγίαπα φασγ]βοἵἳ γἰίαπα, Γοδία Ἱαχία ΟΥαΠοΗ ο]οηηπί- 

ἴαΐο ρεγασοπᾶϊ, ἵποο]ας ἀοοηέ. (5) Τάι ρου πιοάΙίογΓάηθα 

όαση Ῥοβιας ἴέθου µάβθης, Βί63Π05, πιασηΐς 5ο οορίῖ5 ορ]αϊοηίος, 

[ηβίσηί Ργώ 11ο {απά1{ ρ]αγΊηιοδαιιο ορρα1έ, Τη{ου σος θροεἰαία» 

νἡ{15 ἀπςσςς, απἱρι5 αάΏας ΠθγοίΙπῃ ο] ης ἀαίογίατ, ΠΘΙηΡΟ 

1μεποαδρῖ5, Ῥεάϊασταίο, Βαρμοπας, (ἰγεμαίας, Ργίωας 

εί ΟὐγΙάα5 (αἱ6εο ρολ ροηίαν. 

ΧΧΙΝ. Ἰπάο ρου ΤθοπΗΠΙΠΙ Ρε/ρθης ασταπη, ρ]οἰιγί (μι ἁἷ- 

Ώοπα 6/15 αἀη]ταίατ εἱ οϱ οχΗΗΙΡί{ος 5ἳΡί Ποπογθς φἱπρα]ατί 

ἱοπαίηος {ανογς οοπηρίδχα5,, είογπα 5ος Πίο ργαςοη{ἷα" Π]ο- 

πηπηεπία τεµαί. Ῥοσυ]ίατο απ{επι απἱάρίαιη ή αραιά Α- 

ΕΥΠΠΦΩΟ5 ομγεηίΐ. Ἠϊ ρανίίεν αίᾳπο ἄεος οΦ]ερίος πιασηῖ- 

Π0ἱ8 61Π1 Γο5ΐ5 αίαιιο φαστ]βοῖς ἀσιπογοραπί. Οἱ {απιοίαί 

πα άπη Ῥΐας βαοπΙΠοἴαπη αἀπη[ρίκδοί, ἔαπο ῥΕΠΙΠΗ {ά1ΠΕΙ 14 

ῥτοραίαπα γαππ]ηιιο Παβιέ, 411 α παπηίηο 1ρ5ο ἀῑγίπίίας 

Ἰαπη οἱ ροτίοπάστοί. (9) Νο ρτουπ! επίπι αἲ προ, ἵῃ 

Ρείπίοσφα ᾳπαζαΠ1 γἷα, ΠΟΠ 865 4παΠ Τη οογα γας[ἱρία Ώο1Π] 

εκρτοδδα ὀογπεραπίαγ. Τὰ Ἱρδπα παπα Ηονοπ]ῖ «ποιο ας- 

οάσγεί, ]απ1 ἀθοίππο οργίαπχίπο Ρογ[οε[ο, ἱπππιοτία {αι ραν- 

ίθιη 8ἱΡΙ η ραϊ αχΙδΙΠΠΚΠΒ, ΠΠΙΠΙ 5αογΙΠεϊϊ ΠΟΠΟΓΟΠΙ αἲ 

Ιπος]{5 81Ρί ἱηδεπ{απα ποπ τοριάἰαν[έ, (9) Όί ἰρίέαν σταἰἶαπη 

9ο Ποπογίβηις φρί (πρι γο[ογγοί, Ἰασαπη απίθ πεΏοπῃ παί- 

που. βίαάἱογαπα. απχΡίία ο[[οᾶ1έ, αάπιααθ 5ο 4ο ΠοΠΙΙΠο 

γοσαηῖ {1β5ΐ, Νοίαβδ οἰίαπα ΒοΠα πησι]ίς αχργθςδα5 4ο 5α 

αρρολανΙέ, αἴσαο Ἱαόσπα ἀαινγοπί Πογοί εοηβροταγ]έ, 4πθπι 

(4) ουἵπ οί Ίο]αο, 

οχ Παἰγο ποροίὸ οἱ οχροάΠ]οπίς 5οοἴο, οδ]εμτο Πο (απΙΙΠα 

Γ πάπο αποαιια τα]σῖο5ο Ιπάϊσοηα οοἰαη{. 

οχδ(γαχί( οἱ αηπιο βαογογαπη ου]ία, απὶ αΠαΠΗΠΙΠΙ οΏξοί- 

ναίατ, ο γεπεταπά{ αιοίου ϱΗΐ. Οµσππααε δΠΙΠΙ απο 

1 Ῥθυα Ιποο]υΠ{, 540135 Το]αο ἃ ῬτίΠιο οτία οοπηᾶς πη(τ]αηί, 

αποκά πιασηίβσα Παβοπο ἀθιπα Ρτορί(απη δἱρί τοδἙΙάςγίηέ. 

(6) Ταπία οξί Ἰα]ας (αηρ] απο πλοία, {αηία πηθ]εδίας, η 

ριιθῖ, Ύαπί τεζορία 68έΓΑ ποη οβευπί, γοσεπι απ Ηαηί εἰ 

οχαπίηια [15 αἰπηί]ος Παπί : αξαππη ΡΓΙπΙΙΠΙ απἱς ἀαΐο ρίσποτε 
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θυσίας ἂγαδείέῃ τῷ θεῷ, παραχρῆμα ἀποχαθίστασθαί 

φπαι τοὺς τῇ προειρηµένῃ νόσῳ κατεχοµένους. (9) Οἱ 

ὃ οὖν ἐγχῶριοι τούτοις ολο θως τὴν μὲν πύλην, πρὸς 

ζ τὰς ἁπαντήσεις καὶ θυσίας τῷ θεῷ παρέστησαν, ρα- 

λείαν προςηγ σρευσας ως δὲ γυμνικὸν καὶ ἵππιχὸν 

χαθ᾽ ἕχαστον ἔτος μετὰ πάσης προθυμία. ποιοῦσι. Ἱαν- 

δήμου δὲ τῆς ἀποδοχῆς ἐλευθέρων τε χαὶ δούλων Ύινο- 

µένης, κατέδειξαν χαὶ τοὺς οἰκέτας ἰδίᾳ τιμῶντας τὸν 

θεὺν θιάσους τε συνάγειν καὶ συνιόντας εὐωχίας τε χαὶ 

θυσίας τῷ θεῷ συντελεῖν. (7) ο δ᾽ Ἡρακλῆς .. 

τῶν βοῶν περαιωβεὶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, προῆγε διὰ τῆς 

παραλίας, καὶ Λαχίνιον μὲν χλέπτοντα τῶν βοῶν ἄνεῖλε, 

Κρότωνα δὲ ἀκουσίως ἀποχτείνας έθαψε αι σος 

χαὶ τάφον αὐτοῦ χατεσχεύασε: προς εἶπε δὲ τοῖς ἐγχωρίοις 

ὅτι καὶ κατὰ τοὺς ὕστερον χρόνους ἔσται πόλις ἐπίση- 

µος ὁμώνυμος τῷ τετελευτηχότι. 

ΧΧΥ. Λὐτὸς δ) ἐγκυκλωθεὶ ὶς τὸν Ἄδρίαν χαὶ πε 

περνά θὼν τὸν προειρηµένον χόλπον, χατήντησεν εἰς τὴν 

- ιρον, ἐξ Ἡς πορευθεὶς εἰς τὴν Πελοπόννησον ; χαὶ 

τετελεχὼς τὸν δέχατον ἆθλον, ἔλαθε πρόσταγμα παρ᾽ 

Ἠὐρυσθέως τὸν ἐξ Ἅδου Κέρθερον πρὸς τὸ φῶς ἄγα- 

Το δι Ἠρὸς ὃ δὲ τοῦτον τὸν ἆθλον ὑπολαθὼν συνοίσειν 

αὐτῷ, παρῇῃλθεν εἰς τὰς Αθήνας καὶ μετέσχε τῶν ἐν. 

Ἐλευσινι μυστηρίων, Μουσαίου τοῦ Ὀρφέως υἱοῦ τότε 

προεστηκότος, τῆς τελετῆς. (5) ̓ Ἐπεὶ δ᾽ Ὀρ θφέως ἐμνή- 

σθηµεν; οὐκ ἀνοίκειόν ἐστι παρε εχθάντας βραχέα περὶ 

αὐτοῦ διελθεῖν. Οὗτος Ύὰρ ἦν υἱὸς μὲν Οἰάγρου, Θρὰξ 

δὲ τὸ Ύένος» παιδεία δὲ καὶ µελῳδίᾳ καὶ ποιήσει πολὺ 

προέχων τῶν μνημονευομένων. Καὶ γὰρ ποίημα συν- 

ετάξατο θαυμαζόμενον στ. ο τὸν ᾠδὴν εὐμελεία 
σα 

διαφέρον. Επὶ τοσοῦτο δὲ προέθη τη 65η ὥστε δοχεῖν 

τη μελωδία θέλγειν τά τε θηρία χαὶ τὰ 

Περὶ δὲ παιδείαν ἀσχοληθείς» καὶ τὰ ο ρά, τῆς θεολογίας 

μὲν εἰς Αἴγυπτον, 

λένδρα. (3) 

μυθολογούµενα μαθών., ἀπεδήμησε 
μονος 

χάχεῖ πολλὰ προςε επιμαθὼν μέγιστος ἐγένετ το τῶν Ελ- 
Δ / 

λήνων ἔν τε ταῖς τελεταὶς καὶ ταῖς θεολογίαις καὶ ποιή- 
λ / τν) οὖν / ολ" Δ ο 

μασι καὶ µελῳδίαις. (4) Συνεστρατεύσατο δὲ καὶ τοῖς 
Ἀργοναύταις, καὶ διὰ τὸν ἔρωτα τὸν πρὸς τὴν γυναῖκα 

σοα Ν 3, ολ δν 4 ἀσόλ η δι καταθῆναι μὲν εἰς Ἅδου παραδόξως ἐτόλμησε, τὴν δὲ 
ο. / ψ 

Περσεφόνην διὰ τῆς εὐμελείας Ψυχαγωγήσας ἔπεισε 
ο κ. Δ οω λ 

συνεργῆσαι ταῖς ἐπιθυμίαις, παὶ συγχωρῆσαι τὴν γυ- 
ή λλες ας εν Ἂ 

ναῖκα αὑτοῦ τετελευτηχυῖαν ἀναγαγειν ἐξ ́ Ἅδου παρα- 

πλησίως τῷ Διονύσῳ' καὶ γὰρ ἐχεῖνον μυθολογοῦσιν 
ο. / Δ 

ἀναγαγεῖν τὴν μητέρα Σεμέλην ἐξ Ἅδου, καὶ µετα- 
ον οω 3 / Ν / α / ε ο ο) 

δόντα τῆς ἀθανασίας Θυώνην µετὀνομάσαι. μεις ὃ 

ἐπεὶ περὶ ᾿Ὀρφέως διεληλύθαμεν, µεταθησόµεθα πάλιν 
ἐπὶ τὸν Ἡρακλέα. 

ον 
εοµ. ένους ρ. ο- ΧΧΤΙ. Οὗτος γὰρ κατὰ τοὺς παραδε 

Ὃ 2 καὶ προς 

χθεὶς ἑ ὑπὸ τῆς Περσεφόνης ὁ ὧς ἂν ἀδελ φός, Θησέα μεν 

ἀνήγαγεν ἐκ δεσμῶν μετὰ Πειρίθου, γαρισαµέγνης τῆς 

θους χαταθὰς εἲς τοὺξ χαθ᾽ Ἅδου τόπους, κ ἃ-- ιο 

ἂν 

4 λ ο ήρ } 6) Φ / αγ 
Πόρης, τον δὲ χύνα παραλαθὼν δεδειιένον παραδόξως 

ϐ) Τε- 

λευταῖον δ᾽ ἆθλον λαθὼν ἐνεγχεῖν τὰ τῶν Ἑσπερίδων 

λ λ / 3 

ἀνήγαγε χαὶ φανερὸν Χατέστησεν ο ρα 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. (57ο, απι., 

ΘΔΟΤΙΠΙ ἀαβίίαπα γοτοαν]έ, α.σηῖ, πέ αἰαπέ, οοΠ{ΙηΙΙΟ δαπί(αἰἶ 

ηϊκίῖπορ τοδπμηέαν. (6) ΟπαΠΠοΡΤΟΟΙ οἶνας ροτίαπα, αὈί 

ΤΘΙΗ ἀῑνίπαπη [αοϊοηίος 1Π{ οσουγτογαΠ{, Παγασ]θαη γοσατι{. 

γπιπῖοος οἱίαπη Παᾷ95 εί οᾳαοδίτος ππο(Ιοαθ 4ΠΠΟ οη]χί8 

βίας οὐ πηί.  Θἱ9 αυ ππῃ εχ οὐπηϊ οοτ(α{{πα Ῥορι]ο ἱησθμ] 

αἱ δογγὶ Ἱαχία οοηΠααπΕ, Ργϊναίαπα ἀαὶ ου 1Π1 γογηας θἆο- 

οπου, αἱ 8ο1οΠΊηος ΠΙΠΙΙΓΡΗΠΑ {μίαδος οε]ευγεπί, ορα]αδαπθ 

(7) Τη 

Ἠογοι]ας Ῥορις ΠἴογαΠὶ 1π ΠαΠαπα {Υα]εσῖῖς, 44πα Ρο Π]Δ- 

46 ΦΔΟΥΟΓΙΠΙ Υ]{α5 6ΕΟΓΘΙΠΙ οοηςστοθβςί Ρεγαμραπ{. 

1 πλα ία (αοέ, Ταοϊπίαπα, Ῥοπα ποηπ]]οῦ δα αγαπίοπα, 

ππογίο α[[οοῖί : Οτοίοποπη γετο, οχ Ἱπαργαάεπίία {ογίο οββύΠ], 

{άη6το αὐ ΠΙΟΠΙΠΙΘΗΙΟ Ρ]οπάΙάο ἸοποδίανΙέ, οί οἶαγάπι 

οχἰπἀο ορρίἀαπα ἀε[αποί ποπηίπο Γααγάηα αροο[ῖς ρα καε. 

ΧΧΝΥ. Αάπία ἀαίπάο οἰτοππηίο, οἵ{α5 δἵπας Ροάςείτ γία 

6ΠΊεΠΘΗ5 ρου Ερίγαπη ἵπ Ῥο]οροηποαξΙπα ἐναηδῖί, Ῥοςί ἀθοῖ- 

ΠΠΙΠΙ 15ο Ἰ4βογείη οοη(ασίπα, αῦ ΕαΤγδίµθο πιαπάαΜήι 

ποοερῖε, αἱ ΟεῬεγΗΏῃ αἲ Ο160 αὖἲ 5αρετος οάμοθτεί. ΟΌΡ6- 

το Ισίίαν ργασηλ {ασίατα5, Αίλιοπας 56 οοπ{υΠ{, αέ πιγείθ- 

τὶς Εσιςίη(!5 η ατοία, απογαπ Μαδωας Οτρ]αί βα5 πτιο 

απῄϊδίες ογαί.. (9) Ωαοπίαπι γουο ἵπ Οτρῃθὶ ΠΙΕΠΙΟΠΕΗΠΙ ἵη- 

οάἵπιας, Ραϊισα 46 1]]ο τοείθγγθ ΠΟΠ ΔΠΙΕΠΊΠΙ 6556 ατΏΙ(ΓαπηΙΤ. 

15 οτασιί βμις οἱ ραίτία Τηταχ (18, ογαθΙ]οπε ας πιε]οά1αρ 

αγαςσιο ροείΐσα 5οῑεηίία οιηπος ροβί ΙΠοπΙπΙΠι ΠηθπιογίαΠ 

αηίεσθ]]θῃ5. Ῥοδιπα οηἵηι πηγίβοαπα δἱ οοποϊηπΙ(α{θ Π]ο- 

ἀογαπα. οχοθσης οοπηροβι{. Εί πβααο 6ο ρ]οτία εἶις 

οχοτοανἰ{, αἱ οαΠΙΙΠΙΙΗ Πηοςς [6γ88 δεί α1Ώονες ἀθλπίτε Ρι]- 

{ατείαν. (9) ΟΠῃ Υαγο ἀοοῖπῶ 5(αά15 αἀάἰσίαδ, πο γη]- 

Ρατεπα ἵηπ ἰμοο]οσίῖα γοίογαπ 5οϊθηίίαπι εοπιρᾶΓαδδοί, ἵῃ 

σγρίαπι ρτοίοσία5 πια]έα Ιπδαῤρογ ἀῑάϊΙσΙέ, Τα αἱ ἱηΐέετ ἄτα- 

605 9Π1ΠΘς {πι ΙΙΠαΠοπΙΠα οἱ (αοιοσίο Ρετ]Ηα, {απι ρ0ς- 

ΠΙαζαΠ οἱ πιοἰοδίαγά πι αγ βοΙο ργαδίαπἰβδίπας µαβοεγείαγ. 

(4) Αγσοπαπίαγαῦῃ άαοαπο οχρεάΠ{οπί 56 αα]αηχ{έ, αἱ 1χο- 

τὶ5 απιοτα »ἠα]αίας αἆ ΙΠίογος ππτο ἀοάθιῃ απδα Ρεπείγᾶ- 

γι: αθί Ῥαυδερμοπον 5μανίίαίο οαηίας5 Ι]δοίδιη ρογηιον!{, 

πί ἀοείαθεῖο αα5 ΠΙΟΤΘΙΗ 6οΥ6Η5 οοπ/ασθηα παροτ ἀἆθ[αποίαπι 

αὐ Ιπ[οι]5 τοάποεπάαπα οοποράςιθί : ἆαοπηοᾶο ῬΒαέσμαν ο]ΐπι 

πιαίτοπι αἲ απγργίς Βομησίοπ οχοἹίαςςο αἱ ἹπιπιοτίαΠίαία 40- 

παίαπι αγ: πΘη. ποπηϊηαςςο {οτίατ. Ἠ]ς Ἱίααιε 4ε Ο1ρµ6ο 

ἱηδοτίί5, αἆ ΗΠοανοι]αιη ἆθητο ποδίτα 56 γοίοτί οτα(ο. 

ΧΧΥΙ. Ηυπο, αἱ ἵῃ {αρἰ]ῖς ρνοάέππα οδί, ΠΠΙΕΓΟΓΙΠΙ ]οσ8 

{Πσγθββιη Ῥοπίσηςο Ργορδοτρίπα, δἰαᾳι]άεπα (Γαΐετ θΓαΐ, εχ0Θ- 

ΡΙΕ, Τμαβοιησθ επι Ῥτίμιου ο γἰηοι]ί5 οχΙππεηά{ ΙΙ Ρο- 

{ρρίαίοπι [οοί.. ῬὨοϊηάα Ργίοι οΠΙΠΙΙΠΙ ορΙηΙοΏεΠη ΟΔΠΕΠΙ 

γ{ποι]ῖδ. ποχαπ ἵπ Ποπ Ιπά6 εοηερεσίαπΙ Ργοίταχ{{. 

(9) Ῥοβίτοπιο ἀοπίφιιο οργίαπιίηο Ιπά1οίο, πί 8γθα Ηθδροιί- 
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χρυσᾶ μῆλα, πάλιν ἔπλευσεν εἲς τὴν Λιθύην. Περὶ 

δὲ τῶν μήλων τούτων διαπε εφωνήκασιν οἳ µυθογράφοι, 

καὶ τινὲς μέν φασιν ἔν τισι χήποις τῶν Ἑσπερίδων 

ὑπάρξαι χατὰ τὴν Λιθύην μ]λα γρυσᾶ, τηρούµενα σὺν- 

εχῶς ὑπό τινος δράκοντος φοθερωτάτου τινὲς δὲ λέ- 

Ύουσι ποίμνας προβάτων χάλλει διαφερούσας χεκτῆσθαι 

τὰς “Ἑσπερίδας, γρυσᾶ δὲ μΏλα ἆ ἀπὸ τοῦ κάλλους ὤνο- 

µάσθαι ποιητικῶς, ὥςπερ καὶ τὴν Ἀφροδίτην χρυσῆν 

χαλεῖσθαι διὰ τὴν εὐπρέπειαν, (3) Ἔνιοι δὲ λέγουσιν 

ὅτι πρόθατα τὴν χρόαν ἰδιάζουσαν ἔχοντα καὶ παρό- 

µοιον χρυσῷ τετευχέναι ταύτης τῆς προςηγορίας», Δρά- 

χοντα δὲ τῶν ποιµνίων ἐπιμελητὴν χαθεσταμένον, καὶ 
ῥώμῃ σώματος χαὶ ἀλκῃ διαφέροντα, τηρεῖν τὰ πρό- 

θατα χαὶ τοὺς ληστεύειν αὐτὰ τολμῶντας ἀποχτείνειν. 

Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐξέσται διαλαμ.θάνειν ὡς ἂν 

ἕκαστος ἑαυτὸν πείθη. (4) Ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς τὸν φύλαχα 
τῶν μήλων ἀνελών, καὶ ταῦτα ἀποχομίσας πρὸς Εὐρυ- 

αθέα., καὶ τοὺς ἄθλους ἐπιτετελεχώς, προςεδέχετο τῆς 

ἀθανασίας τεύξεσθαι, καθάπερ ὁ Ἀπόλλων ἔγρησεν. 

ΧΧΥΠ. Ἡμιν δ’ οὐ παραλειπτέον τὰ περὶ Ἄτλαντος 

μυθολογούµενα καὶ τὰ περὶ τοῦ γένους τῶν Ἑσπερίδων. 

Κατὰ γὰρ τὴν Ἑσπεριτιν ὀνομαζομένην γώραν φασὶν 

ἀδελφοὺς δύο γενέσθαι δόξη διωνοµασμ.ἔνους, "Ἔσπερον 

χαὶ Ἁτλαντα. Τούτους δὲ κεκτῆσθαι πρόθατα τῷ μὲν 

Χάλλει διάφορα, τῇ δὲ χρόᾳ ξανθὰ καὶ χρυσοειδΏ: ἀφ᾿ 
ἧς αἰτίας τοὺς ποιητὰς τὰ πρόθατα μπλα χαλοῦντας 

ὀνομάσαι γρυσᾶ μ]λα. (5) Τὸν μὲν οὖν "Ἔσπερον 

θυγατέρα γεννήσαντατὴν ὀνομαζομένην Ἑσπερίδα συν- 

οιχίσαι τῷ ἀδελφῷ: ἀφ᾿ Ἶς τὴν γώραν “Ἑσπερῖτιν ὀνο- 
μασθΏναι. Τὸν δ) Ἄτλαντα ἐκ ταύτης ἑπτὰ γεννῆσαι 

θυγατέρας, ἃς ἀπὸ μὲν τοῦ πατρὸς Ἀτλαντίδας, ἀπὸ 

δὲ τῆς μητρὸς Εσπερίδας ὀνομασθῆναι. Τούτων δὲ 
τῶν Ἀτλαντίδων κάλλει καὶ σωφροσύνη διχφερουσῶν, 

λέγουσι Ῥούσιριν τὸν βασιλέα τῶν Αἰγυπτίων ἐπιθυμῇ- 

σαι τῶν παρθένων ἐγκρατῆ γενέσθαι. Διὸ καὶ ληστὰς ἐπ᾽ 

αὐτὰς χατὰ θάλατταν ἀποστείλαντα διακελεύσασθαι 

(9) 
Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν Ἡρακλέα τελοῦντα τὸν ὕ- 

στατον ἆθλον, Ἀνταῖον μὲν ἀνελεῖν ἐν τῇ Λιθύη, συνα- 
ναγκάζοντα τοὺς ξένους διαπαλαίειν, Βούσιριν δὲ κατὰ 

τὴν Αἴγυπτον τῷ Δὶὶ [καλλιερεῖν] σφαγιάζοντα τοὺς 

 Ὁδηκούσας ξένους τῖς προτηκούσης τιμωρίας χα- 
ταξιῶσαι' μετὰ δὲ ταῦτα ἀνὰ τὸν Νεῖλον πλεύσαντα 

Δ / 

τὰς χόρας ἁρπάσαι καὶ διακοµίσαι πρὸς ἑαυτόν. 

ον) ο / 2 / εἰς τὴν Αἰθιοπίαν τὸν βασιλέα τῶν Αἰθιόπων Ἡμαθίωνα 
ο ν α.ο 5 ο 

χατάρχοντα μάχης ἀποχτεῖναι' τὸ ὃ) ὕστατον ἐπανελθεῖν 
τ Δ λ Ν 3 / λ 

πάλιν ἐπὶ τὸν ἆθλον. Τοὺς δὲ ληστὰς ἐν χήπῳ τινὶ 
Ὑ / / ) λ 

παιζούσας τὰς χόρας συναρπάσαι, χαὶ ταχὺ 
3 αν .- { Το νὰ Ῥὰ 

εἲς τὰς ναῦς ἀποπλεῖν. (4) Τούτοις ὃ 
/ ο το 9 ν Π 

δειπνοποιουµένοις ἐπιστάντα τὸν Ἡραχκλέα, καὶ παρὰ 

ἅ / 

φυγόντας 
/ -. 

ἐπί τινος ἀχτῖς 

-.α Ν / λ Λ . λ 

τῶν παρθένων µαθόντα τὸ συμ.θεθηκός,τοὺς μὲν ληστὰς 

ἅπαντας ἀποχτείναι, τὰς δὲ χόρας ἀποχομίσαι πρὸς 
" . .) [αν μα -- αν 

Άτλαντα τον πατ έρα” ἀνθ᾽ ὧν τὸν Ἅτλαντα χάριν τῆς 
Δ 

εὐεργεσίας ἀποδιδόντα μὴ μόνον δοῦναι τὰ προς 

7ήλον καθήκοντα προθύµως, ἀλλὰ καὶ τὰ 
τὸν 

λ χατὰ τν 

ΡΙΟΡΟΒΙ διοῦ ΤΡ. Τν. 907 

Ῥο Πῖ5 

ΑΠ πονογα Τη 

πογ/ῖ5 αἱραδόάαπα Πορρογϊάαπῃ αγθα Γαἱ9δο πηα]α »αα8» {οιγ]- 

ΡΗ15 ἆγασο Ροηρείαα οαδίοᾶία α5δογγανοιΜ, α[βτιαπίς αἰἲί 
ἀϊουηί Ηεεροι]άθς Ἰαριίςςο ογίαπα στοσος οχἰηιία» Ρο Ἱέ- 

4 πα ππα]α αθρογίατεί, ἵπ Α[πίσππη 4ἄθπιο (γα]οοῖτ. 

ποη. Ιάδπα 5οπἱρίογες Γαρ]αγαπα παπί. 

ἀ1πί5; ]8Π1 νθγο 0Υ65 (μπλα) οϐ ο πάἴποπα α1γοᾶς γοςα- 

ἴα5 6586 Ρορἱΐσα, κἰοιίῖ Ὑδηις ποσο ἃ {ΟΓΠΙ γοηηςία{ο 

8 τος οοβηοιηρηίαπα. αοοερίςδαί; (3) ποπ] θἱπσ]αγθα 

ογἴρις 60ΙΟΓΘΙΗ απγοαθ ρογς[πηί]θιη ϱμ]ςςθ νο]υηΐ, απάς οτία 

65δοί Ιδία αρρο]ἰα{ίο.  ὮΏνασοΠΘΠΙ ρογτΟ ἆθ στοΡΙΠη ΟΙΥΑ{ΟΓΟ 

Ππίε[σιηί, ααὶ π]ασπο οοτροτῖ» απἰπηίφαο γοβονς ηδίγασίας 
Π]ο8 οηρίοδνίδδοί, αἱ ριφάοπος, νίπι Ιπίοιγα 81805, οἳ- 

(αποαρςεί.. ο Ίου {αππΕΠ, αἱ απίδᾳπο εἱρί ρεγςιαᾶοί, ἴία 
φοη/ίαί Ιἱοσμί{. (4) Ηονοιπ]θς αιιίθια, οαςίοο Ἱμογρηιίο , 5ο 

Π]α]α 56ὰ 0Υ65 α4 Επτγδίηδιπα (ταπδρονίαν]έ, ]απησς Ο0Η- 

δαπηπηα 15 ορίαπα[ηίριις ἱπηππογίαίαῖς 5ο Ῥνωπηϊο ]αχία 

ΑΡρομιηῖς ουαζα]ππα τοηλαπθγα{αΠ ἱπὶ οχδρθοίαβραί. 

ΧΧΥΗ. Χο οπηοπάα {αππεη Ἰπίοιίπα, ασ ἆθ ΑίΙαπίο 

εί Ηερρεγίάαπα βυπεγο {αμι]ο5α πποπποναπίαν. π (στα, 

σπαπι ΗεδρογΙ πα γοσαηΐ, ἆπο ἱπολεῖ ποπηϊπίς [Γαίτος γίχα- 

ταηέ, Ἡοκρογας δί Αίῑα5. Ηῖς ογας οιαηί ΠΗΓΙΠΙ ἵπ ΠπΟΔΙΤΗ 

εἰεραπίες, ταβίοππάο απτοῖπε αδρθοίας οοΊοτα : αμα 46 031198 

Ροείῶ Π]α5 ἄγθὰ Πια]α (παπη ηνοίοπι Οτοροῖς οί ονἶς θἱ ΠΙΔΙΗΠΙ 

ἀἰσίαι) αρρε]]αηί. (0) Ηαβροτο ηπία Ἡοδρενῖ ΑαπίΙ πι- 

Ρίυπα ἀαίαν : ππάο τορῖοπϊ ΠΟΠΙΘΗ οὐγοηῖί. Ἐκ ας Αίας 

δερίεπα ΠΙία5 ρυοσγθανίέ, απ α ραΐτο ΑΠαπΙάσ5, α πιαίτα 

Ηεερετίάες ἀοποπιπαπίαν,  Ηϊ5, ᾳιοὰ ἰπδὶσηϊ θιαη{ ΓΟΓΠΙΛ 

εί ρυπάεπίία, τεχ Α9ΡΥΡΙΙογΙΠΙ Βηπίς Ρο] τί ορίθης, Ρίτα- 

ἴα5 6ΠΠ1 παπά! οπηἰςίέ, απὶ ταρία» αἆ 5ο ριο]]ας αβροτία- 

τοηί. () Ρα0 1άεπα γοτο θηρας Ηετομ]ος, πιο οεεαρα- 

{15 ορτίαπη]πα, ΑπίΦΙη, απί ρα]αδίτα 560ΠΙ Ποδρίρ 

οργίατε οοσεβαί, ἱπ{ευοπηῖί: οἱ Βιθἴγίπα, ἵπ Ἐσυρίο αὖνοπα- 

ταπῃ οσρἀε Φογἱ Πζαπίθια, πιοτΙ{ο φαρρ]Ιοίο α[οσίέ. Ῥοβί Ίῶο 

4άγογεο ΝΠΙ Παπαῖπο ἵη τἱορίαπα δαΏνθοίας, γθσειη ἄτΙΙο- 

Ῥαπη. Ἐππαί(μίοπεΠα, αἱ αἆ ΡΗρπαη 1ρδαΠῃ Ἰάρρβδοβαί, ποοὶ 

(γαδἰαΙ.  Έηπα αἆ ργαδοπἰρίαπῃ ἆθπιιο Ι4ΏΟΓΕΠ1 86 60Η ΥοΓΙ1Ε. 

Ριαρία Πίτα, ΡΙε]]ῇ5 οκ Πογίο αποάαπα, αΡί Πααραηε, 

αρτορίΐ5, ορ]ογί αἆ πάγος [σα ογαβοταπέ. (4) 9105 αππι 

ερι]απ{ες ἵπ Πίογε φπιοάαπα ἀοργε]επάϊςκοί Ἡογομ]ος, {16 ρ]α- 

Ρίο ἃ ν]γαϊπίρα5 εογίῖογ Γασίᾳ5, Ργῶάοπες οπηηος Ιπίοι[οσίε, 

Ριε]]α5 γουο αἆ Αίἰαπίεια ραίτατη τοροτίανϊέ. Ῥνο απο Π]α 

πηοΓΙ{ο. συα{ἶαπα ΤεροΠάΘη5, ΠΟΠ πιοᾶο μετίπεπίία αἆ ου 

εθτίαπΊοη Ἠεπογο]ο Ιπιρογήνίί, Υογπα αξίτο]ορία 4ποΠθ 
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ἀστρολογίαν ἀφθόνως διδάξαι. (6) Περιττότερον γὰρ 
αὐτὸν τὰ χατὰ τὴν ἀστρολογίαν ἐκπεπονηχότα καὶ τὴν 
τῶν ἄστρων σφαῖραν φιλοτέχνως εὑρόντα ἔχειν ὑπόλη- 

Ψιν ὥς τὸν κόσμον ὅλον ἐπὶ τῶν ὤμων φέροντα. Πα- 
/ μ λ ως / 2Υ / 3 Δ 

ραπλησίως δὲ καὶ τοῦ Ἡραχλέους ἐξενέγχαντος εἰς τοὺς 

Ἕλληνας τὸν σφαιρικὸν λόγον, δόξης μεγάλης τυχεῖν, 
ς ον Α / λ 5 λ / οᾗ / ὥς διαδεδεγµένον τὸν Ἀτλαντικὸν κόσμον, αἰνιττομένων 

τῶν ἀνθρώπων τὸ γεγονός. 

ΧΧΥΠΙ. Τοῦ δ' Ἡραχλέους περὶ ταῦτ] ὄντος, φασὶ 
λ ς λ μ βείσ Λ ζό λ λ Θ: 9 τὰς ὑπολειφθείσας Ἀμαζόνας περὶ τὸν Θερμώδοντα 

Δ 3 / 8 Λ ο. Δ “1) λα 

ποταμον ἀθροισθείσας πανδημεὶ σπεῦσαι τοὺς λλη- 
τ πο / 

γας ἀμύνασθαι περὶ ὧν Ἡρακλῆς στρατεύσας διειργά-- 

σατο" διαφορώτ τατα δὲ τοὺς Ἀθηναίους ἐφιλοτιμοῦντο 

διὰ τὸ τὸν Θησέα χαταδεδουλῶσθαι τὴν ἡγεμόνα τῶν 

Αμαζόνων Ἀντιόπην, ὃς δ) ἔνιοι γράφουσιν, Ἱππολύ- 
την. (5) Σνστρατευσάντων δὲ τῶν Σκυθῶν ταῖς Άμα- 

ζόσι, συνέδη ὃ δύναμιν ἀξιόλογον ἀθροισθῆναι, μεθ) ὃς αἱ 

προηγούμεναι τῶν Ἀμαζονίδων περαιωβεῖσαι τὸν Κιμ- 

µέριον Ῥόσπορον προἢγον διὰ τῆς Θράκης. ἜΤέλος δὲ 
οο η) Ρ] ο / 

πολλὴν τῆς Εὐρώπης ἐπελθοῦσαι χατήντησαν εἰς τὴν 
5] οο Δ 

Ἀττιχήν, καὶ κατεστρατοπέδευσαν ὅπου νΏν ἐστι τὸ κα- 
(5) Θησεὺς δὲ πυ- 

θόµενος τὴν τῶν Αμαζόνων ἔφοδον, ἐθοήθει ταῖς πολι- 

3 3 - 

λούμενον ἀπ᾿ ἐκείνων ΑἈμαζονεῖον. 

.ν 9 -ω η 5] / 2 

τικαϊς δυνάµεσιν, ἔγων μεθ’ ἑαυτοῦ τὴν Ἀμαζονίδα Ἅν- 
κά κ / ζλ ιά /' 

ὅ τιόπην, ἐξ ὃς ἦν πεπαιδοποιηµένος υἱὸν Ἱππόλυτον. 

Συνάψας δὲ µάχην ταῖς Ἀμαζόσι, χαὶ τῶν Ἀθηναίων 

ὑπερεχόντων ταῖς ἀγδραγαθίαις, ἐνίκησαν οἵ περὶ τὸν 

Οησέα, καὶ τῶν ἀντιταχθεισῶν Αμαζονίδων 

χατ έκοψαν, ἃς δὲ τῆς Αττικῆς εξέύαλον. (4) Συνέδη 

δὲ καὶ τὸν Ἀντιόπην συναγωνισαµένην τῷ ἀνδρι Θησεϊ, 

ε οἱ |- 

Δ λ / / ς ο Β -- / 

χαὶ κατὰ τὴν μάχην ἀριστεύουσαν, Άρωικῶς καταστρέ- 

Ψαι τὸν βίον. Αἱ δ᾽ ο πολοῷ Ἰεῖσαι τῶν Αμαζόνων ἄπο- 
͵ Π 

γνοῦσαι τὴν πατρῴαν γῆν, ἐπανηλθον μετὰ τῶν Σχυθῶν 
3 3 /. / 

εἲς τὴν Σχκυθίαν καὶ μετ ἐχείνων χατὠχκησαν. Ἠυεὶς 
/ / /3 

δὲ ἀρχούντως περὶ τούτων να ἐπάνιμεν πάλιν 

ἐπὶ τὰς Ἡραχλέ έους, πρᾶξε 

ΧΧΙΧ. Τετελεχότος ταν ου ρο τοὺς ἄθλους, καὶ 
οσο ο νν 

τοῦ θεοῦ γρήσαντος συμφέρειν ον τῆς εἷς θεοὺς µεταλ-- 
ο 3 { .] δν ολ 4 ᾱ ΔΝ 5) ο. 

λαγῆς αποιχιαν εις ος ω π έμψαι, } και τους εκ των 

ο ο σαν αὐτῷ γενοµένους υἱοὺς ἠγεμ 

ταύτης, ἔχρινε τὸν ἀδελφιδοῦν Ἰόλαον ἐκπέμψαι μετὰ 

(5) Ἂν α]- 

όνας ποιβσαι 

τὸ παντ ελῶς νέους εἶναι. τῶν παίδων διὰ 

χαῖον δ᾽ ἡμῖν φαίνεται προδιελθειν περὶ τῆς γενέσεως 

τῶν ποτ ἵνα τὸν περὶ τῆς ἀποικίας λό καθαρώ- 

ρω 

δὲ τῆς ὅμωνύμου χώρας ἐγέννησεν ἐκ πλειόνων γυναικῶν 

θυγατέρας ς πεντήκοντα. () Ἡρακλέους δ ἔτι παιδὸς 

ὄντος τὴν ἡλικίαν, καὶ ῥώμη σώματος ὑπερφυοῦς ὄντος, 

ἐφίλοτιμήθη” τὰς θυγατέρας ἐκ τούτου τεχνοποιήσασθαι, 

Λι χαὶ καλέσας αὐτὸν ἐπί τινα θυσίαν καὶ τι τας 

ἑστιάσας» ἀπέστειλε κατὰ μίαν τῶν θυ γατέρων; αἷςἆ ἁπά- 

σαις μιγεὶς ᾱ ο πο ἐγκύους, ἐγένε το πατὴρ υἱῶν 

πεντήκοντα. ων λ αθόντων τὴν χοινὴν προςηγορίαν ἀπὸ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. 

ο----------- ο ο. οσο σι Ώρος μιικζώωαατο-ραςαωωζοοοοωσκμη 

στα, 974.) 

5οἱοη[ίαπα Προγα] [ου ἱρδιπι ἀοοιί. (5) Βἰπσι]αγοηι γἰτ ]ο 
Ἀδίτο]οβογαπα ἀδοΙρΗΠΟΡ οµγαΠῃ αἱ ορογαπη Ἱπροπάρταί οί 
ΡΙΩΤΑΠΙ ΔδίΤΟΓΗΠΑ ΦΠάἱΟ 6πο οἱ φοΠθτίία {πγομογαί; ππάο 
{ασίυπα αἱ {οίαπα Ἠαπηθηίς φιῖς παπά απη βοείατο ρα(ατείαγ. 
Ἐοάθπι πιοάο Ἠενοπ]ες εἴῖαιη, απάπη ἀοσινίπαπη φρ]ιοργῖσαα 
αᾱ Οτωςο5 (παηδίπ]ςδεί, Ῥνῶο]αταπα ομΗπιέ οχϊςπια{ίο- 
π6πα, αἱ ααὶ πΙαΠά{ οπµ5 αὐ ΑΙαπία εχζορίςδδί; ααμπῃ οὗ: 

5ύΠγ6, αμίά {πι ασοἰἀϊδεοαί, ἱσηΠϊοατείτ. 

ΧΧΥΠΠ. Ππίεγεα ἆππι μὶς ἀῑδίγίοίας οδί Ηοτομ]θς, Απιᾶ- 

70η οφ εκ ἴοία ροπίο αάἆ Τμεγπιοδοπίθπι οοΏσνε- 

ραΐα, ἀταέο5 οΡ ἀἆατηπᾶ ρου Ἠοετοπ]επῃ ΙΠαία π]οῖςοῖ ϱγο- 

Ρογαπί. Ῥησ]ανί απίοπα ἵπ ΑΙΠοπίθηδος οὔἵο οχαΓδεΓαη{, 

στοά Απίίορθη, τα], αἱ αΏ δογῖραπί, Ηἱρρο]γίεη ΑΠΙΑΖΟΠΙΠΙ 

(2) Αἀδοϊῖς 

ἵησοη5 οχθτοία5 εοηγοπ]έ, πι 

γθρίπαπα Τμοαδθις η 5οιν](μίοπι αράαχίδδεί. 

6160 Φογίματαπα αὐχ]ηῖς, 

απο ἀποιπσςς ΑΠΙΑΊΟΠΗΠΑ, (τα]οσίο ἨΏοβροτο Οἰπωπιθγίο, Ρου 

ΤΠνασ]ᾶπι ργο[δοίσ» , πιᾶηαπα Έατορς Ρανίοπι Ιποπγδαβαηΐ, 

οί ἵπ ΑίΙσα {αμάδπα, αῬί πππο ΑπΙΑΖΟΠΘΗΠΗ αΏ Π]Η5 πΙπέι- 

Ρραΐάπι , εβδίγα Ῥοδι6γα. (3) Τµεδα6ς5, αἀγοπία αγ ϱ0- 

ρηϊίο, εχαγοΙίαπι εχ ορρἰἀαπἰς οοπ/Γασίαπι, ΑΠΗΟΡΘΗΠ, εκ 

σπα ΗΙρρο]γίαπῃ Ίαπ1 5Η5οεβοίαί, οοΠλΙίΘΠΙ ἨάΡΘΗς, 1η Ί]]ας 

εἀμοῖί. Οοηδοτίο ἀεῖη Ῥτω][ο, ααοᾶ Αἰπεπιοηδίαπα Ιτέας 

επηϊηθγεί, Τ]εδαί εορῖα; τὶποπη{ εἰ ΑΠΙάΖΟΠᾶΡ ραγΗΠΙ η αοἱ6 

οσάυπί, ΡαΓ1Πα ἵπ Εαδαπι ἐοη]θοίας ΑΠίοα εχρε]]απίέ. 

Τυπι ςἵπια] Απίίορε, παπι ργῶσίατα ἵπ ρήσρπα ἀθ[οηδαπάο 

νἰῃ ρατίος 5ο ρος5ἱςδοί, ΙογοΙοη υ]ίος αχΙίαπι 5ον Ιαν. 016 

εκ Ρο ΑπΠΙΩ70Π6ς βαρεγ[ποταπί, 4ο Ραΐτία ἀθερεταηίθς 

1η ΦΟΥ{ΠΙΠΗ, ΟΠ 867 0115 «ΟΠΊΠΊΠΕς οὐοαρα{ΠΠῃ 56465, Τθ- 

π]σγανατ{. Ὑαγαπῃ άΠΗΠ1 5αΐ 4ο Ἠ15 ]8πα ἀῑσίαπῃ δἵέ, πἆ Ἡου- 

οπ]σΠΏ ΤΟΥΟΓΗΠΙΗΓ. 

ΧΧΙΧ. Οοτίαπηηίθιας {απ αὐςο]αίίς, ἀεῖ ογαομΙο οχ το 

{ονο αἀπιοπίμας αἱ, Ριήαδαπαπη αἆ 46ος επϊσγαγεί, πηῖββᾶ Τη 

φαιοΙπίαπα εο]οπία, εκ Τμεςρίαάσπι οοππρ]εχα ἱρῖ Παίος 

ηδη] Ῥνῶῄεθτοί, ΤοἱααΠα (Γαἰτίς ΗΗπη 6µΠ1 αἀο]εδοεη[ίριας, 

αποά ἱπαππαίατο» αάμο Οίας εδδεη{, λαο παϊςίί. (2) Πο 

Υατο ἆα ΡΓΟΟΤΘΔΙΟΠ6 Π]οτιίη «ποράαπα ργοηίεπάα ϱ656 

ἀπαϊπιας. αἱ παγγαίοπεια 46 εο]οπία Πσιϊάία5δ εχροποΓθ 

άπθαπης. Τ]αδρία5, πορΙΠβείπια Αίλοηίς βεπίε, ΕγεσΙή]εο 

ςοἰ]ιοοί ραΐτα, ογί5, εἰ ἀοποπιϊπαίαρ α 56 τεσίοπί5 ρποερς, 

ο πη]15 αχοπίρας ααἰπαπαρϊπία β]ας σεηι{. (3) 15 ααπι 

οχ Ἠοοπ]ε αἆμαο απἱάθιῃ αἀο]εδοεπίμ]ο, 56 οοτροτίς {8- 

ΠΊΘη νἰγῖριας «αργα αθἰίαίαπα παίατο πιοᾶιπη Ρο]επίε, β]ίας 

«οβο]οπι (οἸ]οτο ΡοτοαρεΓεί, αἆ ερι]α5 απαδάᾶπα 88085 ἵπ- 

γἰιαίο Ἰαπίεαιο ἑτασίαίο αἰηρα]αίίπι Ῥιθ]ίας φαρπηϊςίέ. Οµ- 

Ῥις οπηπίρς Π]α οοΏΡυεβΣΙς, ΠΙΙΟΓΙΠΙ Ιπᾷο ααἰπαπαρίηία 

(4)/ 
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(374, 576.) 
ο / 

τῶν Θεσπιάδων, καὶ γενομένων ἐνηλίχων, ἔκρινεν ἐκ-- 
/ 

πέµπειν τούτους εἰς τὴν ἀποιχίαν τὴν εἰς Σαρδόνα κατὰ 
/ ο /' 

τὸν χρησµόν. (4) Ἡγουμένου δὲ τοῦ στόλου παντὸς 
/ 

Ἰολάου, καὶ συνεστρατευµένου σχεδὸν ἁπάσας τὰς 
ο” ' 

στρατείας, ἐπέτρεψεν αὐτῷ τὰ περὶ τοὺς Θεσπιάδας 
λ . / πῷ δὲ νά /8 ο / 

καὶ τὴν ἀποιχκίαν. ὢν δὲ πεντήχοντα παίδων δύο 
- 2 -. 

μὲν κατέµειναν ἐν ταῖς Θήθαις, ὧν τοὺς ἀπογόνους 

φασὶ µέχρι τοῦ νῦν τιμᾶσθαι, ἑπτὰ δ᾽ ἐν Θεσπιαῖς, 
9 / κά 

οὓς ὀνομάζουσι δηµούχους, ὧν καὶ τοὺς ἀπογόνους 

ἡγήσασθαί φασι τῆς πόλεως µέχρι τῶν νεωτέρων και- 
ρῶν. (56) Τοὺς δὲ λοιποὺς ἅπαντας Ἰόλαος ἀναλαθὼν 

Δ Δ Ὕ΄ Ν / ” κω 

καὶ πολλοὺς ἄλλους τοὺς βουλομένους κοινωνεῖν τῆς 
ε. / 1 3 λ δν) Α/ ” / ο] 

ἀποικίας, ἔπλευσεν εἰς τὴν Σαρδόνα. Ἰρατήσας δὲ 

μάχη τῶν ἐγγωρίων, κατεκληρούχησε τὸ κάλλιστον τῆς 

νήσου, καὶ μάλιστα τὴν πεδιάδα γώραν, ἣν µέχρι τοῦ 
(6) ᾿Εξημερώσας δὲ τὴν χώ- 

/ ς 
ραν χαὶ καταφυτεύσας δένδρεσι καρπίµοις κατεσχεύασε 

περιμάγητον. 

τη τῶν καρπῶν ἀφθονία, ὥστε Καργηδονίους ὕστερον 

αὐξηθέντας ἐπιθυμῆσαι τῆς νήσου, καὶ πολλοὺς ἀγῶνας 

καὶ κινδύνους ὑπὲρ αὐτῆς ἀναδέξασθαι. Ἀλλὰ περὶ 

μὲν τούτων ἐν τοῖς οἰκείοις γρόνοις ἀναγράψομεν. 

ΧΧΧ. Τότε δ᾽ ὁ Ἰόλαος χαταστήσας τὰ περὶ τὴν 
3 / Ν λ 8 λ 3 ω τν ”/ ἀποικίαν, καὶ τὸν Δαίδαλον ἐκ τῆς Σικελίας µεταπεµ.- 

νὺν καλεισθαι Ἰολαεῖον. 

3 ν) ο .ω. 

Επὶ τοσοῦτον γὰρ ἡ νῆσος διωνοµάσθη 

ψΨάµενος, κατεσχεύασεν ἔργα πολλὰ καὶ μεγάλα µέχρι 

τῶν νῦν καιρῶν διαµένοντα καὶ ἀπὸ τοῦ χατασχευ- 

άσαντος Δαιδάλεια καλούμενα. Ὠκοδόμησε δὲ καὶ γυ- 

μνᾶσια μεγάλα καὶ πολυτελΏ, καὶ δικαστήρια κατέ- 

στησε καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν συντείνοντα. 

(5) ᾿Ὠνόμασε δὲ καὶ τοὺς λαοὺς Ἰολοείους, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 

θέµενος τὴν προςηγορίαν, συγγωρησάντων τῶν Θε- 
σπιαδῶν, καὶ δόντων αὐτῷ τοῦτο τὸ γέρας καθαπερεί 
τινι πατρί. Διὰ γὰρ τὴν πρὸς αὐτοὺς σπουδὴν ἐπὶ 
τοσοῦτον εὐνοίας προήγθησαν, ὥςτ᾽ ἐπώνυμον αὐτῷ πε- 

ριθεῖναι τὴν τοῦ γονέως προςηγορίαν. Διόπερ ἐν τοῖς 
ὕστερον χρόνοις οἳ τὰς θυσίας τελοῦντες τούτῳ τῷ θεῷ 

προσαγορεύουσιν αὐτὸν Ἰόλχον πατέρα, χαθάπερ οἳ 

Πέρσαι τὸν ΚΌρον. (3) Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν Ἰόλαος 

ἐπανιὼν εἰς τὴν Ελλάδα, καὶ προςπλεύσαςτῃ Σικελία, 

οὐκ ὀλίγον Ἰρόνον διέτριψεν ἐν τῇ νήσῳ. Καθ ὃν δὴ 

ρόνον χαίΐ τινες τῶν συναποδημιούντων αὐτῷ διὰ τὸ 

κάλλος τῆς χώρας κατέµειναν ἐν τῇ Σικελίᾳ, καὶ τοῖς 

Σικανοῖς καταμιγέντες ἐν ταύτῃ κατῴχησαν, τιμώμενοι 

διαφερόντως ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων. Ὅ δ᾽ Ἰόλαος µεγά- 

λης ἀποδογΏς τυγχάνων καὶ πολλοὺς εὐεργετῶν ἐν πολ-- 

λαῖς τῶν πόλεων, ἐτιμήθη τεµένεσι καὶ τιμαϊς ἡρωικαῖς. 
(4) Ἴδιον δέ τι καὶ παράδοξον συνέθη γενέσθαι κατὰ τὴν 

ἀποικίαν ταύτην: ὃ μὲν γὰρ θεὸς ἔχρησεν αὐτοῖς ὅτι 
πάντες οἵ τῆς ἀποιχίας ταύτης µετασχόντες καὶ οἱ τούτων 

ἔκγονοι διατελέσουσιν ἅπαντα τὸν αἰῶνα διαµένοντες 
ἐλεύθεροι' τὸ δ) ἀποτέλεσμα τούτων ἀκολούθως τῷ 

χρησμῷ διέμεινε µέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς καιρῶν. (5) Οἱ 
μὲν γὰρ λαοὶ διὰ τὸ πλῆθος τοῦ χρόνου, πλειόνων τῶν 
βαρβάρων ὄντων τῶν µετεσγηκότων τῆς ἀποικίας, έξε- 
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Ρά96Η5 {αοίας ο5ί. Ηο5 οοπιημη! Τ]ορίαἆαπη Ποπηῖῃο αβρο]- 
Ι4{05 4111 αἀοἱογίδδοηέ, οοἰομία ἵη Φαγαϊμίαηι ἀθάπεσνάα» 
οχ ουαζπ]1 ΓΘροηςΟ «ἀοδήπανΙ. (4) Ουῖα γογο ο]ηεςῖς 
ἴοβία5 Ργα[οείΗ5 οἱ οπηΠΙΗΠΩ. [ογο οχροάΙΙοπΠή 8οσἲμς βια- 

γαί Το]αις, οο]οπίαπα οἱ Τἱοδρίαάαγαπα οοπηηισπάαγ]{. Ὠσ 
απἠηαπαρίηία Ιαίέν 4ο Τμουίς δα ςπέογιηί, άπογΙΠΙ ϱο- 

Βί6ΓΟ5 η ἨππΠο 4ποσαο ἀἴθιη ἵῃ Ἡοπογο Πίο οὔ8ςο ἀἰσίαπέ - 
5ερίοπη ῥνοίοιοα ἵπ Ῥμοδρίαγαπα ατῃος αιος ΏόΠΊΠΟΠΟς, 
ΡγΦΙ405 Ρορι!, Ύοσαπ{; 4πογΙΠὰ ροδίογί αἆ Τοοση{θΙη Ἱς- 
ας πλθιηογίαπα αηρίς ρήηοῖρος (πονίηί, (0) Οοίονῖς οπημ- 
Ρα, οἱ απἱοππ(πδργα {ου ο0ς οοἰοπίε ραγαἴρος 6580 γο]]οηί : 
Ἀδδηπη({ς, Το]αις [η αγά πίαπα παν]σαγίε, ἹπαΙσοπίσηιιο ρα- 
σπα ἀογ]οιῖς ρα]ο]λογγίπχΙπα Ἱηςα] ο. (ΓαοίαΠα θἱ ΠΠαΧΙΠης ο.ΠΗ- 

Ροδίεπα αῖ εἰαπππαπα Το]αθῖ ΠΟΠΊΘΗ {οποί, δοτίο ἀῑνίρίε, 
(6) ΑΡ ος Ιίαφαο {ία Ἱία οχοι]ία οἱ (ΓποΙ [ους αγ Ώο/ῃιις 
οοηδίία (ΗΕ, αἱ εργα ήτα ἀείποορς ἵηδι]α αρροίογοίαγ. ΝαΠι 

αρογίαϊο ΓΓΠσΠΙ αἄεο οο]ευτῖς οναφῖέ, αἱ Οαγαρίπίοηκος, 

ορίρι5 ρορίπιούπηι απο, πηπ]ία ροππάς οἶις ἀοθίάσνίο 

οσα πηῖπα 55οθροτΙη{. 

{19 βαί. 

ΧΧΧ. Ῥομί οοηδ({ μίαν οο]οπίαπα Το]αις, αγορβκί{ο οχ. δἷ- 

Ῥο αρ 5µο ἀοΐησορς Ίου ΠΊΙΙ- 

ο]α Ώα ἆα1ο, πη]Η15 πιασπ{βίοιο αοίγασίἰοπίς οροτίρις απῖ- 

πηυΤη Ἰη{οπάΙ6, 15 Ποίεφιο αρἰαίοτη [ογηί, οἱ 4ο ανοΠῖ- 

ἴοοίῖ ποπιῖπα Ῥποάαίοα γουϊαπίαν. Ογπηπαδία οπίπ ΠΊαρηα 

ΒΗΠΗΠΡΗ5 ποη. πιοάῖοῖς οχθἰγαχ]ί, οἱ (ρήπα]α, οὐ Ώὰ πι] (1ς 

(0) 

Οἶνεδ 4ποθιθ 46 ΠΟΠΊΙΠΘ 5ιιο Το]ασοβ, Ῥεγηΐδδι ΤΠορρίαα- 

8115, Ύσο α [οσΙίαίοπα γΙίω οοπάποσισηί, ἱπδαῖ{. 

απα απί {αησφπαπα ρα(πί Ὠηο οἱ Ποποτοπα (πρασραπί, αρ- 

Ρεμανίί. ΗΠΙ οπῖπα οϐ ορτορῖαπα Ώσπο ἆο 1ροῖς ππσγοηά{ ς{ιι- 

ἀϊσπα {αηία οὐ Ῥοπονο]οπίία οοπρ]εχί απί, αἱ σοηῖ(οιῖ5 

ο. ποπιίπο ἀῑρπαταπίπτ. Ιπάο [αοίαπα αἱ απ ροδίογίς 

{οπηροτίβα5 το ἀῑγίπαπα πο ἆθο [αοηί, ΤοἱαΠπ ραίτοια 

ο παπόαροΠί. Οποά ΟΥτο α Ρογ5δίς άποσπο ρα 5ίοιί 5ο]εί. 

(3) Ρο5ἱ Ἰα.ο Το]αι5, νοαῖία ἵπ ἀτωοίαπα ἱπδμπίο, παπι Β: 

ο] αρρι]ίδδοί, ραϊς αἷα ἵη ἵηδπ]α θα Ὀδ{, Ραῦ 14 {οπιρις 

ποπηι! ρονορτῖμαοπῖ5 εοπη{ας, απιαπ]ίαίο Ἱηβη]α σαρίῖ, 

Ροβῇἱς Πο Ἰαη{ῦα5 γοΠΙαΠςοΓ6; ας Βἰσαπῖς ροτηλϊκ{, Π]αΡΠΟ 

αὐ ἱπδι]απίς Ἠοπογς6 δαπί α[[οο. ΡτοϊραΙ58 Ὑοτο ἨοΠο5 

Ίο]αο. Παβίίας, οπἱ οϐ ποηία ρ]αγπηϊς οχΗΙβίία Ἰαοί οιι]- 

(4) Ῥοει- 

Πανί απ{θΠα Ίο οο]οπία ογοπία Ἰηδίσηίς οί. ΟτασμΙο οπίΠι 

{πδαα6 Πεγοῖοῖ ραβδῖπα ἵπ ατρίρας ἱη5Η αι εαπί. 

ἀαἵ εἰρηϊβοσίαα 115 [αῑέ, οπηπο5 Π]α5. οοΙοπί ραγ{ἱαΙρ65 

αογΙπ(θ Ροδίογος Πβογίαίεπη Ρογρε{ΠθΠη σοηβογγα{ατο5ςρ50. 

Φμος ο[[οσία πο ἱγγίο αά Ἰχου απδαπε {επηριις οοηρτοβαίηΓ. 

(6) Θι1π1 οπίπα Ῥαγρατί οοπηρ]ατος οοἱοπία» ἰπιπ]κ{ εβδεΠί, 

Ἰοηρίπααἰίαίο (οπιροτίς (αοίπα οδὲ υί ρορυ]α5 ΠΠε {οίνς ἵπΠ 

Ιά 
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θαρθαρώθησαν, καὶ μεταστάντες εἰς τὴν ὀρεινὴν ἐν ταῖς 

δυςχωρίαις κατῴκησαν. ᾿Εθίσαντες ὃ ἑαυτοὺς τρέ- 

φεσθαι γάλαχτι καὶ χρέασι καὶ πολλὰς ἀγέλας κτηνῶν 

τρέφοντες οὐκ ἐπεδέοντο σίτου: κατασχευάσαντες δ᾽ 

6 οἰκήσεις ἑαυτοῖς καταγείους καὶ τὴν τοῦ βίου διεξαγω- 

γὴν ἐν τοῖς ὀρύγμασι ποιούµενοι τοὺς ἐχ. τῶν πολέμων 

κινδύνους ἐξέφυγον. (6) Διὸ καὶ πρότερον μὲν Καρχη- 

δόνιοι, μετὰ δὲ ταῦτα Ῥωμαῖοι πολλάκις πολεμήσαν- 

τες τούτοις τῆς προθέσεως διήµαρτον. Καὶ περὶ μὲν 

10 Ἰολάου χαὶ Θεσπιαδῶν, ἔτι δὲ τῆς ἀποιχίας τῆς εἷς Σαρ-- 

δόνα γενομένης ἀρκεσθησόμεθα τοις ῥηθεῖσι" περὶ ὃ) 

Ἡρακλέους τὸ συνεχἩ τοῖς προειρηµένοις προςθήσομεν. 

ΧΧΧΙ. Τελέσας γὰρ τοὺς ἄθλους τὴν μὲν ἑαυτοῦ 
κο / / ν) / λ λ Δ λ] 

γυναϊῖχκα Μεγάραν συνῴχισεν Ἰολάῳ, διὰ τὴν περι τὰ 

16 τέχνα συμφορὰν ὑποπτευσάμενος τὴν ἐξ ἐκείνης παι- 

δοποιίαν, ἕτέραν δὲ ἐζήτει πρὸς τέχνων Ὑένεσιν ἀνὺ-- 

ποπτον. Διόπερ ἐμγήστευσεν Ἰόλην τὴν Πὐρύτου 

τοῦ δυναστεύσαντος Οἰχαλίας. (5) Ὁ δ᾽ Εὔρυτος διὰ 

τὴν ἐν τῆς Μειάρας γενομένην ἀτυχίαν εὐλαθηθείς, 

90 ἀπεχρίθη βουλεύσεσθαι περὶ τοῦ Ἰάμου.. ὋὍ ν ἄπο- 

τυ(ὼν τῆς μνηστείας διὰ τὴν ἀτιμίαν ἐξήλασε τὰς ἵπ- 

πους τοῦ Ιὐρύτου. (8) φίτου δὲ τοῦ Εὐρύτου τὸ γε- 

γονὸς ὑποπτεύσαντος καὶ παραγενοµένου χατὰ ζήτησιν 

τῶν ἵππων εἷς Τίρυνθα, τοῦτον μὲν ἀναθιθάσας ὅ 

56 Ἡραχλῆς ἐπί τινα πύργον ὑψηλόν, ἐκέλευσεν ἀφορᾶν 

μή που νεµόμεναι τυγχάνουσιν. Οὐ δυναµένου δὲ κα- 

τανοῦσαι τοῦ ᾿Ιφίτου, Φήσας αὐτὸν ψευδῶς κατητιᾶ- 

σθαι τὴν χλοπὴν κατεκρήμνισεν ἀπὸ τοῦ πύργου. (4) 

Διὰ δὲ τὸν τούτου θάνατον Ηραχλῆς νοσήσας παρῇλθεν 

30 εἷς Πύλον πρὸς Νηλέα, καὶ παρεκάλεσεν αὐτὸν καθὰ - 

ραι τὸν φόνο. Ὅ μὲν οὖν Νηλεὺς βουλευσάμενος 

μετὰ τῶν υἱῶν ἔλαθε πάντας πλὴν Νέστορος τοῦ νεω-- 

τάτοὀυ συγχαταινοῦντας μὴ προςδέξασθαι τὸν καθαρ- 

µόν. (6) Ὅ ἩρακλΏς τότε μὲν παρελθὼν πρὸς 

ὔ Δηίφοβον τὸν Ἱππολύτου χαὶ πείσας αὐτὸν ἐκαθάρθη᾽ 

οὐ δυνάµενος δὲ ἀπολυθῆναι τῆς νόσου, ἐπηρώτησε τον 

Ἀπόλλω περὶ τῆς θεραπείας. Τούτου. δὲ χρήσαντος 

ὅτι ῥᾷον οὕτως ἀπολυθήσεται τῆς νόσου, εἰ πραθεὶς δι- 

καίως τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν ἀποδοίη τοῖς Ἰφίτου παισίν, 

40 ἀναγχαζόμενος [οῦν] πείθεσθαι ὑπὸ τῆς νόσου τῷ χρη- 

σμῷ, µετά τυων φίλων ἔπλευσεν εἲς την Ἀσιαν. 

Εχεϊ δ) ὑπομείνας ἐχουσίως ὑπό Ἅµτινος τῶν φίλων 

ἐπράθη, χαὶ παρθένου δοῦλος ἐγένετο Ὀμφάλης τῆς 

Ἰαρδάνου, βασιλευούσης τῶν τότε Ἠαιόνων, νὺν δὲ 

456 Λυδῶν ὀνομιαζομένων. (9) Καὶ τὸν μὲν τιμὴν ὃ ἄπο- 

δόµ.ενος τὸν Ἡρακλέα τοῖς Ἰφίτου παισὶν ἀπέδωχε 

κατὰ τὸν χρησµόν, ὃ δ' Ἡραχλῆς ὑγιασθεὶς καὶ δου- 

λεύων τῇ ᾿Ὀμφάλῃ τοὺς κατὰ τὴν χώραν ληστεύρντας 

ἐκόλασε. (1) Τοὺς μὲν γὰρ ὀνομαζομένους Κέρκω- 

60 πας, ληστεύοντας χαὶ πολλὰ καχὰ διεργαζοµένους, οὓς 

μὲν ἀπέχτεινεν, οὓς δὲ ζωγρήσας δεδεµένους παρέ- 

δωχε τῇ Ομφάλῃ' Συλέα δὲ τοὺς παριόντας ξένους 

συναρπάζοντα, χαὶ τοὺς ἀμπελῶνας σχἄπτειν ἀναγκά- 
Ν 

ο» / 3 ιά ων 

ζοντα, τῷ σκαφείῳ πατάξας ἀπέκτεινεν' ᾿τώνων ὁξ 
υ ῃ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. [5756 26.) 

ῬανρατοτΙΏ ΠΊΟΥΘΡ ἰγαηβίτοι , οἱ βοάΐρας ἵπ πιοπίαιᾶ {γ8η8- 

45, αγά πα απᾶ.4απι Ίοσα δἱ α6οεδδα ἀἰ[ίοίμα ἱπμαρίίαναί: 

αΡί Ιαοἶ5 οἱ σοαυηία σα. πα Ππιοπ[ἰ5 αβεαεί1, ἰᾳ]άσπι οκ τα 

Ρεομανία γἱίαπα δαβίθηίαῦ{, (ππηοπίογα πα δα ποπ Ιπάίροηέ. 

ΩυπιάποςΗ ἵογγα αρίαπίος α(αἴθηη βθ!η. ἵῃ ε[{οβδῖδ πιω 

5Ρο]αηοῖς ἀεσαμί, Ὀοογαπι ἀἰδενπηίμα [αάἱα ἀστιίαταπί. (0) 

1461νσο (παπηγ]5 σατΙασίπίθηςες οἱ ροδίοα Βοπιαπί 5ῶρο αΓ- 

δοἆ 

Ία51 ἆς Ίο]αο εἰ Τμεβρίαάϊδ Πογιηαιιο ἵπ βαγάΙπΙαΠΑ 6010- 

π]ῖ5 605 αρροιτογίη{, η{π] απἱάσααπα ἵαπιοη είίοσσνθ. 

πία ἱοίοταῦα ποάι5 ποθῖς οδίο.Θ. ροντο 4ε Ηετοι]ε δ1ργᾶ 

τορἰ{αμίς οομῶΥδΠί, οα παπό αοχεπ{ν. 

ΧΧΧΙ. Οοπδυηηιαίἰς Πίο οεγίαπαΙηῖρα5, εκ Μεσαγα Ῥτο- 

ΦΥθα(ΙΟΠΕΠΑ, Ῥτορίαι ἴ]αια ΓροτογσΠι σαἱαπίαίΘ6η}, 8118Ρ6- 

οίαπα Ἠαβεης, Το]αο. αχογθπι Ἠαπο οοηοθά(, θἱρίααα αάΠι 

αὖ Ρτορασαοπαπα βοηθγίςδ πηῖηιις οπαίποδαπα σης. {[- 

οἴτοο Τοἱοπ, ου]αβ ραγεης Εαγίας ομαία ἀοπιίπαςδ, ἵη 

Ππα(ΓἱπΙΟΠΙΗ αχρείΙ{. (2) Αί ἴ]ο Πηίο]ίοεπι Μερατο Ο85ΙΙΠΙ 

γουία5., 54ρ6ς Ἠοςυ ἀθμρεναίαταπι 56 τοβροπάδί. Ἠετόι]εβ 

Ισίίας, αἱ τορα]δαπ) ραδδ15, αἆ γΙπάϊσαπάαπα Ἠαπο Ιρηοπηϊ- 

πίαπα Εατγ{ά ε(αας αρίσί. (9) Τρηίµα5 απίεπα, Εἲγ{ πας, 

14 αιοά ουαί δαδρίσαίς, Ἰπγεςίϊσαμάί εαιιδα ΤγπίΠεπη γθ- 

η. Ἠππο 1 οχοθίδαη Ηοεγοσ]εςδ {ατα ρετάαοίΠπη 8Ρ6- 

ομ]αινῖ ᾖαῤοί, απ αδρίαπη ραξοσπίες ο/α5 γίάραί. Οπή Πί- 

41 απἰπιαάγθιίσογα Ῥοβ56ί, ΗοΓΟΙΙΕ5, {λίδο 56 {τά αισαῖ 

(4) ΟΡ ου]άβ 

ΠΘΟΘΙΑ ΠΙΟΥΏΟ οοννορία5., Νεϊεαπα ΡΥΙἱ οοηΥΕΠΙΘΗ5, αἱ Ἠοπό 

οαιδαΐα5, οχ δΙίο Ποιηίποπι οα]πηῖηο ἀείατραί. 

ςἱμί ορ ποχατΏ οχρίοέ, οταί. 15, ἱπῖίο οσα [15 οοης!]ο, 

οπμίήτη ῥγῶίογ(απη Νοδίοςϊς αία. πηϊπἰπηὶ θα ταρίο {αά, 

οχρίαΙοπθπα ΠΙΙΠΙΠΙ6 αθοἰρἰεηάαπη 6556. (5) Τήπο Ηετοι]θβ 

αἆ Γαϊἱροβαπα ΗΙρρο]γάά Ρτοίεοίας, αἱ 56 οχρίαγθί, 1 ρεΓ- 

φυα5Π. Αί απαπ Παρ απα ππογβί τεπχαάίαΏλ Ιηγοπ]γαοί, ἆρ 

«απαίίοηο Αροιιίηοπη οοηβ]αΙ{. 15 (απο ας α ππογρο ΗΡειᾶ- 

{ππα 1πὶ τοδροηά1έ, ϱἱ Ἰηδίο γοπά[ίας ργείίο, Τρι 1ουΙβ 

ΠΙΠΙίαΠη θαπα φοἱνοτοί. Οπαρτορίαι, αί ΤΠΠοΤΘΠΙ οΓᾶςΙΙ10 66- 

τογθί, Ρον Ιπασία πιοιβί οοασία5, ἵη ΑδίαΙ} 6Η απηϊσἰς απῖ- 

Ρις ά 1η (τα]θοῖί, οἱ απ οχ παερθβδατ]ῖ5 ροηίθ ναπάεπά μπι 58 

Ρογπαϊςίέ : Τη 5ογν{αίθπη νοτο {ταάίις εδί ΟΠΗΡΜΑΙά2, Μορο- 

ΠΙΠΩ (ία, ααὶ πππο Ἰωγαί θηί, οἵπι γοσαβαπία) τορῖπας, 

Τανάαπο ρτοσησί. (6) Ῥτοίίαπι γεπά[ίος Τρ{ ηαί15 ογᾶ- 

ομ1ἱ ᾗπςδα οχροπα(έ. Ταπι Ηεγοι]θ5, δαπίίαίο γεοπρεταία, 

ςίγοπυ η ΟπΙῤΙαΙος δ6ΥΥ πι 5θη5, Ιαΐγοσιηί]ς {ευγαπα ἴπ[ε- 

φίαμίος οαφἰσανΙέ. (7) Ναπι Οεγεορος αἱ γοζαπίέασ (ρτῶ4ο0- 

πος Πἰ {απιοφί ογαμί, οἱ ππα]ία 5οεἰογαίο ασεθαπ{) Ραγπ] οὔ- 

οαῖε, ρατίϊπι νἰποίον. γορίησο δἰα(ΐ. Ῥγ]αιπι Ὑοτο, αι] 

Ἱορρίίο» ἴας Ιίου. {αοἰθπίος «ΟΠΙΡΥΕΜΟΠάΕΗΣ, ΥΙπεᾶδ Ραρί]- 

παΥ6 οοροβαί, Ἰἴροπε ρογοβδη ἱπίεγεπηί. Ποπίρας εἰίαίη, 
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λεηλατούντων πολλὴν τῆς ὑπὸ Ὀμφάλῃ χώρας, τήν 

τε λείαν ἀφείλετο καὶ τὴν πόλιν ἐξ ἧς ἐποιοῦντο τὴν 
ὁρμὴν ἐκπορθήσας ἐξηνδραποδίσατο καὶ κατέσχαψεν. 

() Ἡ δ) Ὀμφάλη ἀποδεχομένη τὴν ἀνδρείαν τοῦ 

Ἡρακλέους, καὶ πυθοµένη τίς ἐστι καὶ τίνων, ἐθαύ- 
ασε τὴν ἀρετήν ' ἐλεύθερον δ᾽ ἀφεῖσα καὶ συνοικήσασα 

αὐτῷ Λάμον ἐγέννησε. ἩΠρούπῆρχε δὲ τῷ “Ἡρακλεῖ 
κατὰ τὸν τῆς δουλείας καιρὸν ἐκ δούλης υἷὸς Κλεόδαιος. 

ΧΧΧΙΗ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπανελθὼν εἰς Πελοπόν- 

νησον, ἐστράτευσεν σα Ἴλιον, ἐγκαλῶν Λαομέδοντι 
τῷ βασιλεῖ. Οὗτος Ὑὰρ Ἡρακλέους στρατεύοντος | μετὰ 

Ἰάσονος ἐπὶ τὸ Ἰρυσόμ: ϊἆλλον δέρος, καὶ τὸ χῆτος ἄνε-- 
λόντος» ἀπεστέρησε τῶν ὑμολογημένων ἵ ἵππων, περὶ 

ὧν ἐν τοῖς Ἀργοναύταις τὰ χατὰ μέρος μικρὸν ὕστερον 
διέξιµεν. (9). Καὶ τότ 

τείαν ἀσχοληθείς, ὕστερον δὲ λαθὼν καιρόν, ἐπὶ τὴν 

Τροίαν ἔστράτευσεν, ὃς μέν τινέ ἐς φασι, γαυσὶ μακραῖς 

ὀκτωκαίδεκα, ὡς δὲ “ Όμηρος Ὑέγραφεν, ἓξ ταῖς ἁπά- 
σαις. ἐν οἷς παρειςάγει τὸν υἱὸν αὐτοῦ Γληπόλεμον λέ- 

τε μὲν ὃ διὰ τὴν μετ Ἰάσονος στρα” 

γοντα 

Αλλ) οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην 
εἶναι, ἐμὸν πατέρα θρασυµέμνονα, θυμιολέοντα" 
ὅς ποτε δεῦρ᾽ ἐλθὼν ἔνεχ᾽ ἵππων Λαομέδοντος 
ἓξ οἵῃς σὺν νηνσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισω 
Ἠλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε ὃ᾽ ἀγνιάς. 

στ οο / 5 Δ /Ν ϱ) 

(3) Ὁ δ᾽ οὐν Ἡρακλῆς χαταπλεύσας εἰςτὴν Τρῳάδα, αὐ-- 
ο. ο κ /’ ον 9ὶ 

τὸς μὲν μετὰ τῶν ἀρίστων προἢγεν ἐπὶ τὴν πόλιν, ἐπὶ δὲ 
εξ σα / νο 5 ξ / ολ » .. 

τῶν νεῶν ἀπέλιπεν ἡγεμόνα τὸν Ἀμφιαράου υἱὸν Οἰχλέα. 
νὰ / ο 

Λαομέδων δέ, ἀπροςδοκήτου τῆς παρουσίας τῶν πολε- 
/ 

µίων γενομένης, δύναμ.ιν ἀξιόλογον ο... ἐξεχλεί-- 

όθη διὰ τὴν ὀξύτητα τῶν καιρῶν ' ἀθροίσας δὲ ὅσους 
: Σ. Ν ο 3 / δες 

νατο, μετὰ τούτων Ἰλθεν εἰς τὰς ναῦς ., ἐλπίζων, εἰταύτας 

ε έλος ἐπιθή ὢ πολέμῳ. ἨΤοὺ δὲ Οἱ- ἐμπρήσειε, τέλος ἐπι ἡσειν τῷ ἐμφ. Τοῦ ὃ 

Χλέους ἀπαντήσαντος, ὃ μὲν στρατηγὸς Οἰκλῆς ἔπεσεν, 
λ ον Αν ορ 3 

οἳ δὲ λοιποὶ συνδιωχθέντες εἰς τὰς ναὺς ἔφθασαν ἀνα- 
ους, /9 2 Ν 

πλεύσαντες ἀπὸ τῆς γῆς. (4) Λαομέδων δὲ ἐπανελθών 
ο . « / / 2 

καὶ πρὸς τῇ πόλει τοῖς μεθ’ Ἡραχλέους συµβαλών, αὖ- 
- ον / [ά / 5 

τός τε ἔπεσε χαὶ τῶν συναγωνιζοµένων οἱ πλείους 
ὦ Ν ν 

τὴν πόλιν ἕλὼν κατὰ κράτος. χαὶ πολλοὺς 

αν / 

εου- 

Αλ 
ος 

Ἡρακλῆς δὲ 
ἐν χειρῶν νόμῳ κατασφάξας, Πριάμῳ τὸν βασιλείαν 

ἀπέδωχε τῶν Ἠλιέών διὰ τὴν δικαιοσύνην. (6) Οὗτος 

γὰρ μόνος τῶν υἱῶν τοῦ Λαομέδοντος ἐναντιούμενος τῷ 

πατρὶ τὰς ἵππους συνεθούλευεν ἀποδοῦναι τῷ Ἡρακλεϊ 

χατὰ τὰς ἐπαγγελίας. Ὅ δ᾽ Ἡραιλῆς ἐστεφάνωσε 

Ἐελαμῶνα ἀριστείοις, δοὺς αὐτῷ τὴν Λαομέδοντος θυ- 

γατέρα Ἡσιόνην. Οὗτος ηνρ χατὰ τὴν πολιορχίαν 

πρῶτης βιασάμενος εἰςέπεσεν εἰς την πόλιν, ̓ Ηρακλέους 

προςθαλόντος κατὰ τὸ καρτερώτατον µέρος τοῦ τείχους 

τῆς ἀκροπόλεως: 

κ ΧΧΧΙΙ, Μετὰ δὲ ταῦτα Ἡρακλῆς μὲν ἐπανελθὼν 

εἲς Πελοπόννησον ἐστράτευσεν ἐπ᾽ Αὐγέαν διὰ τὴν 

ἀποστέρησιν τοῦ μισθοὺῦ. Ιενομένης δὲ μάχης πρὸς 

τοὺς Ἠλείους, τότε μὲν ἄπρακτος ἐπανηλθεν εἰς Ὢλε- 

νον πρὸς Δεζπμενόν" τῆς δὲ τούτου θυγατρὸς Ἱππολύ- 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟΓΤΙ ΤΡ. 1Υ. 
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απ! παρπαη ΟΠΙΡΜαΙΩ γορηϊ ρατίοῦι ρορυἱαβοπίβας ἱηῇο- 
5ίαπ1 τοάάσβαη{, Ρναζα5 οχ{οιςίέ 1 Ῥθπ](μο πάς χο. 
δίοπος [αζἱοραπί, οχρισηαίαπα ἁῑγαῖί οἱ μοπηίηος αι) Ἱάδάπη 
ηἰδίέ, (8) ΟπηρΙΙα]α αίοπη [οτίία νΙγὶ [αοία οἱ γἱγέπίσηι αί- 
ηηναία, αρ! φπΐς ο5ςεί οἱ απίθις σοηῖέης » οορηογ!ίέ, ἵπ ]- 
ηα ΥΠηάΙοαίηὰ {ου οοηφοΓ{σπη [οοῖς, δἱ ΤάΙΠΙΠΙ οκ 
εο βη5οορί{. Ἰαίας ο[ἵδη απίο ος ϱ0Ώδογγα Ἠογοι]ί {αθταί 
ΟΙεοάσις. 

ΧΧΧΗ. Ρεϊπάθ 1 ΡΟΙΟΡΟΠΠΟΣΙΙΠΙ ΤΘΡΤΟΒΡΙΙ5, ἵη Τ,80Π]6- 

ἀοπίθιη ΠΙ{ τοσο ρτορίοι ἱη]ητίας φπα5ζαπη οχογοϊίαπῃ ἀακίτ, 
ἵΝΑΠΗ 15 Ηογοπ]ϊ, 4παπάο ΟύΠ1 Τάδοηϱ νο] αΗΓΘΙΠΗ αγία 
γιπαἰσαίατις Ίγογαί, ρασ{ο5 οἨ οα4θΗ1 Πιοης(γὶ πηαῖηί εαιος 
ἀοπεραναί, ἘΏ6 10 ΠΟΠ ἵα Πιη]έο ροςέ {η Αιβοπαπίαγπι ]- 
5ίορῖα 6εοΓΦΙΠΙ ἀἱδδοιοης. (9) Ἠχροαςίίοπαπα ἰσίαγ, (απο 

1α8οΠ15 πηϊ ία Ππηροά[ίαια, Ρος οοσα5ΙΟΠΘΠΗ Ροδίοᾶ αἀγοιριις 
Ένο]απῃ αδοερί{, πανῖθας, αἱ απἱάαπι (γα μη{, Ιοησῖς οσίο- 

ἀθοῖπῃ, να], αἱ Ηοππσγιις δοηΡΙέ, δοχ ἵη ππἰγθγουπα, αἱ ΤΙο- 

Ρο]επλάπα 5 γουυῖς πθηίσμα πίτούιοῖε 

Οπα]ο Γογαπί αποπάαπῃ ραίγῖς πα] ποβῖ]ο τοβιι 
Ἠονοι]ῖδ, οακδαρδγαῦς α1δ οἱ νἱτίπ{ο Ίοοῃος. 
Ναν]βῖῖδ οαπ] 5εχ τᾶτούαο Ἠο πα] {ο νομῖ!, 
1,αοπιοάοπ[ῖ5 ο(αᾶ5 ρασίῖ ἆαπα Ίοσο τεροξοῖ{, 
οαρίαππαιο Πα πι γἱάαανίέ οἰνίθιας αγῃοπῃ. 

(2) Ηενγον]ες ἰαϊέπε α πα α Τγοβσηι αρριῖδεοί, {ρ5δ ο 

[ου[ἱροϊπιίς αά απῦοήα οοηίομάἰί; ἴοΙθι ντο, ΑΠΙΡΗΙα- 

Ι40. ρομίίαπα , ο]αβςί ρυαι[οσίπηὰ, ἵπ. δηηθία1ῑς οφ έ.  Ἱη- 

{αίμα Τμαοπηθάος, ςαΏίίο Ἰοβδίίς αἀνοπία εχο]αβις, 4η 

Ππδίαπα οχθΓοΙ(Ηνη ο0Πσογ6Γθ Ποπέ, Ύπας Ρ6Γ απησις[Ιαηῃ 

{αυηρογί5 ροϊε»ί οορία5 (απππ]ηατί οο]]σίέ, «Ἀδᾳπο αἄγογ- 

Βι15 6Ί4586Π1 οἀιιοίέ; Ίνας ἵπσσηδα θΡΙΕΠη 5ο Ῥε]]ο Βηθπι ἵπι- 

ΡΟΦΙΜΙΓΙΠΗ  8ΡθγάΗ5. Ἠπῖο ἄἶοῑε Ιππρογαίογ ϱΙΠΙ θμῖς ος- 

οπντεῃς οαάϊίς τοσα ἵῃ πανος οοπιρι]ςῖ Ἰοηρίπσαιο αἆ 

(ευγα αΏεοεάεπίος ογαᾶη{. (4) Ταοπιοάο 6Η50 ΤΘΥΟΙΕΙΙ5, 

Ρτώ]ο Ῥγορα θεα οι Πογομ]]ς οορίῖ5 οοπ]παΐδςο, ΕΠΗ 

{ρ8ο οεοπιβΙέ, (1 ΠΠ ΠΠ Ῥ]ογίας. Μοχ Ηοτοι]ος, ατΏς 

γϊ οχρησρηαία, 4111 πηι]ίος οο]]α(ῖς ππαπίρας {γιοϊάαρςοί, 

(0) 
Πο οπίπι Ταοπιεοπ{ς ΠΠΙογΙΠ 5ο]α5 ρα(γί αἀγοδιραης, ο0Π- 

Ῥνίαπιάη οὗ Πας ἶαπα [η γοσΠΠη ῬαίογπΙ η ορ]]οσαν]{. 

βΗ1ῇἱ αιιοίον [ποταί, υἱ Ηειομ]ῖ οκ Ρασίο οῖ (ταάργοπία!. 

Αί Τεοαπιοπί, εἰπσι]ατί υἰπίοπα ο]α5 Ργῶπιίο οΟΙΟΠΔΠς, 

Ηοδίοποῃ. Τ,αοπιεάοπ!ῖ5 Πάπα εοπορβδί{. ἈΝαπι ΡΓΠΙΠ5 ἵπ 

ορρασπαοπο γἱ 5ἱ1Ρί γίαπα ἵπ ΠΓΏθΠη [οσσγαί, (ΠΠ γαλἀἱδεὶ - 

ΠΠΙΠΙ αγοδ Ιπαταπα Ἠογοπ]ες Ιπιρείοραϊ. 

ΧΧΧΠΙ. Ρορί τοβΙπα ἴπ Ῥ6ΙοβροπΠθδΙπ Απρεῶ, απο 

ῥγοιηίθδα ππεγορς [απάαίας ε5δεί, Ἠρλππῃ πηονοί; 5εᾷ 

ασηα. ουπι Ελοηδίρις οοπημιίδρα, ἔππο απἱάθιη τα ῤκίας 

ἀϊεοσα1ε, ΟΙοπαπαπα Ρτο[δοία5 εί αἆ Ώοχαππθηπη. ομ]αρ 

βΙία Ηἱρροϊγία Αζαπί ἔαπι Γοτίο παβεηίο, Ηετομ]ες οοηγ1νο 

4. 
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της συνοιχκιζοµένης Ἀζᾶνι, συνδειπνῶν Ἡρακλῆς καὶ 
θεασάµενος ἐν τοῖς γάμοις ὑθρίζοντα τὸν Κένταυρον 

Ἐνθρυτίωνα καὶ τὴν Ἱππολύτην βιαζόμενον, ἀπέχτει- 

νεν. {95) Εἰς Τίρυνθα δὲ Ἡρακλέους ἐπανελθόντος, 

Εὐρυσθεὺς αἰτιασάμενος αὐτὸν ἐπιθουλεύειν τῇ βασι- 

λεία, προςέταξεν ἀπελθεῖν ἐκ ὸρυνθος αὐτόν τε χαὶ 

τὴν Ἀλκμήνην καὶ Ἰφικλέα καὶ Ἰόλαον. Διόπερ 
ν] Μ / Δ οω 3ὁ 

ἀναγχασθεὶς ἔφυγε μετὰ τούτων καὶ κατῴχησε τῆς Ἀρ- 
κ. 3 ο. Ά τσ / 

χαδίας ἐν Φενεῷ. (5) Εντεῦθεν δὲ ὁρμώμενος, καὶ πυ- 
θόµενος ἐξ "Ηλιδος πομπὴν ἀποστέλλεσθαι [Ποσειδῶνι 
3 ρ] / ΔΝ / 3 » 4 Δ 3 / 

εἰς Ἴσθμόν, καὶ ταύτης ἀφηγεῖσθαι Εὔρυτοντὸν Λύγεου, 

προςπεσὼν ἄφνω τὸν Εὔρυτον ἀπέχτεινε περὶ Κλεω- 

νᾶς, ἔνθα νῦν ἱερόν ἐστιν Ἡραχλέους. (4) Μετὰ δὲ 
ο / 2.λ ο] / / ων, 

ταῦτα στρατεύσας ἐπὶ τὸν. Ἠλιν, τόν τε βασιλέα ἐφό- 
ο) / κ /' « Δ ολ / 

νευσεν Αὐγέαν, καὶ τὴν πόλιν ἑλὼν κατὰ χράτος ᾧυ- 

λέα τὸν Αὐγέου µετεπέµψατο, καὶ τούτῳ τὴν βασι- 

λείαν παρέδωχεν ' ἣν γὰρ ὑπὸ τοῦ πατρὸς πεφυγαδευ- 

μένος καθ᾽ ὃν καιρὸν δικαστὴς γενόμενος τῷ πατρὶ πρὸς 
ς ΄ Δ ο οο Δ / 3 / ς 

Ηραχλέα περὶ τοῦ μισθοῦ τὸ νίχηµα ἀπέδωχεν Ἡρα- 
- Δ ολ ο ιά / ΔΝ 3 /ν 

χλει. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα Ἱπποχόων μὲν ἐφυγάδευ- 
»] ο ντ ῤ ν λ 2 ΔΝ στὸ ο / .] ΔΝ 

σεν ἐκ τῆς Ἀπάρτης τὸν ἀδελφὸν Τυνδάρεων, Οιωνὸν 

'δὲ τὸν Λιχυμνίου φίλον ὄντα Ἡραχλέους οἱ υἱοὶ τοῦ 

“Ἱπποχόωντος εἴχοσι τὸν ἀριθμὸν ὄντες ἀπέκτειναν. 
υ 

μον [ὰ Σο» / 

Ἐφ᾽ οἷς ἀγανακτήσας ᾿Ἡραχκλῆς ἐστράτευσεν ἐπ᾽ αὖ-- 
ολ / ” 

τούς: µεγάλη δὲ μάχη νικήσας παμπληθεῖς ἀπέχτεινε, 
γατλ αλ ν / ζν . λ ὃς / / ας] 

Γὴν δὲ Σπάρτην ἑλὼν κατὰ κράτος, κατήγαγεν ἐπὶ τὴν 
/ τε Φ/ Δ / ο ; 

βασιλείαν Τυνδαρεων τον πατέρα τῶν Διοσκόρων ». καὶ 
Φα / / 

τὴν βασιλείαν ὡς δορίκτητον Γυνδάρεῳ παρέθετο, προσ- 
7 .ο μα σθις ο. ρα λ / τη 

τάζξας τοῖς ἀφ᾿ ἑαυτοῦ γενομένοις φυλάττειν. (6) Επε- 
ο 3 οω / ο» λ »ς / αν / 

σον ὃ᾽ ἐν τῃ μάχη τῶν μὲν µε Ἡρακλέους ὀλίγοι παν- 
ρα .) τα. ο μαι 3 ω ’ 3 λ Δ 

τελῶς, ἐν οἷς Ίσαν ἐπιφανεῖς ἄνδρες Ίφικλος καὶ Κη- 
Ν λ 4. εἰ λ 5) λ 2/ σ /9 

φεὺς καὶ Κηφέως υἱοὶ τὸν ἀριθμὸν ὄντες ἑπτακαίδεχκα 
κ» ο” / ο 

τρεῖς γὰρ ἀπὸ τῶν εἴχοσι µόνον διεσώθησαν τῶν δ᾽ 
) / 3 { ς / ᾿ 3 3 “υΌ ο 

ἐναντίων αὐτός τε ὃ Ἱπποχόων καὶ μετ αὐτόῦ δέκα 

9 
΄ οω / 3 1 3 

Ἀπὸὺ δὲ ταύτης τῆς στρατείας ἐπανιὼν εἲς τὴν Ἄρχα- 
” κ.» ” ο. 

δίαν, καὶ καταλύσας παρ Ἄλεῳ τῷ βασιλεῖ, τῇ θυγα-- 
1 / / λ - " / / ” 

τρὶ τούτου λάθρα μιγεὶς Αὔγη καὶ ταύτην ποιήσας ἔγ- 
ρω 3” 

χυον, εἰς Στύμφαλον ἐπανηλθεν. (9) Ἄλεως δ’ ἀγνοῶν 
.ω Δ / / Δ 

τὸ πεπραγµένον, ὡς ὃ τῆς γαστρὸς ὀγχος ἐμιήνυσε την 

Τῆς ὃ Αὔγης ἀποφαι- 

-ω ) /) -ω ” 

μὲν υἱοί, τῶν δ᾽ ἄλλων Ὑπαρτιατῶν παμπληθεῖς. 

φθοράν, ἐζήτει τὸν φθείραντα. 

νοµένης ὅτι βιάσαιτο αὐτὴν Ἡ ρακλῆς, ἀπιστήσας τοῖς 
ον ῃ / / λ {9 τ / 
ὑπὸ ταύτης λεγομένοις, ταύτην μὲν παρέδωχε Ναυπλίῳ 

ο. ’ 

φίλῳ χαθεστῶτι, καὶ προσέταξε χαταποντισαι. (9) 

Αὔγη δ ἀπαγομένη εἲς Ναυπλίαν, καὶ γενομένη κατὰ 

τὸ Παρθένιον ὄρος, ὑπό τε τῶν ὠδίνων καταβαρουµένη, 

παρῇλθεν εἷς τὴν πλησίαν ὕλην ὡς ἐπί τινα Ὑγρείαν 
3 / ο. ολ / Ὕήδς 3 ζλ ο. ἀναγκαίαν ' τεκοῦσα δὲ παιδίον ἄῤῥεν, ἀπέλιπε τὸ 

ἴ θάμνους χρύ. Μετὰ δὲ ταῦτα Αὔγ: φος εἴςτινας θάμνους χρύψασα. ετὰ δὲ ταῦ ὕγη 
/ / οω 

μὲν ἀπηλλάγη μετὰ Ναυπλίου, καὶ καταντήσασα τῆς 
χ 

Ἄργείας εἰς τὸν ἐν Ναυπλία λιμένα παραδόξου σωτηρίας 
/ λ λ 

ἔτυχεν. (19) Ὅ γὰρ Ναύπλιος καταποντίσαι μὲν αὐτὴν 
κά ΜΕ ο ο Ειε) ξέ δέ κ ο 

κατὰ τὰς ἐντολὰς οὐκ ἔχρινε, ξένοις δέτισι Καρσὶν ἄνα- 
/ κά 9) 5 

γομένοις εἲς τὴν Ἀσίαν δωρήσασθαι. Οὗτοι ὃ' ἁπκ- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. 018, ο79.] 
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6εγεγε γΙάΙ! εἰ ἵπ ἱροῖς παρις νίπι Ηἱρρο]γίω Ιπίοιγγο ϱ0- 

παηίρια, οργαησανΙέ. (9) ΤΙΥγΠίΠοµὰ Ἰπάς ΠΘΥΘΓΒΙΙΠΙ ἘΙΕΥ- 

δεις, Ἰηδίάἶα5 ΤορΠο αὖ 60 βἰγιοίας εαιιδα{ας, ἱρδίπα οµΠα 

πλαίγε ΑΙόΠΕΠΑ, Τρμίσ]ε εἰ Το]αο 5ο]απα νογίθτε Ἰηβοίέ, ΤΠ 

εχθ(απῃ εὔδο ρα]δας, Ῥμαποιπα Αγοκάία, εοπορςς]{. (3) Ἰπάα 

σπηπι οχ Ε]ίάε Νερίαπο βοἸεπΊποτη ἵη ΙΦΙΠΙΠΙ ΡοπήραΠΗ, 

4π6ε Ειηγίο, Αι1σος βίο, ΠΠ Ἱπαπάϊςδεί, κυρίία ἂσΠ]εη 

Ππηργθβδίομθ ασργθβρι5, Ργορθ ΟΙ6οπαβ, ιθῖ Ἠοιομ]ίς παης 

{απ ΗΠη οδί, Εηγγίαπι οσσἶᾶ!ε. (4) Ροβί ΕΙᾶσπι αηδία ππαῃα 

ΙΠΥαάΘηΡ., ἵρδππα 4ποσπθ Γ6ΡΘΙΗ Αιπσθαπῃ ϱ γΙία ἰοη{, οἱ 

α/Ῥείη Υἱ οβρία!η γοΥοσαίο {η ραίίαπι ΡΗΥΊΘΟ ΠΠ 6ΙΠα τεσηο 

(ααἰάΠ.  Ε]εσίας οηίηι [αθταί ἃ ραΐτθ, σιαπᾶο αγρίίος 

οοπ{τουειδΙῶ Ιπίαυ ραΐνεπι εί Πειοι]επῃ ορίαίας πιογοθᾶεῃη 

Ηεγοι]1 5ο)γομάαπα οοβεγαί.. (0) Ῥο5ί 14 ἵοπηριις ασοἶα[ε ιὲ 

αρ Ηἱρροσοοπίε [ναίε Έγπάατεις ο βρανία εχίοτηῖς ασογείιτ, 

οί ἀ2οπιΠ1, ΠΜΠογ πα βήαπῃ, Ηογοιῖῖς απηἰσπη, Πἱρροσοομ!(ς 

πα ἱπ{αγΙπ]θγθη{. Ἠος Ρτα]ο πῃᾶσπο Ρτοῄὶραίος Ηοτοι]εβ 

ΠΙΑΧΙΠΙΟ ΠΙΙΠΙΕΓΟ οροἰά{έ; εἰ ὁρανία νἱ αρασία, Τγπάαγδιη, 

ΤΙοΡΟΙΙΤΟΤΗΙΗ ραγαηίεπα, ἵη Γασπα το αχ]{, ααοά, αἱ Παρία 

Ραγ{ΙΗ; Ἠαο οομά[οηε Πάσἵ εἶας ἀαεροςῖ(ῖ Ίοσο ροανπηϊρϊέ, αἱ 

Πετομ]ῖς Ἰ]ιά Πῃατί5 οοΠβοττατθί. (6) Οεοἰάετπ{ ἵη ϱ8 

Ρισηα 46 Ηετοι]ῖ5 εοοῖϊς ρούραιαῖ, Ἰηίοι σος υπ ποβί]θς, 

1ρµήσ115, Ο6ρῄει5 ε]αδαπο ΠΙΗΙ «ορίεπιἀροῖπα; παπι ἆθ γἱσίη{ὰ 

{65 ἰαπίάπα φοβρίίος αβίθγα; 4θ Ποδίηϊ αχοτοῖία Ἠίρροεοοα 

ἱρδο ὀπΠη ΠΠ15 ἆθοσπι αἱ Ππᾶδηα βρατίαποτατη ἔατρα. (7) Δῃ 

που 61ο Αγοπάίαιη τδρθίαης, {π1πη αἆ Υθβ6Πα ΛΊαοη ἀῑνογίίς- 

φαί, ΑἨσοη ο]ας Παπ Γατπα οοπαριίπΊθης ϱγανἰάαπα [οί 

ίσιο Ἰπά6 ΦΙΥΠΙΡΙΊΗΠΙ 56 οοπ{ογί. (8) ΑΙοος, το ἴσηαγας, 

{πππογο αίθυ! ςίπργάπα Ιπάϊσαπίο, 4θ αισίογο πα]: Ραθ]]α 

αΏ Πογοιι]ο 5ο γἰο]αίαπη α[Πτηλαί. Αί Π]α, γοιβῖς εἶας Πάεῃα 

ΤΙΟΠ Ἰαβοῃς, ΝαπρΠο, 4ᾳ ποζθβςαΠἶ5 απ, Ρ6]]άΠ1 6ΗΠ1 Ἠου 

πηαπάαίο (αά1έ, αἱ ππαγί ΘΙΡΠΙΘΙΣΑΙΗ Ροβδπηάεί. (9) Ααδο 

ἰαίας, ἆππι {α Ναπριίαπα αράποίαή, οἶτοα Ραγλεη{αΠα ΠΠΟΗ- 

ἴοπι ἀο]οτο ρατία5 ριαναία 1η 5 ναπη ργορίη(παη} αἆ πθςθΒ- 

αγία αιαδί παίηγῶ ορι5 ἀῑνογηί. Ἠ πιαδοι]απι εη]κα 

ἱπ[απίσιη, 5) υἰγσι]ῖς οοσ]ίαίαπα τοσφ{ : εἰ οπή Ναιῑ- 

ΡΙίο ἀϊστοδδα, ἵπ ΝαπρΙίαπα, Α’ροΜάΙ5 Ροτίππι, {8ΠάΘΠΙ Ῥεγ- 

γοπί. ΠΠ φαἶας οἱ Ἱπορίπαίο οοπησίί. (10) Νααριας 

οπίπη ριθἱ]απ1 οχ. πιαμζα{ο δα ΡΙηεγαεπάαπη 6556 πεαιαᾶπι 

ορηρηή{, 5οὰ ροτορεϊηϊς απἱραδάαπι ΟαΠΡι5 Ίάπ1 η ΑδίαΠΙ 
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Υαγόντες εἰς τὴν Ἀσίαν ἀπέδοντο τὴν Αὔγην τῷ πάσις 
λεῖ τῆς Μυσίας Τεύθραντι. (11) Ῥὸ δὲ Μπι ϱ0ἐν ἐν φ 
τῷ Παρθενίῳ βρέφος ὗ ὑπὸ τῆς Αὔγης βουχόλοι τινὲς Κο- 

’ .ω / / -. ῥύθου τοῦ βασιλέως εὑρόντες ὑπό τινος ἐλάφου τῷ µα- 
σα / Γον / ο» 3 / ς λ / ἕ στῷ τρεφόμενον, ἐδωρήσαντο τῷ δεσπότη. “Ὅ δὲ Κό- 

ν λ / ο / ἱ ζ Μ οὶ ρυθος παραλαέὼν τὸ παιδίον ἀσμένως ὥς ἴδιον υἱὸν 
ἔτρεφε, προςαγορεύσας Τήλεφον ἀπὸ τῆς τρεφούσης ἐλά- 

τει / ο... α λ λ / κ. 

φου. Τήλεφος ὃ ἀνδρωθεις χαὶ τὸν μητέρα μαθεῖν 

σπεύδων, παρῆλθεν εἰς Δελφούς, καὶ γρησμὸν ἔλαβε 
10 πλεῖν εἰς τὴν Μυσίαν πρὸς Τεύθραντα τὸν βασιλέα. 

(159) Ἀνευρὼν δὲ τὴν μητέρα, καὶ γνωσθεὶς τίνος ἦν 
πατρός, ἀποδοχῆς ἐτύγχανε τῆς μεγίστη. “Ὁ δὲ Τεύ- 

θρας ἄπαις ὢν ἀῤῥένων, τὴν θυγατέρα Ἀργιόπην 
συνῴχισε τῷ Τηλέφῳ, καὶ διάδοχον ἀπέδειξε τῆς βασι- 

τδ ντ 

ΧΧΧΙΥ. Ἡρακλῆς δὲ μετὰ τὴν ἐν Φενεῷ κατοί- 
Χησιν ἔτει πέµπτῳ δυφορῶν ἐπὶ τῷ τετελευτηκέναι 
Οωνὸν τὸν Απωμνίου καὶ Ἴφικλον τὸν ἀδελφόν, ἀπῃλ- 

θεν ἔκουσίως ἐξ Ἀρκαδίας καὶ πάσης Πελοποννύίσου. 5 Αρ η ] 
ϱϱ Νυναπελθόντων δὃ᾽ αὐτῷ πολλῶν ἐκ τῆς Ἀρχαδίας, 

ἀπῆλθε τῆς Αἰτωλίας εἲς Καλυδῶνα κἀχεῖ κατῴκησεν. 

Οὐκ ὄντων δ᾽ αὐτῷ παίδων γνησίων οὐδὲ γαμετῆς γυ- 
ναικόςς, ἔγημε Απιάνειραν τὴν Οἰνέως, τετελευτηκότος 

ἤδη Μελεάγρου. Οὐκ ἀνοίκειον ὃ) εἶναι νομίζομεν 
26 βραχὺ παρεκθάντας ἡμᾶς ἀπαγγεῖλαι τὴν περὶ τὸν 

Μελέαγρον περιπέτειαν. (5) Οἴνεὺς γαρ, 
αὐτῷ εὐκαρπίας τοῦ σίτου, τοῖς μὲν ἄλλοις θεοῖς ἐτέ- 

λεσε θυσίας, µόνης δὲ τῆς Ἀρτέμιδος ὠλιγώρησεν' 

δι ἣν αἰτίαν ἡ θεὸς αὐτῷ µηνίσασα τὸν διαθεοηµέ- 
/ πα ο ω ος ολ . εθ 30 νον Καλυδώνιον ὑν ἀντχεν, ὑπερφυἩ τὸ μέγεθος. (8) 

Οὗτος τὴν σύνεγγυς χώραν καταφθείρων τὰς κτήσεις 
ὁ Ν 

ἐλυμαίνετο. Διόπερ Μελέαγρος ὃ Οἴνέως, τὴν μὲν 

Ἁλικίαν μάλιστα ἀκμάζων, ῥώμῃ δὲ καὶ ἀνδρείᾳ δια-- 
φέρων, παρέλαθε πολλοὺς τῶν ἀριστέων ἐπὶ τὴν τού-- 

/ του κυνηγίαν. Πρώτου δὲ Μελεάγρου τὸ θηρίον ἄκον- 
τίσαντος, ὁμολογούμενον αὐτῷ τὸ πρωτεῖον συνεγωρήθη" 

-. κ ο π- «ν ο. / ΛΙ ια Ἔγμ η κ. τοῦτο ὃ) ἦν ἡ δορὰ τοῦ ζῴου. (4) Μετεχούσης δὲ τῆς 
{ 3 / νὰ 9) / 3 ( Ν μι (-, 

χυνηγίας Ἀταλάντης τῆς Σχοινέως, ἐρασθεὶς αὐτῆς ὁ 
ο .ω ἱ ο. 4 λ 

Μελέαγρος, παρεχώρησε τῆς δορᾶς καὶ τοῦ κατὰ τὴν 
Ἐπὶ δὲ τοῖς πραχθεῖσιν οἳ Θεστίου 

ξένην γυναΐῖκα 

Ὑενομένης 

ἀριστέίαν ἐπαίνου. 
παῖδες συγκυνηγοῦντες ἠγανάκτησαν, ὅτ 
προετίµησεν αὐτῶν, παραπέµψας τὴν οἰχειότητα. 

Διόπερ ἀχυροῦντες τοῦ Μελεάγρου τὴν δωρεάν, ἑνή- 

βευσαν Λταλάντη, καὶ κατὰ τὴν εἰς Ἀρκαδίαν αὐτῆς 

πάνοδον ἐπιθέμενοι τὴν δορὰν ἀφείλοντο. (5) Μελέα- 
Ίρος δὲ διά τε τὸν πρὸς τὴν Ἀταλάντην ἔρωτα χαὶ διὰ 

τὴν ἀτιμίαν παροξυνθείς» ἐδοήθησε τῇ Ἀταλάντη. 

Καὶ τὸ μὲν πρῶτον παρεκάλει τοὺς ἡρπακότας ἄπο- 

δοῦναι τῇ γυναικὶ τὸ δοῦὲν ἀριστεῖον" ὥς δ᾽ οὐ προςεῖ- 
7ον, ἀπέχτεικεν αὐτούς, ὄντας τῆς Ἀλθαίας ἀδελφούς. 
Διόπερ ἡ μὲν Ἀλθαία γενοµένη περιαλγὴς ἐπὶ τῇ τῶν 
ἁμαίμων ἀναιρέσει, ἀρὰς ἔθετο καθ᾽ ἃς ἠξίωσεν ἄποθα- 

νεῖν Μελέαγρον" καὶ τοὺς. ἀθανάτους ὑπαχκούσαντας 

(ϱ) ένιοι 

40 

ὃρ 

2 

- .. α. -.. / / 

ἐπενεγχειν αὐτῷ τὴν τοῦ βίου χαταστροφήν. 
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ΗΙ αράποίαπη τορὶ Ἠγδίω Τοι- 
(11) Ἰηίογθα το]οίας ἵπ πποηίο 

Ραγίοπίο Ππίαης α ΟοΥγΙΗΙ τοῖς μαδίοηίρις οογναο Ώογα 
βήσοης ΙΠΥΕΠΙΜΠΓ; 416Ιή Ἰθγιι5 αἆ 5ο 4ο] α{1Πι οπρίάα αοο- 
ΡΙέ, εἰ (αμα παπα μπα οὐ σαί, Τε]ορ]ιί ποπαῖπο α πη/γῖσς 
ορινᾶ (οἰαρ]ιο) ἱροί Ἱπάϊίο. 15 αἰαίο Ίαπη αἁπ]ία πα (Γῖς ἵη- 
νεριραπάα βίπάϊο Ώο]ρ]ος ῥτο[οσία5, οκ ο: 46Π]Ο ἀἱδοῖε, 
αᾱ Τευμγαπίοπα Μγδία ΤΘΦΕΤΗ ϱΙΠάΠΠΗ 6556. (12) Βοροτία 
ΤΕΙέαχ πιαίτο, οορη[ίοσπο επ] 15 ο5ςοί Ρα5, ἵΠ Πλασπο Ἠαῦο- 

φο]τοη[ίρα5 οππι. ἆοπαί. 

Ὀιταπά. Ληροη τοπ μη, 

ἴπ ρνείῖο, ἆθο αἱ Τε ντα, ομῖ ογθς πηακομ]Η5 ΠΟΠ ονα!, 
ΑΙΕΙΟΡΟΝ οἵ Βἱαπη παρίπΠι ἀαγ6ί, 6ἱ ΦΙΙΟΟΟΦΒΟΥΕΠΗ ἵπ ΤΟβΠΟ 
5ἱΡί αἀορίατεί. 

ΧΧΧ. Πηίογοα ΗΠογοι]ος, ᾳμπίο ρο5έ ΠηΙσγαΙοΠΘΙΡ ἵΠ Ῥ]μο- 

ποΙΠΙ 4ΠΠοΟ, ἱοπα Π]ογπηπῖ ΠΗ μπα (γαίγοπη(ιιο Τρ) ο] αλα 

«0805 ΠἹο]εςί6 [0/6Η5, οχ Αιοπᾶϊα ἰοίαφαθ αἀσο Ρ6ΙοβοππσΡο 

5ροπίο οππίσταί, ας πηη]ή5 Αγοπάαπαι οοπη(αίας Οαἱγάσπθηι 

“ΕΙο]ίῶ ΥΏ6α οοπορβ»ῖέ. ΟΠΠΙ Ὑοτο πος Ιρογῖ που κο 

Ιοριηνηϊ ο55οηί, Ῥεϊαπίταιη, ἀλποῖ βίαια, Μεϊεασιο 1818 

οχδ[ιπείο, 5ἱρί {ογο ΙαηχΙ{. Ἠου Ἰοσϱ πο αἱἰαημπα γἰάο- 

ίαν Ρ6υ ἀϊσγεςείοποπα ραμοίς, απ]ά ἨΜεϊεαστο αοοἰἀοείέ, οκ- 

Ῥισαπα. (2) ἄππαι5 οηἴπη , 4άΠά αραγίπιθ (ΗΠποΠίη ἐρεί 

Ρτογθη]δδοί, ἀάπι αἱῖος απϊάσπι ἀεος εαῖς τοιπαπογαίας οδί 

546115, 5οἰαπ Ιπίστίπι Πἱαπαϊη πορ]αχοταί. Ἐαιπ οϐ σαΙ5αΥΑ 

ἀθα 56έΘΗΣΘΗ5 αΡγαπα Οαἱγάσπίππα ΙΠΙΠΙΠΟΠΙ αἆθο ορ]οβγα- 

ίαπι οχοαγ. (4) οἱ γἰοίπαπη τεβίοπετη ναδίαΠ5, ΕΙΠΑ ΓΩ 

γω 415 εἰαάεπα ἱπ[ογεραί. Ιάεο Μειεαποτ, ῑποὶί η», 

1491 Οίαϊο ππαχίπηο Ποτεῃς οἱ πομοτα [ογαάίποαιο πι]ί 

5οοιπά!5, οΡΙΙΠΙΟΓΙΠΗ ἨΠοὮ ραµ6ος αἆ γεπαἴοπθιη οὐἀακ{. 

Ου ππ(ο 1ρ56 ῥΙΠΊΗ5 γεπαβι]ο Ώε[παπι οοπΗχἰςςαί, πιοτίίο 

εἰαπα γἱοίοτί μας Ῥγωπηϊαπα, ααοᾶ οοαπη δυἱς οιαί, 

ερηδοηςἁ οπηηίαπα νορογίαν{έ. (4) Πίο γοπα(ἴοηίςδ α{ΘΙΙ 

806ἱ05 (πάπα ε5δοί Αἰαἰαπία, Φ6ΕΠΩΠΟΘΟ παΐία, οὐ]ά5 ΑΠΙΟΤΕ 

Παρταβαί Μεϊοασεν, ιό οκαν]ᾶς ἱρςαππαμα το ρτο]ατο 

βο5ίῶ Ἰαπάσπα οοπορβςίέ, Τ]οςΗϊ νεγο πα, γοµαοηῖς 60Η- 

φογίθ5, Ρογορτίπαπα ΠΊΠΘΓΟΠΙ 5ἱρί, ΠΟΠ ΠαΡίία οοηβαηριι]- 

η]ία(15 ταίοπο, Ργ]αίαπα ἱπάίσηο {θτεβαπί. Απαἀμαία ἱσίέατ 

Μο]οαστϊ ἀοπαίίοπο, Ἰηδίάίας Αἰαιαηί Ῥοπυπίς; ἀἁππιαπε 

Ρος Αγοπόϊαι ἀοππαπα τοῖς, ἱπρεία ἵπ οἳπα [αείο, ΡεΙείη 

επἱρίαπί. (5) Ηἶπο Μειεαροτ, 4πιοτο γ{γδίηίς εί Ισηοπιπί 

50 ἆο]οτα ἱπῃπαπηπιαίας, ραἰτοσϊπίαπα ΑἰαΙαπίς 5ηδοῖρί; 

πίαπο ργῶππαπη ρπε]]α; γοδ(παΠ!, ΠπΠῖο ταρίογος Πογία(αγ. 

τί πμ α.απῖ ἱππρείταί, πθεθπι 1Η5 Ππίοτί; εἴαΠί αΠί6ΠΙ 

ΑΙίπα [γαίγος. ΟΠΟΓΟΠΩ Ἱπιογέππα ἱπππιοάεταίης ]α 490- 

Ίοῃς, {μπες παπι ἀῑπίς ἀογονίέ, οἶαπε 4, ρτεοίρα» 

οχαιιάηῖς, γίία βποπα απ]ογαμ!, (6) ομἱάαπα (αρυ]απίυς, 
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δὲ μνθολοϊρᾷσ ὅτι χατὰ τὴν Μελεάγρου Ίένεσιν τη 

Ἀλθαίᾳ τὰς Μοίρας καθ ὕπνους ἐπιστάσας εἰπεῖν ὅτι 

τότε ο ὄτίσει Μελέαγρος ὁ ὁ υἱὸς αὐτῆς», ὅταν ὃ δαλὸς 

καταχαυθ]. Διόπερ ολη καὶ νοµίσασαν ἐν τῇ 

τοῦ δαλοῦ κα τὴν σωτηρίαν τοῦ τέκνου κεῖσθαι, 

τὸν δαλὸν ἐπιμελῶς τηρεῖν. (2) Ὕστερον δ᾽ ἐπὶ τῷ 

φόνῳ τῶν ἀδελφῶν παροξυνθεῖσαν τὸν δαλὸν χαταχαῦ- 

1ύτ 
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σαι, καὶ τῷ Μελεάγρῳ τῆς τελευτῆς αἰτίαν καταστῆ- 

ναι" ἀεὶ δὲ μᾶβλον ἐ ἐπὶ τοῖς πεπραγµένοις λυπουμένην τὸ 

τέλος ἀγχόνη τὸν βίον χαταστρέ αι. 

ΧΧΧΥ. Ἅμα δὲ τούτοις πραττοµένοις Ἱππόνουν 

ἐν Ὠλένῳ πρὸς τὴν θυγατέρα Περίθοιαν, φάσκουσαν 

αὐτὴν ἐξ Ἄρεος ὑπάρχειν ἔγχυον, διενεχθέντα πέμ.ψαι 

ταύτην εἰς Αἰτωλίαν πρὸς Οἰνέα καὶ παραχελεύσασθαι 

ταύτην ἀφανίσαι, τὴν ταχίστην. (5) Ὁ δ᾽ Οἰνεὺς ἄπο- 

λωλεχὼς προσφάτως υἱὸν καὶ ας τὸ ιο ἄπο- 

κτεῖναι τὴν Περίθοιαν ἀπέγνω» Υήμας δ) αὐτὴν ἐγέ  ω. 

σεν υἱὸν Τυδέα. Τὰ μὲν οὖν περὶ Μελέαγρον καὶ 

Ἀλθαίαν, ἔτι ὃ' Οἴνέα τοιαύτης ἔτυχε διεξόδου. (8) 

Ἡρακλᾶς ἓ δὲ τοῖς Καλυδωνίοις βουλόμενος χαρίσασθαι, 

τὸν Ἄγελφον ποταμὸν ἀπέστρε εψε, καὶ ῥύσιν ἄλλην 

χατασχευάσας ἀπέλαθε γώραν πολλῆν καὶ πάμφορον, 

ἀρδευομένην ἵ ὑπὸ τοῦ προειρηµένου ῥείθρου. (4) Διὸ 

χαὶ τῶν ποαρῶν τινας μυθοποιῆσαι, τὸ πραχθέν" πα-- 

μὲ εισήγαγον Ἱὰρ τὸν Ἡρακλέα πρὸς τὸν Ἀ Χελῷον συνά- 

χατὰ 

δὲ τὴν σσ, θάτερον τῶν κεράτων. χλάσαντα 

δωρήσασθαι τοῖς Αἰτωλοῖς, ὃ τον χέρας 

Ἀμαλθείας. 

ὑπάρχειν πλῆθος, Ῥστρύων τε χαὶ μήλων χαὶ τῶν 

ψαι μάγην, ἁμοιωμένου τοῦ ποταμοῦ ταύρῳ' 

Ἐν ᾧ πλάττουσι πάσης ὁπωρινῆς ὄρας 

ἄλλων τῶν τοιούτων, αἰνιττομένων τῶν ποιητῶν χέρας 

μὲν τοῦ Ἀχελῴου τὸ διὰ τῆς διώρυγος φερόμενον ῥεῖ- 

θρον, τὰ δὲ μῆλα καὶ τὰς ῥόας χαὶ τοὺς βότρυς δηλοῦν 

την καρποφόρον χώραν τὴν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ ἁρδενο- 

μένην χαὶ τὸ πλῆθος τῶν καρποφορούντων φυτ τῶν : 

Ἀμαλθείας δ᾽ εἶναι χέρας οἵονεί τινος ἁμαλακιστίας, δι᾽ 

ς τὴν εὐτονίαν τοῦ κατασχευάσαντος δηλοῦσθαι, 

ΧΧΧΥΙ. Πραχλῆς δὲ τοῖς ΙΚαλυδωνίοις συστρατεύ- 

σας ἐπὶ Οεσπρωτούς, πόλιν τε Ἐφύραν κατὰ κράτος 

εἷλε καὶ Φυλέα τὸν βασιλέα τῶν Θεσπρωτῶν ἀπέχτεινε. 

λαθὼν δὲ αἰγμάλωτον τὴν θυγατέρα τοῦ Φυλέως, 
(9) Μετὰ 

ο! λ / λ ϱ/ εν ξετε ον ο 

6ξ τον Δηιανείρας γαμον τρισιν Όυστερον ετεσι οειπνων 

- / 

ἐπεμίγη ταύτη καὶ ἐτέκνωσε Γληπόλεμον. 

παρ Οἰνεῖ, διακονοῦντος Εὐρυνόμου τοῦ Ἀρχιτέλους 
τω Φλ λ λλ / ς / ΑΛ 3 - 

υἱοῦ, παιδὸς τὴν ἡλικίαν, ἁμαρτάνοντος δὲ ἐν τῷ δια- 

κονεῖν, πατάξας χονδύλῳ, καὶ ῥαρυτέρας. τῆς ο πες 

() Ηε- 

ριαλγὴς δὲ Ἰνόμ ἒνος ἐπὶ τῷ πάθει, πάλιν ἐκ τῆς Καλυ- 

δῶονος ἐχουσίως ἔφυγε μετὰ τῆς γυναιχκὸς Δηιανείρας 

/ / 
γενομ.ενης» ἀπεχτεινεν ἀχουσίως τὸν παϊδα, 

λ ς / 

Ὕλλου τοῦ ἐχ. ταύτης, παιδὸς ὄντος τὴν ἡλικίαν" 
2 Ν Δ / σ μ λ μη λο Δ / 
ἐπεὶ δὲ πορευόµενος ηλθε πρὸς τὸν Εὐηνὸν ποταµ.ν, 

τ Δ 7 ο Φ /« 
χατέλαθε Νέσσον τὸν Κένταυρον μισθοῦ διαθιθάζοντα 

Ν / ) ΦΑ / Ἴριᾶ ά / Δ τὸν ποταµόν. {48 Οὗτος δὲ πρὠτην διαβιθάσας τὴν 
.. ο πὸ ρε ἑρασθειο ρολέίβγας Δπιάνειραν, καὶ διὰ τὸ χάλλος ἐρασθεις ἐπεγείρησε 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Δ. [98ο, 56ι.) 

εις Με]οασιί οί Ῥανσαςδ ΑΙ Τι βομιηῖς αἀδίαπίας 

Ργηο{χίδρο, ἔσπι οχἰέαγαπα 6 γἱία Ἠδ]δαστυ , οἱ Φ8Π4ο0 

ἰοττί5, απθπι πποηδίταραηί, Μαίγαια ἰσηὶ αρδηπηία5 {ουοί. 

ο/ϱο. ἵπ {ογΠΙ5 Δ866ΥΥαΙΙΟΠΘ δα]ηίοπα ΠΠ ΡοδίίαΏι οτεάθη- 

ἴ6πη , θο]1ἱοἰίο επ οαδίοἀἰνίδδθ. (7) Ροβδί νετο οφάο [8- 

πάπα Ἱγπαίαυι, Γοπο εοπιριιδίο, ΠηιονίεΠα Β110 αοθεΙεγαδδθ; 

ααππησαςοδαρίη πηαρί5 ρα π(αη{ία [αοἴογΠη 5656 α[Π]οίανεῖ, 

184160 {απάθπι απΙπΙαΠη πίοτο]αβίςςθ. 

ΧΧΧΥ. Ρυπ1λαοσργαπίτ, Ηίρροποις ΟΙεμίῖ Ρε ρα αΠη, 

σαοᾶ εκ Ματία ριανίάαπα 56 ἀῑσσγαί , ἱγαίας ἵπ {1{ο]απα (3- 

(2) Αί μίο, 

ΠΙο0 οἱ ἑοπ]ασο Υ6ύθη5 απηϊςδί5, εαρίία]ε αι]ά η ραεΠατη δἱ8- 

πθο (ταηδηι]θίέ, αἱ απαπιργΙπΙΠη Ποραγεί{α. 

ίποτο πο]υ]έ, 86 ΠπΙίο οΠ1 6 πΙα(ΓΙΠΙΟΠΙΟ, ἘγάειΙα ϱγο- 

οισανΙς. Πσο Ισίίαν 4ο Μο]οαστο οἱ ΑΙί]ιῷα, πηεο ποῦ (Ἀμοθο 

Ρο οχομ! δα ἀῑσία δυπίο. (3) Οείεαπ Ἠοτομ]ες α 68- 

Ἰγάοπ5 σναΠατη Ιπῖτα γο]θης, ΑΠεϊοάπα Παντάη ἵ Πω, 

αθπι 1ρ56 (βοργαί, αἰνευπ ἀῑγοιε, εί πιασηαη {ου1115 

(6) 
ῥΙησαη{ επι, 

ασ ραπ απ]ηϊ γσαμάμπι Ἠοο Ῥασίο νπάϊσανΙ. 

Ου το Ροδίαγαπη (αραἱς πιαίεγίαηα ἀθαΙξ. 

Ἠονοι]αμι ΠΠ Αομσ]οο, η αατί [ΟΓΠΊάΠΙ 60ΗΝΟΙΡΟ, Ῥπσηα 

ἀαοστίαρδαο, οἱ ἵπ οοηΠἰσμα. αἰίθγαη οἱ ογπ ἀαιγαπσαίπῃ 

4ἱοΙἱ8 «οπιο ἀθάῑδδα. Τά ΑπιαΙίμες οοπή νοζαπί, αιιοά 

οπηπί αι {αημα]ῖς (αοίας οορία, αἰί γαθθιϱἰ5, Ροπηί5 αἱ ἰ4 σθ- 

Ώι5 αἰῑῖς, δέ το[οΓαπα.. Οοπα Ιδίο Ρροδίῶ οὐ Γ5ΙΠΙ Αμο]οῖ 

Ρος [06841 αο ἀοβοχαπ οΆδοιο Ππάϊσαηί, Ῥοπηίς ἰπᾷο 

πια]δααθ Ῥιηίοίδ αἱ γασθιηίς {οίας ἠαρίίοεια, απο Παπι]ηθ 

μυηοσίαίαν, οί {οασίαπι ραπίατσα. οορία. ἀοποίαπίας, 

Απηα]ί]ιος» ἀθμίαια γοσαρι]ο εἰγοπι{αἴίοια ε[{οβδονίς πιο]]]- 

μοἱ οχρετίοιη (6 μα απια(α[ἰδέίαι αταοί ἀἰκοτίμ)) πάσαν] 

αι(αππαη{. 

ΧΧΧΥΙ. Οα]γάοηίϊδ ροςδί ας ααχ Πα {ρύθη5 Ἠετοι]ες 

1ῃ Ώθ]]ο οππα ΤΠθδργο(ἶ5 ΕΡΙΙΥΓάΠΙ ΗΥΡΕΠΙ Υἱ οορῖέ, ΡΙΥΙΘΙΠΙ- 

αιο γ6σθη) Πανίδα, οἱ απ Πα εἶας εαρίῖνα «οήβγεδει5 

Τ]οροΙοΠΙΙΠὴ πά6 εαβοερίί. (2) ἆαπι ἱεγίίας α Ῥείαπίτα 

πιρηῖς αηπας οιαί, 4πή πεί οοηγῖνα ἘπΥΠΟΠΙΠΠΙ, 

Ατοηοιις ΠΕΙ (ρα6γ 15 αἆμαο αἰαίο ογα{), Ῥασπο τα]- 

ὅἷας ρυ]δαίαπ}, αοά ου γοτόΠα 1 πηπΙδίγαπο οοηιη]δἰςδθί, 

μαπᾶ 5ροπία Ιπίογοπ{. (3) ΟΡ μου ἱπίογίππίατα πιᾶσηο 

Ρογοπ]δας Ππατοτα, υπ Πεϊαηίτα οἱ ΗγΙΙο αἀπιοάππα ραν- 

γα]ο, οχ Π]α παίο, η γο]απίαίΠΏὰ 6 0α]γάσοηθ οχθΙσπη 4ἱ5. 

οθβθῖΐ. Ίπ ου 1άπογο αἲ Ἐπγοπὶ Πιη]ηῖς πραςδ γεηίθης, 

Ἱδδραπι Οσπίαπγαία, απῖ Πογοσθ (Ταπδγοαοἰοπί5 οΡ6ΓάΠΗ 

οἸοσατοξ, ο[ομαιί. (4) 15 Βεἱαπῖγαν , 4ΠαΠΙ ΡΓΙΠΙΔΠΙ Δ006Ρ6- 

γαξ (ταπεροι{ίαπάαμα, ΑΠΠΟΙΟ οϐ ροή ἑπάἵποπα οαρία5., Υἱπι 
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βιάσααθαι ταύτην. ᾿Επιθοωμένης δ᾽ αὐτῆς τὸν ἄνδρα, 

ὃ μὲν Ἡρακλῆς ἐτόξευσε τὸν ἹΚένταυρον, ὃ δὲ Νέσσος 

μεταξὺ µισγόµενος, καὶ διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς πληγῆς 

εὐθὺς ἀποθνήσχων, ἔφησε τῇ Δηιανείρᾳ δώσειν φίλ- 

τρον, ὅπως μηδεμιᾶ τῶν ἄλλων γυναικῶν 'Ηραχκλῆς 

θελήσῃ πλησιάσαι. (6) Ἡαρεκελεύσατο οὖν λαθοῦσαν 
τὸν ἐξ αὐτοῦ πεσόντα Ὑόνον, καὶ τούτῳ προςμίξασαν 
ἔλαιον καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἀχίδος αποστό ον, αἷμα, χρῖσαι 
τὸν χιτῶνα τοῦ Ἡρακλέους, Οὗτος μὲν οὖν παήπην 

τὴν ὑποθήχην δοὺς τῇ Δηιανείρα, παραχρῆμα ἐξέπνευ-- 
σεν" ἡ δὲ κατὰ τὴν γενοµένην τοῦ ΙΝέσσου παραγγελίαν 

εἰς ἄγγος ἀναλαθοῦσα τὸν Ὑόνον, καὶ τὴν ἀχίδα βά- 

ψασα, λάθρᾳ τοῦ Ἡρακλέους ἐφύλαττεν. Ὅ δὲ δια- 

θὰς τὸν ποταμὸν χατήντησε πρὸς ἸΚήῦκα τὸν τῆς 
ολα βασιλέα, χαὶ μετὰ τοὔτοῦ: κατῴχησεν, ἔχων 
τοὺς ἀεὶ συστρατεύοντας τῶν Ἀρχάδων. 

ΧΧΧΥΠ. Μετὰ δὲ ταῦτα Φύλαντος τοῦ Δρυόπων 

βασιλέως δόξαντος εἰς τὸ ἐν Δελφοῖς Ἱερὸν παρανενο- 

µηκέναι, στρατεύσας μετὰ τῶν Μηλιέων τόν τε βασι- 
λέα τῶν Δρυόπων ἀνεῖλε καὶ τοὺς ἄλλους ἐκ τῆς χώρας 

ἐξαναστήσας, Μηλιεῦσι παρέδωχε τὴν χώραν: τὴν δὲ 
Φύλαντος θυγατέρα λαθὼν αἰχμάλωτον, καὶ μιγεὶς 

αὐτῃ., υἱὸν Ἀντίοχον ἐ Αρτα Ἐτέχνωσε δὲ καὶ ἐχ 

τῆς ρε νεωτέρους τοῦ “Ὕλλου υἱοὺς δύο, Γ ληνέα 

καὶ Οδίτην. (5) Τῶν δ) ἐκπεσόντων Δρυόπων οἳ μὲν 

εἰς τὴν Εὔδοιαν καταντήσαντες ἔχτισαν πόλιν Κάρυ- 
στον, οἱ δ᾽ εἰς Κύπρον τὴν νησον πλεύσαντες χαὶ τοῖς 

ἐγχωρίοις ἀναμιιχθέντες ἐνταῦθα κατῴχησαν, οἵ δὲ λοι- 

ποὶ τῶν Δρυόπων χαταφυγόντες ἐπὶ τὸν Ἠὐρυσθέα, βοη- 

θείας ἔτυγον διὰ τὴν ἔχθραν τὴν πρὸς Ἡρακλέα. Τού- 

του γὰρ αὐτοῖς συνεργοῦντος, τρεῖς πόλεις ὤχισαν ἐν 

Πελοποννήσῳ, Ἀσίνην καὶ Ἑρμιόνην, ἔτι δ’ ᾿Ηόνα, 

(5) Μετὰ δὲ τὴν Δρυόπων ἀνάστασιν, πολέμου συνε- 
στῶτος τοῖς Δωριεῦσι τοῖς τὴν Ἑστιαιῶτιν καλουμένην 

οἰκοῦσιν, ὧν ἐθασίλευεν Αἰγίμιος, καὶ τοῖς Λαπίθαις τοῖς 
περὶ τὸν Ἔλυμπον ἱδρυμένοις, ὧν ἐδυνάστευε Κόρωνος 

ὁ Καινέως, ὑπερεγόντων δὲ τῶν Λαπιθῶν πολὺ ταῖς δυ- 

νάµεσιν, οἳ Δωριεις κατέφυγον ἐπὶ τὸν Ἡραχλέα, καὶ 
σύμμαχον αὐτὸν ἐκάλεσαν ἐπὶ τρίτῳ μέρει τῆς Δωρίδος 

χώρας καὶ τῆς βασιλείας" πείσαντες δὲ χκοινη τὴν ἐπὶ 

τοὺς Λαπίθας στρατείαν ἐποιήσαντο. Ὅ δ Ἡραχλῆς 

ἔχων ἀεὶ τοὺς μεθ) ἑαυτοῦ στρατεύσαντας Ἀρχάδας, 

χαὶ μετὰ τούτων Ὑειρωσάμενος τοὺς Λαπίθας, αὐτόν 

τε τὸν βασιλέα Κόρωνον ἀνεῖλε καὶ τῶν ἄλλων τοὺς 

πλείστους καταχόψας ἠνάγκασεν ἐκχωρῆσαι τῆς ἄμφις- 

θητησίµου γώρας. (4) Τούτων δὲ πραχθέντων, Αἰγι- 
µίῳ μὲν τὸ ἐπιθάλλον τῆς χώρας τρίτον µέρος παρέθετο 

καὶ παρεχελεύσατο φυλάττειν τοῖς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ: ἐπανιὼν 

δ) εἰς Τραχῖνα ̓  χαὶ προκληθεὶς | ὑπὸ ἸΚύχνου τοῦ Ἄρεος, 

τοῦτον μὲν ἀπέχτεινεν, ἐχ. δὲ τῆς ᾿Ιτώνου πορευόμενος, 

καὶ διὰ τῆς Πελασγιώτιδος γῆς βαδίζων, Ορμενίῳ τῷ 

βασιλεῖ συνέμ.ιξεν, οὗ τὴν θυ Ὑατέρα ἐμνήστευεν Ἄστυ- 

δάµειαν. Οὐ προςέχοντος δ) αὐτοῦ διὰ τὸ ἔχειν αὐτὸν 
γαμετὴν Ἁπηιάνειραν τὴν Οἰγέως, στρατεύσας ἐπ᾽ αὐτὸν 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟΤΙΙ ΤΙ. ΤΥ.. ο[5 
{ασθγθ ἠπίοπάΙ{. Έα νουο Ἱππρ]ογαπίο γἱγὶ ΟΡΕΠΙ, δαρ[ία 06η- 

αγαπη 1] (πα]θοί. Ἠίο ουϱο 5ἰαΙπη Τη ἵρεο ορογο Ρ]ασας 
νελοπιεπίῖα ἀθ[ίοίοΠΒ, ΡΗΠ ίνα. νοιαί απηοτῖς ΙΓΗΙΔΠΙΘΗ. 6ο 

Ροϊαπίγο γοΠοίαναπα ἀῑχίέ, ου] 5 γἱ πΠἰ 5ο Ροδί Ἠα0ο αἰίονὶ 

[επηίπα) Πονοπ]ο5 αρρ[οσί. (6) ΡΥοβΙδάΠ Υοτο οχ 1ρ80 σοπῖ- 

{άΤαΠΗ 6 ἀος( Παπ {οπη ο βασ]({α ΟΓΙΟΤΘΙΗ ΟΠΠ οἶθο Ρογηλίδοθγο 

Ἠ]ίδαπε κα ρου]αη Ηογοπ]ῖς ἵπαηαουο ]αβοίέ. Ῥοβί πιοηί(α 

Ἠῶο οοη{ο5ΗΙΠα ὀχερίανϊί. Ἠ]α πιαπᾶα{ἷς ΟΡΒΘ(ΙΘΗΡ., ϱ6- 

Ώηοη. Ἀοθςςί οοἱ]οσίαπα οἱ οππη {α] ρι[(ῖδ Ρογηϊχίαπα οἶαίη 

ντο 1Π ναδοι]ο οοηβοιναί. 5 νογο, ΔΗΠΟ {τα]οσίο, αἆ 

Οογοεια ἘγασλΙπία) οροπα, αἱ παπα ῖηιις οἱ βοταί, 56 Τος6- 

ΡΙέ, Ανζαάες αἆ ροτρδίπαπα πηϊΠ ία φοο]θίαίθπη 56οΙΙΠ Ἰνα- 

Ῥο6ηβ. 

ΧΧΧΥΠ. Ῥομί ως απαπῃ νοκ Ώτγοραπι Ῥ]ιψ]ας {Π {ΠΗΤΗ 

Ῥο]ρ]ιογαπη απἱάἆαπα ἱπερία οοιηπηϊςίςςθ αΓσιιογδίης, Μα]ίοι- 

δίανὰ ααχ{]ς (101 τορθη Ππίογ[οοῖέ, ἴππη Ώνγορος οκ απί]. 

αι] οὔἴδιις ο]εοίί, ασγαπη(αε Μαοηοίρις αθδίσηαν. ΤΗΠΙ 

εκ οΟΠΊΡΙΟΡΡα ΡΙΥΙαΠΙΙ5 Παία, 6παΠ1 οαρίναΠα 80/5 Ἠο]]ί 

(εοεναί, Ληζϊοσ μάπα ργοβοπ{. Να δαηί αἱ ροδί Ηγ]Ίπα 

) 
Ῥιγοραπη οχθ]ες ραπ ἵη Εβα"απη ἀἰργοςοϊ Οαιγςίαπι 

αϊ πο(πο Προυί οχ Ῥεϊαπίτα, ἰεπαις οἱ Ηοα[ίες. 

αγΏθηα οοπάἰἀοναπές ραγα ἵη ΟΥΡΤΙΠΙ αγοοίΙ, πονὶς φράἰ- 

Ἠο]ααϊ αἆ Ἐα- 

υγδίμοιπη ῬνοίισογαΠί, αἱ οᾶἵο Ηοατοι]ῖς ἵπ {πίσ]αιη αἲ ο0 

Ῥα5 οεθαρα(ἶδ, 6ΗΠ Ἱηδα]απῖς ορα]αθγιη!. 

τοζθρίῖ (τος ἴπ Ῥ6Ιοβροππεδο απῷ65, Αδίηση, Ποιππίοηση οἱ 

ΕΙΟΠΕΠΙ, Πας ααχ{Πο οοπάἰάθγαπί. (3) Επιοίίς αγί{ο βο]ο 

Ῥιγορίρας, 6 ο (αγ ἰπίαν ὨΏογίεηςες, απὶ ΗοδίΦοίίηι, 

γορηαπία ἴσπο σίπιίο, Ῥοβδἰάεραπί, αἱ ἰπίογ Παρίίμας, 

ΟΙΥπιρί πιοπίῖ5 αοσο]α5, ααίθαδ. ΟοτοπΠ8, σωποί βίας, 

πιροταβραί. ΟΠΠ Υοτο Τ,δρίίμα α ὁορίϊς Ίοησα Ιπβἰτισομο- 

165 65560Π{, Ώογίοηςος αἆ Ἠοτοιίϊς αὐδιάϊαπα οουΓαρίσηί, 

ἰογίίασιθ ΦΤΟΓΗΠΗ οί τορη] ρατίο οΡ]αία» αἆ ΔΓΠΊΟΓΙΠΩ 5ο0ἱ6- 

ἰαίοπα θἳ Πα Ἱηγ]ίαηί οἱ ρεγδαδάθηαί, Οοπ]αποί5 ο1ρο γἱπ- 

Ῥα5 Πορίος Ιηγαδαηί; 60546 Ἡοτοι]ας Αγοζάμηι, 41105 ἵη 

Ῥανρείαο 5θ6ΠΙ οοπιπη (Πο Παβεβαί, υἰγαία [απ , ἵρβαπῃ 

ΟοτοπΠα 1οσοῃ οβίγαπσαί, οί πιαρηα 5ίγασο οα1ία, Τιαρίί]ιας 

(4) Πὶς 

Ἱία οοπ/{οό1ς, {ογίαπα, 15 εθῖ εΧ Ραοίο ἀοῤοραίις, ἵετγα 

τορίοπο6, 4ο απα οογίαππΘη Γαθεγαί, οχοράστο οορῖί. 

ρατίσπι ὐσιηιίο, τί ἀδροδίίαπα {αηλ]1 Ηεγου]θς» ΓΘΕΙΙΠΘΠ- 

ἆππι, (ταςΙέ, Όυπι ΤνταυΙπθα τορτοαίας, ΟΥεπυΠ, Μαγ- 

εδ Πάπα, αἱ αἆ οργίαππση 6Η ῬγογοσαΡαί, ΥἱοΗη οσοἰαἴξ, 

οἱ Πίοπο ρτο[εσία5, πππα 1π Ῥε]αδσίοί[ά[ς (γαηβῖία ΟΥπεπΠΙΟ 

(ΟΥ πιοπίογαπι) τορὶ οοσπγ]δδεί, Αδίγάαπαοαιη ο] β[ίαπη 

Βοᾷ Πῖο ρτορίογ Ἱοβάπααπα ἄ1ΠΙ 

Βο]]ο ἰρίαιτ οοη{ΓΑ 

ἵπ πηαίππιοπίαπα. Ῥο{. 

Γοϊαπίτα, (Εποί Πα, οοπ/)ΗΡίπτη απ, 
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τήν τε πόλιν εἷλε καὶ τὸν ἀπειθοῦντα βασιλέα ἀπέκτει- 
νε: τὴν δὲ Ἀστυδάμειαν αἰχγμάλωτον λαθών, καὶ μιγεὶς 

αὐτῃ, Κτήσιππον υἱὸν ἐγέννησε. (6) Ταῦτα δὲ διαπρα- 
δια π / ε] λ 3 / ολ λ 3 / 

ξάμενος ἐστράτευσεν εἰς τὴν Οἰχαλίαν ἐπὶ τοὺς Εὐρύ- 
του παϊδας, ὅτι τὴν ἼἸόλην μνηστεύσας ἀπέτυχε. 

Συναγωνιζοµένων δ᾽ αὐτῷ τῶν Ἀρκάδων, τήν τε πόλιν 
κά Δ Δ ϱ ρσά νο 3 / Γ χ/ λ 

εἷλε καὶ τοὺς Εὐρύτου παϊδας ἀπέχτεινε., Τοξεα καὶ 

Μολίονα καὶ Κλυτίον. Λαόὼν δὲ καὶ τὴν Ἰόλην αἴχμά- 

λωτον, ἀπΏλθε τῆς [εὐθοίας ἐπὶ τὸ ἀχρωτίριον τὸ καλού- ) η η | 

µεγον Κηναῖον. 

ΧΧΧΥΠΙ. λῶν, ἀπέστειλε 

Λίχαν τὸν ὑπηρέτην εἰς Γραχῖνα πρὸς τὴν γυναῖκα 
Απιάνε ἴραγ; τούτῳ δὲ προστεταγµένον ἢν αἰτῆσαι χι- 

νταῦὺθα δὲ θυσίαν ἐπιτε 

τῶνα χαὶ ἱμάτιον, οἷς εἰώθει χρῆσθαι πρὸς τὰς θυσίας. 

Ἡ δὲ Απιάνειρα πυθοµένη τοῦ Λίχα τὴν πρὸς όλην 

Φφιλοστορ γέαν, χαὶ βουλομένη πλεῖον ἑαυτὴν ἆ Ἰαπᾶσθαι ἃ 

τὸν χιτῶνα ἔχρισε τῷ παρὰ τοῦ Κεγερύρουιὃ δεδοµένῳ 

πρὸς ἀπώλειαν φ σρῳ. (ϱ) Ὁ μὲν οὖν Λίχας ἀγνοῶν 

περὶ τούτων ἀπήνεγκε τὴν ἐσθῆτα πρὸς ̓ τὴν θυσίαν: ὁ 

δ᾽ Ἡρακλῆς ἐνδὺς τὸν χε εχρισµένον η χαὶ κατ΄ 

ὀλίγον τῆς τοῦ σηπτικοῦ φαρμάκου δυνόµιε κος ἐνερ Ἱού- 

σης» επεσε συμφορᾶ τη μεγίστη. Ἑῆς ὰρ᾽ ἀχίδος 

τὸν ἐκ τῆς ἐχίδνης τὸν ἀνειληφυίας,, χαὶ διὰ τοῦτο τοῦ 

χιτῶνος διὰ τὴν θερµασίαν την σάρκα τοῦ σώματος 

λυμαινοµένου περιαλγὴς Ὑενόμενος ὁ Ἡρακλῆς τὸν 

μὲν διακονήσαντα Λέχαν ἀπέχτεινε, τὸ δὲ στρατόπεδον 

ἀπολύσας ἐπανῆλθεν εἷς τὴν ῶραῤίνα, (2) Ἆεὶ 

νο δν τη νόσφ Ῥαρυνόμενος, αὐτὸς μὲν ἀπέστειλεν 

εἷς Δελφοὺς Λικύμνιον καὶ Τόλαον ἐπερωτήσοντας τὸν 

Ἀπόλλωνα τί χρὴ περὶ τῆς νόσου πράττειν’ Δηιάνειρα 

δὲ τὸ μέ] εθος τῆς Ἡρακλεουςι συμφ ας καταπεπληγµέ- 

νη», καὶ συνειδυῖα ἑαυτῃ τὴν ἁμαρτίαν, ἀγγόνῃ, τὸν βίον 

κατέστρεψε ν. ὍὉ δὲ θεὸς ἔ ρ- κομισθῆναι τὸν Ἡρα- 

χλέα μετὰ τῆς πολεμικῆς ὃ ο π εἰς τὴν Οἵτην. κα- 

τασχευάσαι δὲ πλησίον αὐτοῦ πυρὰν εὐμεγόθη" περὶ δὲ 

τῶν λοιπῶν ἔφησε Δὺ μελήσειν. (4 ) Τῶν δὲ περὶ τὸν 

Ἰόλαον ποιησάντων τὰ περοστεταήμ: [ένα καὶ ἐκ διαστή- 

ματος ἀποθευιρούντων τὸ ἀποθησόμενον, ὃ μὲν Ἡ ρακλῆς 

ἀπογνοὺς τὰ καθ ἑαυτόν, ον εἰς τὴν πυράν, 

παρεκάλει τὸν ἀεὶ προειόντα ὑφάψαι τὴν πυράν. Οὖὐ- 

δενὸς δὲ τολμῶντος ὦ ὑπακοῦσαι, μόνος Φιλοκτήτης ἐ ἐπεί- 

σθη' λαθὼν δὲ τῆς ὑπουργίας χάριν τὴν τῶν τόξων 

δωρεὰν ἦψε τὴν πυράν. Εθὺς δὲ καὶ κεριών ἐκ 

τοῦ περιέχοντος πεσόντων, η πυρὰ πᾶσα κατεφλέχθη. 

(6) Μετὰ δὲ ταῦτα οἵ μὲν περὶ τὸν Ἰόλαον ἐλθόντες ἐπὶ 

τὴν ὀστολογίαν, καὶ μηδὲν ὅλως ὀστέον εὔῥόντες» ὑπέ- 

λαθον τὸν Ἡραχκλ έα τοῖς χρησμοῖς ἀχολούθως εἐξ ἂν-- 

θρώπων εἰς θεοὺς µεθεστάσθαι, 

ΧΧΧΙΧ. Διόπερ ὧς ἤρωι ποιῄσαντες ἁγισμοὺς καὶ 

εώμαπα χατασχευάσαντες ἀπηλλάγησαν εἰς ΟΕ 

Μετὰ δὲ τούτους Μενοίτιος ὅ Ἄκτορος υἷός, φίλος ὃ ὢν 

. τρ κάπρον χαὶ τον καὶ κριὸν θύσας ὡς ἤρωι, 

κατέδειξε χατ ἐνιαυτὸν ἐν Ὀποῦντι θύειν καὶ τιμᾶν ὡς 

ἤρωα τὸν Ἡρακλέα. Τὸ παραπλήσιον δὲ πὀιησάντων 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. (281-984.) 

6υΠ1 θμι5ορρίο οί ατΏθπη οορὶέ οἱ ΓΘΡΕΠΙ ἵρβαπα Ἱπ[ογ[ορί!; Α- 

Β{γάΔΠΙΘΔΙΗ γογο οαρίίναπα αράποῖξ, 6Π1 οθάθ 6ρηςΓΘΒΡΙΙ6 

Πάπα αἱσηῖί Οίαδίρρυη. (9) Ωπἱρα5 ρεγασίίς, ἵῃ ἀτσμα- 

Ιαμι οοπίτα ΕΠΤΥΙΙ παίος οὗ ἀοποραίαπα β)ρί Τοἱοπ οχροᾶ- 

Πσπθπα {ασΙέ, Αγοἄάππιααθ οοηβτιηαίας ααχ]]ς αγΏθηη ἵη 

Ροΐορίαίειη τοάἰσίέ, εἰ Ἐτγ Π1ἱ05, Τοχοιπα, ΜΟΙΟΠΕΠΗ δὲ 

Ογαπα οὐο]άΙί, οαρίααιιο Τοἱα, αἆ ρνοπιοπίογίαηι Επβωα, 

απο ΟεπΦΗΠΙ παποαραπ{, ἴίου ης Η{αἵ{. 

ΧΧΧΥΠΠΙ. ΗΙ6 ΦοΙοΠΊΠθ αἆογπαπς δαοναπα, 1ολαπα Πηη- 

ΒίΓΙΠΩ ΟΙ πιαπάα(ἶς ΤνγαςμΙπεια Ἰοσανίῖ, αἱ απίσαπι οἱ 

Ρααπα, απἱριῖ5 1 βαογῖβ γορδενὶ οοπβιθνοταί, Ιπᾷς α[[ογ- 

πεί, Ἐκ που Ὠεϊαπίτα 4ο απιοτθ Το]6ς ορη{ἶου [ασία, αἱ ρα) 

Π]α α πιαν]ίο απιαγοίαν, ΡΙΗ]ίγο Οσπίαυτί αἆ ρογηίοίοῦα 60Π1- 

Ραταίο {ππὶσαηι ρογαηχ{{. (0) Παπο Ἠήσ]ας ναγαπη ἴσπανας 

Δά φασΠβοἵαπη ἀοροτίανΙί. 5οᾷ ααππη ΡΥΙΠΊάΠ Ηογομ]6Β 6811 

η μέ, ἰαρίβσαπα ππεάἰσαππεπίο γἱπη ραα πα οχβθτθµίε, η 

οαἱαπηίαίαπη πο]ασίαβί]επα ΙποϊάΙ{.  Ὑϊρογοαπι οπίΠα δασ1{{ο 

γίτης 1η ςυρήσυ]απα (γαπς[Ιδαη , πρὶ ἱποα]εβοῖξ, «4ΤΗΘΡ ἰοίο 

πιοχ 6οἵροτο ἀεραδοῖίαν. Ὁπάς κἱδἠδειπχί5 Ἠειοι]ες ογι- 

οααθς ἀἰδμοίας., οχἰας ναί πηη]δίγα Πα Τήο]ιαπα ἐγασ]άαἲ, 

εχοτοϊίπσιια ἀϊπιϊδδο Τγασμίπαπα τούΙ. (3) Β6οᾷ ιηασίς ας 

ηλασῖ5 ΙΠαΙΟ ἱπρταγεδορηία, Πμογπηπῖαπαι οἳ Το]ααπῃ Ώε]ρ]ος 

πηΆ 1, απ, αμα γα{ίοηα ΠιοτΏο οσσαγγεπά Πα [οτοί, οκ Αροί- 

Ίἱπε φοἴίανοπίαν. Ῥοδϊαπίγαηια Υθγο, πηασπμαάίπο εα]απηΙ(αεἷς 

οχδίογπαίαπα, 6ο ρεοσα({ ὀοηξςοϊεηί]α αἀορῖί, αἱ 5αβροηά1ο γί- 

ἴαπι βπίτοί, ΠοβΡοΠδΙΠΙ ἃ ἆεο το Π{, αἱ οα1η αρραταία Ῥο]]οο 

Ηοτομ]σιη Ἱη Ρίαπι ἀοροτίατεηί, Ιρίαια ϱυαπάθπα αἱ ΡΥΤαΠι 

οοηβίγαθγοπ{: οοίοια Σουἱ αυτ {ογς. (4) Ίο]αας 6/5σο Ππ8Π- 

ααία οχδασοπ{5 ἵπ ργορίπ(αο οµΠα θ15., 4ΠοιδΙΠῃ γ65 ϱΥᾶΒΙΤ8 

5, Ῥυαδίο]αίατ. Ταπ οπιπῖ ϐρϱε αλρ]θοία, Ηετομ]ας ΡΥΤαΠΑ 

οοπβοσπαἰέ, οἱ ΙπΙΠΙ(ΠΕΠΙ{6 αοοεάεηΒαπα αἆ 5αέ0ΕΠάΕΙ- 

ἁ πα τοραα οχλοτία(ας. 14 πειη]πο {α66γ6 15ο, 50115 ἵαη- 

ἄσπι Ῥ]μ[οσίοίας πἹογαῦῃ σαέ, οί Ργο πλπἰςίεγῖο αγοι δασ][- 

βαιο τοιηποταία5, ϱΥΤ Ισηδιη θαβ]ἱοΙ: αι πλοχκ θἱ]αΠα 

βαπιϊπίρας ἆθ οῶ]ο ἰασία εχαιθῖί Ίπάιπα ϱἴπετες {οία 60Π56- 

αι. (5) Ηίπο πάπα ΤοἱαςΒ, ο55α εοπααδίίανας, πΙμΙ] οπηηῖ- 

ηο Ἰηνοηίτεί, Ρογςιαδίο οτία οδί, Πετγοι]επ, ρυοιί οἵαου]ο. 

Ρεσά απ (αογαί, οχ. ΠΟΥ ΙΒΙΙΩ ΟΟΠΡΟΥΗΟ αά 405 επηΙργα»»θ. 

ΧΧΧΙΧ. σοηφοσγα(ἶοπίς εΓβο πρι5 αἱ Ιογοί ρεγαςίῖς, εἰ 

(απιπ]ο οχοϊίαίο, Τγαομίπεη γοάἰθγαηί.  ΗογαΠα ΕΧΘΠΙΡΙΗΠΙ 

αοοιίις Μεπα ας Αοίοτο σοηἰμα5, οαἱ απιϊοϊί 61 Ἠοτοι]α 

Ἰπίργοσδοταί, ἴαιτο, 4Ργο, ατίεία, {απαιιαπα Ἠθγοί, ΠΙΠΙΟΙᾶ- 

5, Ἰογοίσος οἱ οπ]ία αποίαημίς ἵπ Οραμήορααι αγίίαίο 
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καὶ τῶν Θηόαίων, Ἀθηναῖοι πρῶτοι τῶν ἄλλων ὥς 
θεὸν ἐτίμησαν θυσίαις τὸν Ἡραχλέα, καὶ τοῖς ἄλλοις 

ἀνθρώποις παράδειγµα τὸν ἑαυτῶν εἰς τὸν θεὸν εὐσέ-- 
3 /Υ / λ Ν ο ὀ 

ύειαν ἀποδείξαντες, προετρέψαντο το μ.εν πρωτον απαν- 

τας Ἓλληνας, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τοὺς κατὰ τὴν οἳ- 

κουµένην ἀνθρώπους ἅπαντας ὡς θεὸν τιμᾶν τὸν 
ς / / ο). 6 .» -” 3 / ς/ 

Ηραχλέα. (9) Προςθετέον δ᾽ ἡμῖν τοῖς εἰρημένοις ὅτι 
τ Γι 3 / 3 ο». σ σ λ 3) 

μετὰ τὴν ἀποθέωσιν αὐτοῦ Ἰεὺς Ηραν μὲν ἔπεισεν 
’ σε / ν Ν Ν 3 ν 

υἱοποιήσασθαι τὸν Ἡραχκλέα καὶ τὸ λοιπὸν εἰς τὸν 

ἅπαντα, χρόνον μητρὸς εὔνοιαν παρέχεσθαι ον δὲ 

χνωσιν [αὐτοῦ] Τενεσθαι φασὶ τοιαύτην' τὴν ραν 
ἀναθᾶσαν ἐπὶ αν καὶ τὸν Ἡρακλέα προσλαδοµένην 
πρὸς τὸ σῶμα διὰ τῶν ἐνδυμάτων ἀφεῖναι πρὸς τὴν γῆν, 
μιμουμένην τὴν ἀληθινὴν γένεσιν' ὅπερ µέχρι τοῦ νῦν 

» λ / ϱ/ τον ν΄ / 
ποιεῖν τοὺς βαρβάρους ὅταν θετον υἱον ποιεισθαι βούλων- 

ται. (8) Την δ’ ραν μετὰ τὴν τέκνωσιν μυθολογοῦσι 

συνοιχίσαι τὴν Ἡθην τῷ Ἡρακλεῖ, περὶ ἧς καὶ τὸν 

μω 

ποιητὴν τεθεικέναι κατὰ τὴν Νεχυίαν 

Ἐϊδωλον, αὐτὸς δὲ μετ) ἀθανάτοισι θεοῖσι 
τέρπεται ἐν θαλίαις καὶ ἔχει χαλλίσφνρον "Ηόην. 

(6) Τὸν δ οὖν Ἡρακλέα λέγουσι καταλεγόµεγον ὑπὸ 
τοῦ Διὸς εἰς τοὺς δώδεχα θε οὺς μὴ προςδέ «ἔασθαι τὴν 

τιμὴν ταύτην: ἀδύνατον γὰρ ἦν τοῦτον καταλεχθῆναι 
μὴ πρότερον ἑ ἑνὸς τῶν δώδεκα θεῶν ἐκθληθέντος' ἄτοπον 
οὖν εἶναι προςδέ ξασθαι τιμὴν ἑτέρῳ θεῷ φέρουσαν ἅτι- 
μίαν. Περὶ μὲν οὖν Ἡρακλέους εἰκαὶ ποπλεονάκαμεν, 

ἀλλ’ οὖν οὐδὲν τῶν μυθολογουµένων περὶ αὐτοῦ παρα- 
λελοίπαμεν. 

ΧΙ,. Περὶ δὲ τῶν Ἀργοναυτῶν, ἐπειδὴ τούτοις Ἡ- 
ραχλῆς συνεστράτευσεν, οἰχεῖον ἂν εἴη διελθεῖν περὶ 

αὐτῶν. ᾿Ιάσονα γενέσθαι λέγουσιν υἱὸν μὲν Αἴσονος, 
ἀδελφιδοῦν δὲ Πελίου τοῦ Θετταλῶν βασιλέως" ῥώμῃ 

δὲ σώματος καὶ ψΨυγἢς λαμπρότητι διενέ πε τῶν 

ἡλικιωτῶν ἐπ'θυμἣἢσαί τι πρᾶξαι µνήµης ἄξιον. (9) 

ὍΟρθντα δὲ τὸν πρὸ αὐτοῦ Περσέα χαΐ τινας ἄλλους 

διὰ τὰς ὑπερορίους στρατείας καὶ τὸ παράθολον τῶν 

ἄθλων δόξης ἄειμνήστου τετευχότας, ζηλῶσαι τὰς 

προαιρέσεις αὐτῶν. Διὸ καὶ τὴν ἐπιθολὴν ἀναχκοινω- 

σάµενον τῷ βασιλεῖ, ταχέως λαθεῖν αὐτὸν συγκάταινον, 
οὐχ οὕτω τοῦ Πελίου σπεύδοντος προαγαγεὶν εἰς ἐπι- 

φάνειαν τὸν νεανίσχον, ὡς ἐλπίζοντος ἐν ταῖς παραθό-- 

λοις στρατείαις διαφθαρήσεσθαι. (2) Αὐτὸν μὲν γὰρ 

ἐκ φύσεως ἑστερῆσθαι παίδων ἀῤῥένων, τὸν δ᾽ ἀδελφὸν 

εὐλαθεῖσθαι µ.ήποτε συνερ γὸν ἔχων τὸν υἱὸν ἐπίθηται 

τῇ βασιλεία. ἸΚρύπτοντα δὲ τὴν ὑποψίαν ταύτην, καὶ 

τὰ πρὸς τὴν στρατείαν χρήσιμα γορηγήσειν ἔπαγγει- 

λάμενον, παβακαλεῖν ἆθλον τελέσαι στειλάµενον τὸν 

πλοῦν εἷς ἹΚόλχους ἐπὶ τὸ διαθεὔοημένον τοῦ κριοῦ 

δέρος χρυσόμαλλον. (4) Τον δὲ Πόντον κατ ἐχείνους 
τοὺς Χβόνους περιοικούµενον ὑπὸ ἐθνῶν βαρθάρων καὶ 

παντελῶς ἄγρίων ἄξενον προςαγορεύεσθαι, ξενοχτονούν-- 
των τῶν ἐγγωρίων τοὺς καταπλέοντας. (6) Ἰάσονα δὲ 

δόξης δρε εγόμ. ιενον καὶ τὸν ἆθλον ὃ δυςἔφικτον μεν, οὐ κατὰ 
πᾶν ὃ) ἀλύνατον κρίναντα; χαὶ διὰ τοῦτο αδλλον αὗτον 

ΡΙΟΡΟΗΙ 5ΙΟΓΙΙ ΤΙΡ. Ἰν. 
λε 

14 Ιηχί(α {15 οἱἵαπα Τπεραπς, Ριπηί πίου 
ΟΠΊΠΕΡ Αίῃαηίθηςθ6ς5 δασ]βοία, πί ἀθο;, {οοθγιη{ Ηονου]ϊ, εἰ 

οροιπάος ἱηςδ(ω]έ, 

510 Ρἱεία(1ς [η Ηογο]οῦ εχαπηρ]ο ΡΠΙΠΙΙΙΗ νεος ηγου- 
805, ἀεϊπᾶςα εοίογο οιρίς Ρορα]ο5, τί Ρτο ἆοο Ηοιομ]σῃι 
γοπετατεηίαν, Ιπάπκονο, (9) Αἀ[οϊοπᾶαπα οίαΠη Ἀος, αποά 
Ρο5ἱ αγδεοΠοΠεΠ αἆ ἀ4εο5, απο, Φονὶς 585, ΠΠ θἰρί 

Ηονοι]εηι αἀορίανίί, οἱ οιηπο ἀθίπουρς {απιρα5. πιαίογηα 

1ρβίπη Ῥοπογο]οπίία εοπρίοχα θέ. Π]αιῃ ἁάορίίοπσπα Ίου 

πΙοάο {αείαπα ϱρογΠΙΡοΠ{ : ΟΗΠΠΟΠΟΠΗ Ἰθί Πα ΙησγθβδαΙΗ, Ηογοι]- 

Ίεπ1 οογρου] 51ο αἀπποίαπα, τί γαι ἱπήίαγοίη ραπ, 

δαρίαυ νορίος αἆ (ινα ἀθηπ]κίςκο; απθπι  Ἰου πδαιθ 

(9) Ρο»ί 

ΔάθρίίοΠ6Πη ὙθγΟ ΦΠΠΟΠΟΙΗ Ηονοπ]ἱ ἵπ Ππα(πΙΠΙΟΠΙ Πα ἀσάΐαςο 

(οπηρας αἀορίοπίς τη Ῥατρανί οΏδοιγατοη{. 

Πεβεν; οπ]α5 Ηοππεγας ποιο ἵπ Νασγοπηαη{ία πιοηη]Π]{ Πῖς 

γειῬίς : 

ΒΙπιπ]ασΓΙΠΗ ἴρ5ο ἆθος Ἱηίου οοηγ]ν]α Ἱεοία {ο(ασηίαί 
ο Ηοο]αδ, ραΙοητα ραάσης οοπηρ]οχίθας Ησυος. 

(4) Αίπαὶ Πονοπ]οια [ογαπέ, απάτη ἵη ἀποᾶθοίπι 4δορίπα σοἱ- 
Ἰορίηπῃ α 7ογα αἱοραγθίἩγ, ΠοποΓσα Παπ ΠΟ αθθθρίς»ο 
ὀοορία[ίο οπίπα Ἰοσιη Παβθτό ποη Ροζέ Πϊςὶ απίσα πι 6 
Ρο ίδιας ἀποάσοίηα ἀῑῑς ο[ἱοσγδίι: ΙΟΠΟΓΕΠΙ 6/5ο οΜΠ) ἆο0- 
οπορία{ἴοπο αίετίας ἀ4αἱ ασεἴρενο ΡΙαΠ6 αΒΡΙΓΟΙΠΙ [ογα Ριι- 
{αραί. ΕἰδΙ γονο Ιοηρῖης 4ο Ηογοι]ο παντα [ο οκ ον], ΠΠίθΓΜη 
{απηΘΗ ΠΙΠΙΙ 6ΟΓΗΠΗ, 41) 4ο 1ρ5ο ΠΙΟΠΙΟΙΑΠΙΗΣ, α Πολίς ργα)- 
{ο ΠηϊδδΙΙη ορί. 

ΧΙ. υπό 46 Αγβοανιῖς (Ἀογαπ οπίπῃ οχροάοπῖ Ηοτοιι- 

1ε5 Ππ{ου (16) αί ἀἰδεθγαπιας, (οπηροδίίνπη Γαθηί. Ίάδοῃ, 

ἀἰουηί, δοηῖς βΗ5, αἱ Ῥο]ία, Τμδβδα]ογπα τοσῖς, οκ {ᾳ- 

πα περος {ΐ. Τ5 απάπῃ υἱπίρας οοροςῖς οἱ ριαο]ατα 1ηοη(]ς 

πάοίε «ᾳπα]ες εαροτατοί, ἀῑσπαπα ππεηιοτία α[σπίᾶ, ἀοεί- 

6ΠαΤο οαρίθραί. (2) Ῥαιδομπῃ οΠἵπι 5ΙάΠΙ αηίο αίαίθιη οἱ 

αποδάαπα αἱἱος Γαο[ΐς {η Ἰοηρίπαπας τοσίοπος οχροΙοπίρας 

εἰ τηγαπά]ς οεγίαπη(πίρια5 θεπηρΙίθγπαπη. οοπςθο{ος σ]ουίαπα 

γΙάεῦς, οοηεῖ]]α οἱ [ασία Πλογαπα ἱπηίατί οοης(έ,  Οόπι- 

πημηΙσαίο ἰσίέατ οΙΠΙ 1656 οοηςί]ο., [αοἳ]θ ΕΦΟΠΘΙΙΠΙ Ιπ]ρθ- 

{ταγΙέ; ποπ αοςά {απίορογε σἰογίαπα αἀο]οδεση(ἶς Π]αδίναίαπα 

ὀπρεγεί, δε αιιοᾶ ἱπίαι {οί οχροα[οηίς ἀῑδονηίπα οσοι Β]- 

{ανα δρογατοί. (9) ΟΠΠ ομΙπῃ της αἱ 5οχι15 παίυτα ϱγο- 

Ίοπι Πηθσαδςεί, πο (γαΐου αΠαπαπάο, αἀ]αγαπία παίο, ΓΟΡΠΙΠΙ 

Ἰηγαάσνεί, δα ρπείπεβαί. Φα5ρίοϊοπθΘΠα {απποῃ Ιη{θνίπα οσομ]- 

ίαης οί ποζθρδατῖο5 αἆ οχροάΠΙοποπα 5/15 ο/ἴρνοης, αἆ Ίος 

Ἠ]άπη οθγίαπεη οχοαν{{, πί εἶαδ5α Ἱηδίτασία ἵπ ΟοΙο]ά ση 

ῥιτο(θοία15 απΓεΙΠΙ αγ]α(ϊς γο]]15, {οίο ερἰεβγαίΠα ο{Ρα, ἱπάς 

απίογτοί. (4) Ῥοπί5 οἃ ἰεππροδίαία α Ῥανρατῖς οἱ [ογοςῖςεί- 

πηῖς σοη/{ρας5, απα αἀγεπαγαπῃ οσάἴρας ἱπίαπιες οταΠ{, αὐ- 

οο]εραίατ, απσπος, ἵὰ οδί ἱηπ]οδρίία]ϊς, ἱάάτοο ποππαίιας, 

(5) Ια5οΗ Πίααιο ρ]ουία οπρίἀα5, αααηνίς ἀἰ[που]ίαίο οει(ᾶ. 

πηΙης ποπ] ΠπογθτεΓΗ1, 4111 {απ1οῦ ΠΟΠ. ΡΤΟΓΕΙ5 ΠΠΕΧΡΗ- 
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” ’ Ό { / ἐπιφανέστερον ἔσεσθαι διαλαμθάνοντα, παρασχευάσα- 
σθαι τὰ πρὸς τὴν ἐπιθολήν. 

ΧΠΙ. Καὶ πρῶτον μὲν περὶ τὸ Πήλιον γαυπηγή- 
ρος, πολὺ τῷ µεγέθει καὶ τῇ λοιπῇ κα- 

ώ λ / / ε / 4 ν τασχευη τὴν τότε συνήθειαν ὑπερθάλλον, διὰ τὸ σγε- 

Δ / ' 

σασθαι τὸ σχάφος, 

δν / - λ /. .. 7 Δ . ο δίαις πλεῖν τοὺς τότε ἀνθρώπους καὶ μικροῖς παντελῶς 
3 / μ λ «ο 93 / σα Ἡ / αχατίοις. Διὸ καὶ τῶν ἰδόντων αὐτὸ τότε χαταπλητ- 

’ πο νο / ον πμ / λ ρα” /. τοµ.ενων, χαι τῆς φήμης διαδοθείσης κατὰ τὴν Ἑλλάδα 
ο ν ον λ λ / περί τε τοῦ ἄθλου καὶ τῆς κατὰ τὴν ναυπηγίαν ἐπιέο- 

οο / οο - / ρω "λῆς, οὐκ ὀλίγους τῶν ἐν ὑπεροχαῖς νεανίσχων ἐπιθυμ]-- 
” οσο κά Ἆλ / σαι μετασχεῖν τῆς στρατείας. 5) Ἰάσονα δὲ καθελκύ- 

Δ Δ / -ω - / σαντα τὸ σχάφος χαὶ κοσµήσαντα πᾶσι τοῖς ἀνήχουσι 
Ν ή ας -”- Ε] “ ο 3 / νὰ πρὸς ἔχπληζξιν λαμπρῶς, ἐχλέξαι τῶν ὀρεγομένων τῆς 

αὐτῆς προαιρέσεως τοὺς ἐπιφανεστάτους ἀριστεῖς, ὥστε 
σὺν αὐτῷ τοὺς ἅπαντας εἶναι πεντήκοντα χαὶ τέτταρας. 
σ] ’ ο} 

ΤΓούτων ὃ 
« / 
υπτα 

᾽ 
ἅτους Κάστορα καὶ ΤΠολυ-- 

Ἡραχλέα καὶ Τελαμῶνα, πρὸς δὲ 
τοις ᾿Ὀρφέα καὶ τὴν Σγοινέως Ἀταλάντην, ἔτι δὲ τοὺς 
Οεσπίου παϊδας χαὶ αὐτὸν τὸν στελλόμενον τὸν πλοῦν 

(5) Την δὲ 
θῆναι κατὰ μέν τινας τῶν μυθογράφων ἀπὸ τοῦ τὸ σχά-- 
φος ἀργιτεχτονήσαντος Ἄ ργου καὶ συμπλεύσαντος ἕνεχα 
τοῦ θεραπεύειν ἀεὶ τὰ πονοῦντα µέρη τῆς νεώς, ὥς δ᾽ 

- 

ργειν ἐνδοξοτ 
λ κ 1 ο /{ δεύχην. ἔτι ὃ τού-- 

ο» 3 Ν 

ναῦν Ἀργὼ προςαγορευ- 

ἔνιοι λέγουσιν, ἀπὸ τῆς περὶ τὸ τάχος ὑπερβολῆς, ὡς 
ἂν τῶν ἀργαίων ἀργὸν τὸ ταγὺ προςαγορευόντων. Τοὺς 
δ) οὖν ἀριστεῖς συνελθόντας ἑλέσθαι σφῶν αὐτῶν στρα- 

δρε 
ΧΙ. Ἔπειτα ἐκ τῆς Ἰ]ωλκοῦ τὸν ἔκπλουν ποιη- 

λ ς / / ΄ 3 / τηγον Ἡραχλέα, προχκρίναντας χατ᾽ ἀνδρείαν. ἸΥ ρ Αη μ λα. 5 

/“” ιό Δ σαµένους, καὶ παραλλάξαντας τόν τε Ἄθω χαὶ Σαμο- 
τν 8 : - ος θράκην, χειμῶνι περιπεσεῖν, καὶ προςενεγθΏναι τῆς 

/ σ - τα λ / Ἑρῳάδος πρὸς Σέγειο. Ἐνταῦθα δ αὐτῶν τὴν ἀπό- 

ο» λ / {8 -- } - τειχων κατασχευΏν μ.ηνίσαντα Λαομέδοντι τῷ βασιλεῖ 
κ. κ - -ω / Δ ἀλ ’ Δ κῆτος ἀνεῖναι ἐκ τοῦ πελάγους πρὸς τὴν γώραν;: ὑπὸ 

ο {5 αν Δ δὲ τούτου τοὺς παρὰ τὸν αἰγιαλὸν διατρίθοντας χαὶ τοὺς 
ο. Δ / α/» / γεωργοῦντας τῃν παραθαλάττιον παραδόξως συναρπά- 

Δ ο) Δ 3 .» 3 Ν λήθη 

ζεσθαι"' πρὸς δὲ τούτοις λοιμὸν ἐμπεσεῖν εἲς τὰ πλήθη 
ο οω / ή / 3 / 

καὶ καρπῶν παντελη φθοράν, ὥςτε πάντας ἐκπλήττε-- 
οω / λ λ 

σθαι τὸ μέγεθος τῆς περιστάσεως. (8) Διὸ καὶ συντρε- 
/ ο» α[. ο γα / λ -- ο Ξ ..ΞΞ λ 

γόντων τῶν ὄγλων εἰς ἐκκλησίαν, καὶ ζητούντων ἆπαλ- 
«φ. ο. τ / λ / / 
λαγὴν τῶν ἀτυγημάτων, λέγεται τὸν βασιλέα πέµψαι 

περὶ τῶν συ 
υ 

ς ο 

. . ”.β. Δ 3 / 

τὸν Ἀπόλλω τοὺς ἐπερωτήσοντας 

᾿Εκπεσόντος οὐν Ἰρησμοῦ μῆνιν ὁ 

μ- 

θεθηκότων. πάρχειν 

Σ]οσειδῶνος, καὶ τότε ταύτην λήξειν ὅταν οἳ Τρῦες τὸ 
λαγὸν τῶν τέχνων ἐκουσίως παραδῶσι βορὰν τῷ κήτει, 
φασὶν, ἁπάντων εἰς τὸν κλΏρον ἐμθαινόντων, ἐπανελθεῖν 

εἰς Ἡσιόνην τὴν τοῦ βασιλέως θυγατέρα. (4) Διόπερ 
τὸν Λαομέδοντα συναναγχασθέντα παραδοῦναι τὴν 

πχρθένον καὶ δεσμοῖς χαταλαθόμενον ἀπολιπεῖν παρὰ 

τὸν αἰγιαλόν. (6) Ἐνταῦθα τὸν Ἡρακλέα μετὰ τῶν 
Ἀργοναυτῶν τὴν ἀπόθασιν ποιησάµενον, καὶ μαθόντα 
παρὰ τῆς κόρης τὴν περιπέτειαν, ἀναῤῥηἔαι μὲν τοὺς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 4, 

| 
| 
| 
| [. 

(296, 396.) 

Ρεγαβῖ]ο 14 ἀποστοί, 968 {απίο 56 εἰατίογοπῃ Ἰπᾷς [ους 5ρεγᾶ- 
γεῖ, ποζεδραγία αἲ Ππςμαίαπα ο ηραναΡαί. 

ΧΙΗ. ΑΟ ΡΥΙΠΙΗΠΙ δα) Ρ6ἱἱο Πιοηίο ἨΠανοΠη, Πιο] ορίογο- 

απθ αρραταία Ἰοηφο πλα]ογοπη απαη1 εοηβαδίιάο ές [εταί, 

ερά[βοαν]έ, απἷα ταίῖρας Ί]α {ομιροςίαίο, οἱ ααϊςδ, ου οξὶ 

ΡαΥΥΙ5 αθἰπατής, παν]σαραπί. ΘΗΠΠ1 ορας ογσο Π]]ιᾶ νἰάρι- 
Πρις αάπηγαίοπεπα Ιη[ίσσταί, οἱ Γαπια 46 οργαηίμο παν Ίδαμθ 

5ἰγασίατα Ῥετ απωοῖαη ἀἰάεγαίατ; ΠΟΠ Ρᾶ6Ος οχ 5ΠΠΙΠᾶ 

ποῬΗίαία ]πγθιος αἆ οοπηηΠίοπθΙα Ἠα]τις πέος 6ος αι- 
{αηφοπάϊ επρἰάο Ἱπορρείε. (9) Τιπή πανὶ Ί88οΠ ἀθάποία 

ὀπποΗδαπθ αά α5απ1 ποοθβςαγ]ῖς π]]βσο ἀἀοτηαίΐα, οκ οηιηί 

ΠΠογαπῃ ΠΠΠΊσΓΟ, φπῖθης πα ργοβείςοἳ απήπης εταί, δρεεία: 

ΠκαΙππππα άπ6παμο ἀε]οαῖε, Ίτα τί φοοἳἳ {οίο ΠΙΙΠΊΟΤΟ ο68οΠί 

απα[ίπον εἰ ᾳαἰπαπασ]ηία, Τη{ευ αππος οἰατὶφοϊποί ογαη{ Οµ5ίος 

εἰ Ῥο]αν, Ηετοι]ος οἱ Τεαπποη, ΟΥΡΠει5 εἰ Αἰααπία Φε]ια:- 

πεο παΐία : ΤμεβρΗ 4ποσπε ΠΠ, θἱ ἵρο [αμάσπα αποίον οἱ 
ἆαχ πανἰσα[ἰοπίς ἵῃ Οοσμος. (3) Ναναπι ΑΙ5Ο παποµραν]{, 
αἱ (αραἱαταπι ς«οπρίοῦες ποπηι]{ (γαάμηΐ, αἳ Α:5ο Πας 

αγομΠαείο, απἲ, αἱ Ιαρο[ασίαίας [ογίε εἶας ρατίες τοβοσίεί, 

πηαγ]σα(ἰοπ]5 εοοἶαη 5ο αἁ]αηχ]ές αἱ αἲ] νογο ἀἰευπέ, α ο6]θ- 

Πία[ε Ιησὶρηί, αιιοᾷ ἄΥΦΟΛ απϊηαῖς εἷέ γοἰοχ. Ῥτουθγος {8- 

4επα εοηστθςςἰ Ηογομ]θπῃ οἳ οχ{μηίαιι εἶα5 γἰπίεπῃ ΙΠΙρεΓΔ- 

{οψεπα οΓθατιηί. 

ΧΜΗ. Ροδίοαᾳιαπι γθγο εκ Ίοἱεο βο]νὶκεοπέ, Αἴοη οἱ 

ῥαπιοίμτασεπ ρυῶογγεσί, οροτία {δηηρεδίαία, αἆ Φίρθιιπα 

Τνομβάϊς Ργοπιοηίογίαπα ἀθ[ογηπίας; αΡί ἵῃ. ΓΘΥΥΑΠΗ 6ριθς!, 

ΥΤΡΙΠΕΙΗ 1η Π{ογο αΠϊραίαπα ἱηγομήπέ, οὗ Ἠαπο, ϊ (ογηί, 

(άΗδάΠ.. (9) Ναρίαπας οϱ ἀθεαπίαίαπα (αθ]ΐς πανί Τγοαί 

ὁοη5ΙΓΙΕΠΟΠΕΠΙ ΤιαοπηεᾶοπΗῖ, Τγο]απογΗΠῃ τοσί, ἱγαίας ἵπιπια- 

Ώ6Π 6 Ρε]άβο οαία Ίη γοσίοπεπα οοποΙἑανίε, απὶ ἵπ Ἠΐογα 

γεγδαπίες αἱ ΠιαΙΠΠΊος5 αριῖεο]ας αἲ Ῥγῶςδοῃς αχίῖωπι 

αθτ]ρογεί, Ῥοίθ είαπα ρ]εβοπῃ οἱ αστος οπηπίαπα α]απή(αία 

(ΓΠ5ΗΠ1 Ἱη[οξία ναί. (9) ΟΠΙΠΘς 61Ρ0 πιαση[(άἶπα ΠΊΙΟΓΗΠΗ 

Ρογοι]ςί, αἲ οοποίΏΘΠΙ [Αςίο ὀοπουΙ5α, ἆθ γοπηθάϊῖο ἴπ[α]]- 

ἅῑα[ϊ οοηκυΠαραπέ. Ταπι τοχ, Πηὶςαῖς ααΐ ΑΡΟΙΠΠΘΠΙ ςιι- 

Ῥρεν Ίας το «οης]ετθηί{, Γ6βΡΟΠΣΙΤΗ αοοορίέ, ἵτα Νερίιπί ε8 

βοηί, {απο ΠποάΠΙΣ βΠΘΠη(Ιο μαβίίητα, απαπῃ 46 Ἠβογίς 518 

4 πε 5015 ποίαςςεί Τγο]απί οείο οΏ/ίοργοη{ γουμά (η. Ὅηί- 

γειςῖς 5ογ{5 Πιάϊοίο 5αΏ]εσοίῖς, τερῖα Ε]ία ποπηση Ηοδίοπος 

αχἰν{ί. (4) Ταοπιεᾶομ ἰβίίαν, παθοβεϊίαία οοασία5, τ]γσῖησπι 

(αςἱά[ς, εἈπιαθ γἰπου]{5 εοηςαἹείαπα ἵπ Πίογα τοσα έ. (5) 

Ε{ (απο [ογίθ [ογίαπα Ἠοτοι]εδ, αχδεΘηδΗ (Πα. Αιροπαιίίβ 

{αείο, 4ᾳ 1ου δι ἃ Ῥιο]]α εἀοσίας, γιποσ]α ἀῑδταρίέ, ι{- 
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περὶ τὸ σῶμα δεσμούς, ἀναθάντα δ᾽ εἷς τὴν πόλιν 
ἐπαγγείλασθαι τῷ βασιλεῖ διαφθερεῖν τὸ κῆτος. (6) 

Τοῦ δὲ Λαομέδοντος ἀποδεξαμένου τὸν λόγον καὶ δω- 
/ κ 

ρεὰν δώσειν ἐπαγγειλαμένου τὰς ἀνικήτους ἵππους, 
Ν Ν Ν ο Γω ᾿ Ἡ λέι 3 ο -”» φασὶ τὸ μὲν κῆτος ὑφ᾽ Ἡρακλέους ἀναιρεθῆναι, τῇ ὃ 

οο λ ια 3 ο 

Ἡσιόνῃ δοθΏναι τὴν πο εἴτε βούλοιτο μετὰ τοῦ 
σώσαντος ἀπελθεῖν, εἴτε μετὰ τῶν γονέων καταμένειν 
ἐν τῇ πατρίδι. Τὴν μὲν οὖν κόρην ἑλέσθαι τὸν μετὰ 
τοῦ ξένου βίον, οὐ µόνον τῆς συγγενείας τὴν εὔεργε- 
σίαν προχρίνασαν, ἀλλὰ καὶ φοθουµένην μὴ πάλιν φα- 
νέντος χήτους πρὸς τὴν ὁμοίαν ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἐκτεθη 

τιµωρίαν. (2) Ἐὸν δ᾽ οὖν Ἡρακλέα δώροις καὶ τοῖς 

προήκουσι ξενίοις λαμπρῶς τιµηθέντα τὴν Ἡσιόνην 
Ν οί / ο 9 -/ 

χαὶ τὰς ἵππους παραθεσθαι τῷ Λαομέδοντι, συνταξά- 
ν Ἆ 3 το λ- 3 / Ό 3 “| ( 

μενον μετὰ τὴν ἐκ Ἱόλχων ἐπάνοδον ἀπολήψεσθαι 
[παυτα], αὐτὸν ὃ᾽ να μετὰ. τῶν Ἀργοναυτῶν 

χατὰ σπουδὴν ἐπὶ τὸν προχείμενον ἆθλον. 
ΧΙΙΠ. 

.α / λ 
τῶν ἀριστέων ἀπογινωσχόντων τὴν σωτηρίαν, φασὶν 

ὑπιγενομένου δὲ μεγάλου γειμῶνος, χαὶ 

2 / ο ο. / ου / 
Ὀρφέα, τῆς τελετῆς µόνον τῶν συμπλεόντων µετε- 
ο. /. πμ ὦ. Μι / ια λ σ λ κο 

σχηκότα, ποιήσασθαι τοῖς Σαμόθραξι τὰς ὑπὲρ τῆς σω- 
/ 3 / δρ) ον ὰ οω / 3. ον κ 

τηρίας εὐχάς. (5) Εὐθὺς δὲ τοῦ πνεύματος ἐνδόντος, 

καὶ δυοῖν ἀστέρων ἐπὶ τὰς τῶν Διοςκόρων χεφαλὰς 

ἐπιπεσόντων, ἅπαντας μὲν ἐκπλαγῆναι τὸ παράδοξον, 
ζ ϱ - Ἂλ ο / οω / ς Δ 3 

ὑπολαθεῖν δὲ θεῶν προνοία τῶν κινδύνων ἑαυτοὺς ἁπηλ- 

λάχθαι. 

γενημένης τῆς περιπετείας͵ 
ο / ΕΝ λ / ως κ ας [ᾶ Ὃ 

τῶν πλεόντων εὐχὰς µεν τίθεσθαι τοις Σαμόθραξι, τὰς 

δὲ τῶν ἀστέρων παρουσίας ἀναπέμπειν εἰς τὴν τῶν 
/ 

Διοσχόρων ἐπιφάνειαν. (5) Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε λήξαν- 
κ. ο” κω Δ ΔΝ .. .ω / 

τος τοῦ χειμῶνος, ἀποθῆναι μὲν τοὺς ἀριστεῖς τῆς Θρά- 

κης εἷς τὴν ὑπὸ Φινέως βασιλευομένην γώραν, περι- 
πεσεῖν δὲ δυσὶ νεανίσχοις ἐπὶ τιμωρία διωρυγµένοις 

πληγὰς συνεχεις λαμθάνουσι' τούτους ὃ) 

Διὸ καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις παραδοσίµου γε- 
ΕΙ λ 3 ια / 

πει τους 7ειμοςομενοὺς 

Δ / τι 

καὶ μάστιξι 
τ / { ο. λ σ / ασ ”- 
ὑπάρχειν Φινέως υἱοὺς καὶ Κλεοπάτρας, ἣν Φφασιν ἐξ 

ὈΏρειθυίας τῆς Ερεγθέως γεννηθΏναι καὶ Ῥορέου, διὰ 

ἑ μητρυιᾶς τόλμαν καὶ διαθολὰς ψευδεῖς τυγχάνοντας 
-ω ο. / 

ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀδίκως τῆς προειρηµένης τιμωρίας. 
λ 

(4) Τὸν γὰρ Φινέα γεγαμηκότα Ἰδαίαν τὴν Δαρδάνου 
ο τν ω. ρῃ / / ον ολ Ν ΄ 

του Σχκυθῶν βασιλέως θυγατέρα, χαὶ διὰ τὸν προς αὖ- 

τὴν ἔρωτα πάντα χαριζόµενον, πιστεῦσαι διότι τῇ µ.η- 
-ω / τρυιᾶ βίαν ἐφ᾽ ὕθρει προςήγαγον οἳ πρόγονοι, βουλόμε- 
ο . / . οω λ Δ Ν ιά 

νοιτῃ μητρὶ χαρίζεσθαι, (5) Τῶν δὲ περὶ τὸν Ἡρα- 
Π .. 

χλέα παραδόξως ἐπιφανέντων, φασὶ τοὺς μὲν ἐν ταῖς 

ἀνάγχαις ὄντας ἐπικαλέσασθαι χαθάπερ θεοὺς τοὺς ἀρι- 

ττεῖς, καὶ τὰς αἰτίας δηλώσαντας τῆς τοῦ πατρὸς πα- 

ρανοµίας δεῖσθαι τῶν ἀτυγημάτων αὐτοὺς ἐξελέσθαι. 

ΧΙΙΥ. Τὸν δὲ Φινέα πικρῶς ἀπαντήσαντα τοῖς 

ξένοις παραγγεῖλαι μηδὲν τῶν καθ) ἑαυτὸν πολυπρα- 
-”. -» 3 ο ΄ / 

γμονεῖν' µιηδένα γὰρ πατέρα λαθεῖν παρ᾽ υἱῶν ἐκουσίως 
ο -. / ΄ - 

τιµωρίαν, εἰ μὴ τῷ µεγέθει τῶν ἀδικημ.άτων ὑπερθοῖντο 
ο / 

τὴν φυσικὴν τῶν γονέων εἰς τέχνα « Φιλ Ιοστοργίαν. () 

Ἠνταῦθα συµπλέοντας τοῖς οά τὸν Ἡραλλέα τοὺς 

ὄντας ἐπικαλουμένους μὲν Ῥορεάδα ἀδελφοὺς δὲ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΠΗ ΠΡ. 1Υ. 
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Ῥοπηαπε ΠηρερνιΙς, Ῥο]πᾶΠα 6 οοΠ/ΟΕΓΗΣΩΗΧ. μον] έας οςή, 
(6) Εκορίαία Ταοπιοᾶσπ γοηί{ Ίναυς ογα{1ο: απ] πα Ἱηγ]- 
εἴοδ ΡυπηΙ 1ο00 ε(πο5 ργοηι]κίδδοξ, βοΠ]παιη Ἠονου]ος {γη- 

οσα. Τάμα Προνα γ{γαἰπί Ροίοδίαία [ασία, αί γα] οπα 

Ἠμεγαίοῦθ 51ο αμίτοί, ναι ἀοπηὶ αριιᾶ Ρανοπίος Τοιπαηστοί, 

6ΠΠ1 Ποδρίίο γἱίαπα ἃσογο ππαλη]!, ΠΟΠ {απ σοµοιῖς Ίο. 

εοδθ[(πἀἶπί Ροηοβοῖί σγα[απι ΡΓῶ[ΟΓ6Ω5, δοᾷ αµίαϊη, πο Ιί6- 

ΤάΠὰ Ππαναοηία Πιουςίνο α βἰηι]]ο α οἴγίριις 5αρρ[οίαπι οχ- 

Ροπογείαη, πε[ογπΙἁαης. (7) Ηενοπ]ος ἰσίίν μοπου]βοῖς, 

τί ἰαηίππὴ Ποβρίίοπῃ ἀθοσβαί, πηππθνίρις α[[οσίις εί Ηορῖο- 

η6Π εί ο(ποςξ, αἱ ἀοροδ[ίπ, Τ,αοπποοη [ἶ ὀοπιπιοηάαν!!, 

Ρο»ί γοδῖίη ο Οο]αμίάο το» {α{ἱοπθὰ Ἠογαπη ρασίας. Της 

Υειο αά εαδοερίΠα απ Αγροπαπεῖς οργίαπηοη ρθιγοχίξ. 

ΧΙΙ. Ἰπάς 4 ΠΠ σναν! {οηιρορίαίο γοχα{ῖ 46 ϱα]μί Ῥγο- 

οτε» ἀεσροναίοηί, ΟΥ1ρµεις, ἱπίβογαπα δο]ας που πανίσα- 

[ους εἶα5 φοσἱον ρανίίσερ», ἀῑῑδ ἵῃ Βαμποίμνασία ρτο δα]αίο 

νοίαηι Γοοί. (9) Ταχ γεπής οοη/ες{τη ρασαἶς5, ἀῑια 5ἰο]]α» 

ῬΙοδόιγογαΏ] οαρΠήθας πο 5ἱπο άρπα δίαρογο ΠΙαρδα» 

Π4επα ρόγῖοιῖ ἀθοταπα ργον]άθηίία Ίαπα ἀαρι]ςὶ Γοοσγη{. 

ΗΙπό Ρεν {ΤαΔΙΠΟΠΟΝΗ Π1ο5 αριιά ρορίετος Ἱπνα]α]έ, αί, πο 

Ρτούθῇ πιανίς ασἰίαπί, 4ος ΒαπιοίἩγασες ἵΠ νοία νοςθηέ, 

εί, 5ἱ απαπάο 5{εί]α) αρρατοµί, Οα5ίοτῖς οί Ῥο]]οἵς ας ργα.- 

5εη/ἴ αἀδοτίραηί. (9) Αίροδίαπαπη τοηςίέ (οπροδίας, ἵη 

Τηγαςσία ποσίοπεπα απαπάαπα, Ῥμίποί Ἱπαρομίο εαβ]οσίατη, 

οχροβ{, ἵπ ἆποβ αἀο]οδορηίες ἀείοδξος ογεριῖδαθ γοιῬοτ]- 

Ρι5 Ιασογαίος ἱποιάσναπ{. Ενγαπί ΠΙ Ῥμίπεο ο Οἱεοραίγα, 4πα πι 

ΟµΗγία Ἐγος]ί]ιοῖ ΠΙία Ῥοτοῦ ρεροτίς5ε ἀἰσίαν, Ῥγοσπα1 

564 αιάασία πογοτες [αἰδίδαιιο οτπππαΠοπίρας ο[/[οοίΠη 

οιαί, αἱ ή Ἱπ]αξίο α μαίΐτο πηυ]ατεηίαν. (4) ΡΙΐποις οΠΙπῃ, 

Ἱάσα Ῥανάαπί Φογίμαναπι τορίς βΠα 5αροτάποία, οκ αππογῖς 

πηροίαηίία ρου οιηπία ΗρίάῑπΙ πιαΠανῖς ομδεσμπάαρα{. Τά6ο 

{απη 4ποαπο σα[απηης ρν]νίρηος αοοαδαπΗ, φπαδί ϱυαΓἱαὴ 

αρας πιαίγσπη Ἱη πανί οοπίαπηε]ίο5ο πογεγοῦ» γΙπη Ππ{επίαδ- 

βοπέ, βάεπι παρασταί. (5) Ἠονοι]ο Ιαφιπα οὐπι 55 Ώαο 

γοροπί6 αρρι]ςο, ἀἀο]οςοθηίθς ἵη ἀδογ]πιίπο οοηΡΗ(α{ ΠΟΠ 

αλίοι απ ἀεος ορηιαίος Ιηγοσαγη{, εί 6πᾳδα, 4π8γε ρα 

γοης Ἱία ἵη ο05 εαν]τοί, Ιπάϊσαία, αἱ οκ Ππίφια ας δονίο 

οχἰπιοτοπίας, ομδοσγαταη{. 

ΧΙΙΥ. Ῥ]ήποις απίοπι Πο. αἶπο αοοιρΙαίο Πορρί ένας 

ο6ΟΙΙΥΟΠΒ, πο Τογ101 αθμαγαπα φαίαρενοπί, ἰπίοναϊκαί. Ν]- 

1111 ομἵπη Ραΐγοπι 6556, αἱ δευθη]οιί5 ΡΟ ΕΧΕΙΗΡΙΗΠΗ Ιπ 

βΙἱ05 φίαίααί, πὶςί ἀθΠσίοτπη ππασηἠαάἶπο πα(ααἱθῦ]. εΓ6 

Ἰμριος αΠποτόΠα δαροταίπ{. (9) Εταπί απ{θπη ἵπ οοπιΠλΠ{ο 

Ηογοι]ῖς οἵἵαπι Βογεαδα" (41ος γοςαμ{), Οεοραίτα; βονπιαπ]. 
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Κλεοπάτρας, λέγεται διὰ τὴν συγγένειαν πρώτους ὅρ- 

μῇσαι πρὸς τὴν βοήθειαν, καὶ τοὺς μὲν περικειµένους 

τοῖς νεανίσχοις δεσμοὺς περιῤῥηξαι, τοὺς δὲ ἐναντιου- 

µένους τῶν βαρθάρων ἀποχτειναι. (3) Ὁρμήσαντος 

δὲ τοῦ Φινέως πρὸς µάγην, καὶ τοῦ πλήθους τῶν Θρα- 

χῶν συνδραµόντος, φασὶ τὸν Ἡραχκλέα πάντων ἄριστα 

διαγωνισάμενον αὐτόν τε τὸν Φινέα καὶ τῶν ἄλλων 

οὐκ ὀλίγους ἀνελεῖν, τὸ δὲ τελευταῖον κρατήσαντα τῶν 

βασιλείων, τὴν μὲν Κλεοπάτραν ἐκ τῆς φυλακῆς προ- 

αγαγεῖν, τοῖς δὲ Φινείδαις ἀποχαταστῆσαι ην πα-- 

τρῴαν ἀρχήν' βουλομένων δ᾽ αὐτῶν τὴν μητρυιὰν µετ 

αἰκίας ἀποκτεῖναι, πεῖσαι τῆς μὲν τιμωρίας ταυτης 

ἀποστῆνχι, πρὸς δὲ τὸν πατέρα πέμψαντας εἰς τὴν 

Ῥχυθίαν, ἐκεῖνον παρακαλέσαι τῶν εἰς αὐτοὺς ἀνομη- 

µάτων λαθεῖν κόλασιν. (4) οὗ Ὑενηθέντος, τὸν. μὲν 

Σχύθην τῆς θυγατρὸς καταγνῶναι θάνατον, τοὺς ὁ ἔχ 
Δ ο Χ 

τῖς Κλεοπάτρας υἱοὺς ἀπενέγκασθαι παρὰ τοις Οραξὶ 
σ 

Τ 

Οὐκ ἀγνοῦ δὲ διότι τινὲς τῶν µυ- δν /Τ / 

δόξαν ἐπιειχείας. 
ο / Δ «σδ 3 Γὰ ΔΝ οὖ 

θογράφων τυφλωθῆηναι φασι τους Φινείδας ὑπο του 

ζ σος ᾷὃ τ / β 7- 

πατρός, καὶ τὸν Φινέα τῆς ὁμοίας τυχεῖν συμφορᾶς ὕπο 
/ ολ ν νι. -ε πο, λ : 

Ῥορέου. (6) Ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ᾿Ἡραχλέα τινες παρα: 
/ Ν λ »] ς 

δεδώχασι πρὸς ὑδρείαν ἐξελθόντα κατὰ τὴν Ἀσίαν ὑπὸ 
-. σὸ Ν πα οί 5 ΑΣ πα 

τῶν Ἀργοναυτῶν ἐπὶ τῆς χώρας ἀπολειφθῆναι. Κα 
λ / σας ς ον 3 3 

θόλου γὰρ τοὺς παλαιοὺς μύθους οὐχ. ἁπλῆν οὖδε συµ. 
/ π. ω/ / 

πεφωνημένην Ἱστορίαν ἔχειν συμβέδηκε. (6) Διόπερ 
3 5/ ο. κά ν 3 

οὐ γρὴ θαυμάζειν, ἐάν τινα τῶν ἀργαιολογουμένων μ 
ἆ » » Ν ασ αλεί 

συμφώνως ἅπασι τοῖς ποιηταῖς καὶ συγγραφεὺσι συγ 
ἤ 

Δ Δ [ῶν ή -. Δ 

χρίνωμεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς Φινείδας λέγεται την 
τι ο ε ΐ 

α / -. με Δ ὰ / κ 

βασιλείαν παραδόντας τη μητρι Ἐλεοπατρα ο 
.. ου ο Ρ] .. “ ε ο] ο 2 

τεῦσαι τοις ἀριστεῦσιν. () Ἀναχθέντας ὃ αὐτοὺς εΧ 
3 λ / ν κ. 

τῆς Θράχης καὶ κοµισθέντας εἰς τὸν Ἠόντον προσχειν 
: 

-ω / . ρω 

τῇ ΓαυριχἩ; τὴν ἀγριότητα τῶν ἐγγωριίων ἄγνοούῦντας. 
- ν ο ο η ον ον η . 

Κόμιμον γὰρ εἶναι τοῖς τὴν χώραν ταύτην οἴχουσι βαρ 
υ . 

θάροις θύειν Ἀρτέμιδι ταυροπόλῳ τοὺς χάταπλεοντας 

η 

λ 9 / 3 ω” ϐ . 

Φφασι την Τφιγενειαν ἓν τοις υστερον ξένους: παρ᾽ οἷς ν ἵ | 

Ἰβόνοις ἵέρειαν τῆς εἰρημένης θεοῦ κατασταθεῖσαν θύειν 

τοὺς ἁλισκομένους. 

ΧΙ Υ. Ἐπιζητούσης δὲ 

χτονίας αἰτίας, ἀναγκαιον ἵν, ἄλλε 

χαὶ τῆς παρεχθάσεως οἰκείας ἐσομένης ταῖς τῶν Α ργο- 

ναυτῶν πράξεσι. Φασὶ γὰρ Ηλίου δύο γενέσθαι παι- 

ο ῃ ο 

τῆς ἱστορίας τὰς τῆς ξενο- 

βραχέα διελθεῖν, ἄλλως τε 

/ αλ λ λ ο, α 

δας, Αἰήτην τε καὶ Πέρσην” τούτων οξ τον μὲν Αἰήτην 
.- ο ο 7 / Δ ὃ 6 5» ο 

βασιλεῦσαι τῆς Κολχίδος, τον ὁ ἕτερον της Ταυρικῶς, 
: τν -. 3 / λ / 

ἀμφοτέρους δὲ διενεγκεῖν ὠμοτητι. () Και Πέρσου 
: 8 - / ζά / . Δ 

μὲν Ἑκάτην γενέσθαι θυγατέρα» τόλμη και παρανοµίᾳ 
/ ον 3, 

προέχουσαν τοῦ πατρός’ φιλοχύνηγον ὃ οὖσαν ἐν ταις 
ἕ 

λ ο. / αρα ο ός. 

ἀποτυγίαις ἀνθρώπους ἀντὶ τῶν θηρίων κατατοζευειν. 

η ο ὁ / ; / Ξ Ξ 3 

Φιλότεχνον ὃ᾽ εἰς φαρμάκων θανασίµων συνθ σεις 
νο 3 ο ὰ ως ν 

νοµένην τὸ καλούμενον ἀχόνιτον ἐξευρευ, Ἆαὶ της ἔχα 
ν κ» ο / / .ν 

στου δυνάμεως πεῖραν λαμθάνειν μ.ισγουσαν ταις Οι90- 
8 αλ / 3 

έ Ἱς ξέ φαῖς. «Ἐμπειρίαν δὲ μεγάλην ἐν 
µέναις τοῖς ξένοις τροφαῖς. Μι ειρ μεγάλην 

τούτοις ἔχουσαν πρῶτον μὲν τὸν πατέρα φαρμαχῳ θια” 
ο /Υ Δ α) 3/ » 3 σα 

φθεῖραι, καὶ διαδέξασθαι τὴν βασιλείαν, ἔπειτ Άρτε 

ξέγους { ὶ λ . - ζ 

µιδος Ἱερὸν ἱδρυσαμένην, καὶ τους Χα ταπλέοντας 
Γ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Δ. (297, 988.) 

Η{ πα], δη] ατηαῖδ, οΡΕΠΙ αἀο]εβοσπάρας Ρτορίατ ϱο- 

βηα{ἴοποπα α([ογμηί; οἳ οοπ/αοίῖς ἵρβογιαπῃ γ]ποι]ς, ααἰά- 

αυῖά Βαγβατογάπῃ τοβῖδίοραί, πιογ{ ἱταδυηί. (9) Οππῃ ΥοΓο, 

εοπου δι ΤΗγασπα {ασίο , ο/απα ΡΗΙΠΘΙΙ5 ἵπ αθἴ6Ιῃ ϱτοςθ(θ- 

το, Ποιομ]ας {ογ{ςδίπιο ἀἱππϊοσπάο οἱ ταβθΠα αἱ αΙογΙΠΩ ΠΟΠ 

Ραµ605. Ιπίογαπη{. Ἠοασία ΙΠ5αρεΓ Ροβµία5, ΟΙεοραίταπι ϱ 

«αγσθγο αχδο]ν1{, εἰ ΡαίεΓηΙ πα(ἶς Ῥμ]ηαί τορηΠη γ]πασα- 

ΥΠ. Ηἶ5, παπα ΙσΠοΟΠΙΙΠΙΟΣΙΠΙ ἆθ πογσγσα δαρρΙοΙαΠα 5Π1ΘΓς 

ἀαεσγονῖβδεπέ, απείον ογαί αἱ αν Ίου βἱρί {οπιρεναγεηί; 5εἡ 

πη]ςοῖ5 ΡΟΗΗ5 ἵπ ΘΟΥ{ΠΙαΠΙ πα 15 αἆ ραΐγθήι, ΗΡΕΓΗΠΗ γ{η- 

(4) Ωιο [αείο, Βογίμα 

Πο. οαρῖ15 Ρ6ΠαΠΙ τοσα; ΟΙεοραίτα αιίθηι πα Ἰαμάθηι 

αῑοία Παζἱσίππα 1ρ5ί ρου {ογσοέ. 

ηοάθξα οί ααπἰίας αραιά Τμτασας οοπδοηυυπίαν. Νεο 

Ιδηογο {αρι]αγάπη οοπιπιοπίαίογοςδ ποηππα]ος Ῥμϊπίάας5 α 

ῥαΐγθο οχοορα({ο8, ΒΕΠΕΠΙ4ΙΙ6 οοάςπ οα]απη]ία(ἶς σεΠοτθ α{[6- 

οίαΠ ἃ Ῥογθα {ταάενο. (0) Τίσπ(πα Ἠοτοπίοπι ααπαπάὶ 

οαιβᾶ ἀἰστοβδιιπα αὐ Αγδοηαιιῖς ἵπ Αξία τοοίαπα (ΐ556 ΠΟη- 

παΗ{ ρογρεηί. Τη ρτϊδοῖς οπίπα [αρ]16 π]]α οπαηίηο. 51Π]- 

(6) Παιά 

ουσο πναπάπα οδί, οἱ ἵπ απαπίαπρας Π5 τουεηςεηαἶρ 

Ῥ]εχ οἱ ρου οπιπῖα δ1ρί οοηδεη/{ίθης ο5ί Ηϊδίοτία, 

οΙΠ μοσίῖς οἱ δοπρίοτίρι5 αἰῖς ποη πρίααο πορί5 οοπγοπ]αί. 

Ῥμ]ηίάας {απποη Γεναπέ, τοσο πιαίγί οοΏςΘΞΡΟ, πι εγοῖ- 

Ῥι5 π]Η(αίαπη αρ1ΐ55ο. (7) Οἱ εκ Τηνασία ἵπ Ῥοπίαπῃ 5αῦ- 

Υοο, Τα] ΟΠ6Γ5ΟΠ65Ο ΠαΥοΙη αβρΠοπατΙη{, 46 {ογ]ίαίο 

ΠοοΙαΓΙΠ ΩΙ] Μαροηίος οοπηροτίΗπῃ. Μος 1ρί ΒατραΓῖς 

ογαί αἀγοσίος οο 1ου Ποβρίίες Ῥίαμαω Ταμτ]ου» ΙΠΙΠΙΟΙαΤΘ. 

Αριιά 4ος Τρ]ήσοπία ροδίπποά ση, 46 βαθοτάο», 4ποδοΙΠ- 

άπθ οορίδδδηέ, ἂ4 αΓαΠ1 Πασίοςςε {εγίαγ. 

ΧΙΙΝ. Πίο, απ Ηἱςίοτῖα 14 ΤαΠο ροδίμ]εί, οβ 15.5 ἴαπη 

ποίαγία: αἀγοπαταπη «415 ραιοῖς οχρ]όαγθ ΠΟΡ οροτίδί; ργοο- 

φογπα αάπη 1ορας Αγροπαίαγαπη σο5/15 ἀἰργεδρίο Ἰναρο 6Οπή- 

Ροΐοιο΄ γἱάσαίαν.  Ρο16ΠΙ 4105 ΡγοσΓ6ᾶ5Ρ6 Π1ο5 ππειποταπί, 

Αῑοίοη νἰάσ]ίσοι οἱ Ῥ6ΙδοΠ, ἄΠογα 1ο Οο]οάίΒ5, Πίο 

Τα νήος τοι ἐθηαῖξ. Πηβίρηίς ἵπ αίτοσπε ογαἀε[ίας. ϱ) 

Ἐκ Ῥοευδα Ἠοσαίε σοπί(α οδί, απἀασία αἱ ἐπιπιαπιίαία ραἑγεῦῃ 

απίογοπίοης.  Ὑοπαίἰοηί οηίῃ ἀθαίία, οἱ πΙμΙ] Ργαἆσ) 6Ἀρθ- 

ναί, Ρο Ῥο5ἱ5 Ἰοπιπος. Ιου] οομββεθαί. Τη πιογ[][ευίς 

4ποφιθ Ρανηιασί5 5ο]1ευίος εοπαροπεπά(δ οχοτοέαία, αθοΠ]- 

{πιη, αιοᾶ τοσπηέ, ηγοπίέ. Αο ἄθ οι/αδᾳπε παίπτα εἶ ε{- 

βοποϊίαίο οχρονϊπιοπίαπα οερῖί οἱρίς Ποδρίθιη Πλ ΡοΓΠΙΙ- 

«εσῃς. ο Ηίπο πασπαϊα 6οηδεουία Ρο αμα, ΡΓΙΠΙΟ ῥᾶίΓοΠΙ 

ποµθο οχδἠμχίέ, δἰνίααο γορηυη αδυγραγ{{ ἀεϊηάο (απαπι 

ία. οχσίηιιχί{, αά αποά Ιοβρίίον πανίρας 4ΡΡΙΙΔΟ5 Ρίο 



10 

10 

(289, 500) 

θύεσθαι τῇ θεῷ καταδείξασαν, ἐπ᾽ ὠμότητι διονομασθῇ- 

ναι. (3) Μετὰ δὲ ταῦτα συνοικήσασαν Αἰήτη γεννῆσαι 
Δ / 

δύο. θυγατέρας, Κίρχην τε καὶ Μήδειαν, ἔτι δ᾽ υἱὸν 
/ Δ λ 3 / 

Αἰγιαλέα. Καὶ τὴν μεν Κίρχην εἰς φαρμάκων παν- 

τοδαπῶν ἐπίνοιαν ἐκτραπεῖσαν ἐξευρεῖν ῥιζῶν παντοίας 
φύσεις καὶ δυνάμεις ἀπιστουμένας. Οὐκ ὀλίγα μὲν 

γὰρ ὑπὸ τῆς μητρὺὸς Ἑχκάτης διδαχθΏναι, πολὺ δὲ 

πλείω διὰ τῆς ἰδίας ἐπιμελείας ἐξευροῦσαν, µηδεµίαν 

ὑπερθολὴν ἀπολιπεῖν ἑτέρα πρὸς ἐπίνοιαν φαρμαχείας. 

(4) Δοθῆναι δ αὐτὴν εἰς γάµον τῷ βασιλεῖ τῶν Σαρ- 
. λη Υ / ἵ σ / Δ στ. 6 

ματῶν, οὓς ἔνιοι Σκύθας προςαγορεύουσι. Καὶ τὸ μὲν 

πρῶτον τὸν ἄνδρα φαρμάχοις ἀνελειν, μετὰ δὲ ταῦτα 

τὴν βασιλείαν διαδεξαµένην πολλὰ κατὰ τῶν ἀρχομέ-- 
νων ὠμὰ πρᾶξαι καὶ βίαια. (6) Διόπερ ἐκπεσοῦσαν 

τῆς βασιλείας , κατὰ μέν τινας τῶν μυθογράφων φυγεῖν 

ἐπὶ τὸν Ὠκχεανόν, καὶ νησον ἔρημον χαταλαθομένην 

ἐνταῦθα μετὰ τῶν συμφυγουσῶν γυναικῶν καθιδρυθ]- 
ναι, κατὰ δέ τινας τῶν ἱστορικῶν ἐκλιποῦσαν τὸν Πόν- 

τον κατοιχῆσαι τῆς Ἰταλίας ἀχρωτήριον τὸ µέχρι τοῦ 
τω / / / 

30 νυν ἀπ᾿ ἐκείνης Βίρχκαιον ὀνομαζόμενον. 
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ΧΤΝΙ. Την δὲ Μήδειαν ἱστοροῦσι μαθεῖν παρᾶ τε 

τῆς μητρὸς καὶ τῆς ἀδελφῆς ἁπάσας τὰς τῶν φαρμάκων 

δυνάµεις, προαιρέσει δ) ἐναντιωτάτῃ χρῆσθαι: διατε- 
λεῖν γὰρ τοὺς χαταπλέοντας τῶν ξένων ἐξαιρουμένην ἐκ 

τῶν κινδύνων. Ἰαὶ ποτὲ μὲν παρὰ τοῦ πατρὸς αἱ- 
ο / Δ / ἀ οο / .) /' 

τεῖσθαι δεήσει καὶ γάριτι τὴν τῶν µελλόντων ἀπόλλυ-- 

σθαι σωτηρίαν, ποτὲ δ᾽ αὐτὴν ἐκ τῆς φυλαχῆς ἀφιεῖσαν 

προνοεῖσθαι τῆς τῶν ἀτυγούντων ἀσφαλείας: τὸν μὲν 
λ 3/ λ λ ο Αλ λ 2 / 3 / δν ο) ὃν 

γὰρ Αἴήτην τὰ μὲν διὰ τὴν ἰδίαν ὠμότητα, τὰ δ) ὑπὸ 

τῆς γυναιχὸς Ἑκάτης πεισθέντα, προςδέζξασθαι τὸ τῆς 
[ή σω 

(9) Ἀντιπραττούσης δὲ τῆς Μη- 
/ ΝΑ | ο ή Ζ νά / . Δ 

δείας ἀεὶ μᾶλλον τῇ προαιρέσει τῶν γονέων, φασὶ τὸν 
3 ο» ΔΝ 

Αἰήτην ὑποπτεύσαντα τὴν ἐκ τῆς θυγατρὸς ἐπιθουλὴν 

εἰς ἐλευθέραν αὐτὴν ἀποθέσθαι φυλακήν" τὴν δὲ Μή- 
ο αἱ οὐ » 3 / ε ; Π 
δειαν διαδρᾶσαν χαταφυγεῖν εἴς τι τέμενος Ἡλίου χεί- 

ς / 

µενον παρὰ θάλατταν. (8) Καθ ὃν δὴ χρόνον τοὺς 

Ἀργοναύτας ἀπὸ τῆς Ταυρικῆς κοµισθέντας νυχτὸς κα- 
.. ο / 

ταπλεῦσαι τῆς Κολγίδος εἷς τὸ προειρηµένον τέμενος. 

Ἔνθα δὴ περιτυχόντας τῇ Μηδεία πλανωμένῃ περὶ 
ο-ω Δ ο 

τὸν αἰγιαλόν, καὶ µαθόντας παρ᾽ αὐτῆς τὸ τῆς ἔενοχτο- 

νίας νόμιµον, ἀποδέζασθαι μὲν τὴν ἡμερότητα τῆς παρ- 

θένου., δηλώσαντας δὲ αὐτῇ τὴν ἑαυτῶν ἐπιθολὴν πάλιν 

{ 
ξενοχτονίας νόμιμ.ν. 

απ] / ” Ν [ά νι 3 ουν { ον 

παρ ἐκείνης μαθεῖν τὸν. ὑπάρχοντα αὐτῇ χίνδυνον ἀπὸ 

τοῦ πατρὸς διὰ τὴν πρὸς τοὺς (4) 
ο». Ἅλ ο. / / λ λ τ/Ν 

Κοινοῦ δὲ τοῦ συμ.φέροντος Φανέντος, τὴν μὲν Μήδειαν 

/ / 

ξένους εὐσέδειαν. 

3 /' / »] ϱ. / λ / 

ἐπαγγείλασθαι ᾽συνεργήσειν αὐτοῖς µέχρι ἂν συντελέ- 
- /͵ - σωσι τὸν προχείµενον ἆθλον, τὸν δὲ Ἰάσονα διὰ τῶν 

/  -Ὁ / ὅ / -Ιβαὶ ον / 6 ὄρχων δοῦναι πίστεις ὅτι γήµας αὐτὴν ἕξει σύμθιον 
-ω ο λ μ ο λ 

ἅπαντα τὸν τοῦ ζην χρόνον. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς 
4 ω / ν 

Ἀργοναύτας ἀπολιπόντας φυλακὰς τῆς νεώς, νυχτὸς ὅρ- 
νὰ λ ο Αν / .Ἱ Δ / δ/ . 

μῆσαι μετὰ τῆς Μηδείας ἐπὶ τὸ γρυσόµμαλλον δέρος 
ο ῃ ω Α .) τον Ἂ περὶ οὗ τὰ κατὰ µέρος οἰκεῖον ἂν εἴη διελθεῖν, ἵνα µη- 
ο / /{ 

δὲν τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν ὑποχειμένην ἱστορίαν 

ἀγνοῆται. 
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γ{ομπη]ς 46: δασγίΠοατ 1ης ΗΜαἱέ; ου οἱ {αἲῖς ΠΟ Γης υρίαια 

εθ]ευεῖς. (5) εία. Ῥοξίοα πηρία, ἀπας αἱ παίας Οἵγοση οἳ 

Μεάεαπι, ΠΠππησιο ΑΓβίαΙεΙπα Ροροτή. Οἶτεο αἲ πησᾶῖσα- 

πΙΘΠ{ΟΤΗΠΗ οΓηΠΙ5 σοηογῖς φο]]ογίίαηα οοηΥοιδα ηϊγαβί]ος να- 

τΙαΤΗΠΑ Γα4ἱ6ΙΠὰ παίανας οἱ γίγος ἱπογοά]ρί]ος Ἱπγοπί{. Νοι 

Ραπόα φπΙάεία εχ πιαί(γίς ἀἰκαίριίπα Ἠαμφδοταί, 5οᾷ πηπ]ίο 

Ρ]αΓὰ 8ιιο Πηροπίο θίπάίοφε ο {Σ Ἱέα αἱ πμ! οπἵ(παπι αἆ 

εκοεΠεπ[ῖαπι αγῇ1δ πιοδΙσαπιοπίατίω [αοργοί τοπ. (4) 

Ηωο ΒαΓΠΙΔίΑΤΗΠΙ, 4ος Βογίχας ποπηα] γουαηί, τος ἵη 

ππα(γΠπηοπΙαΠα Ἰοσαία. ῥ{. 56ἆ οἱ ππαγππη Ὑοποπο δδίαΠ, 

εί ουσπραίο τθσπο πππ]ία ογιἀσΠ{αίἶς οἱ γἱο]οηίία» ἵπ 5 να ἴίος 

εχαπηρ]α εαἰάΙ. (5) 146ο τορπο, 5οοππάαπα δερίοτας ΠοΠ- 

πμ]]ο5, ο]οοία {αραπι αά Ο6ρΗΠΙΠΑ ἱπίομα[ί, αἱ ἀοξογίαπι 

066ΠΡάΠΕ {ηδι]απη, ΙΤ πη]ἰοίθς (15ο φοοῖῖς 1Ρί 601Π56- 

απ. Ὀί α νεγο Ιςίοτίοί ργοάμηέ, το]ἰοίο Ῥοπίο, ἵπ Ρτ0- 

πιοπίοπίο αποάαπῃ Πα[ία., αποά παΠο 4ποσι1ο οοία(ἶς Οτο ΕΠα 

εκ ἴ]α αρρο]αίατ, Παρίαπᾶϊ Ιου αεοορῖ{. 

ΧΙΙΥΙ. Μεάθαπα ροττο (παπί ἆα απίγεγδα (ἱάεια ϱ]ιαί- 

πΠαΟΟΡΙΠΑ {αου]ίαίο α πηαίτο αἴᾳπα 50Τ0Υ6 οἱοθίαΠα 6556: 5ο4 

Ρ]απο οὐηίτατίαπι αδιας ΤαΠΙΟΠΘΙΗ Ἰης[Π{πίςδο. ΝαπΙ Ρογροίιο 

ἵη 1ου ορεγαπ ἀ4εάΙί, αἱ αρρα]δος ας Πορρίίος ο υΙία; ρογ]- 

οσ1ο οχἰπ]θγαί; αἱ απαπάἆοαιθ ργοσῖρας ας σια[ία ἀαπιηαίο- 

τΙΠΙ ςα]αίθιη α ρατθηίε Ιπροίτατα, απαπάοααα δια ργπάεηίία 

ἀῑπηϊςοῖς ο 6αγζστο οαρ/ϊνίς ἱποο]απηίαίαπα ΡΓοβία16. ἈΝαηι 

ΑΞοίος, ἴαπα αΏ Ιπσοπ]ϊ (ογοσῖα Ἱπιρι]δας, ίππι Ηοσαία, κογῖβ 

Ῥαγβήαδα Ιπάποίας, πιασίαπάἰ Ἱιοδρίΐο πἹοΓαΠη π{απη(ιθ αρ” 

Ρτοβαίαπα Παβοραί. (2) ΔΑί απαπι Μεάαα ἵπ ἀῑες π]ασί5 Π]α- 

σίδαιο ρατοηίπα γο]απία({ ας 5{αάῑῑς αἀγοιςαγείας, 46 Ιηδίά ης 

φαβροσίαῖη Ἰμθιοο Π]ίαπι οιδίοἀία ἀξείες ἰπαδΙάΙέ: εκ αὖα 

ίαπιοη. [πσα ἵηπ αποάάαπι Φο]ἱ5 {ΕΠΙΡΙΗΠΙ , αἆ Πέας πλατῖς 5ἷ- 

ίαπι, εἶαρξα οδί. (9) ῥαρ Ἰάσπι ἵεππρας Ταυγίσαπι ργῶ{6- 

γοσίί Αισοπαπίῶ ποσία ΟοΙομίάεπι, απο Ιου (ΑπΙΠΑ Πας 

οιαί, αἰἠπσιπί. Τί Μεάσα οἶτοα Πας οιταπ{ἶ οβτίαπη [ας 

ἆο ποίατῖο Ποβρίιπα Ιασααπάογαπι τα οοσηοδουηί : ΠΙ- 

Ῥ]εχίααα νυἰταἰπίς Παπιαπίίαίεπα, ἆς δαἱς 68Π1 οοηδΙΙ5 εἰ 

οαρίῖς ουαάηί; οἱ απαπία 1ρ5ί ρετίοπ]α οἳ ρἱείαίεπι ε’ρβᾶ 

Ποδρίέος ἃ ραΐγο Ίαπα ΙπηπηΙπεαηξ, εοπίτα σοτ[ίονος βΠί. (4) 

Οιαπη ἰσί(ατ, απἱᾶ αχ ὤαπο αἰγίδαπο οοπηΠΙΟΚΙΙΠΗ ε5δεί, αρρᾶ- 

τοτγοί: Μοάσθα 56 Πάεἱεπῃ αἆ ΡΓᾶ"56Η5 οθΓίάΠΠΕΠ οΡθταΠη, πδαπε 

ἆ σπα αΏκοίνετοπί, οοαίαγαπα ε55ε ΡγοπηϊδίεΣ Ἰ450Π, Π46 ρου 

ἱα]αταπά πα ἀαία, Μεάεαπα Ρεγ οΠΊΠΕ νέο (επηρις Οια]αιηῖ 

οοηφοτίαπι αἳδί (π{αταπα. δροροπάϊ{. (5) Τατ Αιροπαπίας, 

γο]]είο παν Ίπη ῥργ5ΙάΙΟ, ποσία ουπα Μεᾶεα αἆ αα[ογοπά αι 

γο]]αςαπγουπη ῥτοβοἰδομπ{αγ, Ώε απο εχρ]οπία5 ο βοπρεπάί 

Ίοεις οί, πο απίά αἆ ργῶςοπίς Πἰφίουία εοσηΙΠοπεΠα Ρ6Γ: 

«ποης α ποβίῖς οπηἑ{αἴγ. 
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ΧΙΥΠ. Φρίξον τὸν Ἀθάμαντος μυθολογοῦσι διὰ 

τὰς ἀπὺ τῆς μητρυιᾶς ἐπιθουλὰς ἀναλαθόντα τὴν ἆδελ- 

φὺν Έλλην φυγεῖν ἐκ τῆς Ἑλλάδος. Περαιουμένων 
ἀ ο” 

δ) αὐτῶν κατά τινα θεῶν πρόνοιαν ἐκ τῆς Εὐρώπης εἰς 
λα / 3 ο λλ Δ λ θέ 

τὴν Ἀσίαν ἐπὶ κριοῦ χρυσοµάλλου, τῆν μὲν παρθένον 
3 - 3 ἡ {3 ΑΔ λα Ἡ Ἑλλή 

ἀποπεσεῖν εἰς τὴν θάλατταν, ἣν ἀπ᾿ ἐκείνης Ελλήσπον- 
ο / 

τον ὀνομασθῆναι, τὸν δὲ Φρίξον εἰς τὸν Πόντον πο- 
οσο λ ης 

ρευθέντα καταχθΏναι μὲν πρὸς τὴν Κολχίδα, κατὰ δε 

τι λόγιον θύσαντα τὸν χριὸν ἀναθεῖναι τὸ δέρος εἰς τὸ 

τοῦ Ἄρεος ἱερόν. (5) Μετὰ δὲ ταῦτα βασιλεύοντι τῆς 

Κολχίδος Αἰήτη χρησμὸν ἐκπεσεῖν ὅτι τότε καταστρέ- 

Ψει τὸν βίον, ὅταν ξένοι καταπλεύσαντες τὸ χρυσόμαλ- 

λον δέρος ἀπενέγχωσι. Διὰ δ) ταύτας τὰς αἰτίας καὶ 
3 ν/ ο λ 3 / . α / ΔΝ σὅ, 

διὰ τὴν ἰδίαν ὠμότητα καταδεῖξαι θύειν τοὺς ξένους, 
5) ο / .) ο! / Δ ο 

ἵνα διαδοθείσης τῆς φήμης εἰς ἅπαντα τόπον περὶ τῆς 
7} 3 / ον Δ οω [4 .] όρος λ τά . 

Κόλγων ἀγριότητος, μ.ηδεὶς τῶν ξένων ἐπιθῆναι τολμήση 
ο Κο ος ο ης νεος τος " 

τῆς χώρας. Περιθαλεῖν δὲ καὶ τῷ τεµενει τεῖχος Χαὶ 
η Ν 3 .ω ο 3 κω νο 3 

φύλακας πολλοὺς ἐπιστῆσαι τῶν ἐκ τῆς Ταυρικῆς: ἂφ 
τας λ ν» ὁ ΔΝ ο / 

ὧν καὶ τερατώδεις παρὰ τοῖς Ἓλλησι πλασθηναι μύ- 

θους. 
οσο / η] 3 »” / λα 

τὸ τέμενος ὑπ]ογον, δράκων δ᾽ αὐτοῖς ἐτήρει τὸ θερος», 
υ ; Ἴ 

(8) Διαθεθοῆσθαι γὰρ ὅτι πυρίπνοοι ταῦροι περὶ 

ο . / ’ κ. [ὰ / 

ἀπὸ μὲν τῶν Ταύρων μµετενεχθείσης τῆς ὅμωνυμιας 
9 Δ ο ο 5 / η Αν ποὺ οω λ ἃ τι 

ἐπὶ τὴν τῶν βοῦν ἰσχύν, ἀπὸ δὲ τῆς κατὰ τὴν ξενοχτο- 
οω . 4 . / 

νίαν ὠμότητος πΌρ πνειν τοὺς ταύρους μ.υθολογηθέντος" ᾿ 
τ] 

οα ο Δ ’ ’ 

αραπλησίως δὲ τοῦ τηροῦντος τὸ τέμενος Δράχοντος 
/ Δ Δ Ν 

ὀνομαζομένου, μετενηνοχέναι τοὺς ποιητὰς ἐπὶ τὸ τε- 
υ . 

ον νι) (4) Τῆς ὃ 
[ή / Ἆ λ λ λ ο /” 

ὁμοῖας μυθολογίας ἔχεσθαι καὶ τὰ περὶ τοῦ Φρίξου λε- 

ων Δ λ -ω / 

ρατῶδες καὶ καταπληχκτικὀν τοῦ ζφου. 

/ ο» λ 3 / ιά Δ 2 Δ Αν 

γόμενα. Διαπλεῦσαι γὰρ αὐτόν φασιν οἱ μὲν ἐπὶ νεὼς 

ροτοιὰν ἐπὶ τς ποώρας ἐμούσης χριοῦ, καὶ τὴν "Ελ- προτοι Ἰν ΕΤ ᾖα τρῴρας εἴ. ση ρ » Χ Ἰ 
λ ρω / ο πο η πω πμ ρω 

λην δυςφοροῦσαν ἐπι τη ναυτία; χαὶ 9ιὰ τοῦτο ἔπι του 
. υ . 

3 ο ΄ λ / 

τοίχου τῆς νεὼς ἐχκύπτουσαν, εἷς τὴν θάλατταν προ- 

πεσεῖν. 
λ ο. /' 3 μ ο 

ὄντα γαμόρὸν Αἰήτου, παρὰ τοῖς Κόλχοις ἐπιδημσαι 

τρ ος 
(ϱ) Ἔνιοι δέ φασι τὸν βασιλέα τῶν Σκυθῶν, 

καθ ὃν καιρὸν ἁλῶναι συνέθη τὸν Φρίξον μετὰ τοῦ 

παιδαγωγοῦ. ᾿Ἠρωτικῶς δὲ σχόντα τοῦ παιδός, λαθεῖν 

αὐτὸν ἐν δωρεᾶ παρ᾽ Λἰήτου, καὶ καθάπερ υἱὸν γνήσιον 

ἀγαπήσαντα καταλιπεῖν αὐτῷ τὴν βασιλείαν. ΊΤὸν δὲ 

παιδαγωγὸν ὀνομαζόμενον Κριὸν τυθῆναι τοῖς θεοῖς, 

καὶ τοῦ σώματος ἐκδαρέντος προςηλωθΏναι τῷ γεῷ τὸ 

δέρµα κατά τι νόµιµον. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα Αἴήτῃ 

γενοµένου χρησμοῦ, καθ ὃν ἐσημαίνετο τελευτήσειν 

αὐτὸν ὅταν ζένοι καταπλεύσαντες τὸ τοῦ Κριοῦ δέρος 

ἀπενέγχωσι, φασὶ τὸῦ βασιλέα τειχίσαι τὸ τέμενος καὶ 

φρουρὰν ἐγχαταστῆσαι; πρὸς δὲ τούτοις χρυσῶσαι τὸ 

δέρος, ἵνα διὰ τὴν ἐπιφάνειαν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν 

ἐπιμελεστάτης ἀξιωθῇ φυλακῆς. Ταῦτα μὲν οὖν ἐξέ- 

σται τοὺς ἀναγινώσκοντας κρίνειν πρὸς τὰς ἰδίας ἕκά-- 

στου προαιρέσεις. 

ΧΙΥΠΙ. Τὸν δὲ Μήδειαν ἱστοροῦσι καθηγήσασθαι 

τοῖς Ἀργοναύξαις πρὸς τὸ τὸν Ἄρεος τέμενος, ἀπέγον 

ἑθδομήκοντα σταδίους ἀπὸ τῆς πόλεως, ἣν καλεῖσθαι 

μὲν Σύδαριν, ἔχειν δὲ τὰ βασίλεια τῶν Κόλγων. Ἡρος- 

ελθοῦσαν δὲ ταῖς πύλαις κεχλεισµέναις νυκτὸς τῇ Ταυ- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΠΚΕΛΕΣΤΟΥ ΡΙΡΑ. Δ. (5ρο, 501.) 

ΧΗΕΥΗΠ. Ῥμήχηπα, Απαππαπ[ῖς βΠανα, αἆ ἀσοπαπάατη 

ΠΟΥΕΤΟΦΑ Ιηδίάἶα5, ο Ογοροῖα 6Π1 Ἠσ][ο Ραγπ]ᾶΏᾶ 5ΟΓΟΓΘ ΡΥ0- 

{αρίδ5α ποηοταΠ{. Ώιπαιο ΠΟΠ. 816 46οΥΙΙΑ Ἠιοηίέα Τη 

απγαί γε]]ονῖς αγεία οχ Ἐτορα ἵπ Αδίαπι {γαΠΦΥΘΗΙΠίΗΥ, αο- 

οἷαἷί αἱ ρυσ]]α η Ῥοπίαπα, επὶ Ἠε]]ος αΏ 6ο ΠΟΠΊΘΗ παπα, 

{ουΐα ἀε]αρετείαν. Ῥ]ητίχας απίαοπα ςαἴγις 1η Οο]ομίάεπι 4ο- 

Ρονίαία5, απείοπῃ Ί155ι ογασυ] ασ ]βσαξ, οἱ πιασία γα] 

(9) Ῥορί ας οι ᾱ- 

επ]οτεχ ἀοθείας, πιογίοη {απο οΡΙΗγΠ1, 4πάπα αἀγοηα Πᾶ- 

Τη 5ασΓατίο Ματίϊς ἀαάϊσαίαπη 5α5ροπα{. 

{βίο πο Ῥγο[οοΗ απγίουπηππη 1ρδί γα] α5 αμςία]δδοπί. Πως 

6(5ο έ8ιδα, Ργῶίθι Ἰηδίίαπι αἰίας ογιάομµίαίοπα, Ἰοηπήηθη 

ΠΙΟΥΙΕ, αἱ Ποξδρίίπα οάἴρας Πίατοί, πο, {αηία 5εΠ]]οσί αἴγο- 

Οἑα[]ς (απια Ρογ οἵηηες π)ῖααθ ἴετγας ἀῑνα]σαία, ῬοτοριίΠο- 

ΤΗ (δα Πα Ῥοάσπῃ τορίοηϊ ΙΠί6Γγε οπάθτοί. Ματο 4ποαπε 

(οππρ]απα οἰνοπηιδερςίέ, ΥαΠάππιααθ πη ας Ταυτίοἳ ρτορτ- 

αἴπτα ΙΠΙΡΙ εοἰ]οσανίέ: πας ρτοβ]ρῖοςὶς αραιά αγαξσος ΠσιηΕΙΗΒ 

πηαίογίαη Ῥταβήοταπι, (9) Ὁι επίπι αἲ 5 Ροτν]σαμη 

ο5ί, {αυτί Παπηπ]ας πατίριις ερ]ταπίας αἆ (απαῦα εχουραη{, οί 

ἄτασο γε]]ας οαδίοςΙ{. Ναπι ρτορίετ απηρὶσαἰ{αίεπα ΤααΓΟΓΙΠΩ 

ΏΟΙΠσΏη αἆ ΒοΜΠΙ γἰο]οηίίαπι ἀείοτίαπα ϱΐ, αἱ ΙπηπιαΠῖς 1ο- 

βρἰίππα ο0ρᾷος Εσππθπίο ἆο (ας Ίσπεπῃ α[ἸαπΗΡας ογίώπη 

Ργοβιη{. Ρατὶ οίαπι πηοάο ῥρτα[6οΙ Ὀτασοπϊς, οπῖ ἱεπηρ]ϊ 

ουβίοάῖα ἀοπιαπάαία {πθταί, ποπΙσΠ αὖἆ πιοηςδίτοδα» Πουρ]- 

Ἡδηιϊο Ῥορ/1ορ παίπταπῃ ροδία (γαάυχοταπή. (4) Νεο αὐ5Ιπηής 

{αρα]α ταίίο οδί ἆο Ρ]τῖχο. ΟΩπίάαπα οπῖπη ΡΗΤΙΧΗΠη ΠαγΙ 

(ταδυπί νοσίαπα, οπ]ας Ἱπ Ῥτογα {α6ἱ68 ατῖείϊ5 6χργοξςα {16- 

τή, οἱ Πσο]]οη, απαπῃ πα156ϱς πιο]εξ[ίαπῃ εγοπηίατα ἵη βαπίείθ 

(5) ΑΙΠ βογίμαναπι 

γόσθπι, εία ᾳοηστΙπα, αἆ Ο0οἶσ]ιος ἀϊνογίϊςδο 5η 1ά {απι- 

πανῖς Ῥτοππεγαί, ἵπ πιαγε ἀθο]άϊςςο. 

Ρας αἰμπί, απο Ῥητίκας οαπι ράᾶσορο οαρίας Γαί, οί 

4ΏΊογο Ριαοτί οπρίαπα, ηος 150 αἲ Αγεία ἀοπαίππα; 6π](Πθ 

{ηίαι ΕΠΙ Ἰαρπαϊ εοπηρ]εχαπα ῥτο Ἠογθάο οἱ 8ΙΕΟΘΞΞΟΤΘ ἴπ 

Τ6σΠΟ αἀορία»»ο. Ῥα.ἀασοδιπι Υετο, εαῖ ΟΙ, 14 εδί απθ- 

5, ΠΟΠΙΠ, 5 Ἱππππο]αίαπα, εἰ εογροΓῖ5 αχηνία 4ᾳ ΠἹογΕ 

[αΠ] ρανίοίρας αίῄχας. (6) Ῥορίοα ἄῑείαπη, οτασμἰο οάοσίαπη, 

ὤνα πί (πηο 6 γὶία οχοαξ, 6111 Ποβρίίε5 Αγίας ΡεΙεΠα αδ- 

Ροτιαπέ, ΙαοπΠ ΤΠΗΥΟ δερδίς5ο εἰ Ργο5Ιά[πηι αΏροβιίςςε, 

ας Ῥταίοιοα εοίπι Ἰ]αᾶ ἵπαπταςσο ρεγηίρεηί, υἱ Γαἱροῦ 

απτὶ αἲ ασοπταίογοπα πηϊἠίος ομβίοβίαπι αἰπετεί. Ώε Πΐ5 

τογο Ἰεείογαπα απἰσπίαθ Ππίορταπα ϱτο Ἰαρίέα /α1οίαπῃ Ῥει- 

πηὶσΙτη ο{. 

ΧΤΙΝΠΠΙ. Οείεγαπι Μεάσα ἀποθιη 56 ΑΤαοηαιϊς αά αν- 

ες «αστανίαπη Ρε ρεβαί, Ῥίβδιίαπα Ίος ογαί ποη Ἰοηρίας 60- 

Ριασίπία 5ίαά[ς αἲ π1ρ6, απάΠη ογμαγῖπι γοςβηί, ἃπ]α Ο9]- 

αιοτπ. τορία ἱπείσπεπι. Αά Ῥοτίας 16181 ποσία οεεἰαδα8 

ή ----- 
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ρικη διαλέκτῳ προς πρι τοῖς Ῥβαμροίς, (5) Τῶν 

δὲ στρατιωτῶν ο νμο προθύµως ὅ ὡς ἂν βασιλέως 

θυγατρί, φασὶ τοὺς Ἀργοναύτας εἰσπεσόντας ἐσπασμέ- 

τς τοῖς ξέφεσι πολλοὺς μὲν ο... τῶν Ῥαρθάρων, 

τοὺς ὃ ἄλλους διὰ τὸ παράδοξον Καταπληξαμένους ἐ θκ- 

ςαλεῖν ἐκ τοῦ τεμένους, χαὶ τὸ δέρος ἀναλαθόντας πρὸς 

) Παραπλησίως 

δὲ τούτοις καὶ τὴν Μήδειαν ἐ ἐν τῷ τεμένει, τὸν μυθολο- 

τὴν ναῦν ἐπείγεσθαι: χατὰ σπουδήν. 

Ὑούμενον ἄὔπνον δράκοντα ο αρ με τὸ δέρος 

φαρµάκοις ἀποχτεῖναι, καὶ μετ Ἰάσονος τὴν ἐπὶ θα-- 

λατταν χατάδασιν ποιήσασθαι, (4) Τῶν δὲ διαφυγόν- 
των Ταύρων ἀπαγγειλάντων τῷ βασιλεῖ τὴν γενοµένην 

ἐπίθεσιν, φασὶ τὸν Αἰήτην μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν στρα- 

τιωτῶν διώξαντα τοὺς Έλληνας χαταλαθεῖν πλησίον 

τῆς θαλάττης: ἐξ ἐφόδου δὲ συνάψαντα µάχην ἀνελεῖν 

ἕνα τῶν Ἀργοναυτῶν Ἴφιτον τὸν Εὐρυσθέως ἀδελφὸν 

τοῦ τοὺς ἄθλους Ἡρακλεῖ προςτάξαντος, ἔπειτα τοῖς 

ἄλλοις τῷ πλήθει τῶν συναγωνιζοµένων περιχυθέντα 

καὶ βιαιότερον ἐγχείμενον ὑπὸ Μελεάγρου φονευθῆναι. 
(6) Ἔνθα δὴ πεσόντος τοῦ βασιλέως καὶ τῶν “Ελλήνων 

ἐπαρθέντων, τραπΏναι τοὺς Κόλχους πρὸς φυγήν, καὶ 

κατὰ τὸν διωγμὸν τοὺς πλείστους αὐτῶν ἀναιρεθῆναι. 

Γενέσθαι δὲ καὶ τῶν ἀριστέων τραυματίας Ιάσονα χαὶ 
Λαέ έρτην, ἔτι δὲ Ἀταλάντην καὶ τοὺς Θεσπιάδας προς” 

αγορευοµένους. Τούτους μὲν οὖν βασιν ὑπὸ τῆς Μηδείας 

ἐν ὀλίγαις ἡ ἡμέραις τισὶ ῥίζαις καὶ βοτάναις θεραπευθῇ- 

ναι, τοὺς δ᾽ Ἀργοναύτας ἐπισιτισαμένους ἐκπλεῦσαι, 

καὶ μέσον ἤδη τὸ Ποντικὸν πέλαγος ἔχοντας περιπεσεῖν 

γειμῶνι παντελῶς ἐπικινδύνῳ. (6) Τοῦ δ᾽ Ὀρφέως, 

καθάπερ καὶ πρότερον, εὐχὰς ποιησαµένου τοῖς Σαμό- 
θραξι, λΏξαι μὲν τοὺς ἀνέμους, φανῆναι δὲ πλησίον τῆς 

νεὼς τὸν προςαγορευόµενον θαλάττιον Γλαῦχον. Τοῦτον 

ὃ) ἐπὶ δύο νύχτας χαὶ δύο ἡμέρας συνεχῶς τη νηὶ 

συμπλεύσαντα προειπεῖν μὲν Ἡρακλεϊ περὶ τῶν ἄθλων 

καὶ τῆς ἀθανασίας, τοῖς δὲ Τυνδαρίδαις, ὅτι προςαγο- 

ρευθήσονται μὲν Διόσκοροι, τιμῆς δ᾽ ἰσοθέου τεύξονται 
παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις. (7) ΓΚαθόλου δ’ ἐξ ὀνόματος 

προςφωνήσαντα πάντας τοὺς Ἀργοναύτας εἰπεῖν ὡς 

διὰ τὰς Ὀρφέως εὐχὰς θεῶν προνοίᾳ φανεὶς αὐτοῖς ση- 

μαίνει τὰ μέλλοντα γενήσεσθαι. Συμθουλεύειν οὖν αὖ-- 

τοῖς, ἐπὰν τάχιστα τῆς γῆς ἄψωνται, τὰς εὐχὰς ἄποδι- 

δόναι τοῖς θεοῖς, δι οὓς τετεύχασι δὶς ἤδη τῆς σωτη- 

ρίας. 

ΧΙΙΧ. Ἔπειτα τὸν μὲν Γλαῦχον δθναι πάλιν εἰς 

τὸ πέλαγος, τοὺς δ᾽ ᾽Αργοναύτας κατὰ στόμα τοῦ Πόν- 

του Ὑενομένους ο... τη Υὴ. βασιλεύοντος τότε 

τῆς χώρας Βύζαντος, ἀφ᾿ οὗ καὶ τὴν πόλιν τῶν Βυ- 

ζαντίων ὀνομάσίαι. β ϱ) ̓ Ενταῦθα δὲ βωμοὺς ἵδρυσα- 

μένους χαὶ τοῖς θεοῖς τὰς εὐχὰς, ἀποδόντας καθιερῶσαι 

τὸν τόπον τὸν ἔτι καὶ νῦν τιμώμενον ὑπὸ τῶν παρα-- 

πλεόντων. (8 ) Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναχθέντας, καὶ δια- 
πλεύσαντας τήν τε Προποντίδα καὶ τὸν Ἓλλήσποντον, 
'νεχδηναι τῃ Ἔρφαδι. Ἐνταῦθα δ᾽ Ἡραχλέους 
πέμψαντος εἰς τὸν πόλιν Ἴφικλόν τε τὸν ἀδελφὸν καὶ 
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αορθρἆθης Ταυτίσοα γἱσί]α5 Ἰίπσια αἰοφμέας, (ϱ) Ηὶ [ονος 

11, πἱροίο τορίς ΠΠ, ποη ομησίαηί{ει αροτίαη{. Π]σο. δι τῖ- 

οἱ Αιροπαιία οἰας1ς ἱτταπαραπέ, πηπ]ίος 4ᾳ Ῥατρανίς ο)- 

ἀμηί, εοἰδγοδήπο, το 5αΡῖία εοηδίθγηαίος, ο [Πο οχρε]]ηπί, 

6ἱ γο]]ογαο ἀἰτορίο, απαπα ο1Μἱ5δίηπο Ῥοβδιηέ, αἆ ΠΑΥΟΠΗ γοίτο 

οοπίοηᾶάπ{. (3) Ππίεισα Ποῦ 5ορηία5 Μοαάσα ΙΠΡΟΠΗΠΘΠΙ: 

ααθπ Πησιπί, ἴπ {επιρ]ο ἀπασοπαπ, οχαγίας αρῖηδ δυ]5 

ορπιρ]εχΗπῃ, ΥΘΠΕΠΟ Ῥογεπ]ογαί, εί οΙΠΙ Τ8δοπο αἆ Ώλάγο 

ἀαδοεπαῖί. (4) Πας Ἱγαρίοπο γορῖ ρογ Τανος5, ααὶ ἁῑι- 

ροταπί, 5Ιση]βσαία, Πιον οαπη η 1ρ5, αἱ αἆ πια έππο 

ογαηί, ἄ’ῶσος ρ6ι5οοί5, αἆ ΠαΤθ Π]ος οὔρπά[τ, οἱ δαί{α 

ΙΠΙΡΤΕΒΒΙΟΠΟ [ασία, ΙΠΙΠΙ ο Ατσοηαις ΠρΗαπι (1Η), 

Ῥαχγδίμεί, απϊ οργίαπαῖπα Πογοι]ί ἱππροτανίέ, (Γ46Π οα)- 

4Η. 5οᾶ απΠΙ οΙαΠῃ αἱ ΠπᾶςΠΟ ΦΟΟΙΟΥΙΠΑ ασηηῖπα οἰτοιηβιιςί 

νΙο]θη/ῖας5 9656 Ιπ[ογτοπί, α Με]εαστο ΟΙΊΠΘΦ ΡογἱΠΙΠΗΠΙ; 

ἵηπ 41ο σοηβ]οία τοχ ἵρ5ο οααἰί. (5) Πας νἰνίπίο αεθοηςῖ 

ναοί (ος Οο]όμίς Ἰηδίαπί, 60βαιιο Ἱπ ΓΙσαπα {απάσιη 

τοτίμηί, αἱ πιαχϊηπαπα Πογαπι ρατίοπι ἱπίον (ασίοπάαπα οσε]- 

ἀυσηί. Ἐκ ργποίρΙΏι {ΠΕΠ ΠΙΙΠΘΤΟ τ]πογα(ἶ δυΠ{ Ταδοη οἱ 

Ἱμαοτίας”, Ιίοπι(αθ Αία]απία αἱ Τ[ιαρρίαᾶα., Ο1ο5 Ῥαπεος ἵπ 

ίνα 465 Πατρίς ας γαίοίρις ἨΙοάθα οπΓαςδο ἀἰα αν. Τάση 

οοπηπιεαία πανί ἱππροτίαίο , ταίτο πιατε Ἰεσιπί. απ πιεάΙαπη 

5α]οαβαπί Ροπίαπα, πα 5αΡίία. πιασπο ούΠΙ ῬοτίοιΙο {οπι- 

Ροδίας οοογίίαγ. (6) 56ᾷ ααππ ΟΥρΙοιΙ5 Ρτο 5αἱαίε ]α55ίς, 

αἱ ῥρήας, νοία ἆῑῑς βαπιοίμγασϊϊδ παπΟβραδδεί, πιοχ ναι{ 

τοπηΗαπί, αἱ Ιαποίδ, αποπι νοσαπί, ΠΠαΤΙΠΙ5 Ρ/0ρθ6 πΠᾶ- 

νοπι 56 οοηβρἰοἰοπάπα ργαωραί, ἀποδαια οοη{ίηια ἀῑος αὖ 

ποοίθ5 ΏΥΕΠΙ οοπηΙίαη5, ἨΗοτοιί οετίαπΙΠΙ ΊάροΓθς αί 

πηποτίαΠία[{ς Ργορηλίαπη Ῥγοα(σές Τγπάσατίά ας αἴῖαπα (η{- 

ΤΙΠΙ ἀοοεί, αἱ Ρἱοδευτῖ, 14 αδί {ογίς ΕΠΙ, παποιρεπίΗν, οξ 

οππάσπη άπθπι 4 Ποπογθῃ αριιά ομποίοςδ πιογίαἰθς 60Π56- 

απαπίαν. (7) Οπιπῖρας ἁἀθπίαπο Αιροπαπϊ5 ποπηῖηα[ἴπι 

οοπαρο]]α[ῖς5, 5ο Ρτορίον ΟιρΙεῖ γοία ἀοὴπι παπηῖπθ {ρδίς 

ΠΠΠΟ 4ΡΡΔΤΕ6ΤΟ αο Γαία κἰσηίῇσατο α[Πτιπαί, οοης]εγο 

46ο, τπέ, (απ ΡΙΠΙΠα (ογγαπα αΗἰρονϊηί, 441ΐδ, «ποναπα 

Ῥοηο[εῖο Ὀἱ5 ]απῃ 5ογνα(ἵ δἱπί, νοία ῃειςο]γαπί. 

ΧΗΙΧ. ΗΠΙς ἀῑο[ῖς, 6Ία16ι15 ηατί 56 ΠίθγΙΠΙ Ιπηιθγκί{. Αγσο- 

παπί αἆ οδίῖα Ροπί1 4εἰαί , ἴογγ πανίπα αἀνοιίππί, Ππην 

ΏΥ788 {ηπο πιοάριαβαίαν, ου] ΕΥ7αΗ ΠΠἱ 11Ἠ5 ΠΟΠΙσΠ 1οίΙ- 

πεί. (2) Ηιο ροβίς ατῖδ, γοία 415 γοάᾶιηί, Ιοσῦπήο 

Ίρδυπ οοηβεογαηί : 416Πῃ τοἱἱσίοςο οἵαπι ηπηο παπί ργα- 

{ετθυηίθς Παβεηί. (9) Ππάς ρτονοοί!, πο Ῥτοροπ/ϊάετη οί 

Ηειαδροπίιπι 5αρεγαδδεμέ, Έγοπςϊ Ῥτογαῦα απιογοπέ. Τ0ἱ 

πη]ςαίς ἵπ ΙΏΘΠΗ Τρ]Ιο]ο (αίτο εί ΤεΙαπποπε, Ηονσι]6ς ε/ 105 
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Τελαμῶνα τάς τε ἵππους καὶ τὴν 'Ἡσιόνην ἀπαιτήσον- 

τας, λέγεται τὸν Λαομέδοντα τοὺς μὲν πρεσβευτὰς εἰς 

φυλακὴν ἀποθέσθαι, τοῖς δὲ ' ἄλλοις Ἀργοναύταις δι 

ἔγέδρας βουλεῦσαι θάνατον ' καὶ τοὺς μὲν ἄλλους υἱοὺς 
ὅ ἔχειν τῇ πράξει συνεργούς, Πρίαμον δὲ 

τιοπραγοῦντα”" τοῦτον γὰρ ἀποφήνασθαι δεῖν τὰ πρὸς 

τοὺς ξένους δίκαια τηρεῖν, καὶ τήν τε ἀδελφὴν καὶ τὰς 
ο ΕΕ ο κο 

(4) Οὐδενὸς ὃ᾽ αὐτῷ 

/ 

μόνον ἐναν-- 

ὡμολογημένας ἵππους ἀποδιδόναι. 
προςέχοντος, φασὶν εἰς τὴν φυλακὴν δύο ξίφη παρενέγ- 

χαντα λάθρα δοῦναι τοῖς περὶ τὸν Τελαμῶνα, καὶ τὴν 

τοῦ πατρὸς προαίρεσιν ἐξηγησάμενον αἴτιον γενέσθαι 

τῆς σωτηρίας αὐτοῖς. (6) Εὐθὺς γὰρ τοὺς περὶ τὸν 

Γελαμῶνα φογεῦσαι μὲν τῶν φυλάχων τοὺς ἀντεχομέ- 

νους, φυγόντας ὃ᾽ ἐπὶ θάλατταν ἀπαγγεῖλαι τὰ κατὰ 
16 μέρος τοις Ἀργοναύταις. Διόπερ τούτους μὲν ἑτοίμους 

γενοµένους πρὸς µάχην ἀπαντῆσαι τοῖς ἐκ τῆς πόλεως 

(6) ΓΓενοµένης δὲ 

Ι{ [ου] 

ο} / ὴ .. / 

ἐκχεομένοις μετὰ τοῦ βασιλέως. 

ἰσχυρᾶς» καὶ τῶν ἀριστέων διὰ τὰς ἀρετὰς 
/ 

μαχης 
Ἡρακλέα πάντων 

ο Δ 

ἐπικρατούντων, μυθολογοῦσι τὸν 
3/ ον /{ / Δ /Ό 

30 ἄριστα διαγωνίσασθαι" τὸν τε γὰρ Λαομέδοντα φονεὺ- 
.ϱω / / 

σαι, καὶ τῆς πόλεως ἐξ ἐφόδου χρατήσαντα χολάσαι 
1 Ν τμ - λα ιο . 

μὲν τοὺς µετασχόντας τῷ βασιλεὶ τῆς ἐπιθουλῆς, 
/ ο ου ! 

Πριάμῳ δὲ διὰ τὴν δικαιοσύνην παραδοῦναι τὴν βασιω 
-Ὁ Α ο ο] 

λείαν, καὶ φιλίαν συνθέμενον ἐκπλεῦσαι μετὰ τῶν Ἀρ- 
ο τι 9 ο οω 

36 γοναυτῶν. (1) Ἔνιοι δὲ τῶν ἁρχαίων ποιητῶν παρα- 
3 Ν ο 3 "κο τν ον 

δεδώχασιν οὗ μετὰ τῶν Ἀργοναυτῶν, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ στρα- 
/ Δ ε ν Δ Αζ ς) ο [α εκ. 

τεύσαντα τὸν Ηραχκλέα γαυσὶν ἓξ ἕνεχα τῶν ἵππων ἑλεῖν 
λ “| / ών » δὲ / αἱ Ὅ ὧ 39 

τὴν Τροίαν" προςμαρτυρεῖν δὲ τούτοις καὶ Ὅμηρον ἐν 
”. Ὁ ν / 

τοῖςδε τοῖς ἔπεσιν, 

δυ Αλλ) οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην 

εἶναι, ἐμὸν πατέρα θρασυµέμνονα, θυµολέοντα : 
ὅς ποτε δεῦρ᾽ ἐλθὼν ἔνεχ” ἵππων Λαομέδοντος 
ἓξ οἵης σὺν νηνσὶ καὶ ἀνδράσι πανροτέροισιν 
Ιλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ᾽ ἀγνιάς. 

ος Δ η] / λ .) ο /9 3 . 2 

56 (6) Τοὺς δ᾽ ᾿Αργοναύτας φασὶν ἐκ τῆς Τρῳφαδος ἄναγθέν- 
.] ο Δ ον / 

τας εἰς Σαμοθράκην χομισθῆναι, καὶ τοῖς µεγάλοις 
-. λ Αλ, 9) / / 3 ο Δ ; 

θεοῖς τὰς εὖγχὰς ἀποθόντας πᾶλιν ἀναθεῖναι τὰς Φιάλας 
σ ρω ς / 

εἰς τὸ τέµενος τὰς ἔτι καὶ νῦν διαμ.ενούσας. 
κ πάς 3 ω , 

Τ,. Της δὲ τῶν ἀριστέων ἀναχομιδῆς ἀγνοουμένης 
3, Δ Ν / λ ον. α; ϱ/ 

40 ἔτι κατὰ τὴν Θετταλίαν, φασι προσπεσειν φήμην ὅτι 
/ να 1 

πάντες οἳ μετὰ ᾿Ἰάσονος στρατεύσαντες ἐν τοῖς κατὰ 
/ Δ Ἅῥ ΔΝ 

[Πόντον τόποις ἀπολώλασι. Αιόπερ τὸν Ηελιαν χαιρὸν 
3/ ς ξ / λ 9 ιο τν [ο λ δι / 

ἔχειν ὑπολαμό ἄνοντα τοὺς νο τῆς] βασιλείας πάν- 

τας ἄρδην ἀνελεῖν. Τὸν νς ἓν γὰρ πατέρα τοῦ ᾿[άσονος 

4ὅ ἀναγκάσαι πιεῖν αἷμα ταύρου, τὸν δὲ ἀδελφὸν Ἡρό- 

μαχον, παῖδα τὴν Ἕλικίαν ὄντα, Φφονεῦσαι: Ἀμφινό- 
ο. / 3 

µην δὲ τὴν μητέρα μέλλουσαν ἀναιρεῖσθαί φασιν ἔπαν- 
3 / ο μ 

δρον καὶ µνήµης ἀξίαν ἐπιτελέσασθαι πρᾶξιν. (5) 
οω ο { Δ 

Καταφυγοῦσαν γὰρ ἐπὶ τὴν ἑστίαν τοῦ βασιλέως χαὶ 

50 καταρασαμένην παθεῖν αὐτὸν ἄξια τῶν ἀσεθημά ἅτων, 

ξίφει πατάξασαν ᾿ξαυτῆς τὸ στηθος Ἀρωικῶς καταστρέ- 

ψαι τὸν βίον. (9) Τὸν δὲ Πελίαν τούτῳ τῷ τροπῷ 

πΆσαν τὴν Ἰάσονος συγγένειαν ἄρδην ασ οώτι ταχὺ τὴν 

προςήκουσαν τοῖς ἀσεθήμασι κοµίσασθαι τιμωρίαν. Τὸν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. (50, 990.) 

εἰ Ηεδίοποα νοροβοῖέ. Αἱ Ἰιαομηθάση, αἴπηῖ, ἵῃ ϱΔΓΟΘΥΘΗΙ 

Ἱεραίος οοπηρίηςί{, οἱ Ρεν Ιηρδίάῖας πιοίοπι ΑΓβοηαιι[ῖς ἵῃ- 

ἰοπίαί. Δά αἆαοά αὖ οπιπίρΗ ε]α5 πα(ῖ5 ορογα οΟΠ/ΘΕΤΗΥ, 8010 

ἰαη{απη ΡΓίαΠΊΟ οοπΙαΠΙΠΑ [αοβίαπίς, [5 Ἱαγα Ἱοβρίέαπη 

βεγναπάα εἰ Ἠοδίοποπ επι Ῥγοπηϊςοί οηιῖς τοδαθηάαπα 

6556 οοηίεπάεραί. (4) Ωπα δεηίοηίία ποη αοεορία, ἄπος ην 

ΟΑΓΟΘΤΕΠΑ βΙα4ἱ05 οἶαπι ἀε]αίος Τε]αιποπί οἱ Τρήο]ο ἰνααῖέ, 

αἱ, οοπηπειηοταία ραΐτῖς γο]ηπίαίο, εα]α{15 1ραῖς αποίοι ορί. 

(5) ΝαΙη γερεπίο Ιπίογ[οοίῖς, αἱ γεφἰδίθγεηί, οπδίοάϊρις, αἆ 

πηαγο ο]αρ»ὶ γοῦ1. {οίαπη Αγροπαυ(ἶς εἰποι]αίϊίπι οχροπΙης. 

Ῥνοπι5 6150 αη]μιϊς αἆ Ῥνα απ αθθΙποΙ Ἠθγους Τνο]απίς 

εχ υ1Ώ6 ΟΠΠ γθρ6 810 ο[[αςίς Ἱη οουΗΦΙΠΑ {οπάμηίς (6) 

αοτ]άο ἑοηβ]οία ΙπΙίο, δια (απάσπι γἱγίαίο Ποδίας Υπο: 

αΡρί ργα ουπο[ῖς [ΟΓ{155ἱΠ]6 56 σοᾳδ]ί Ἠογομ]θς. Ναπῃ ΤιάΘΠΠ6- 

ἀοπίαπα οσοΙα1ξ; 5 Ρίίο α1Ῥοπα Ἱπρεία οαρῖίς Ιπ ΠΟΠ ΠΟΠΙΙΠΙ 

γορίς οοηβογίος απἰπιαἀγογΏέ; τορΏπα Ῥγίαππο, ααοᾶ αςίϊ 

οἱ ὤαπϊ οΡβεΓγαΠς οβδεἰ, οοποσά]ί : ἰοίοαια απο {- 

ἀθια, οαπι Αγροπαυίς Ἱπάς κο] ν]!. (7) Εκ ροείϊ5 {απιαη 

ΠΟΠΠΙΠΙ {γαδυηέ, δἱ5, πο ΑγσοπαιίαγΙη, αγΙ5, οἱ α]- 

ἀθΠῃ 5οχ {απίπΠη παν ῖρς Ιπδίνασίαη Πεγοι]θιη ρτορίθυ ούι108 

Τνο]απῃ αχρισαβδθ, Τη (δβ{ΠιοβΙΙΠι Ἠο5 Ῥοεία γοιβς α- 

άποηί: 

Οπα]5 ογαί 4ποπάαπι ϱοηΙ{ου ΤΊΕΙΒ., τἱ 5Προχ 1ρ5ο 

Ταπια το[ογί, Ῥγδίαης αππηϊ νἰτίη{ο ΙΘΟΠΟΘΠΗ : 

αὐὶ Ῥασίο ο]ἵπι οϐ τοσὶ5 (ος αἆ Ῥοήσαπια γοη]ΐ . 

Πἰαάς, Ῥαγυνασαο ππαπα οἱ 5οχ πανίρα5 αγβείῃ 

γο]αβοπίίπα οχριισησΗδ νίοο 4αοσπο οἶνίρας ο)ραί. 

(8) Αισοπαιία ρουτο, οχ Τγοαάς ἵη βαμιοίμτασίαη Ῥτοίοςί, 

ἀθηιιο Υοίῖς ΠΙᾶςΠΟΓΙΙΠΑ ἀ6ογΙΠΙ 5656 οχβο] γη, οἱ ρ]ήα]ας, 

αι οΠαΠΙΠΙΠΙ αβδοναΠΙΗΙΥ, 1Π {αΠο τεροπυηί. 

1,. Ἰσποίις αἀ ο ογαί Ἠθγοια 1οδΙίας. Ππίσγίηα {αηπᾶ ρου 

ἡἨἩοφοα[ἴαπα. ΙπογοριθδοΙ{έ, Ιά5οΠ6Π 6 οπιη] 5οοϊεία{θ 1 

1ο6ίς ἄνοα ΡοπίιιΠι ἰπίογ]ίςςο. Ῥο]ίας 6160, ημπο ἴεπηριας 6856 

γαίαδ» αέ 9ΠΙΠ65, σὶ τορηΠῃ α[[οσίανγο Υἰάεγεπές, 1Η{ΕΓη6- 

οἶοπο {ο]]ογαί, Ραΐοπι Ταδοηίς δαμρίπδΠα {αι Ῥίρεγο οορ!ί, 

(µαἴγοπη οἶις ΡΥΟΠΙΔΟΙΠΙΠΗ, οοἰαίο ῬαθγΙπῃ, ορίγπησα{. ΟΗ- 

απο ία! ΑΠΙΡΙΙΠΟΙΙΘ οἶ ας ηαίου αἆ οὔάεπι ἀαροβοριείας, 

γ]τί]ο οἱ πιοπιοταία ἀἴσηιπι αῦ σα [αοίηια5 οα[απα οδί. (2) Αά 

(οεπα οπίπα γοσὶ5 Ργο[αρβίαης, οἱ ατα ἵπ οαρα{ ε]ης οχδεοταία, 

τί πιογίία νἰάο]ίοσί Ἱπιρίδία(ῖς ρυαπηία Τοοἱρογοί, σ]αᾷϊο Ῥο- 

οἷας (ναηδβχ]{, αἰαπο ἰία Πθγοίσο γἱίαπα αΠΙΠηΟ [ογηϊπαν{{. 

(3) Δά Ίππο 61ο ΠιοᾶΗΠΑ {οία Τα5οπίς [αηλ]ία θιγρίέας εχ- 

δα, ἀΐσηας πιο 5οε]ογαὴ ρῶπας {γγαπη5 ΠΜ. Τά80Η θηίΠι 



(ους, 591.) 

γὰρ Ἰάσογα καταπλεύσαντα νυχτὸς τῆς Θετταλίας εἰς 

ὅρμον οὐ μακρὰν μὲν τῆς Ἰωλκοῦ κείµενον, ἀθεώρη- 
τον δὲ τοῖς ἐκ τῆς πόλεως, μαθεῖν παρά τινος τῶν κατὰ 

τὴν χώραν τὰ γενόµενα περὶ τοὺς συγγενεῖς ἀτυχήματα, 

ὅ Πάντων δὲ τῶν ἀριστέων ἑτοίμων ὄντων βοηθεῖν τῷ 

᾿άσονι καὶ πάντα κχίνδυνον ἀναδέχεσθχι, περὶ τῆς 
. / . ν 3 » 3 / ΑΔ 

ἐπιθέσεως ἐμπεσεῖν αὐτοῖς ἀμφιςθήτησιν (4) οὓς 
/ οω 

μὲν γὰρ συμόουλεύειν παραχρῆμα, βιασαμένους εἲς τὴν 
πόλιν ἀπροσδοχήτως ἐπιθέσθαι τῷ βασιλεῖ, τινὰς δ᾽ 

10 ἀποφαίνεσθαι δεῖν στρατιώτας ἀπὸ τῆς ἰδίας πατρίδος 
[ο / μ εά /΄ 2 / 
ἕχαστον συλλέξαντα χοινὸν ἄρασθαι πόλεικον" ἀδύνα-- 

τον γὰρ εἶναι πεντήκοντα καὶ τρισὶν ἀνδράσι περιγε- 
ὁ / / Ύ. Δ /3 3 ην 

νέσθαι βασιλέως δύναμιν ἔχοντος καὶ πόλεις ἀξιολό- 

ους. (6) Τοιαύτης ὃ) οὔσης ἐν αὐτοῖς ἀπορίας, λέ- 

16 γεται τὴν ἸΜήδειαν ἐπαγγείλασθαι δι ἑαυτῆς τόν τε 
/ 1 εν /΄ Ν λ /' Φα / 

Πελίαν ἀποχτεῖναι δόλῳ καὶ τὰ βασίλεια παραδώσειν 

τοῖς ἀριστεῦσιν ἀχινδύνως. (6) Ἐνταῦθα πάντων 

θαυμασάντων τὸν λόγον χαὶ τὸν τρόπον τῆς ἐπιθολῆς μ' η ὴ 
” / 3 ] / ο - νά 

μαθεῖν ζητούντων, εἰπεῖν ὅτι χοµίζει μεθ) ἑαυτῆς πολ- 
9) λὰ Δ ο 4 ο / / ς / τω. 

ὰς καὶ παραδόξους δυνάµεις φαρμάχων ὑπό τε τῆς 
ν ς / ςε / κο πν σα -/ 

μητρὸς “Εκάτης εὑρημένας καὶ τῆς ἀδελφῆς Κίρχης: 

χαὶ ταύταις μὲν µηδέποτε χρῆσθαι πρότερον πρὸς ἀπώ- 
λειαν ἀνθρώπων, νυνὶ δὲ δι αὐτῶν ἀμυνεῖσθαι ῥᾳδίως 

τοὺς ἀξίους τιμωρίας. (7) Ηροειποῦσαν δὲ τοῖς ἄρι- 

αμ στεῦσι τὰ χατὰ μέρος τῆς ἐπιθέσεως, ἐκ τῶν βασι- 
.. οω Ν 

λείων αὐτοῖς ἐπαγγείλασθαι σηµαίνειν τῆς μὲν ἡμέ- 

ρας χαπνῷ, τῆς δὲ νυχτὸς πυρί, πρὸς τὴν ὑπερχειμέ- 

νην τῆς θαλάττης σχοπήν. 

Π]. Αὐτὴν δὲ κατασχευάσασαν Ἀρτέμιδος εἴδωλον 

340 χκοῖλον, εἷς μὲν τοῦτο παντοδαπὰς φύσεις Φαρμάκων χα- 

ταχρύψαι, ἕαυτῆς δὲ τὰς μὲν τρίχας δυνάµεσί τισι 

γρίσασαν ποιῆσαι πολιᾶς, τὸ δὲ πρόςωπον καὶ τὸ σῶμα 

ῥυτίδων πλΏρες, ὥςτε τοὺς Ἰδόντας δοχεῖν εἶναί τινα 

παντελῶς πρεσθῦτιν: τὸ δὲ τελευταῖον ἀναλαθοῦσαν 

36 τὴν θεὸν διεσκευασµένην καταπληκτικῶς εἰς ὄγλων 

ϱ) 
/{ λ .» / / 

δεισιδαιµονίαν εἰς τὴν πόλιν εἰςθαλεῖν ἅμ᾽ ἡμέρα. 

᾿Ενθεαζούσης δ᾽ αὐτῆς, καὶ τοῦ πλήθους κατὰ τὰς . 

ὅδοὺς συντρέχοντος, παραγγέλλειν πᾶσι δέχεσθαι τὴν 
θεὸν εὐσεθῶς: παρεῖναι γὰρ αὐτὴν ἐξ Ὑπερθορέων ἐπ᾽ 

40 ἀγαθῷ δαίµονι τῇ τεπόλει πάση καὶ τῷ βασιλει. (3) 
Πάντων δὲ προςκυνούντων καὶ τιμώντων τὴν θεὸν θυ- 

σίαις, καὶ τὸ σύνολον τῆς πόλεως ἁπάσης συνθεαζούσης, 
εἰςθαλεῖν τὴν Μήδειαν εἲς τὰ βασίλεια, καὶ τόν τε Πε- 

λίαν εἰς δεισιδαίµονα διάθεσιν ἐμβαλεῖν καὶ τὰς θυγα- 

45 τέρας αὐτοῦ διὰ τῆς τερατείας εἰς τοιαύτην κατάπληξιν 

ἀγαγεῖν, ὥστε πιστεῦσαι διότι πάρεστιν ἡ θεὸς εὐδαίμονα 

ποιήσουσα τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως. (4) Ἀπεφαίνετο 
γὰρ ἐπὶ δρακόντων ὀχουμένην τὴν Ἄρτεμιν δι᾽ ἄέρος 
ς - ΜΕ ος ν πο. ὑπερπετασθῆναι πολλὰ µέρη τῆς οἴκουμενης, καὶ προς 

60 καθίδρυσιν ἑαυτῆς καὶ τιμὰς αἰωνίους ἐκλελέγθαι τὸν 

εὐσεβέστατον ἁπάντων τῶν βασιλέων προστεταχέναι 
δ᾽ αὐτῇ καὶ τὸ γήρας ἀφελοῦσαν τοῦ Ἠελίου διά τινων 

δυνάμεων νέον παντελῶς ποιῆσαι τὸ σῦμα καὶ πολλὰ 
ἕτερα πρὸς μακάριον καὶ θεοφιλΏ βίον δωρήσασθαι. 

ΡΙΟΡΟΝΗ. 1. 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟΓΙΙ 115. ΙΥ. 

|. Ῥοαπη δδορ]οηά Πα 6956 οθηςθη{. 
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ποσία. Ρογίαπ] 4ποπάαπα Τῃορδα]ία., πον. ργουυ] Ρ θα, 
410. {απιοη ργοβροσία5 ορρϊάαπἰ5 ποη ραΐοτοί, Ἰησγεδεις, 

αρ, ἵη 4παΠ1 Γαηοδίο 165 ΦΙΟΡΙΠ. βίαΐα ο5ςοί, οχ ααοάαπι 

ἀῑ41οῖΕ, οΠΊης5 οἱα{ΐπι Ῥγοσθγθς αἆ Γοοπάιπα ααχΠίαπη οἱ 

Ρο]ίαπι ᾳπονῖς οίαπη ρογίοι]ο ἱπναάοπᾶππη ραγαίος Παῦθβαί. 

(4) Ας 

οΡΙΗ Ῥ]ασεί, βπΡΙ{ο τερσπη ΊΠοιΥδα οκ Ἱπορίπαίο ορβιΠΙΘη- 

5οὰ ἀπρίία[ο 4ο ασσιεάἰοπᾶ! γαίίοπο δαρονίς. 

45η : α, εοπίγασἰῖδ οχ ομαδας ραΐνία ο0ΡΙΙ5, ΟΟΠΊΠΛΙΠΘ 

Ε]ουὶ οπῖπη ΏΘΠ Ρ0856 

υ{α ρις εἰ φαἱπᾳπασίηία γεν γοχ {αι ργασ]ανῖς ορίθιις 

αἴαια αγρίρας ἰηδίγασίας δαροτανσίας. (0) η Ἠας οοης{]ίο- 

ΥΗΠ1 απηβ]σι]ίαίο Μεάρα ἀο]ο 5ο Υ6ροπ1 πδύαίαγαπα γοσίαπη(ιθ 

οίνα Ῥεγίεα]αηα {π πηαηις ἐρεῖς (γαάἰέηταπα. ρο][ἱοσίαγ. (6) 

Ἠππο 5ΕΓΙΊΟΠΕΙΗ αἀπηῖνα ἳ απππη πιο σπα οοης[Ηῖ οχααἱγεγοηί, 

πηαΦΗΑΠΗ 80] ΥΘΠΘΠΟΓΙΠΑ εορίαπα 6596, ΡαΓΗΙΠΙ αῦ Ἠεσαία 

πηαία, ραΓΙπι α Οτο σαγηιαπα τΤαρθγίογάπα, απίθας πήγα 

γ16 Πιοβδεί, τοδροπάεί; πθο απ(ΠαΠα 56 μῖς αἆ ρογηἰοίπι 

ΙουηΙηΠ. δαπ1, 5οᾷ πππο ε[ήοαοίίαίο Ἱ]ογαπῃ ΠηρΓΙ(88. 

ποχῇς Ῥοεπας αζογηᾶτο Ὑα]]α. (7) Βο ἰοία ᾳποΠιθ τοσθχ 

Ἰηγα ει] γα{ἴοπα Ἠσγοςς ΡΤΦΠΙΟΠΘΗΣ, εχ γορίο βἰσπιπι ἵη- 

(ετάῖα {Π1ο, ποσίο Παπιπα. γδγδας δροοπ]απῃ ἵπ ΠηάΤθ Ρτο- 

πι]ηθηίθπη οχοιβαπίρα5 56 ἀαίιγαπῃ 8ροηάεΙ. 

1. Ἔηπα. Ίρδα ϱΑΝΗΠΙ Ῥίαπορ βΙπΙΠΊαΟΓΙΠΙ οοποΙημαί, ἵπ 

απο γαγῇ βοπογί5 Ραίπηᾶσα γοσοπα1έ; οἱ πιοάἰσαππεηίής αιῖ- 

Ῥαφάαπι οαραπ. 5δί Ἱποαπίπα, ΥυἱίΠπΊ(θ οἱ {οίππα ο0Γ- 

ρα τησίς οΏδίαπα [αοΙ{, αἱ γογαπη αΠΙΙ5 ΓοΥΠάΠΗ Ἱπίποπ/ῖρις 

γοργῶφοηίατοί. Ἠϊπο ἆσαπι, αἆ δαρογς{ίοποπα ἵη απἰπιἰ5 

νι]σὶ οχοϊαπάαπι πἰίΠοθ οοπηροβΙ{αΠη, ἄ8δΙΠΙΘΗ5, ΤΏΘΠΙ 

Παοεεθηίο Ίαπ1 άῑο ἹηρτοςΙίαν. (9) Θπαπ]άπθ ἂά ἱρδαπα ο6ἱι 

πΙηἶΠο αΠ]αίαπα απάἶσιαο Ρορι]ί οοπογθ5 βοτοί, Ρίο ἀθᾶΠα 

οπηπίρα5 οχοϊρ]επάαπι ο.ξο οὐϊχῖέ, απ παπο αἆ οἴνίίαιἶς 

ΠΠΙΥοΓ555 οἱ τοσῖς ἱρδῖας δα]ΗίεΠα οκ Ηγρειβοτεί5 ΒΟΠΟ Ροπῖο 

αἆ οο5 οοπιπ]ϊρναθθοί. (3) ζαπι οπηίθς ἴπ αἆογαίοπθῃι 

ἆοα φασογΙΠοϊίαΙθ ΠοΠΟΡΕΠΑ ο[[ᾳδί5, ἰοίααιο αἆθο οἰψίίαία 

(απαίίσο αααςὶ (πτουο. οοττθρία, ἵπ Τρία 856. ἀοπιΙπη 

Μοάσα ΙηβίπαανΙς, αὈῖ πα Ῥο]ίαπη 5αρθγςίοπο Ππιρ]ονίέ, 

(απι βΠαῦας ργαςσίῖς 5αἱ5 6Η πάαχίέ δίαρογδια, αἱ αἆ 

οπηπῖ ο π]απά Πὰ. {ομσϊίαίο νορῖς 4ἀοπιΠΠὰ αἀγοπί5ςα 46ᾶΠ1 

αποάθτεηί, (4) Ναπιααθ ΡΓἱαΠαΠη ἵπ οΙΓΓὰ ἃ ἀΓαοΟΠΙΡΗΦ γΥθ- 

αἴαπι πηπ]ίας οτΡίς τορίοηθς δαρεγοΠίαδ»α, οί ηΠο ἴαπάθια 

αά Ῥογραίπαπη κἰπια]αστί αἱ οπ]έ15 5ἱ οοπς(Π(π{Ιοπθτη Γ6βθία 

οπΠΙΙΠΙ απο βΙςβΙπΙΙΠ ἀθ]οσίςσδα α[γπιαβαί» ἵπ. ππαηάα(ί5 

αἰρί ἁπίππι 6556 ἁ4άθΠ5, π{, 5οηθεία Ῥοα]ίῶ πηθύΙζαπιεη(]ς 

σαἱραδάαπα αρασία, [ΟΓΠΙΑΠΙ 30 ΥΙΡΟΡΕΠΙ αἀο]αδοθη({ία. ϱ0Γ- 

Ρον οἶα5 οοποἰ]ίαί, αἰίαατιο πχη]ία αᾱ Ἠοαίαπι ἀθοσαιια Ρ]ασει]- 
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(ϐ) Ἐκπληττομένου δὲ τοῦ βασιλέως τὸ παράδοξον τῶν ' 

λόγων, ἐπαγγείλασθαι τὴν ἸΜήδειαν παραγρῆμα ἐπὶ 

τοῦ σώματος ἑαυτῆς τὰς τούτων πίστεις παρέξεσθαι. 

Ἐϊποῦσαν Υὰρ μι τῶν Ηελίου «θυγατέρων καθαρὸν 

ἐνεγχεῖν ὕδωρ, ο ο τῆς παρθένου τὸ ῥηθε ν εὐθὺς ἐπὶ τέ- 

λος ἀγαγούσης, φασὶν εἰς οἰκίσχον τινὰ συγχκλείσασαν 

ἑαυτὴν χαὶ περινιψαμένην τὸ σῶμα πᾶν ἀποχλύσασθαι 

τὰς τῶν φαρμάκων δυνάµεις' ἀποκατασταθεῖσαν δ᾽ εἰς 

τὴν προὐπάρχουσαν διάθεσιν χαὶ οσον, τῷ βασιλεῖ 

καταπλήξασθαι τοὺς ὁρῶντας, χαὶ δόξαι τινὶ θον προ | 

νοία µετηλλαχέναι τὸ γῆρας εἰς παρθένου νεύτητα χαὶ 

κάλλος περίθλεπτον, (6) Ἠοιῆσαι δ᾽ αὐτὴν καὶ διά 

τινων φαρμ. ιάχων εἴδωλα φαντασθῆναι δρακόντων, ἐφ᾽ 

ὧν ἀποφαίνεσθαι τὴν θεὸν κομισθεῖσαν δι ἀέρος ἐξ 

Ὑπερθορέων ἐπιζενωθῆναι τῷ Πελία. 

γηµάτων ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπίνην, Φύσιν φανέντων, χαὶ 

τοῦ βασιλέως μεγάλης ἀποδοχῆς ἀξιοῦντος τὴν Μή- 

ο. χαὶ τὸ σύνολον πιστεύσαντος ἀληθη λέγειν, φασὶν 

αὐτὴν κατὰ µόνας ἐντυχοῦσαν τῷ Πελία παραχαλέσαι 

ταῖς ὀυγατράσι διακελεύσασθαι συνερη ειν καὶ πράττειν 

ἅπερ ἂν αὐταῖς προστάτη: προσήκειν γὰρ τῷ τοῦ βα- 

σιλέως σώµατι μὴ δουλιχαὶς χερσῦν, ἀλλὰ ταῖς τῶν τέ- 

χνων θεραπευθέντα τυχεῖν τῆς παρὰ θεῶν εὖε εργεσίας. 

(2) Διόπερ τοῦ Πελίου σας θυγατράσι διαῤῥήδην εἷ- 

πόντος πάντα πράττειν ὅσα ἂν ἡ Μήδεια προςτάττη 

ρἱ τὸ σῶμα τοῦ πατρός, τὰς μὲν παρθένους ἑτοίμους 

σας τὸ κελευόµενον ἐπιτελεῖν. 

1. ὃν δὲ Μήδειαν νυχτὸς ἐπιγενομένης καὶ τοῦ 

Πελίου πρὸς ὕπνον τραπέντος λέγειν ὡς ἀναγχαῖον ἐν 

ο. καθεψῆσαι τὸ σῶμα τοῦ Πελίου. Προσηνῶς 

δὲ τῶν παρθένων δεξαμένων τὸν λόγον, ἑτέραν αὐτὴν 

Ἔρεφο- 
μένου Ὑὰρ αοὸ πολυετοὺς κατὰ τὴν οἰκίαν, ον Ὑείλα- 

σθαι ταὶς πδραις. τοῦτον πρότερον χαθεψήσειν καὶ ποιή- 

σειν ἀπ᾿ ἀργῆς ἄρνα. ({5) Συγκαταθεμένων δ᾽ αὐτῶν, 

μυθολογοῦσι τὴν Μήδειαν χατὰ µέλη διελοῦσαν τὸ σῶμα 

τοῦ αριοῦ καθεψῆσαι, καὶ διά τινων φαρμάκων παρα- 

κρουσαμένην ἐξελεῖν ἐκ τοῦ λέθητος ἆ ἂρνὸς ε εἴδωλον. Εν- 

ταῦθα τῶν παρθένων χαταπλαγεισῶνν χαὶ πίστεις τῆς 

ἐπαγγελίας ἵ ἡγησαμένων ἐγδεχομένας ἔχειν, τ πο. 

Καὶ τὰς μὲν ἄλλας ἁπάσας τὸν 

ο. τυπτούσας ἀποχτεῖναι, µόνην ὃ Ἄλκηστιν δι’ 

ὐπεθείας ὑπερθολὴν ἀποσχέσθαι τοῦ Ὑεννήσαντος. (8) 

6 δὲ ταῦτα τὴν Μήδειάν φασι τοῦ μὲν τὸ σῶμ.α κα- 

ταχόπτειν ἢ χαθέψειν ἀποστῆναι, αμ νώαροςς - 

δεῖν πρότερον εὐχὰς ποιήσασθαι τη σελήνη» τὰς µ 

παρθένους ἀναθιθάσαι μετὰ λαμπάδων ἐπὶ τὸ µετεω- 

ρότατον τέγος τῶν βασιλείων, αὐτὴν δὲ τῇ Κολχίδι 

διαλέκτῳ χατευχήν τινα μακρὰν διερχομένην ἐγχρονί- 

ζειν, ἀναστροφὴν διδοῦσαν τοῖς µέλλουσι ποιεῖσθαι τὴν 

(4) Διὸ καὶ τοὺς Ἀργοναύτας ἀπὸ τῆς σχο- 

πε πε 
γ 
υ ο 

ο σοι πίστιν τῶν ὑπ) της λεγομένων. 

τοῖς προστάγμ: ιασι. 

ἐπίθεσιν. 

πῆς καταμαθόντας τὸ πὺρ, καὶ νοµίσαντας συντετελέ- | 

σθαι τὸν ἀναίρεσιν τοῦ βασιλέως, ὄρμῆσαι δρόμῳ πρὸς | 
/ 

τὴν πὀλιν. Παρειςελθόντας ὃ) ἐντὸς τοῦ τείχους έσπα- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. Δ. 

Τῶν δὲ «νερο | 

(294, 996.] 

{6Ιη οἱ γἰίαπι Ιπαραγίαί. (5) Οὐβίαρο[ασίο Ιηδο]οπίί μας 

| οΥ{19Π6 Τ6µ6, ΙΠ 8ιιο Μεσα 6ΟΓΡΟΓΕ οχίοπηρΊο (άθπη 5ο {4- 

{ο γα Γη ργοπη]ίε.  Όπαμι ἰθίέαν βΙαγαπα Ῥο]ία Ριγᾶς ΙηΓΕΙΥΘ 

ἄᾳπας ]αβδίέ; αι πιαπάαίυπη θίαέΐπη ἐχδασμία, ἵη ἀοιηι- 

οπ]άΠ 9656 αβάΙτ, ἰοίπππάπο ααπα. οοτρας Ρροι/απάθης 

πηρεη(1 ντος εἰαέ. Αίαιο Ἱία γἰσονί ρηςίῖπο τοδάϊία , αἱ 

Ἱη ΟΠ6ΡΘΟίΙΠΗ γορῖς ναη]έ, δίαρογοπα απἰγογεϊ οοηβρθοία 

5 τη]αοῖέ; ἀαύπῃ ομῖπι ῥργογἱάσηίία ἵπ. γ{γοϊπίς Παγοηίαίθηι 

' ας γεηιδίαίοπι {γαπρίογηλαία ριίαραίανγ. (6) Ε[οσῖέ ααοᾳαθ 

γεπε[ῖοῖς ατΗΡι5, αἱ ἀΓαςοπαπα δρθοίγα οσμ]ἱ5 Ποππίπαπα οΡ]]- 

οσγεηίατ, α απἱβής5 ἆθα ρ6ύαθγ6ΠΙ εχ Ηγροιβοιθίςδ ἴΓαπβ- 

γοσία αἆ Ῥε]ίαπῃ ο]αί Ἠοβρεας ἀἰτοτα νἰάθραίατ. Ἠδῶο 6115 

{αοία 4 ΠΠ ΙΜΙΠΠάΠΑΠΩ οχορἆστο Πα {αγαΠΙ οχΙςΗΠΙαγΘΗ(ΗΓ, 6χ- 

| οσ]εηίί Μεάθαπι Ἰοποταο ἀἰσπαίαςδ τοχ οπιπίπο Ύθγα Π]αΠι 

{ ἀἰζσι ογοᾶἰαέ.  Π]α ἵη Ρηναίο 6ΙΠΙ Ρε]ία οο]οφπ[ο, αἱ ορς- 

ΤΑΙΑ δἳρί Πω ἀατοηί, οἱ ααάᾳαῖά ]ηβαίςδαί ο[ῄοσγεηί, ΠΊο- 

πηΙί. Ἠορίς επίπι εοπρΙ5 ἀθεοθγο ΠΟΠ 8οςγογΠΙ ηπἰςέογίο, 

(7) 
1460 απΙπῃ ἀῑδεγίε α Ῥε]ία παπα {Τη ο5αί, αἱ φαἱάσᾳ]ά οἴνοα 

564 ΠΠαΤΙΠΙ αοσιγαοπθ 60Π6ΘΒΦΟ α ος Ῥοποβοῖο (Γι. 

οοὐρονῖ5 ραίογηϊ οΙΓαΠΙ Μεάσα ργοροερίατα θ65δεί, παία εχ- 

βοαιιογθπ{Η1, αἆ ]18δα γἱγσῖηεδ αχδεαιεπᾶα Ριοπιίσο ογαΠ/. 

ΤΠ. Φῦ Ποσίθῃῃ ἰβίίαιν, Ῥε]α ΒΟΠΊΠΟ Ἰαπ1 ΥασαΠίθ, πθςθς- 

ΒαΤΓΙΙΠΙ 6556 ἀῑχΙ{, αἱ ἵη Ἱερεία Ῥο[α οοτρ5 οχείατ. Είδι 

απί6ηλ οοπι/έθς ριε]]α ἀῑσίο αὐἀϊεηίθας οΓαηί, 4Ο {4ΠΊ8Η 6χ- 

ΑΠΠΟΒΙ5 ἵπ 5ί8- 

ἨΠυπο Ργ]ά5 56 οοοίαΓᾶπι αἱ αδηΠι 

Ρονπηθπίο Πάθπι ἀῑοίῖ5 οοποί]ίατα ἰπίοπα!. 

Ρι]ο ατῖος πα{τ]ερα(ς. 

οχ ϱο [αοίαταπα τοεθρί. (9) ΟΠ ραθ]] αβδεηθἰςδεηί{, 

οοτριῖ5 αγ]αίἰς (Γη5{π]αὔἴπῃ οοποΙδαπη ἀαοοχ]έ, αἱ ΡἱιαγηιᾶΘΟΓΙΠΙ 

ααοτυπάαπα ργας5Ηρ]ῖς ασηϊ δροοίΘΠῃ ο]ερείαο ργοάαχΙε. Οοᾶ 

απ 1Πη γἰγρίπες ΠΟΠ 8ἶΠθ ΦΙΠΡΟΤε αἀπιϊγταταπ{τ, δ8ΐἱ5 18: βάοἱ 

αἱρΙ [αοίαπη ατρΙγαίσς, αἆ οχροάϊεπᾶα Μεάεῶ ᾖ198α {οδήπαπί, 

Εί οοίετῶ αἰάσπα Ρε]ίαπ γειρον]ρα5 επεσδη{, 50] γετο Α|- 

ορβες πιίβεα ρἰδία[ἶ5 αἰ[οσίίοηθ ΙΠάπΙς ἃ Ῥαΐτο οοπ[ἱποί. 

(8) Που ρειροίταίο, Μείῖεα ΠΟΠ δία{ἴπι οαάαγει ἀἰδδεσίιπη Τη 

ο]απα οοπ/[]ο]έ; 56 Ρταςθ5 αααβάαπι μή οοποἱρἰεηάα5 6556 

«ἱπημ]αί. Ῥιο]]ας Ιδίίατ ούπη. [αοίρας ορ]δβδίπιΙπη ἵπ Τοσίαρ 

{οσα οἀ μοι. 1δὶ Μεᾶσα Οοομίσα ἀα]θείο ρο]ίχας αᾶ»- 

ἆαπι Ῥγουθς ἀθπππαγαης αλα παπηά(α ΙΠΥΠΊΟΥΑΓΗΣ, αἱ ρεγ 

Ίου Ἰπ{θγνα)ΙάΠα αγΟθΙΗ ἵπ γαςιιγί α6σεΙεγᾶΓθ Ροδδεηί. (4) ΑΤΡΟ- 

παυίοο ἰᾳίέατ, ἆθ δρθομ]α νί5ο ρου] ἰρηῖ, ο άεπι γαςῖς ]8Πι 

Ρογαείαπη 6586 ταοαπα(ἰ , οοησϊίαίο αά ΓΡΕΠΗ αδηλῖηθ Ρεί- 

Γ Εαπέ, πια πΙραδαιο δαρεΓα[ἶς θἰπ]σίο τοσίᾶη {6ΥΓΟ ἱπναδηί, 
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σµένοις τοῖς ξίφεσιν εἰς τὰ βασίλεια καταντῆσαι καὶ 

τοὺς ἐναντιουμένους τῶν φυλάχων ἀγελεῖν, τὰς δὲ τοῦ 

Πελίου θυγατέρας ἄρτι καταθεθηχυίας ἀπὸ τοῦ τέγους 

πρὸς τὴν καθέψησιν χαὶ παραδόξως ἐ τ λεί ὃς τὴ ησιν, ραδόζως ἐν τοῖς βασιλείοις 

ὅ ἰδούσας τόν τε Ἰάσονα καὶ τοὺς ἀριστεῖς, περιαλγεῖς 

ἐπὶ τη συμφῳοοᾶ γενέσθαι” οὔτε γὰρ ἀμύνασθαι τὴν Μή ἐπὶ τῇ συμφορᾷ γενέσθαι᾿ οὔτε γὰρ ἀμύνασθαι τὴν Μή- 
ψ λ ο ’ ᾿ 

δειαν ἔχειν ἐξουσίαν οὔτε τὸ πραχθὲν αὐταῖς μύσος δι 

-. ἀπάτην διορθώσασθαι. (5) Διόπερ ταύτας μὲν ὁρμῆσαι 
έγεται στερίσχειν αὑτὰς τοῦ ζΏν, τὸν δὲ Ἰάσονα κατε- 

Ι0 λεήσαντα τὰ πάθη παρακατασχεῖν αὐτάς. καὶ θαῤῥειν η 6 ' ϱρρ 
/ 

παρακαλέσαντα δειχνύειν ὡς ἐκ καχίας μὲν οὐδὲν ἥμαρ- 
τον, ἀχουσίως δὲ δι’ ἁπάτην ἠτύχησαν. 

1. ἸΚαθόλου δὲ πᾶσι τοῖς συγγενέσιν ἐπαγγειλά- 

µενον ἐπιειχῶς καὶ μεγαλοψύχως προςενεγχθήσεσθαι, 
15 συναγαγεῖν εἲς ἐκχλησίαν τὰ πλήθη. Ἀπολογησάμενον 

δὲ 
/ ιά -] 

προαδικήσαντας ἡμύνατο, τιμωρίαν ἐλάττονα λαθὼν 

Ν - ΄ Ανν ο Ν Ν / λ 

περι των πετραγµ.ενων, χαι ὁιόαζαντα οιοτι τους 

ὧν αὐτὸς πέπονθεν, Ἀκάστῳ μὲν τῷ Πελίου τὴν πα-- 
/ / ο ο ο ολ ο” / 

τρῴαν βασιλείαν παραδοῦναι, τῶν δὲ τοῦ βασιλέως θυ- 
“ / ορ ον ες Ἡ η α Δ 
30 γατέρων ἀξιῶσαι αὗτὸν φροντίδα ποιήσασθαι. (5) Καὶ 

πέρας αυντελέσαι τὴν ὑπόσχεσιν αὐτόν φασι µετά τινα 

χρόνον συνοιχίσαντα πάσας τοῖς ἐπιφανεστάτοις: Ἄλκη- 

στιν μὲν γὰρ τὴν πρεσθυτάτην ἐκδοῦναι πρὸς γάμον 
Ἀδμήτῳ τῷ Φέρητος Θετταλῷ, Ἀμφινόμην δὲ Ἂν- 

δραίµονι Λεοντέως ἀδελφῷ , Εὐάδνην δὲ Κάνη τῷ Κε- 
φάλου, (Ῥυλαχέων τότε βασιλεύονι. "Ταῦτα μὲν 

μετὰ τῶν ἀριστέων εἰς 

2ὔ 

[οά ανν ω / ολ 

ὕστερον αὐτὸν πρᾶξαι, τότε δὲ 

Ἰσθμὸν τὸν ἐν Ηελοποννήσῳ πλεύσαντα θυσίαν ἔπιτε- 
- -ω οω κο ἡν -ω 

λέσαι τῷ Ποσειδῶνι καὶ καθιερῶσαι τὴν ᾿Αργὸ τῷ 
οο 3 ο λ / αχ. λ οο 

θεῷ. (8) Ἀποδοχῆς δὲ μεγάλης τυγχάνοντα παρὰ τῷ 
-” -” / υ ... 

βασιλεῖ τῶν Κορινθίων Κρέοντι μετασχεῖν τῆς πολι- 

τείας καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἐν τῇ ἱκορίνθῳ κατοιχῆσαι. 
οω ο Δ / 

(0) Μελλόντων δὲ τῶν Ἀργοναυτῶν εἰς τὰς πατρίδας 

διαχωρίζεσθαι, φασὶ τὸν Ἡρακλέα συμθουλεῦσαι τοῖς 
κο ο / - ] 

ἀριστεῦσι πρὸς τὰ παράδοξα τῆς τύχης ἀλλήλοις ὅρ- 
ο ΄ / / ο 

χους δοῦναι συμμαχᾖσειν, ἐάν τις βοηθείας προςδεηθῃ : 

ἐκλέξασθαι δὲ καὶ τῆς Ἑλλάδος τὸν ἐπιφανέστατον τό-- 
λ πον εἰς ἀγώνων θέσιν καὶ πανήγυριν κοινήν, καὶ χαθιε- 

ώ Ξ αρ νε , 
ρῶσαι τὸν ἀγῶνα τῷ µεγίστῳ τῶν θεῶν Διὶ Ολυμπιφ. 

ο κ ο” / 

(6) Συνομοσάντων δὲ τῶν ἀριστέων περὶ τῆςσυμμαχίας, 
Δ ἀ ζ ου - / Ε) } ́  ο. Ἡ λ - 

καὶ τὴν διάταξιν τῶν ἀγώνων ἐπιτρεψάντων Ἡρακλεῖ, 
λ ο λ / -- λ ΛΑ 4 φασὶ τοῦτον τὸν τόπον προκρῖναι πρὸς τὴν πανήγυριν 

ω ο» ε] / β λ λ λ 3 / ΔΝ 

τῆς τῶν Ηλείων χώρας τὸν παρὰ τον Ἀλφειόν. Διὸ 
᾽ : ο / 

καὶ τὴν παραποταµίαν καθιερώσαντα τῷ μ.εγίστῳ τῶν 
ο ο {εχ. 

θεῶν, Ολυμπίαν ἀπ᾿ ἐκείνου προςαγορεῦσαι. Ὕπο- 
ς -” Δ ! 

στησάµενον δ᾽ ἱππιχὸν ἀγῶνα καὶ γυμνικον, τά τε περὶ 
ε ἡ αν 

τῶν ἄθλων διατάξαι καὶ θεωροὺς ἀποστειλαι τοὺς ταὶς 
/ η ᾿ / -ω 3 / ὴΔ λ νὰ αν 

πόλεσι προεροῦντας τὴν θέαν τῶν ἀγώνων. (6) Διὰ δὲ τὴν 
ο. ς λ ο λ 

παρὰτοῖς Ἀργοναύταις γενοµένην ἀποδογῆν αὐτοῦ κατὰ 
ς / 

τὴν στρατείαν οὐ μετρίως δοξασθέντος, προσγενέσθαι 
-ω .-ω /“” 4 / 

τὴν ἐκ τῆς Ὀλυμπιακῆς πανηγύρεως δόξαν, ὥςτε πάν- 
.. 5. / λ λ 

των τῶν Ελλήνών ἐπιφανέστατον ὑπάρχειν καὶ παρὰ 
. / /' : / ν΄ Υψ. 3 

ταῖς πλείσταις πόλεσι γνωσθέντα πολλοὺς ἔχειν ἐπιθυ- 

μητὰς τῆς Φιλίας, οὓς προθύμους εἶναι μετασγεῖν 

90 
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οἱ βίαίίοποπι γα ΠΊαπι5 οοηίτα {5γΓ6 ΦΗΚΛΠΙ οοάσηί. 
γἱκ (ωη εκ αἰίο Ῥε]ίω παία αἆ οοτροΓῖς ραίθγπί «ΟΕ{ΗΓΑΠΗ 
ἀεδεεπάεταπ{, 4ΠΠΠΙ οκ. ΙΠΙΡΓΟΥΙΟ Τ45Ο0Π6 ΟΙΠΙ ορίθγα ποῦ- 
Π55ΙΠΙΟΡΗΠΑ ]1γεηπΠὰ Π]αη {πίτα ἵρδα τοσία Ροπείγα]ία «οη- 

ΊΧεο οΠίΠι Μα- 
ἆραπα πἱοϊδορπάϊ,-πος ρογρδίγαίΠη ἃ 56 Ρ6ς ΙΠΠΡΟ ΦΙΠΤάΠΙ ηθ- 

ἴα5 οχρῖαπάἰ (αοι]ίας (πι ἀαβαίατ. (0) Ε{ Ιππά ΠηαηιΙς δἱδί α]]α- 
ματορ εγαπ{, ΠἱδΙ Ια50Π. ΕΙΠΟΡ{ΙΙΠΙ Π1Πο ΟΑ5ΙΗΠη πϊξρια {ας ϱ0- 

8Ροοίο, 5ΗΠΊΠΙΟ οπηπες ἀο]ογα ρογοθΠαπίγ. 

παπα Γη] Ραἶςδοί, οἱ μας οἳ5 εοπςο]α[ίοηθ Δ]ογαδδοί, ΠΟΠ 
δια οπ]ρᾶ θᾷ5 Ῥεοζαςδο, 56 Ἱην]ίαν αἰίοπα (απάο ἵπ απο 
οα]απλϊαίείη Ιποϊαίβδο. 

11. Τοΐαπι ἀεπίαπο [απι]ίαπι Ὠοπίρηο 4ο Ἠοποτίβος «ο 

(νασϊαίαγυπχ Ῥομἱοἵίς, αᾱ οοποίοΠσΙΏ Ρορι]ο αἀγοσαίο, {[π- 

[ εἴαπι Ἠ]ιά ραησανΙέ, οἱ ἵπ αποίογθς. Ιπ]ΗΓΙΒΤΙΙΠΗ Ίοησ6 Πη]- 

πμ 5ο απἰπΙαἀγον[ῖδεα, 4πδΠα ἱρθο ου. 5αῖς Ρᾶδ8ι15 ο55εί, 

οδίεπάΙ{. ΤαΠα Ασαδίο, Ῥοδ]ία παίο, 5ιιοσθβείοηο ἵῃ ΤΟΠΟ 

Ρα{εγηο (τακτία, ΕΠαγαπη φποσπε τορῖς επγαπα δἳρί σογθμά αι 

εησί. (2) Ὀίαια ρνοπηίδογαπα βάθπι ἱππρ]οταί, Ροςί αἰί- 

αμαηίαπα {αππροτίς οπηπος Πςίηθίηιϊς τν] οο]]οσαγίε. 

Αιοθβίτάθπα οπίΠα πα(α πΙαχΙρΙάΙΏ Λάἀπιείο ΤΗθδραΙο, Ρ]ιογοί]ς 

Πο, Απιριῄισιιοι Απάνώμιομι, Τιθοπίαί {γαίηῖ, Ἐγαάποι 

απο, ΡΗΥΙαΟΕηδΙΙΠΑ τορα]ο, ᾳπῖ Ο6ρ]ιαϊο παίας ογαί, πια(τ]- 

ΠΙΟΠΙΟ φοοἰανίέ. Ε{ ῶο (πἱάθιη ΡροβίπιοάΙπα ο[[οσία ἀοάιί : 

{μμο γετο οππα ρηϊποίρίρας ἵη ΙδίπηαΠα. Ῥε]οροηποςὶ Ρτο- 

[εοίας, αστίβοΙο ἵπ Νορίηπί Ἡοπογθπα ΙηβδΗίπίο, ΑΓσο Πᾶ- 

ΝΟ 4ο ἑοηβεοταν!{. (9) ΠΡί απαπα τοδῖς Οοτ]πίμίογαπι Ογ6- 

οη/5 {ανογθΠη ςἳρὶ αΡρτίηιο οοιηρᾶταδδαί, ᾗι1ς οἰν]ία(ί6 αἀθ- 

Ρία8, Ιπίου Οοπηίμίος ἀείποερς ΠαβιίαγΙέ, (4) ΟΠΠ νθγο 

Αιροπαπί ἵΠ Παπ φπἱδααθ ρα(γίαπι τοδΙαπα αἀογπατοη!, 

Πενου]θΠα ου εοπςΠ! 5αβ]ασίςςο {ογαπέ, αἱ αἲ πχαίπα [οτοῃ- 

ἀππα ααχΠία Παγαπιθηίο 56 αἀςίγίησθγαηί , δἱ ἆπαπᾶο, αἱ ἴπο- 

Ρἰπαίοο δΠ{ {ογί1ηο. νἶορς, α[ααὶς οε{αγοΓΙΙΠα ορο Ιπάϊσογοί: 

ΠΟΡΙΙςΦΙΠΊΠΙ ο[ίαπ αταροία, ΙοσΠα αἆ 50ΙΘΠΗΠΙΙΠΙ οὀ1[1ΟΠΘΙΠΗ 

Ιπάογαπ] 6{ 6ΟΠΙΠΙΗΠΘΙΗ ΟΠΠΙΙΠΙ ΓΑΟΟΤΙΠΩ 6οΠγεΠ{ΗΠΗ ἆᾳ- 

Ἠσοίαηί, ομη(ιιο φογί ΟΙΥπηρίο ἀθογίΙπῃ ΠπαΧΙΠπΙο ἀοάίσα- 

τοπ{. (5) Οπι Ισίίαν ορηλαίας ἵπ 5οοἰθίαίοπι Ἠαπο Ώο]]]- 

οαπι οοπ]αταδδοπί, αἱ ΙΠαάσταπα ΙπςΠίαίίοηθπη Ρεγηιςίβδεη{ 

Ἠογοιϊ, ἱρ5ε Ργα» αἰῑῖς Ἐ]6οΓΙΠΙ 6ΔΠΠρΟ5 αά ΑΙΡΙΕΙΙΠΙ Ρ8Π6- 

σγν]οῖς φο]οπηπίίαΙριας ἀαδίιπανγ!{, (οίαππΠθ ΤΘΡΙΟΠΘΗΠΙ, ΦοΥἱ 

πΙΑΧΙΠΙΟ ερηβοογαίαπα, ΟΙγπηρίαπι αΏ 6ο ἀαποπιϊπανΗ. Τάι 

ἐπιαςίγ] οἱ σγπηπίσο. ορτίαπηίηο ἱπςαίο, Ρηορηίδᾳαθ ογ]- 

πα(15, {δοιοδ, απῖ Παάσγαπα δρεσίασμ]α ογ[αμρας Ιπᾷ]σθ- 

τουί, ἀπ]. (6) Νοπ ραταπι Πασίθηιις Ἰαιιάῖς δροοίαία {η 

Αιροπαπίατάπα. οχροἰοπα γἱτίας ΙΠί οοποϊανγενγαί: 5ο. 

πως ΟΙγπιρίοί εοπνθηία5 ἱη5Η(μ1ἱο πονα 6Η σ]ογία 80085: 

εἶοπς Ιοοιρ]είανΙ{. Τηίου οΠΊΠ65 6Γρο ἄτῶσος ορ]οβετίπη5 

Γ ονασίέ, οἱ αριᾶ αἰνίίαίος ρ]ηνίπιας ασο ἱπο]αναίέ, αἱ πια] 

{ απαϊοϊήαπα οἷιις Πίο αρροίογοηί, οἱ αἲ οπΙΠΙΗΠΙ ϱογἱοπ]ΟΓΗΠΙ 

15. 
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παντὸς κινδύνου. (7) Ταχὺ ὃ᾽ ἐπ) ἄνδρείᾳ καὶ στρα- 

τηγία θαυμασθέντα στρατόπεδόν τε κράτ τιστον συστίή- 

σασθαι͵,, χαὶ πᾶσαν ἐπελθεῖν τὴν οἰκουμένην εὔεργε- 

τοῦντα τὸ Ἰένος τῶν ἀνθρώπων: ἄνθ᾽ ὧν ο αὐτὸν 

ὅ συμφωνουµένης ἀθανασίας. Τοὺς δὲ πονητὰς διὰ τὴν 

συνήθη τερατολογίαν μυθολογῆσαι | μόνον τὸν Ἡρακλέα 

καὶ γυμνὸν ὅπλων τελέσαι τοὺς τ εεθρυλημένους ἄθλους. 

ΙΗ1Υ. Ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ θεοῦ τούτου τὰ μυθολογού- 
/ ναό Ν ο] / .» [ὰ λ 

μενα πάντα ώση γυνι ὃὲ ο σον ἡμιν ο 

10 ᾿[άσονος τὸν ὑπολειπόμενον λόγον. Φασὶ γὰρ αὐτὸν ἐν 

Κορίνθῳ κατοικοῦντα καὶ συμθιώσαντα δεχαετῆ χρόνον 
ο. - ο ο / 

Μηδεία γεννῆσαι παῖδας ἐξ αὐτῆς, τοὺς μὲν πρεσθυτάτους 

δύο διδύµους Θετταλόν τε καὶ Ἀλκιμένην, τὸν δὲ τρίτον 
Ν / / / Δ τει ο λ 3 

πολὺ νεώτερον τούτων Τίσανδρον. (9) Τοῦτον μὲν οὖν 

τὸν χρόνον ἱστοροῦσιν ἀποδογἢς ἀξιωθῆναι τὴν Μήδειαν 
ο η λα σ  ν Δ ης / ον , ολ αίὁ 
ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς διὰ τὸ μὴ µόνον χάλλει διαφέρειν αὐτήν, 
ἀλλὰ χαὶ σωφροσύνη χαὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς κεκοσμΊ- 

͵ 

15 

σθαι" μετὰ δὲ ταῦτα ἀεὶ μᾶλλον τοῦ χρόνου τὴν φυσικὴν 

πρέπειαν ἀφαιρουμένου, λέγεται τὸν Ἰάσονα Γλαύχης 

ος τῆς Κρέοντος ασια μνηστεὺσαιτὴν παρ- 

θένον. (5) Σνγκαταθεµένου δὲ τοῦ πατρὸς καὶ τάζαν- 

τος Ἠμέραν τοῖς Ὑάμοις, τὸ μὲν πρῶτον ἐπιθαλέσθαι 

φασυ αὐτὸν πείθειν τὴν Μήδειαν ἐκουσίως παραχωρῇ- 

σαι τῆς συμθιώσεως' βούλεσθαι γὰρ ἄλλην γαμεῖν οὐχ. 

ἀποδοχιμάσαντα τὴν πρὸς αὐτὴν ὁμιλίαν, ἀλλὰ τοῖς 

τέχνοις σπεύδοντα συγγενἩ τὸν τοῦ βασιλέως οἶκον 

ποιήσασθαι. ο Ἀγανακτούσης δὲ τῆς Ὑυναικὸς χαὶ 

θεοὺς µαρτυροµένης τοὺς ἑπόπτας Ὑενομάνους τῶν ὅρ- 

χων, φασὶ τὸν Ἰάσονα καταφρονήσαντα τῶν ὅρχων γἩ- 

(6 ) Την δὲ Μήδειαν 
ἐξελ αυνοµένην ἐκ τῆς Ἕλεώς» χαὶ μίαν ἡμέραν παρὰ 

ο) λ ορ ορ ( ης 
60 µαι τὴν τοῦ βασιλέως θυγατέρα. 

οὉ Κρέοντος λαθοῦσαν εἰς τὴν τῆς φυγῆς παρασχευήν, 

σ μὲν τὰ βασίλεια νυχτὸς εἰςελθεῖν ἀλλοιώσασαν τοῖς 

φαρικάχοις τὴν αὑτῆς ὄψιν, καὶ τὴν οἰχίαν ὑφάψαι, 
ο - προς εθεῖσ σμς Ζ Α ς ὸ κι τς 

ῥίζιον τι προςθεῖσαν, εὕρημένον μέν ὑπὸ Κίρχης 
/ 

δύναμιν δ᾽ ἐ 
/ ΔΝ Δ 

Ἄφνω δὲ φλεγομένων τῶν βασιλείων, τὸν μὲν 
Π υ 

3 / 1Α 3 Ώου Ἀ νὰ η) ιά κὶ Ν Δ 

[άσονα ταχέως ἐχπηδῆσαι, τὴν δὲ Ελαύχην καὶ τὸν 

356 τῆς 
/ 

ἀδελφῆς, ἔχον, ἐπὰν ἐξαφθῇ, δυςκατάσθε-- 

στον. 

Κρέοντα, τοῦ πυρὸς περικαταλαβόντος, διαφθαρῆναι. 
(6) Τινὲς δὲ τῶν συγγραφέων φασὶ τοὺς μὲν υἱοὺς τῆς 

Ἰηδείας δῶρα χομίσαι τη νύμφη φαρμάκοιςκεχρισµένα, 

40 

/ ο / / 

τὴν δὲ Γλαύχην δεξαµένην καὶ τῷ σώματι περιθεµένην, 
3 -ω - λ Ν / κ. 

αὐτήν τε συμφορᾶ περιπεσεῖν καὶτὸν πατέρα βοηθύῦντα 
λ λ 

() Την δὲ 
{9 2 αίνς » / χει ας 2 

Μήδειαν ἀποτυγοῦσαν τοῖς πρὠτοις ἐγχειρήμασιν οὐκ 

καὶ τοῦ σώματος ἀψάμ.ενον τελευτῆσαι. 

κ. οω οω λ 

ἀποστ]ναιτῆς ]άσονος τιμωρίας. Ἐπὶ τοσοῦτο γὰρπρο- 
ω ο... 3 ο ο λ . / 3] 11ο] / 

ελθειν αὐτὴν ὀργῆς ἅμα καὶ αρα ἔτι δ ὠμότη- 

τος ὥςτ ἐπεὶ ὃ διέφυγε τὸν μετὰ τῆς νύμφης κχίνδυνον., 

τη σφαγἩ τῶν κοινῶν τέχνων ἐμθαλεῖν αὐτὸν εἲς τὰς 
ο 9 / 

μεγίστας συμφοράς' πλὴν γὰρ τλε τοῦ διαφυγόντος 

τοὺς ἄλλους υἱοὺς ἀπ τασφάξαι, καὶ τὰ σώματα τούτων 

ἐν τῷ τῆς ρας τεµένει θάψαι, καὶ μετὰ τῶν πιστο- 

50 

/ {3 1 ο Ἀ Ὑ ” 3 

τάτων θεραπαινίδων, ἔτι πολλῆς νυχτὸς οὔσης, φυγεῖν ἐκ 
ο» ο « / 

τῆς Κορίνθου, καὶ διεκπεσεῖν εἰς Θήθας πρὸς Ἡρακλέα 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. 

[ πηογοτί 5{πάσης. 

{997 908.) 

οοπηπηπηΠα{6Πη 56 ῥτοπηίος ο[ἴεγτοπί. (7) Φαπιπο [οχί- 

{αᾷο εί ἀϊδείρ]ίπα Ῥε]ῆσα πιασηαΠα αριά οπηηθς αἀηϊγαΟΠΘΙΗ 
αἱ ρερεγίβςεί, πηος γαλάἰςείπωιπη απο(πθ οχογοῖἔαπη οοηίταχ]ξ, 
410 {οσα ο1Ώοπα Ρεγᾶρτα Υ]έ , Ώεπο 4ε ΠοιηἱπαΠι 6ΘΠΘΤΘ Ρτο- 

Ῥτο απο Ἱπιπιοτία]ϊς οἱ οπ]{Η5 ΟΠΥΠΙΙΙΠΙ 
βι(γαρίῖς ο5ί ἀο]αίας. Αί Ροεία» Ργο 5πο ρτοάἱσίοςθ οτί ροπάϊ 
πηογθ, Ηθιοι]επῃ 6011Π1 οἱ αὐ απηῖς Ρτούδας5 παάπη ορτίᾶ- 

πηῖῃα ἴ]]α ρεγνα]σαία οοη{[αοσίςο [αρααπίαγ. 

ΙΗΥ. Ωμ γετο ἆε ους ἆθο {αρα]οςε πιοππογαΠί{ΗΣ, ο οποία 

{άΠ1 ἁηίε α ποΡῖς ειηί{ οχρ]απαία. Βοδίαί π{ 1α5οηίς Ἠϊβίο- 

τί} πΠο Ροτίεχανηας. 15, Οογ]η{Πί ἀαδεης, οχ οοπ]μσῖο οι 

Μεάεα ἀθέθπῃ ἄΠΠΟΥΗΠΙ 8Ρ8/10 Ἠῃαγο5, ἆποδ παία ΠΙΒΙΟΥΘΒ 

ΞΕΠΙΘΙΟ5, ΤΗεδδα]ΙΠ1 δἱ ΑΙΟΙΠΙΕΠΕΠ, αἱ (οήσπι, ορίαίθ [ης 

ΠΙΠΙ{Ο Ιη[εγίογεπα, Τϊδαπάγαπα φαςοθρῖί. (9) Που Ἰπίθιϊπι 

(επηρογα Μοᾶεα ἵπ Π]ᾶσηα αριιά γΙτατα στα[ῖα Γ{αΐ9ςο ρεγ]ήρο- 

απ; απ υπη ΠΟΠ 5ο]απῃ ρα]ομγ](αάἰπὶς ἀεσοτα, 5ο οαπῃ Ρτι- 

5οἆ 

α πάση Ρα Ια [η] ηαΓναΠα {ΟΓΠΙΟΡ ϱ]οραπίίαπη ορίας ο ρίταμοτεί, 

ἀεη[ῖ οθίεγαγαπη(ο νἱγαίαπη ογπαιηθη({5 οχεθ]]εγοί. 

ασοςς, ας Οτεοπίῖς β]ία οἱ αἄίιαο γίγσο ογαξ, 4ΠΠΟΤΘ ἆ8- 

80Η Ίπόεηςιις οοη]ηρίαπα αρρο[ίςςε {ογίαν. (3) Οτο απαπα 

540 Ραΐ6γ 6οη56ῃδι αρρτοβατεί Ιαπισιθ ἀῑεπι παρΐς ρταΠ- 

πῖςρεί , 1] δπαΦεπάο ΡηΙΠΙΙΠΙ, αὲ δοοϊείαίε οοπ]ασα]ί 6ροπίθ 

εοηοθᾶαί, Μεάεα Ιηδίαί. ἈΝαΠι αἰίαπι 56 ΠΊΙΙΙΘΓΘΠΑ 4106Γα6 

Υεµε, πο ααοά εοη]ασίαπα Μοεάσα αγοτδείατ, 5εᾷ αἱ ταρίω 

ἀοπλας πεοσβείζαἀἴπεπι ΠΗΙς αἀφοίδοαί. (4) 5αὰ απ πα Ἰπάΐσηθ 

Ιδίπά (ουτοί πια]6υ, ἀθοδααο ΙΤαππεη(Ι Ργαριάες ορίεείατο- 

απ, 450. άΓαΠΠΘΠ/{ Πάεπη 5α5απε ἆθαιε ΠαΡΘΗ5, πΙμΙ]οπΙῖΠΙ8 

γτερὶς Π]ίαπι ἀαχίε. (ὅ) Μεάσα Ισίίαν οχἰτθ ΓΏΕΠΗ 1558, ἀπο 

{αηίππη ἀἱε αά {πραπι αἀογπαμάσπα Ῥορίμ]αίο, ποσία τοσία!η 

Ἰπίγαης (πεποβσα Ἱπίενίπι αγία ποναπη 51 (ποϊεπι Ιπάπεταί), 

ταςίοπ]α ου]αδάαπα ε[Ποας{αίο α ΟἶτοῬ πιοηδίταία, απδν ἵη- 

Παπωηιαία εχςΗησαῖ ποεσαϊτεί, ρα]αίίαπι θαοσεηᾶΙς. αππαιθ 

Ῥογ οπιη]α ΠαΠΙΤΙΣ συηδδδηίς, οχδΙΙθῖι5 ἵη {μία Τά50Π 6Υᾷ66- 

ταί; αἱ ἰαισο Ῥογοηδαιαα ΟΤ6οῃ Παπηπαῖς απαίαια δερίί 

οοποτγοππαπία. (6) δαπί, αιὶ πιθπηοπίς Ῥτοδαηί, Μεᾶοεα 

παίΐος ἆοπα απθράαπα γεπαπίς ἱπριία τοσεης πυρία οβ/μ]ςςε, 

ααΐρις αοθθρ[5 οἱ εοτροτί αρρ]εα{ἶς, {απα 1ρ88ΠΏ εχαταί8ρο, 

έπη ορῖς {εγεπάῶ) οαδᾶ ραΐγεπι οοπίγεσίαία οοτροσίς Ιπῄαπι- 

ΠΠΚΓΗΠΙ Ἱηίογ]ςςθ. (7) Μοεάθα Ροιτο Πῖς Ιποερίῖς Παπάσια- 

παπι αοθΠἱαδΟΘΠ5, ἃ Ρεγδεαιεηάα ἆε 1850Π6 Π]ήοπΠθ6 ΠΟΠ 

ἀσδί. Έοσιθ τα αἱ Ζεἱοίγρία, ΙπΙΠπΙο οταάεΠία{15, Ρ10- 

οββαῖέ, πί ροςδί ἀατίίαίαπι αΏ Ι450Π6 ΟΠΠ ΠΟΥ ΒΡΟἨΡᾶ Ρ8- 

πσοπ]απα 15 οἰίαιη {τισιάσηᾶϊς Ιπ πιᾶρπας ἱρ5υπῃ οπ]απη{α- 

(65 εοη]ίορταί. Ἠος οπἶπα, ΠΟ (8ΠίΙΠΙ {ασα 6Ιαρδο, ]αρι]ᾶ- 

νε, αἱ, εορα]άς ἵη Φιποπίς {επιριο εαάαγοτίραςδ, οι 

αποϊΠαγιπα Πάἰβδἰηϊς ποοίο Ππίοπιρθρία ΟοτΙπίο ργο[αρίεηΒ 

Τμοβας αἆ Ηοιοιι]θιη 5ο γοζερῖῖ. Ηίο Ῥασίογαπα ἴπ Οοἰομ]άθ 
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τοῦτον γὰρ µεσίτην γεγονότα τῶν ὁμολογιῶν ἐν Κόλ- 
χοις ἐπηγγέλθαι βοηθήσειν αὐτῆ παρασπονδουµένῃ. 

ΤΗΥ. Ἐν τοσούτῳ δὲ τὸν μὲν Ἰάσονα στερηθέντα 
τέχνων καὶ γυναικὸς δόξαι πᾶσι δίκαια πεπονθέναι" διὸ 

6 καὶ μὴ δυνάµενον ἐνεγχεῖν τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς ἐκ 
τοῦ ζην ἑαυτὸν μεταστῆσαι. ἸΤοὺς δὲ Κορινθίους ἐκ-- 

πεπλῆχθαι | μὲν τὴν δεινότητα τῆς περιπετείας, μαλιστα 

δ᾽ ἀπορεῖν περὶ τῆς ταφῆς τῶν παίδων. Διόπερ ἀπο- 
στειλάντων αὐτῶν Πυθώδε τοὺς ἐπερωτήσοντας τὸν θεὸν 

ὅπως χρηστέον ἐστὶ τοῖς σώμασι τῶν παίδων, προστά- 
ξαι τὴν Πυθίαν ἐν τῷ τεµένει τῆς ρας αὐτοὺς θάΐαι 

καὶ τιμῶν ἡρωικῶν αὐτοὺς ἀξιοῦν. (5) Ποιησάντων 
δὲ τῶν Κορινθίων τὸ προσταχθέν,, φασὶ Θετταλὸν μὲν 

τὸν ντα τὸν ἀπὸ τῆς μητρὺς φόνον ἐν Κορίνθῳ 
16 τραφέντα μετὰ ταῦτα ἐπανελθειν εἰς Ἰωλκόν, οὖσαν 

᾿Ιάσονος πατρίδα; ἐ ἐν ᾗ χαταλαθόντα προςφάτως Ἄχα- 

στον τὸν Πελίου τετελευτηκότα, παραλαθεῖν κατὰ γένος 

προςήκουσαν τὴν βασιλείαν, καὶ τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτὸν τετα- 

μένους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προςαγορεῦσαι Οετταλούς. (6) Οὐκ 

20 μα δὲ διότι περὶ τῆς τῶν Θετταλῶν προσηγορίας οὐ 

ταύτην µόνην τὴν ἱστορίαν, ἀλλὰ χαὶ διαφώνους ἑ ἑτέρας 
παραδεδόσθαι συμόθέ έθηχε" περὶ ὧν ἐν οἰχειοτέροις µνη- 
σθησόµεθα κχιροῖς. (4) Τὴν ὃ) οὖν Μήδειαν ἐν Θήδαις 

φασὶ καταλαθοῦσαν Ἡραχλέα μανικῷ πάθει συνεχόµε- 
νον καὶ τοὺς υἱοὺς ἀπεχταγχότα, φαρμάχοις αὐτὸν ἰάσα- 

σθαι. Τοῦ δ᾽ Εὐρυσθέως ἐπικειμένου τοῖς προςτάγµασιν, 
ἀπογνοῦσαν τὴν κατὰ τὸ παρὸν ἐκ τούτου βοήθειαν κα- 

ταφυγεῖν εἷς Ἀθήνας πρὸς Αἰγέα τὸν Πανδίονος. (5) 

Ἐνταῦθα δ᾽ οἱ μέν φασιν αὐτὴν Αἰγεῖ συνοικήσασαν 
60 γεννῆσαι Μήδον τὸν ὕστερον Μηδίας βασιλεύσαντα, 

τινὲς ὃ᾽ ἱστοροῦσιν ὑφ᾽ Ἱππότου τοῦ Κρέοντος έξαιτου- 

µένην κρίσεως τυγεῖν, καὶ τῶν ἐγκλημάτων ἀπολυθῇ- 

ναι. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα (Θησέως ἐπανελθόντος ἐχ 

Τροιζῆνος εἰς τὰς Ἀθήνας, ἐγκληθείσαν ἕ ἐπὶ φαρμαχείᾳ 

36 φυγεῖν ἐκ τῆς πόλεως" δόντος ὃ δ Αἰγέως τοὺς παραπέμ.- 

Ψοντας εἰς ἣν βούλοιτο χώραν, εἰς τὴν Φοινίκην κομισθῇ- 

ναι. (2) Ἐντεῦθεν δ᾽ εἰς τοὺς ἄνω τόπους τῆς Ασίας 
ἀναθᾶσαν συνοικΏσαί τινι τῶν ἐπιφανῶν βασιλέων, ἐξ 

οὗ Υεννῆσαι παῖδα Μηδον’ καὶ τὸν μὲν παῖδα μετὰ τὴν 

40 τοῦ πατρὸς τελευτὴν διαδεζάµενον τὴν βασιλείαν θαυ-- 
μασθῆναί τε κατὰ τὴν ἀνδρείαν καὶ τοὺς λαοὺς ἀφ᾿ 

ἑαυτοῦ ΝΤήδους ὁ ὀνομάσαι. 

ΤΝΙ. Καθόλου δὲ διὰ τὴν τῶν τραγῳδῶν τερατείαν 

ποικίλη τις καὶ διάφορος ἱστορία περὶ Μηδείας ἐξενή- 

40 νεχται. Καΐτινες χαρίζεσθαι βουλόμενοιτοῖς Ἀθηναίοις 

| φασὶν αὐτὴν ἀναλαθοῦσαν τὸν ἐξ Λἰγέως Μπὸ δον εἰς 

Κόλχους διασωθΏναι" κατὰ δὲ τοῦτον τὸν βρόνον Αἴή- 

την ἐκ τῆς βασιλείας ἕ ὑπὸ τἀδελφοῦ Πέρσου βιαίως ἐ ἐκ-- 

πεπτωχότα τὴν ἆ ἀργὴν ἀνακτήσασθαι, ᾖῆήδου ο. Ἱη- 

560 δείας ἀνελόντος τὸν Πέρσην: ! μετὰ δὲ ταῦτα δυνάμεως 

ἐγκρατῆ γενόμενον τὸν ΜΠ Ἴδον πολλὴν ἐπελθεῖν τῆς 

ὑπὲρ τὸν Πόντον Ἀσίας, χαὶ χατασγεῖν τὴν ἀπ᾿ ἐκείνου 

Ὁ α]ορευώσαν Μηδίαν. (5) Ἀλλὰ γὰρ τὸ πάσας 

τὰς ἀποφάσεις τῶν περὶ τῆς Μιηδείας μυθολογησάντων 
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Π4ε]άςβος, βά6ἱ ποη. 8ου γαΐο 4ο γἱηάίσθηι {ορο Ρτομλδομα{. 

ΗΝ. Τπίθτεα Ίά5οη Ηρογῖς οἱ πχοτο ουβαίας Πηογί(ας Ί16ις 
Ρῶηᾶ5 οΠηίΡς γίδις ος. Μασηϊιάϊηο ἱρίέαγ οα]απηί (αέαηι 

Γ'α0{19 γἱίαπα φἳρί {ρβο αἀθηνίέ. ΜασηιΠι ΡΗ]45 ο.δις αἱτουί- 

ἴ8ς 1η Οοπη(Ιοραπη απηιίς Αίπρογοπι οχοἰίαναί, Ππργη(ς 

Ύετο ο βοριΠίηγαπα ΡδΓΟΓΙΠΗ ροτρ]εχί ογαΠί. Ῥ6υ ππέῖος 

6/50 ΒΥΙΝΟΠΕΙΗ πηίςςος, ἀ[αποίογΠι οοΓρογὰ 4ποπιοᾶο οἷηέ 

οπταηάα, ἀειΠα οοπιΠαθγηηί. Φαβεῖέ ΡΥίΠία, υέ ἵὰ 110- 

η αἱ [αη0 δορυ]ίανα" Ίουις οἱ Ἰαγοῖσα γοποταβοηίς οι]έιις 

ἑΠδαοτοίαν. (0) τά Οονιπ(ηὶ εχδοαυυπίαγ; αἱ Τηθρραἱα5., 

πεζεία ἃ Π]αίΤΕ Ἰη{επίαίαῦη εἸαρδας, αριιά ο05 οὐἀμοσίς βΗΕ, 

Ῥορίοα Τοἱομπα, ραΐνίαπα Ταβοηίς, Τονθίδ5 Αοπδίιπα οί» 

πμρον. ἀε[αποίαα τεροη!.. Ταπὰ. Πεεαἰ(αίοπι τορηί [πο 

ἁρηα[ἰοπ]ς βἱΡί ἀορίίαπι αἁἰν]έ, οἱ ἀῑμοπίς δα. ρορι]ο5 ἆο 

ΠΟΠΗΙΠΟ 810 Τοςδα]ος γοσαν. (3) Πίο ΠηΠῖ ποπ Ιρποίαπα 

οδί, 4ᾳ Τ]ιεβρα]ογΙπα ποπηῖηθ ΠΟΠ. Πάπο ἀπηίαχαί, 5ο ἀἷ- 

Υ6Ι545 4ποαι1θ α[ίας οχδία{α πανγα{ἴοπος, αι 5110 6ΟΠΊΙΟ: 

4591 Ίος0 α ποβίδ οχροπεηίαν. (4) Μεᾶσα ἱπίσῖπι (πάπα {- 

τους οογγρρίαπι ΤΠαρϊς Ηογοπ]οπ ΠΏεγοδ πο αΡ 6ο (νηοἰάαίος 

ο([επα[δδεί, ϱπατηηαςί5 πποΥῬαπη Παπη αὐθαίέ. Αί απάρη Ρουτο 

Εανγδίμεῖ πηαπάα {1 αγσεγδίαν, ἀθδρογαία ἵῃΠ ΡΓΟΦΕΗ5 οἷις 

(0) 
Ρερειΐ. 

ορ6, αά βειπα , Ραπά]οπῖς Παν, Αίποπας ρο(αρῖέ; 

εἶαια πηαρία, Μεάιπι, ΜεάοτΙπη ροδίοα γοσθµα, 

ΑΠΙ ας Ηἱρροία, Οτεοπ!ῖ5 Πο, ἴῃ [15 γουσίαπη δί α ποχα αἲ- 

βο]{απα 6556 παιταπ{. (6) ΑΠΦιαπίο απίοπη ροδί απ ΤΗς- 

865 Ττῶζαοπθ Αίῃ6πας τοςἱ5δαί, οϱ οπἶπιοη γοηποβο ο 

οχριδαπα, αθοορίδαιια αὐ 1ρ6ο εοπηίραδ, ααῖ, αποθή- 

απς να]]6ί, ἵρδαπι ἀθάπεθργεπί, ἵπ Ἐμαπίσεπ οξςο ἀοροι- 

ἰαίαΠι. (7) Ίπάο Υοτο ἵῃ δαρθτίογθς Αδία (τασίας ἀἱργαδδαα 

οἱ οἰαγὶδδίπιο οπϊἆαπα Γασί πιρίαπα Μεάαπη Ροροιίδδος ἄιί 

Ροςδἱ οΡίίἁπη ραναπΗ! {π τοσηο βαοέθςδίςδεί, οἱ ΠΊἉσΠΣΤΗ {0Γ- 

(μα ἰπῖς ]α46πῃ οοηβεου{Ἡ5, ΡορΗἱο5 α8α Μοαάος παπορας- 

5εί,. 

ΤΥΙ. ΟπιπίΠο οηίπι Ρίορί6 πιοηβίγ]]έας5 46 Μεάρα {πὰ- 

σαάοταπα (αρα]ας ππασηα η οι Μἡδίοπία ναν]είας οἱ ἀῑσονο- 

Ραπίία οχαἰς. Νοηπι ρυαίαπα Αἰποηιοη»ίανη εαρίαηίες 

(ογαπί απ, αθροτίαίο 56οΙΠΙ Μεάο, σοι παίο, αᾱ Οο]- 

ιο βοβρίίοπι γοάᾖς5ε; οἱ δυ8 1ά {επαρας ἀοίαο, α Ῥούδα 

ῥαΐνο ροῖ νίπα Τορπο ε]θείαπῃ, Μεάϊ περοίῖξ ορ, ααἰ Ρεή»οι 

(ππεἰάα»δοί, 6556 γοδέαίαπα,  Ἐχονοία ἀεμίπο ηδναο αι 

Μεάι πλ] (ἶς Αδία, απ 8αρτα Ῥοηίαπι εδί, 100ἱ5 ρο0γᾶ: 

(9) Δία! ρυαῖς, Μαάϊαπι α 5ο 4εποπηηαίαπη ο06αραβ»6. 

ομηπος ΠΙογΙΠα πατγαίοπθς,, απὶ 4ο Μούσα 5ο ρδεγΗΗ{, Πἱ0 10" 
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ἀναγράφειν οὐκ ἀναγχαῖον ἅμα καὶ μιαχρὸν εἶναι κρίνου- 

τες τὰ καταλειπόµενα τῆς περὶ τῶν Ἀ ρΥοναυτῶν ἵστο-- 

ρίας προςθήσομεν. (8) Οὐκ ὀλίγοι Ἱὰρτ τῶν τε ἁργαίων 

συγγραφέων χαὶ τῶν µεταγενεστέρων, ὧν ἐστι καὶ Τί- 

μαιος; φασὶ τοὺς Ἀργοναύτας μετὰ τὴν τοῦ δέρους ἄρ- 

παγὴν πυθοµένους ὑπ᾽ ο ο. προχατειλῆφθαι ναυσὶ τὸ 

στόμα τοῦ Πόντου, πρᾶξιν ἐπιτελέσασθαι παράδοξον 

καὶ µνήµης ἀξίαν. Ἄναπλε εύσαντας Ύὰρ αὐτοὺς διὰ 

τοῦ Ἐανάϊδος ποταμοῦ ἐπὶ τὰς πηγάς, χαὶ χατὰ τόπον 

τινὰ τὴν ναῦν διελκύσαντας, καθ ἑτέρου πάλιν ποτα- 

μοῦ τὴν ῥύσιν ἔχοντος εἲς τὸν Ὠκεανὸν χαταπλεῦσαι 

πρὸς τὴν θάλατταν' ἀπὺ δὲ τῶν ἄρκτων ἐπὶ τὴν δύσιν 

χομισθῆναι τὴν γην αςς εὐωνύμων, καὶ πλησίον 

γε ενοµένους Γαδείρων εἰς τὴν αθ) ἡμᾶς θάλατταν εἰς- 

ικνύν- 
ο 

(4 ) Ἀποδεῖξεις δὲ τούτων Φέρουσι; δε 

Ὠκεανὸν κατουκοῦνεας Κελτοὺς σε- 
πλεῦσαι. 

τες τοὺς παρὰ τὸν 

6ομένους ο τῶν θεῶν τοὺς Διοσκόρους: παρα- 

δόσιµον γὰρ ἔχειν αὐτοὺς ἐκ παλαιῶν χρόνων τὴν τού-- 

των τῶν θεῶν παρουσίαν. ἐκτοῦ Ωκεανοῦ γεγενημένην. 

Εἶναι δὲ καὶ τὴν παρὰ τὸν ᾿Ώκεανὸν γώραν οὐκ ὀλίγας 

ἔχουσαν προςηγορίας ἀπό τε τῶν Ἀρηοναυτῶν χαὶ τῶν 

Διοσκόρων. (6) Παραπλησίως δὲ καὶ τὴν ἐντὸς Γα- 

δείρων ἤ ἤπειρον ἔχειν ἐμφανῆ σημεῖα τῆς τούτων ἄνα- 

χομιδῆς, Περὶ μὲν Ύὰρ τὴν Ἑυῤῥηνίαν καταπλεύσαν-- 

τας αὐτοὺς εἰς νῦσον τὴν ὀνομαζομένην Αἰθαλίαν τὸν 

ἐν αὐτῇ λιμένα κάλλιστον ὄντα τῶν ἐν ἐκείνοις τοις τό- 

ποις ; Ἄργφον ἀπὸ τῆς νεὼς προκαγορεῦσαι, καὶ μέχρι 

τῶνδε τῶν ρόνων διαµένειν αὐτοῦ τὴν προςηγορίαν. 

(6) Παραπλησίως δὲ ἐ τοῖς εἰρημένοις κ κατὰ μὲν τὴν Τυρ- 

ῥηνίαν ἀπὸ σταδίων ὀκταχκοσίων τῆς Ῥώμης ὀνομάσαι 

λιμένα Τελαμῶνα: κατὰ δὲ Φορμίας τῆς Ἱτολ ο: Ληή- 

την τὸν νῦν Καιήτην προςαγορευόμ.ενον. Ἠρὸς ὃ δὲ τού- 

τοις ὑπ᾿ ἀνέμων αὐτοὺς ἐκριφέντας εἰς τὰς Σύρτεις, καὶ 

µαθόντας παρὰ ᾿ρίτωνος τοῦ τότε βασιλεύοντος τῆς 

Λιβύης τὴν ἰδιότητα τῆς θαλάττης καὶ τὸν κίνδυνον ἐκ- 
λ 3 

φυ όντας, δωρήσασθαι γαλκοῦν τρίποδα τον ἀρχαίοις 

μὲν χεχαραγµένον γραμ. ο μέχρι δὲ τῶν νεωτέρων 

χρόνων διαμείναντα παρὰ τοῖς Ἐὐεσπ τερίταις, () Οὐ 
/ ο 

παραλειπτέον δ᾽ αμιν ἀνεξέλεγχτον τὴν ἱστορίαν τῶν 

ἀποφηναμένων τοὺς Ἀργοναύτας ἀνὰ τὸν Ἕστρον πλεύ- 

σαντας μέχρι τῶν πηγῶν, χατενεχθΏναι διὰ τῆς ἄντι- 

προςώπου φύσεως τερὸς τὸν Ἀδριατικὸν χόλπον. 8) 

Τούτους γὰρ ὁ Ἰβόνος ἦλεγξεν ὑπολαθόντας τὸν ἐν τῷ 

ΠἩόντῳ πλείοσι στόµασιν ἐξ ξερευγόμενον Ἵστρον χαὶ 

τὸν εἰς τὸν Ἄδρίαν ο οολοτα τὴν ῥύσιν ἔχειν ἀπὸ 

τῶν αὐτῶν τόπων. Ῥωμαίων γὰρ χαταπολεμησάν- 
πω 3 σας Ν αμψιαὶ . ς 

των το τῶν Γστρων Εθνος, εὕρεθη τὰς πηγὰς ἔχων ὁ 
οω / 

ποταμὸς ἀπὸ τετταράχοντα σταδίων τῆς θαλάττης. 
9 λ λ εν ο» ολ ο λ / ., 

Αλλὰ γὰρ -- συγγραφαῦσιν αἰτίαν τῆς πλάνης Φασὶ 

γενέσθαι τὸν ὁμωνυμίαν τῶν ποταμῶν. 

ΕΥΗ. 
τῶν Ἀργοναυτῶν ἱστορίαν χαὶ τὰ ὑφ) Ἡραχλέους πρα- 

Ἡμιν ὃ᾽ ἀρκούντως ἐ ὄξειρ Ἡασμενοις τὴν περὶ 

Χθέντα οἴχειον ἂν εἴη χα (τὰ τὴν γε ενοµένην έπα Ἰγελίαν 

ἀναγράψαι τὰς τῶν υἷῶν αὐτοῦ πράξεις. Μετὰ τὸν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΒΛ. Δ. (500, 50.) 

{εηῦε πί Ποη, πθεθββα Πα, Πα η]πηίς Ἰοησιπα γἱάδίωγ. ο- 

ἥσιας ἰπίατ Αγροπαιίίσυ» Πἱκίογῖοο ρανίες φαβ/ἰοίθηχς, (3) 

ΧΟΠ ραποἳ {πα γδίθγΙπα, ἴππα οἱἶαπα γερμ αΠη (Ἰηίου απο 

είαπι Ῥίπηορας εδ) φοηρίογαπα ρειήρομί, Αγροπαυίας Ροςί 

γεµα5 αρτερίαπα, εορη]ίο οβδίαπι Ῥοπίϊ αἲ ἄῑοία πανίριας 

Ῥγοροζσαραίυπη 6556 πηΙγίβειπα αἱ τεζσηδίοπε ἀἴρηιπι [αεῖ- 

ηιι5 εἀ]άΐςεα. Ταπαΐπι οηίπῃ ἵπρτοςδος αἆ {οηίθς οἷα5 αἄςοθῃ- 

ἀἱ956, παγίαιο Ῥ6υ αᾳπιοὰ 1ου Ππίογνα]απα Ρνοίτασία, ρου 

αλά ΠάΠΊΘΗ 1η ΟὐθαπΠη 5656 ο απάθης αἆ πιάτο ἀογοῃίςρθ. 

ΕΙ {σπα αΏ Ατοίο γαΓδα5 οο6αδΠΗ Ἱία οπΥ5ΗΙά. Ποχίςεθ, ί 

βΙη]δίτα οοπΗποπίεια Παβογεηί, αἱ (απάεπι Παχία ἄαᾶςς ἵη 

πΙΔΤΘ ΠοΡίγαΠη η νδ]ογρηίαν. (4) Δά 1 ρντοραπάτη ῖς αίση- 

{αν αγσαπεΠΙ15 : ΡΕΙΠΙΟ αποά Οε]ία ΟεσαΠ] ασσο]α; Ἱπίεν ἆθος 

πηαχίπιο Ώίοδουτος Υοηετεπίαν : αριά αποςδ α ρηῖςαῖ ἱπᾷς 

απιρονῖρις {ταδ[ίαπη οκ ΄Οεθεαπο ἆθο Ἰοβές αποπάαπα αἆ 

{ρ805 ἀε]αίος 65560. Τη αιιοᾶ Ἱητοσίοπίρη5 Ο6ραπο Ρτορίη- 

απ ΠΟΣ ραισς αὐ. Αγαοηαυῖς αἱ Ῥἰορουτίς αρρε[αίίοηθς 

αάλιαο εἰπί τοΙαυα. (5) Ταπι ααοᾶ αΙηη{θι οοππθης Ιη{γα 

ἵη Τγγγ]θ- 

π]α, οΠίπῃ {γαηβίί αἆ Ιπ5υ]αΠ1, απο» ἆρ]α]ία ἀῑσϊίατ, αἀγεσίος 

6αάε8 πιαπ]{οδία Πογάπῃ τοβῖίας εἴσηα οδίεπάαί. 

Ρι]σμεγγΙπχΙΠα ΠΡί Ῥογίαπῃ Αγσοιπη ἆθ πανί 518 ΠΙΠΟΠΡΑΡΡΘ: 

(6) Αά 

επι 4ποᾳαθ πποᾶσπα ἵπ Εἰτατία Ῥογίππα, οοἱησεηίίς αἃ 

αοά ΠοΙπεη αἆ Παπο 4ποααθ (επιρεδίαίεπι ἀπταί. 

Ῥοπια δἰαἀῑῖξ, ΤεΙαπιοΠΘΠΙ ΠΟΠΊΙΠα556. Αά Εοτηλίας ἀεπίαιθ 

Τια]ία ρογ{αἱ ποππεη ἀ1αίσο, απ παπο Οαἱεία εί, ΙπάΙά(ςεο. 

ΗΙ5 αἀάυπί, Ῥτοδεαγαπα νί οὐ Βγτίος αρτορίος α Τηΐοπα, 

11ῃγα ίππο 166, άμς παίητα πηατῖς εδδεί εί απα ταίίοηε 

Ροτ]οπ]απα ο[ίασογεπί, ]ος ἀῑάϊάν5α. Ο8Ρ αιιοά «πειπι εἶ 

μροάεπα ἆοπατίηε, απῖ Ῥγίςοῖς Ιηδοπῖρίας Π{ετῖς πο Ἱία Ῥτί- 

4επι αριᾶ Εαορρογίίας 5αρετςίας Πιοτί{. (7) Χου ργορίεγηιή{- 

(οηᾶα ο αδί οοπ/{η{α{1ο Μἱςίοπία Π]οταπα, απὶ Αισοηαπίᾶς ρ6γ 

Τ5ίΤΙΙΠΙ αά {οηίος δαΏνθοίος ἵπ ΑάτίαΠσπΠα Ιπάς 5ΙΠΙΤΏ Ῥ6υ 

αΠαπα Παν αἴγειπα η οοπίγατία ἰεπάεπίθπα ΙΠΐτα556 ΠΕΠΙΟ- 

γαη{. (8) Πο ἵεπιρας ἱρδαπι εοηγ]οῖέ [αἱσο βαδρίέαίος 6556 

Ἱδίταπη., αἱ ρΙαίρ5 5656 οδ{1ς ἵπ Ῥοηίππι οχοπεταί, εί αἰ- 

ἵδγαπα, απὶ ἵπ Αάπίαπα ἀθίονίατ, ες Ιδάετη Ιουν πάπα Πα- 

ΧΙ5 ΦΙΠΠΘΙ6. ὨΏερε]]αία οΠΊπῃ α Ἠοπιδηϊς Ι5ίΙογαπι δεηίε, 

{οπίο5 οἶας Παν ποη. Ἰοησίας απαἀταρίπία εἰαάς α πιατὶ 

αμθ55ο ΓοροτίΙΠΗ θ8ί.. . Οοπιηηιπίο Ιδίέαγ ποπηηί5 μαπο βοεῖ- 

Ρίο ογαπάἰ εααδατη ἀθάίςδδε [εγία. 

ΤΝΠ. Ναπο σπα 5αΐ ργο]ίσθ τες Ηετειι]ίς οἱ Αγροπαιίᾶ- 

ΡΗΙ1 α ποβίς οχρ]ἰσαίσο δἰηπέ Ῥγοπηϊςςί ταίίο Παρίίαί, αἱ ΠΙἱο- 

γΗΠ 4ποσιοθ σθδία γοοϊεπηας. ἨΗθγοιίε βία ἂά ἆθος 
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Ἡρακλέους τοίνυν ἀποθέωσιν οἱ παΐδες αὐτοῦ κατῷ- 

χουν ἐν Τραχῖνι παρὰ Κήῦκι τῷ βασιλει. (9) Μετὰ 

δὲ ταῦτα λλου καί τινων ἑτέρων ἀνδρωθέντων, Εὺ- 
ρυσθεὺς φοόηθεὶς μὴ πάντων ἐνηλίχων γενομένων ἐκ- 

6 πέσγ τῆς ἐν Μυχήναις βασιλείας, ἔγνω τοὺς Ἡρακλεί- 

δας ἐξ ὅλης τῆς Ελλάδος φυγαδεῦσαι. (4)Διὸ Κήῦκι 

μὲν τῷ βασιλεῖ προηγόρευσε τούς τε Ἡρακλείδας καὶ 

τοὺς Λικυμνίου παϊδας ἐκθαλεῖν, ἔτι δὲ Ἰόλαον καὶ τὸ 

σύστημα τῶν Ἀρκάδων τῶν Ἡραχκλει συνεστρατευκό- 
19 των, ταῦτα μὴ ποιοῦντα πόλεμον ἀναδέξασθαι. (4) 

Οἱ δ᾽ Ἡρακλεῖδαι καὶ οἱ μετ αὐτῶν θεωροῦντες αὖ- 
τοὺς οὐκ ἀξιομάχους ὄντας Εὐρωσθεῖ πολεμεῖν, ἔγνω- 
σαν ἐχουσίως φεύγειν ἐκ τῆς Τραχίνος: ἐπιόντες δὲ τῶν 

ἄλλων πόλεων τὰς ἀξιολογωτάτας ἐδέοντο παραδέξασθαι 

16 σφᾶς αὐτοὺς συνοίχους. Μηδεμιᾶς δὲ τολμώσης ὑποδέξα- 

σθαι, μόνοι τῶν ἄλλων Ἀθηναῖοι διὰ τὴν ἔμφυτον αὐτοῖς 
ἐπιείχειαν προςεδέξαντο τοὺς Ἡρακλείδας: κατῴχισαν 

δὲ αὐτοὺς μετὰ τῶν συμφυγόντων εἰς Ἠρικόρυθον 
πόλιν, ἥτις ἐστὶ µία τῆς ὀνομαζομένης Τετραπόλεως. (6) 

ἓὐ Μετὰ δέ τινα χρόνον ἁπάντων τῶν Ἡραχκλέους παί- 

δων ἠνδρωμένων, καὶ φρονήµατος ἐμφυομένου τοῖς 

νεανίσχοις διὰ τὴν ἀφ᾿ Ἡρακλέους δόξαν , ὑφορώμενος 

αὐτῶν τὴν αὔξησιν Εὐρυσθεὺς ἐστράτευσεν ἐπ᾽ αὐτοὺς 

μετὰ πολλῆς δυνάμεως. (6) Οἱ δ᾽ Ἡραχλεῖδαι, βοη- 

36 θούντων αὐτοῖς τῶν Αθηναίων, προστησάµενοι τὸν 
Ἡρακλέους ἀδελφιδοῦν όλαον, καὶ τούτῳ τε χαὶ 
Θησεῖ καὶ Ὕλλῳ τὴν στρατηγίαν παραδόντες, ἐνίκη- 
σαν παρατάξει τὸν Εὐρυσθέα. Κατὰ δὲ τὴν µάχην 

πλεῖστοι μὲν τῶν μετ Εὐρυσθέως κατεχόπησαν, αὐ- 
60 τὸς δ᾽ Εὐρυσθεὺς, τοῦ ἅρματος κατὰ τὴν φυγὴν συντρι- 

θέντος, ὑπὸ Ὕλλου τοῦ Ἡρακλέους ἀνηρέθη: ὁμοίως δὲ 
καὶ οἵ υἱοὶ τοῦ Εὐρυσθέως πάντες κατὰ τὴν µάχην 
ἐτελεύτησαν. 

ΙΥΠΙ. Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ μὲν Ἡρακλεῖδαι πάντες 

36 περιθοήτῳ μάχη νενικηκότες τὸν Ἐδρυσθέα, καὶ διὰ, 

τὴν εὐημερίαν συμμάχων εὐπορήσαντες, ἐστράτευσαν 
ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον Ὕλλου στρατηγοῦντος. (5) 

Ἀτρεὺς δὲ μετὰ τὴν Εὐρυσθέως τελευτὴν καταλαθό- 

µενος τὴν ἐν Μυκήναις βασιλείαν, καὶ προςλαθόµενος 
40 συμμάχους Τεγεάτας καί τινας ἄλλους, ἀπήντησε τοῖς 

Ἡρακλείδαις. (5) Κατὰ δὲ τὸν Ἰσθμὸν τῶν στρατο- 

πέδων ἀθροισθέντων, Ὕλλος μὲν ὁ Ἡρακλέους εἰς 

µονοµαχίαν προεκαλέσατο τῶν πολεµίων τὸν βουλό- 
µενον, ὁμολογίας θέµένος τοιαύτας, εἰ μὲν "Ὕλλος 

4ὖ νικήσει τὸν ἀντιταχθέντα', παραλαθεῖν Ἡρακλείδας 

ο 

τὴν Εὐρυσθέως βασιλείαν, εἰ δὲ Ὕλλος λειφθείη, μὴ 
χατιέναι τοὺς Ἡρακλείδας εἰς Πελοπόννησον ἐντῶς 

ἐτῶν πεντήκοντα. (4) Καταθόντος ὃ) εἰς τὴν πρόχλησιν 

Ἐγέμου τοῦ βασιλέως τῶν Τεγεατῶν, καὶ τῆς µονοµα- 

50 γίας γενομένης, ὃ μὲν “Ὕλλος ἀνηρέθη, οἵ δὲ Ἡρακλεῖδαι 

κατὰ τὰς ὅμολογίας ἀπάστησαν τῆς καθόδου χαὶ τὴν εἰς 

ΤΓρικόρυθον ἐπάνοδον ἐποιήσαντο. ΄ (6) Μετὰ δέ τινας 
Ἰρόνους Λικύμνιος μὲν μετὰ τῶν παίδων καὶ Ἕλη- 

πολέμου τοῦ Ἡρακλέους, ἑκουσίως τῶν Ἀργείων αὖ- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡδΙΟΓΡΙΙ ΠΡ. Ιν. 
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εγοοίο, Ιήνουί οἷας Για ολίπο αραὰ Ο6γορηι ΤΟΡΕΠΗ 50 οοΗ/{ῃο- 
Ραπί. (9) Ῥοδί ΗΥΙΙο οἱ ααἰραςάαπη α[ῖς 1491 γ1νδιη αία- 
ἰεῦα αδθοι{15, Ππδίπενο οωρρίέ Ευ1γδίΙθι5, Πς, οἳ οΙηῃθς 
ἁάοΙθγίδδοηί, Ίορηο. ΜΥΕΕΠΑΓΙΠΙ ο[ἱοργαίατ, Ἰάσοσφιαο οκ 
οπηηί ϱ05 ἀγασἷα οχίοΓΥΘ6 ασοια οοης ΙΙ (Η1{. (9) Οπαρτορίου 

Οεγά, αἱ Ποτασίαας Πογπηπίίαα Ῥνορόπίαειη οἱ 10]41Π1 

ου Αγσαάυπα, απ Ηονοπ]ί πηΠίανοναμί, οολοΓίο ΠΠΙΟΥΟ- 
Ῥεί, απί 5ἱ 14 [ασ γουµδατοί, Ἠδ]]πΙη α 56 δχδροσίατοί, 

οαϊκίί, (4) Ταπι Ἠοτασ]ίά ο Ἠογαπ](θ 5οςἳἳ, γίτοῬ δις!]- 
πεπ(ο ΒΏε]]ο 51Ρῖ Ράγος Πο 6956 σειπεηίες, οοηςΙ ΤΗ ένο 

εχ Ττασμήπο (πρίσμα! Ππίεναηί. Αά αἰγίαίος ε1σο αἴαδ, αα) 

ορίρι5 ας ἀἱρη]ίαίο απίαίραηέ, ΡτοίθοΙ, αἱ ἱπαίπος 1ρ805 

τρορενεηί ῦ Π15 εχρεϊοβραηί. 5οἆ «παπά Ππ]]α οος γοοίρονο 

ἀπάενοί, 80 Αἰλοπίοηςο5 ϱιο ἱηδίία θἱρί ορᾳυΠ(αΐο Ἠοιᾶ- 

οάας ιιδοορεγιη{, 5οά6δαιιο 1]ς οµΠι {ασα 5οο1ἱ5 οοη66ς- 

εεγαπ{ η Τησοτγίο, ππα οκ απαίποι ΙΠἰς υτρίρας, σας 
ΤεἰΤαροΙίη γοσαηΗ. (0) Έδιπροιο αἰἰᾳπαπίο Ιη{οι]εείο, 41111 

αᾱ γἱτ]επι ὠίαίῖς νίσογεια Ηοτομ]ϊῖς 5οβο]ος οχότογ]βδαί, 

ΠΙΠΙΟΦ(8. 1ρδί5 ἀατεί ρ]οτία ραγεη(]ς; Ἐπγγδί]εις, ου] 

Ππογοππεπία Ἰαυς δαδρεσία εβδθι{, ΙΠΑΡΠΙΠΙ ἵῃ 605 οχογΟ (μη 

ἀαχί. (6) Αἱ Ηετασ[άα., Αἰιοπίοηςίαπι ορο οοηβΥπιαΙ!, 

όπυπῃ 56 {πίε]α; Το]αί, ααἱ Ηενοπ]ῖ οκ ΓΠαΐπθ πορος οια:, 

οοπηιη!βίβδεηί , [10 1ρβο ΈΠ6δεο“πε εί ΗγΙΙο ἀποΐρας, ο]- 

Ἰαία ααῖε Εατγδίμειπα δαρεγαηί, οἱ ΠιᾶσησΠα ΠΠ ΓαΠα οιας 

ραγίειη οοποϊάμηίς 1ρδπα αὔαη σοµ/Γασίο Ἱπίοτ (πραι 

όπτα Ηγ]]α5 Ηετου]ῖς βΙα5 {γασίάαί. ΕΠΙ θἴπια! ΕΥδΙ ιοί 

ΟΠΊΠ6Β Ρ{ώ]ίο οἑσοπΙΡΙΠ{. 

ΗΥΤΠ. Ταπι Ιηθίρηϊ 61σο ἆᾳ Ἐπιγδίμθο γἱοίοτία ροί{εί 

Ηετασ]άσ», 41ο5 βδοππάα. [οτίππα ἄΓΠΙΟΓΙΙΗ. θοοἱἵ5 Ίαήι αι 

βενεί, ΗΥΙΙο ἱπιρεναίογε Ῥε]οροππεδαπῃ πναδυπέ. (9) Αίγοιις 

{από Ρροδί Εγγδίμοί Ππίεγίίαπι ΜΥΕΘΠΑΤΗΠΙ γοσηπα οεοηρα- 

ταί. 15, Τοροεαίἶς εἱ ποηι]ῖς αἰῃς ἵη Ώο]]1 φοοϊοίαίοῃι α- 

5οἡΐς, Ἠετας]άϊς οσον. (9) Ταπα εορίϊς ἵπ Τδίπιο σοι- 

βιθβ5ῖ5, ΗΥΙΙΗ5 οχ ΠοβίΙαΠα ΠΙΠετο, απἱσππαιο γο]]αί, αά 

βἱησι]ατο οθτίαπΊεη ΡΓΟΥΟΦάΠ5, από 6οπάΙΠΙΟΠΕΠΙ ῥτοροή{ : 

5ἱ αἀγοαιβατίαπη {ρ5ο νἱοθηέ, αἱ τθρπαπ ΕΙγς(οί Ἠοιασ]ί- 

ἀἱδ εράαί; εἷπ οσοι ραθνῖέ, αἱ Ππίτα απἰπαπασίηία 4ΠΠος 1Το- 

γασ]]άαρ Τη ΡΕΙΟΡΟΠΗΘΣΙΠΙ Πο γεγοι(απίατ. (4) Τα [η οετία- 

ΠΠΕΠ ΟΠ 6ο ἀθδοσπά[ί Εειοπιας, Γεσοαίααπη το: 5ο 

Ηγ]α5 ἵπ οο οοηΠἰοία οαα[ί : Ἠετασ]ίάα. Ιβιίαγ αχ µασίοΓΙΠΙ 

(οπιπ]α α τοβῖία ἵπ Ῥείοροπήθβπῃ ἀθείδίοπίες, ΈπίοοΥΥ- 

(παπα τοσυοαἰαπίαν. (5) Αοοάϊί απίοιη Ρο», αἱ Γον» 

οσπη Πμογῖς, οἱ ΤΙαροίεπιις ἨΠετου]ῖς ΠΠΗς, ΑΓΡΟΣ ἃ ον 
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τοὺς προςδεξαµένων, ἐν Ἄργει χατῴκησαν. Οἱ δ᾽ 

ἄλλοι πάντες ἐν Τρικορύθῳ κατοικήσαντες; ὡς ὃ πεν- 

σηονταντὴς χρόνος διΠλθε, ο... εἷς Πελοπόννη- 

σον’ ὧν τὰς πράξεις οἰμι ο μνη ὅταν εἲς ἐχείνους 

τοὺς χρόνους παραγενηθῶμεν. (6) Αλκμήνη δ’ εἰς Θή- 
έας χαταντήσασα, καὶ μετὰ ταῦτα ἄφαντος γενοµένη, 
τιμῶν ἰσοθέων ἔτυχε παρὰ τοῖς Θηβαΐοι. Ἐοὺς δ᾽ 

ἄλλους Ἡραχλείδας φασὶν ἐλθόντας παρ) Αἰγίμιον τὸν 

Δώρου τὴν πατρῴαν τῆς χώρας παρακαταθήκην ἅπαι- 

τήσαντας μετὰ Δωριέων κατοικῆσαι. (3) Ἑληπόλεμον 

δὲ τὸν “Ἡρακλέους ἐν Ἄργει χατοικοῦντα λέγουσιν 

ἀνελεῖν Λικόμνιον τὸν Ἠλεκτρύωνος ἐρίσαντα περί 

τινων, διὰ δὲ τὸν Φφόνον τοῦτον ἐξ Ἄργους φυγόντα εἰς 

Ῥόδον κατοικῆσαν τὴν δὲ νῆσον ταύτην τότε κατῴ- 

χουν Ἕλληνες οἳ ὑπὸ Τριόπα τοῦ Φόρθαντος χατοιχι-- 

σθέντες. (6) Τὸν δ’ οὖν Ἑηπόλεμον κοινη μετὰ τῶν 
ἐγχωρίων τριμερῆ ποιῆσαι τὴν Ῥόδον, καὶ τρεῖς ἐν 

αὐτῆ καταστῆσαι πόλεις, Λήνδον» Ἰήλυσον, Κάμει- 

βον' βασιλεῦσαι δ᾽ αὐτὸν πάντων τῶν Ῥοδίων διὰ τὴν 

, τοῦ πατρὸς Πιο κο δόξαν, χαὶ κατὰ τοὺς ὕστερον 

χρόνους μετ) Ἀγαμέμνονος ἐπὶ τὴν Τροίαν στρατεῦσα., 

Ι1Χ. Ἐπεὶι δὲ περὶ Ἡρακλεους χαὶ τῶν ἆἄπο Ὑόνων 

αὐτοῦ διήλθοµεν, οἰκεῖον ἂν εἴη περὶ Θησέως εἰπεῖν 

διὰ τὸ τοῦτον ζηλωτὴν γενέσθαι τῶν Ἡραχλέους ἄθλων. 
ο. ά Δ 

5 Θησεὺς τοίνυν γεγονὼς Αἴθρας τῆς Πιτθέως χαι ]οσει- 

δῶνος, τραφεὶς ἐν Γροιζῆνι παρὰ Πιτθεῖ τῷ µητροπά- 

τορι, καὶ τὰ μυθολογούµενα σύμθολα ἀνῃρημένος τὰ 
ὑπὸ Αἰγέως ὑπό τινι πέτρα τεθειμένα., χατήντησεν 

εἲς τὰς Αθήνας. 

τιον, καὶ ζηλωτὴς ὢν τῆς Ἡρακλέους ἀρετῆς, ἐπε-- 
Διεξιὼν δ’, ὥς φασι, τὴν παραθαλάτ- 

θάλετο τελεῖν ἄθλους περιέχοντας απ οδογχ ήν τε χαὶ 

δόξαν. (5) Ἡρῶτον μὲν οὖν ἀνεῖλε τὸν ὀνομαζόμενον 

Κορυνήτην» χρώμενον τη προκαγορενοµένη κορύνῃ» 
ὅπερ ἦν ὅπλον ἀμυντήριον» καὶ τοὺς παριόντας ἆπο- 
κτείνοντα, δεύτερον δὲ τὸν ἐν Ισθμῷ κατοικοῦντα ΣΙ- 

νιν. (8) 0Οὗτος 3 γὰρ δύο πίτυς χάµπτων, καὶ πρὸς ἔχα- 

τέραν τὸν ἕνα βραχίονα πρηςδεσμεύων, ἄθνω τὰς πί- 

τυς ἡφίει: διόπερ τῶν σωμάτων διὰ τὴν βίαν ἀποσπω- 

μένων» συνέθαινε τοὺς ἄπυχοῦντας, μετὰ μµ. εγάλης 

τιμωρίας τελευτᾶν. (4) Ἔρίτον δὲ τὴν ἐν Κρομμυῶνι 

ὑπάρχουσαν ὃν ἀγρίαν, διαφέρουσαν ἀλκῃ τε καὶ | με 

γέθει καὶ πολλοὺς ἀνθρώπους ἀναιροῦσαν , ἀπεχτεινεν. 
ς ο ος 

λ 

Εκόλασε δὲ καὶ Σκείρωνα τὸν 
ο λ 3 / 3 3 / ή / 

δος τὰς ὀνομαζομένας ἀπ᾿ ἐκείνου Σχε ειρωνί 

οἰκοῦντα τ7 
ρη 

οα 

Οὗτος Ίὰρ εἰώθει τοὺς παριόντας ἀναγκάζειν ἅπο- 

νίπτειν λαχτί- 

ος δὲ ἄφνω τύπτων περιεχύλιε χατὰ τῶν χρημνῶν 

ἑαυτὸν ἐπί τινος ἀποχρήμνου τόπου" 

ἐῖς θάλατταν χατὰ τὴν ὀνομαζομένην Ἰελώνην. (5) 

Ἀνεῖλε δὲ καὶ περὶ τὴν λε σνα Κερχυόνα τὸν δια- 

παλαίοντα τοῖς παριοῦσι καὶ τὸν ἠττηθέντα διαφθεί- 

εοντα. Μετὰ δὲ ταῦτα τὸν ὀνομαζόμενον Προκρού- 

πτην ἀπέχτεινε, τὸν οἰχοῦντα ἐν τῷ λεγομένῳ Κορυδαλλῷ 

τῆς Ἀττικῆς. Οὗτος δὲ τοὺς παριόντας ὁδοιπόρους 

ἠνάγκαζεν ἐπί τινος χ χλίνης ἀναπίπτειν, καὶ τῶν μὲν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. (σος, 505.) 

5ροηίο τοζορίῖ Ἰαβρηαίαπα 5ο οοπ{ειτοηί{. Οείθγῖ οἵηηθς ἵπ 

Ένοθυγίμο εαὐβίκίοηίος Ροί ριαίοτ]αρδος ἀθππαπα αππαιια- 

ΒΙπίᾶ 4ΠΠΟς ἵπ Ῥε]Ιοροπηθβιπῃ γαάἰεγαηί : 4πογαΠη τθ ρερίας 

(6). Αἴοπιοπα 

[ηίεγ ΈἼεορας ργοίοεία, αππη αἰἰ(παπίο Ρορί ογαημἱςθοί, 

ἀ4εῶ ἱηρδίατ α Τηοραπί5 ομ]ία ορ{. 

αἆ οα ἴεπιροτα ἀθ]αίῖ Ῥοιτο ἀαδοίροπηας. 

Οείετος αιί6π Ηογας]]- 

4ᾳα5, τερεβία αὐ Αγαἰπηῖο Ώουί ΠΠο, Ύπαπι ραΐθε αἱ ἀθροβί- 

{απι οἱ οιεάἰάεταί, τοσίοπα, ΟΟΠΙΙΠΙΠΕΘ ϱΗ ὨονϊθηδίριΙς 

5ο465 ορίϊπηίςδο [εγαηί, (7) Αἱ Τιοροίεπιαβ, ΑταϊγογΙηι 

οἰν[ίαίοα αἀθρίᾳς, οσοἵδο ἵπ οοπ{εποπε απαᾶαπι Τήογπιπῖο 

Ἐ]εσίιγοπῖς Β1ἱο, Ριορίεν οπ.άθπαι Αγοῖς ἵπ ΠΠοά πι Ρτο/[ησις 

εχοθβεῖέ. Τη5η]απῃ απο Ηε]]επαδα ΤγίοροΡΠοτβραπ{ς Πο Π]αο 

ἀεάπο (νεααεπίαραπί. (8) Τιερο]οπιας οΓσο Βοάππι ος 

ἱηοο]ῖ5 Τη ἔνος ραγίες ἀῑγ]ςίέ, οί ἱπῖα ρου Π]απι ορρίᾶα, Πλ 

ἀππι, Ἰαἱγ2άπ1 , Οαπιΐγαπα, οοηθΗαἱξ, οπηπίαπηαπθ ΕΙποά[ο- 

τΙη οϐ. ραΐογης νἱγίαῖς ο]ογίαπι Ἱππρογίαπα οσηβεσα!ας, 

ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΕΠΙ Ρορίθα, Ττο]απῃ ορραρπαΠίδΙη, δμἱ5 αγΠιΙθ 

αα[ανί. 

ΙΧ. Ῥοδίαιαιη 4ο Ἠετοπ]ο ο] υδαπο ροδίοιν]ίαίο ἀῑσίηπι, 

αδί, «0ΠδΕ(ΊΕΗΡ {α6ΠΙ{ 4ο Έῃεξδ6ο απράαπη 5αρίεχοτα, ποᾷ 

5ίγοηΙ5 μ]ο οογίαππαπα Ηστγου]ς Ἱπιίαίου οχθΗα{. Ναίας 

θα] οκ Α1ίλνα Ῥ]{]ιαί οἱ Νερίππο, οί Τγῶ7εΠ6 Ἰη ΡΗ{λεὶ 

αγ{ πιαίονηϊ τορία οἀμσαίαςδ. Περετί]5 Ῥοδίθα εἰσηί5, αασ» 

5υ8 Ροίγα σπαάαπῃ αΏ. (;σοο τοζοπά ία θβρἱαπίαν, Αίῃμοπας 

πη]σγαγε οοης/](α[ί. Ώυμπιῃ τοτο Ῥ6ς πια ήπηας Ἱδίηπηί ογᾶδ 

Που [αοἵς, απηπ]απάΙ γἰγαίαος Ηονου]ῖς οἱ οοτίαπιῖπα [αγοτίς 

(2) 
ΕΤΙΠΙΠΠΙ Ιαίίαν Οοτγπείεη , 4πείῃ α εἶανα δίο τοσαί, {γαςί- 

ας Ἰαμ6ἱ5 Ῥ]επα. φα5οιρίοπᾶϊ οπρἰάο αππαπα θαβῇ{. 

ἀαί. ΟΙαναπῃ Ἠίο ρτο αγπαῖδ, απίρας 5ε ἀε[εμάστεί, σοδίαη5 

νιαίογΙρ5 πδςθιη Ιηίοτοβαί. ῥεοπηάας (α1ξ ῬΙΠἱ5, ἵη Τ5ίΠπΙο 

4θσεης. (3) Τ5 ἀπαβθας Ιπῆοεχίς ρίπαβας, αἱτίααε Ὠνασβίαπῃ Ἠο- 

πι]πίς οαρΗνί αἡἠσαμαί : 5ος δαρίίο ἀἰηιῖβείς ἱπιρεία, Π6- 

Ραΐ αἱ «ογρογᾶ ΠΙΙδΟΓΟΓΙΠΙ γἰο]οπίαγ ἀῑδίτασία 1πίογ ΠΙᾶδηος 

ογασϊαίας οχαπἰππατοπίατ. (4) Τοτῖο 516ΠΙ ἵη ΟΓΟΠΙΠΙΥΟΠΕ 

οσνοδίοπα, σπα Γετοεῖα οἱ ππασηϊέαάϊίπο οχοεῖεης τηπ] 18 

Ἰη{ογοηη{. εχίασαι οιθἛαβραί, ΒΟΙΤΟΠΕΠΙ 4άοσαα 5αρρ]σίο 

αἴοαξ, οι Φοϊιοπίάθρ {π Μερατ]άο Ῥείνᾶ, ἨΟΠΙΕΠ ἡίπο 

αἀορία», ΥΘΟΘΡΦΗΠΏ Ῥγαροβαπί. Ἠπίο ργίεγευηίο αἲἰ ]α- 

ναπά ση) {ρ5ῖ. ροᾷθς ἵπ Ῥγωταρίο (ποπάαπι Ίο0ο αάΐροτα, 

Ροδίσααπο οα]οίνας Ἱππρι]δος Ρ6ς γαρθς ἵπ ΠΠάΓ6, 4 Ο1ιο]ο- 

(5) Δά ΕΙαιςί- 

ΠΠ 6εγογοπί υΙίαπη αἀεπηῖέ, αὶ Ἱποία ου Ποδρίήρρ ἆθ- 

ΏΘΗ αἰο νοθαίαια, ἀδίπιρατα Πηοτῖς ογαί. 

εοπίαῃς γἱσίο5 Ρογίπιθραί. Ταπι αΠαπα, Ῥγουγμδίοη ηο- 

ΠΠο, ο Ππράίο φα5ίυέ, π Οογγάβ]ο ΑίΙΙο8 πιοταπίεπι. 

Πίο Ίίου Ί]αο [αοἱοηίος {π Ἰθοίο ᾳποάδιη ἀθεαπιροιο {1ῇο- 

αΐ : αἰρᾶς, εἰ Ῥονγοςίῖουθς οβδεηί, Ργοππεηίος οοτρονί5 



(805, 805.) 

µακροτέρων τὰ προέχοντα µέρη τοῦ σώματος ἀπέκοπτε, 
τῶν ὃ᾽ ἑλαττόνων τοὺς πόδας προέκρουεν" αφ᾽ οὗπερ 

Προκρούστης ὠνομάσθη. (6) Κατορθώσας δὲ τὰ 
προειρηµένα κατήντησεν εἰς τὰς Ἀθήνας, χαὶ τὸν 

ὅ Λἰγέα διὰ τῶν συµόόλων ἀνεγνώρισε. Μετὰ δὲ ταῦτα 

τὸν ἐν Μαραθῶνι ταῦρον, ὃν Ἡρακλῆς τελῶν ἆθλον ἐκ 
Κρήτης ἀπήγαγεν εἰς Πελοπόννησον, συμπλακχεὶς χαὶ 

κρατήσας τοῦ ζῴου, ἀπήγαγεν εἰς τὰς Ἀθήνας' τοῦ- 

τον δ) Αἰγεὺς παραλαθὼν ἔθυσεν Ἀπόλλωνι. 

ιο ΤΧ. Λείπεται δ ἡμῖν εἰπεῖν περὶ Μινωταύρου τοῦ 
ἀναιρεθέντος ὑπὸ Θησέως, ἵνα συντελέσωμεν τὰς τοῦ 

Θησέως πράξει. Ἀναγχαῖον δ᾽ ἐστὶ προςαναδραµόν- 

τας τοῖς χβόνοις τὰ συμπεπλεγμένα τούτοις διελθεῖν, 

ἵνα γένηται σαφὴς ἡ σύμπασα διήγησι. (5) Τέχτα-- 

Ι6 µος ὁ Δώρου τοῦ Έλληνος τοῦ Δευχκαλίωνος εἰς Κρήτην 

πλεύσας μετὰ Αἰολέων χαὶ Πελασγῶν ἐθασίλευσε τῆς 
νήσου’ γήµας δὲ τὴν Ἰρηθέως θυγατέρα ἐγέννηισεν 

Ἀστέριον. οὗ βασιλεύοντος ἐν τη Κρήτη Ζεύς, ὥς 

φασιν, Εὐρώπην. ἁρπάσας ἐκ Φοινίχης καὶ διχκοµέίσας 
50 εἰς Κρήτην ἐπὶ ταύρου, μιγεὶς αὐτῇ τρεὶς υἱοὺς ἐγέννησε, 

Μίνω καὶ Ῥαδάμανθυν καὶ Σαρπηδόνα. (9) Μετὰ 
δὲ ταῦτα τὴν Εὐρώπην Αστέριος ὃ βασιλεὺς τῆς Κρή- 

της ἔγημεν' ἄπαις δὲ ὤν, τοὺς τοῦ Διὸς παῖδας υἱο- 

ποιησάµενος διαδόχους τῆς βασιλείας ἀπέλιπε. Τού- 

36 των δὲ Ῥαδάμανθυς μὲν τοῖς Κρησὶν ἐνομοθέτησε, 

Μίνως δὲ διαδεξάµενος τὴν βασιλείαν, καὶ γήµας 

τώνην τὴν Λυχτίου, Λύκαστον ἐγέννησεν. Ὃς διαδεξά- 
κ ον / η εν Ν / ο 

µενος τὴν ἀρχήν, καὶ γήµας Ἴδην τὴν Κορύβαντος,ἐγέν 
νησε Μίνωα τὸν δεύτερον, ὅν τινες Διὸς υἱὸν ἄνα- 

80 γράφουσιν. Οὗτος πρῶτος Ἑλλήνων ναυτικὴν δύνα- 
µιν ἀζιόλογον συστησάµενος ἐθαλαττοκράτησε. (4) 

Γήμας δὲ Πασιφάην τὴν Ἡλίου καὶ Κρήτης ἐγέννησε 

Δευκαλίωνα καὶ Κατρέα καὶ Ἀνδρόγεων καὶ Ἀριάδνην, 
καὶ ἕτερα τέχνα ἔσχε πλείονα νόθα. Ἰῶὣν δὲ Μίνωος 

96 υἱῶν Ἀνδρόγεως μὲν εἲς τὰς Ἀθήνας κατήντησε, Πανα- 

θηναίων συντελουμένων», Αἰγέως βασιλεύοντος ἐν δὲ 

τοῖς ἀγῶσι νικήσας τοὺς ἀθλητὰς ἅπαντας συνήθης ἐγέ- 

νετο τοῖς Πάλλαντος παισίν. (56) Ενταὺθ) ὃ μὲν Αἰ- 
λ ς / μ! 3 α Α / δής ” 

γεὺς ὑποπτεύσας τὴν Ἀνδρόγεω φιλίαν, μήποθ᾽ ὅ 

40 ίνως βοηθήσας τοις υἷοις τοῦ Πάλλαντος ἀφέληται 

τὴν ἀρχήν, ἐπεβούλευσε τῷ ΑἈνδρόγεῳ. Παδίζοντος 

οὖν αὐτοῦ εἰς τὰς Θήόας ἐπί τινα θεωρίαν, ἐδολοφόνη-- 

σεν αὐτὸν διά τινων ἐγχωρίων περὶ Οἰνόην τῆς Ἅττι- 

χῆς. 
6 ΤΧΙ. Μίνως δὲ πυθόµενος τὴν κατὰ τὸν υἱὸν συµ- 

φοράν, ἦχεν εἰς τὰς Αθήνας δίκας αἰτῶν τόῦ Ἀνδρόγεω 

φόνου. Οὐδενὸς δ αὐτῷ προςέχοντος » πρὸς μὲν Ἀθη- 

ναίους συνεστήσατο πόλεμον, ἀρὰς δὲ ἐποιήσατο τῷ Διὶ 
γενέσθαι κατὰ τὴν πόλιν τῶν Αθηναίων αὐχμὸν καὶ 

δ0λιμόν. Ταχὺ δὲ περὶ τὴν Ἀττικὴν καὶ τὴν Ἑλλάδα 
γενοµένων αὐγμῶν, καὶ φθαρέντων τῶν καρπῶν, συν-- 

ελθόντες οἳ τῶν πόλεων ἡγεμόνες ἐπηρώτησαν τὸν 

θεὺν πῶς ἂν δύναιντο τῶν κακῶν ἁπαλλαγηναι. Ὅ 

δ) ἔγρησεν ἐλθεῖν αὐτοὺς πρὸς Αἰαχὸν τὸν Διὸς καὶ 
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Ρατίες απηραίαδαί; οἱ Ῥνονίογος, Ροᾷθς ο0 πβσμο ἀῑδίοηάρ- 
Ραΐ : απᾷ6 οί Ῥτουγαδίος, αιαδὶ ἀἰδίοπίου δοιι ἰουίου, αρρε]- 
Ιαΐ15 οδί. (0) Ηϊ6 ριασ]αιο ο[[οσῖς, Αἴ]λοας ηταν, οί 
ρου ΙπάΙοῖα , απ 5εοππα αἰμ]θιαί, αὐ σου περορηϊ{ας οί. 
Ροψί ἰά (οπηριΙς {ΙΙΙ Ματα(λοπίαϊα, ασια Ηογοι]ος Ρρ6- 
οαανὶ (ποπόάαπα οργίαπηίηο ϱ Ογοία ἵῃ ῬΕΙΟΡΟΠΠΘΡΙΙΠΗ {γα1]ς- 
{π]θναί, οοπσγθςςι15 ρογανίέ, ΠΠοηδίγαπηαιθ. Αί]ιοπας 
Ρενάαχ{{. Οπος ἵη ροίορίαίοπι. γοζαοίαπῃ «Ἐροεις ΑΡροιϊπί 
πηπηο]αγ]{. 

ΗΝ. 4Π1 αἱ 9ΠΊΠ65 τος α Τῃσςσο0 βορδία5 ΤοςθήδΕαΙΗΙ5, 
5δρενεδί ιἱ 4ο ΜΙποίαινί 4ποσιθ εα.6 α Τῃδςσοο ρογασία 
ἀϊέαπηή5 : γεγαπη αἲ (οίίας παντα Ποπῖς Ρονβρίοι{αίοΠα ηθ- 
ὀρδρανΙαη ος, αἱ αἆ «οἨποχα Ἰῖς αρογίογα α8οθΠ(4ΠΛΙΦ. (9) 
Τεοίαπιις [Τομ(απιικ], Ὠουί, Πο]ιοπῖς » Ῥοιέα[ἰοηίς, ἵπ 

Ονοία, απαῦα ουπὰ 49ο] Ρις οἱ Ρο]αςαῖς οοσραναί, τοσηαγ]έ 
αρ! Ονεί]ιαί [γα (ἶς] βΠαπα αχογθπα Ἰάβθης ΑδίΟΓΙΙΙΠΗ ροπιιίέ, 

Ωπο τεβπαηίο ἵπ Ογεία, Φαρρίίος, αἱ ρτοἹέαπα οδ, αβ]αίαΠι 

6 Ῥπωπίορ Ὡπτοραπα θ1ρου {αμτο ἵη Ονδίαπι (αηβγοχ]ΐς 

όαπησαε οἳ οπ]η[κ{α5 έτος βΙΙο5., Μίποσπα, ΠΙαΦαπαΠ{ΙΙΠὰ 

εί Ῥατρεάοπεπα, Ργοσγθαγίέ. (9) Ἐπτοραπῃ 4εμίηο Ακίογίας, 

Αἱ αππῃ ροιῖς οαγονοί, 

Ἐκ ης 

Βμαάαπηαπίμς Ίθσος Οτοίοηκίρις φοπῖραίέ; ΜΙΠΟΣ, 16ΡΠΟ 

ἵηδι]α: ἀοπλΙΠ5, πΧοτδ πχ. 

Δάορία{ΟΡ Φογ15 Π1ἱ05 ἵπ τομπο διιοσεβδογος το]ἰι]{. 

5μ5οορίο, αἱ Ιίοπα, ΤεἰΙί βµα, ἀποία, Ἐπεαδίππι σομ{. 

Οι] ἱπιροτίαπα παείας, εκ Ἰάα Οοιγραπίϊς Μίποι α{οΓΠΠΙ 

551, οἱ Φογαία ποπηΙ ραίνοια αρασηί, 15 αια- 

6ογΗΠά. Ῥγίπϊς, 4111 οἰδβδεῃι Ιηςίγιχἰδδεί πηθπηογαβ{]θηῃ, 

ΠΠΡΘΤΙΠΠΙ πηανὶς αἀορίας οί. (4) Ἐί Ραβίρ]αα, 5ος αο 

Οτείας βία, ἵπ πιαἰηιοπίπΠα αοεθρία, ΓοδςαΠοηΠδίη, ϐ8- 

«εαπα, Απάνοσεοη, ΑπίαάΠεΠ, ρΓοσοηιξ, αἱοβᾳαθ ρίατος 

λαβιηί Ἰρογος δΡΙΙΓΙΟ5. Απάγοσθο8, γορηαηίο σρο, Αίῃοπας 

α 5ο16Π1Π6 (οβίαπι Ῥαπαίμεπαοταπ ργοίαοσίας, ουποίος ἵπ 

Ιαάογαπα Ιδίοταπα οογίαπλϊπίρις ἀσνίοῖες απάο (απηΠαγΠ{αίσα 

Ρααπίΐς βΠοναπα 8ἱρῖ οοποΙΠΙανίέ. (5) Οἱ 8Π1 6ΠΗΠ1 6118Ρθ- 

οἵαια αβογαί Τΐσοις, πο [ογίε ααχΙ]]ο εἶας οοπβτηλαία Ρα]]αη- 

{5 4οπιο, 1ρ86 Τοσπο οχιιογοίΗ’ ους, Ιηδίάίας ΑπάΤοσεο 

Ροβί.. Ῥιπααθ Έμευας αἆ δροοίασΙ]Ηπὰ αποἀάαπι δα- 

αγά οοπ{οπά1ί, ἆοὶο Ιάγδηοαα ρορι]ατίαπῃ ορετα αἆ ποθι 

Αίου ορίταποαν!{. 

ΤιΧΙ. Οιο0 ΠΗΙ οπδιι ΜΙπος οοση]ίο Αἰπαηαᾶς αἆ οχἰσομάαπη 

οσσάϊς πω]σίαπη {να]θοΙ.  θοᾶ απ ηΙΗΙΓ φαί Ἱπιρείνατεί, 

Ῥοϊϊο ΑἰΠοπίοπδίρις ἰπάϊσίο, 5ἰοσϊαίθηι αἱ {αΠΊ6ΠΙ 4 ογο 

ραΐνο 1ΐς Ἱπρτοσαίαγ. Χθες Πιογᾶ» ἱΠσοης οοπ[οςίπι αγἱά]- 

{85 Ρος Α{ΠΙΟαΠΗ ἰοίαπιααο α4εο ταοἶαπα ΟΠ [ηδίρηί {Γ- 

σπα οπ]απη(αίο οχορίέαν. Οἰνιαίαπα 61ϱο ργϊποίρος, Π- 

ΡΙίο οοποϊίο, ἄο αγογγαπόα[ίοπε ΠΙαΙΟΓΗΠΙ α 4εο 6ΟΠΒΗΤΙΠΑ 

Ρείυπί. Ομ] οκ (πἱροᾶς γοδροπά1έ: γαοαπι δουί5 οί ρινοῦ 
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Αἰγίνης τς Ἀσωποῦ θυγατρός, χαὶ χελεύειν ὑπὲρ αὐ- 

τῶν εὐχγὰς ποιήσασθαι. (5) Ὃν πραξάντων τὸ προς- 
/ ἆ ς λ 3 λ 3 ΔΝ 3 ΄ ΔΝ 

πιο ὅ μεν Ἀἰακὸς ἐπετέλεσε τὰς ευχας, χαὶ ὅ 

αὐχμὸς παρὰ μὲν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν ἐπαύσατο 

παρὰ δὲ τοῖς Ἀθηναίοις μόνοις διέ ἔμεινεν" οὗ δὴ χάριν 

ἠναγκάσθησ σαν οἵ Ἀθηναῖοι τὸν θεὸν ἐπερωτῆσαί περὶ 

τῆς τῶν κακῶν ἁπαλλαγῆς. Ε1θ' ὁ μὲν θεὸς ἔχρησεν, 

ἐὰν τοῦ Ἀνδρόγεω φόνου τῷ Μίνῳ δίκας δῶσιν ἃς ἂν 

ἐκεῖνος δικάση" (8) ὑπακουσάντων δὲ τῷ θεῷ τῶν 
Ἀθηναίων, προςέταξεν αὐτοις ὃ Μίνως διδόναι όρους 
ς λ λ Δ 3 / ο 1} 9-ζω 3 Ζ ο] λ τρ Μ 

ἑπτὰ καὶ τὰς ἴσας χόρας δι ἐτῶν ἔννεα βορὰν τῷ Μι- 
/ α! ο / -ω / / 2 

νωταύρῳ ὅσον ἂν γρόνον ζΠ το τέρας. Δόντων ὃ αὖ- 

τῶν, ἀπηλλάγησαν τῶν καχῶν οἱ κατὰ τὴν Ἀττικήν, καὶ 
(4) Διελ- 

ο / / / στ. 3 κ) 
ἐτῶν ἐννέα πάλιν ὁ Μίνως ἦλθεν εἲς τὴν Άτ- 

ο / λ 5 / 

ὅ Μίνως πολεμῶν ἐπαύσατο τὰς Αθήνας. 
΄ αλ 

θόντων ὃξ 
Γ Δ {3 2} λ κ Όνλ [ος Ν / 

τιχὴν μετὰ μεγάλου στόλου, καὶ τοὺς δὶς ἕπτὰ χόρους 
{ 3 ” Ὁ κο . 

ἀπαιτήσας ἔλαβε. Μελλόντων δ᾽ ἐκπλειν τῶν περὶ 
/ Δ Δ / λ 

τὸν Θησέα, ὅ Αἰγεὺς συνέθετο πρὸς τὸν χυθερνήτην καὶ 
ο τν λ λ / λ / 

προςέταξεν αὐτῷ, ἐὰν μὲν ὁ Θησεὺς νικήση τὸν Μινώ- 
. / 

ἀπό-- 
/ αλ ολ 

ταυρον, ατα πε αὐτοὺς λευχοῖς ἱστίοις, ἐὰν δὲ 
.ο / 

ληται, µέλασι, καθάπερ χαὶ πρότερον ποιεῖν εἰώθει- 
/ 3 ν, 3 /Ν 

σαν. Καταπλευσάντων δὲ αὐτῶν εἰς Κρήτην, Ἀριάόδνη 

μὲν ἡ θυγάτηρ τοῦ Μίνωος ἠράσθη τοῦ Θησ έως εὐπρε- 

πεία διαφέροντος” Θηησεὺς ὃ᾽ εἰς λόγους ἐλθὼν αὐτῃ, 
/ 

καὶ ταύτην συνεργὸν λαθών, τὀν τε Μινώταυρον ἀπέ- 
λ λ ή Δ ο λ [ᾱι / θ 5 .) . 

χτεινε καὶ τὴν ἔξοδον την τοῦ λαθυρίνθου παρ᾽ αὐτῆς 
/ 3 

μαθὼν τα], (6) Ἀ 
βλ 3 /ν .] / 

τρίδα χαὶ κλέν έψας τὴν Αριάδνην ἔλαθεν ἐκπλεύσας νυ- 

ος ον) 3 λ 

γαχοµ.ιοµ.ενος ο εις την πα- 

χτός, καὶ κατῆρεν εἰς νησον τὴν ποτὲ ον Αίαν, νῦν δὲ 

Νάξον προςαγορευοµένην. Καθ ὃν δἡ γρόνον µνυθο- 

λογοῦσι Διόνυσον ἐπιφανέντα, χαὶ διὰ τὸ κάλλ ος τῆς 

Ἀριάδνης ἀφελόμ. ενον τοῦ Θησέως τὴν παρθέ νον, ἔχειν 

αὐτὴν ὡς ἴοναίτα Ἰαμετὴν ἀγαπωμένην διαφερόντως. 

(6) Μετὰ γοῦν τὴν τελευτὴν αὐτῆς διὰ τὴν φ φιλ στορ γίαν 

ἀθανάτων χαταξιῶσαι τιμῶν, καταστερίσαντα τὸν ἐν 

ο. στέφανον Ἀριάδνης. ος δὲ περὶ τὸν (Θησέα 

φασὶ διὰ τὴν ἁρπαγὴν τῆς χόρης 

ρῶς, χαὶ διὰ τὴν λύπην ολα νδος τῆς Αϊγέως 

παραγγελίας, τοῖς µέλασιν Ἱστίοις χαταπλεϊν εἰς τὴν 

Ἀττικήν. (7) Αἰγέα δὲ θεασάμενον τὸν κατάπλουν, 

χαὶ δόξαντα τεθνηκέναι τὸν υἱόν, ἠρωικὴν ἅμα πρᾶξιν 

καὶ συμφορὰν ἐπιτελέσασθαι" ἀναβάντα γὰρ εἲς τὴν 

«ρωνρν., καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς λύπης προσκό- 

ψαντα τῷ ζην, (8) Μετὰ δὲ 

την Αϊγέως τελευτὴν Θησεὺς διαδεξάµενος τὴν βασι-- 

λείαν Ἴρχε τοῦ πλήθους νομίμως χαὶ πολλὰ πρὸς αὖ-- 

Ἐπιφανέστατον δὲ συν-- 

σρ ας ἴσχυ- ος. ἶσ σιν 

ἑαυτὸν παταχρ ιἵῃ. μνίσαι. 

ξησιν τῆς πατρίδος ἔπραξεν. 

ετελέσθη τὸ τοὺς δήµους, ὄντας μικροὺς μὲν τοῖς 

µεγέθεσι πολλοὺς δὲ τὸν ἀριθμόν, μεταγαγεῖν εἲς τὰς 

"Ἀθήνας, (ϱ) Ἀπὸ γὰρ τούτων τῶν χρόνων Ἀθηναῖοι 

διὰ τὸ βάρος τῆς πόλεως φρονήματος ἐνεπίμπλαντο καὶ 

τὶς τῶν Ελλήνων ἡγεμονίας ὠρέ; «σαν, 'Ἠ,εῖς δὲ 

περὶ τούτων ἁρκούντως ᾖ δις ο. τὰ λειπόµενα τῶν 

περὶ Θησέα γενοµένων ἀναγράψομεν. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΒΙΡΛ. Δ. 

Ἱ απαπι ἀἱπ γἷία πιοηςίτο δηροιςΗ{εί. 

(505, 906.) 

ΠΠππη Αβορίαπο πθροίαπα, τί γοία ϱγο οομηηιηί φα] {ο [δ- 

οογεί, οοηγοπΙεπάμΠη 6556. (2) Τὰ πιαπάαίΠπῃ 41ΗΠ1 οχςθ- 

απογοηίαν, Τασιςδ Υοῖ5 ΡεΓασεηᾶϊς οροΓαΠη ἀθάΙ{. Τη ϱ6- 

Ίετα Ισίατ Εταοῖα ςίοηΗίας βηθια Παβιέ : 8ο] Υοτο 

Αἰμοπίεηδίρα5 αἆμιο Ἱποππιροβαί. ἨΗί οἱρο ἆο εα]απη(α{ῖς 

γεμηθά1ο ογαζ]άπὰ ΙΠΙρ]ογατο ορασά, Ρας Ἰπίθγ[οοίϊ Λη- 

(3) 
ΜοιΙρειαπίαχ 460 ΑΙΠΕΠΙΘΗ5Ο5, οἱ πιαπάα{ΠΠα α Μίπου αθοῖ- 

ἀτομοαί εχ ροπάε{ο ΜΙποϊ, αιιας 1ρ5ο ἄδοθγμαί, Παροπίγ. 

μίας, π{ ΠΟΠΟ 4ποσιθ 4ΠΠΟ βερίοπος ΜΙποίαιτο ΡΙΕΓΟΒ 

ἰομάσεπιαια ραε]]ας ἵηῃ ορ δαρπηϊη]ςίτοπί; Ἰάαπο [ασαηίέ, 

Οαἱρμς αχ Ρίας, οἱ 

|. οα]απηίας ἵπ Αίῑῑοα τουηἰδίέ εἰ ΜΙΠΟ5 Αιοπας οΡρισηατΘ ᾖθ- 

8Η{. (4) Εἱαρθίς απηἶ5 πΟΥθΠα, ΜΙΠΟς Π6ΓΗΠΗ ΠΠᾶδηαΠα 6]85- 

86Π1 1η Α{Ισαπι ἀπ α1{, οἱ Ρἱ5 δορίθτα ριεγος εΠ]αρί{αίος αοοἰρ!. 

Έ]αςεο γογο {ΠΠ Πα ΟΠΠ θµἱ5 αβΙίατο, πειις σηΏογηδίο- 

ΤΘΠΙ ΟΠΠ Πῖ5. πιαπάα{ἷς ἀῑπηϊκίε, αἱ οἳ Τήοδοιις ἨΠποίαι γα 

γ1οῖςεεί, γε]ῖς αἰρίς., οἱ νοτο 5αοσυραἰδεεί, πἰρεῖς, αἱ ρηίς 

{ασ Ηίαίαπα 655εί, ρογίαπα ΑἰΙοπη Ἱπίτατθηϊ, Θαπι ἵη ΟΤ6- 

{απι ΑΠποπίθηςος {πα]εοίδδεπί, Απἰαάπειπ ΜΙποϊς Π]ίαπι οχί- 

πηῖα Τμοςοί ριοητ]ίαάο. ἵη ΠΠΟΥΘΠΙ θἶις Π]αχίέ : οσπι απα 

Μαβίίο «οµοαιίο Τ]6δθι5, ἐΠΦΙΗο εί ορε υἰταίηϊς αἁ]πίας, 

οἱ ΜΙποίααγαπα Ἱπ{ετειηϊξ, εί ο ΤιαὈγτ]π{ϊ 6στοβδιι οἆοσίιβ 

Ιπεο]απηίς Ιπάᾳθ 56 εχρ[οπέ, (5) εἱ οἶαπι τοῖία ἵπ ρα(γίαπι 

αἀογπαίο, Απγίαάποηπ ΓαΓ{ΙΠα αβάπσθης, ποσία οχ Ἱηδι]α ἀῑς- 

ορβς. ΈΤαπι Ρία Ἱηδι]α, απαπη Ἠοάϊε Ναχαπι τοσίαπ{, 

ἈΡΡΕΙΗΐ. Εο {επιρογθ ῬαέσμΙπι, [ογπια υϊτριπίς οαρίαπα, 

ΤΈ/μαςεο Ί]απῃ οι 1ρις5θ εἱ αΡργίπιε ἀῑιοσίαπι πχοτίς 10ο Ἠ8- 

Ῥαΐςςα [αρα]αηίατ. (6) Απιοτο που αίίαπι ε[[ασίαπα , αἱ ρορί 

τ οῬίαπα ἱπηπιοτία]ος Απίαάπαρ Ποπογς {γρηοηέ, οογοπάπι(πθ 

οἷας ἵπ δἶάμς οσ]οεία {γαπςίογπιατί. ἜμθῬειϊ5 αιίθΠα ἴαπι 

στο Ῥιο]]α. ταρίαπῃ ἐπ]]ςςα ἀῑσ[ίαν, αἱ ργο» (γὶκϊδία πιαπάα{ο- 

Γ πάπα σαι ποη τθυογᾶαί15., πἰστίς Ρογίέαπα Α{ῑοππι γε]ῖς Τηγε- 

Ἰθγθίπν. (7) 91ο νῖςο πεις, άυπι ἆθ Π1ῖο αοίαπα 6558 Ρη- 

ἰατοι, Ἠσγοίοαπι απἱάσπαι, 5οἆ Γαπθδίαπι {απιεῃ [ασίπιας 

ἀρβίσηαί. Ναπι 1π ϱΠΙΠΟΠ ἃΓοῖς 6σγΘΒΒΗ5, 611ΠΙ νΠαπη 8ἱΡί 

αεθτβαπα ἀπσθγοί, ΠΙΩΥΟΤΘ 5αροταηίθ, οχ αἰίο ρια)Ο1ΡΙίΘΠΙ 58 

ἀοίατραί. 

ἀ6ῃ5, ἱαχία Ἱοσαπῃ ΠΟΤΠΙΣΠΙ οἶγίριας ρνα[αέ, πππ]ίασαο αἆ 

(8) Ρο5ί ου] α5 Ἱη{αγίίαπῃ Τῃεδοι5 ἵπ ΓΤΕρΠο 5006- 

ἱπεγοπιοπία ραΐτία εοηδΗ(Ι{ οἱ ρογερίί. ΝοβΙΠββΙπιΙπη ΤΠ- 

(οι οιηπῖα Ίος οί, αποά εΙραξ, ΠΠΠΙΕΤΟ πηασῖδ, αάπι 

γἰήρας Ρο]οπίος, ἵπ. παπι ΑίοπαγαΠ ἩΓΡΘΠΗ μαἀακ]ξ. 

(9) Ἐκ Ίου θΠίπα ἴαιηρογο οἰν[ία([15 απηρΠίμάο. ἰαπία ΑίΙιθ- 

πίοηςας βάποῖα ἱππρ]ονίέ, αἱ ρηποϊραίαπι ατῶσίω αῄεσίατε 

πο ἀπμίιατοηπί. Ώο 5 απαπη 5α/Πεἰεηίοτ α πορίς ἀῑσίαπα 

απο ἄντοα Τμοδεπι αεοἰἀογιηέ γεΠ(πα, ΡογίΕΧΘΙΙΗ5. 
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Τ.ΧΠ. Δευκαλίων ὃ πρεσθύτατος τῶν ἨΜίνωος 
ο / Δ / Δ 

παίδων δυναστεύων τῆς Κρήτης, Χαὶ ποιησάµενος πρὸς 
0 / αν, / Δἱ ο, Ν λι λ 

ηναίους συμμµαχίαν, συνῴχισε τὴν ἴδίαν ἀδελφὴν 
» Δ Α] / « /' Γ 

Φαίδραν Θησει. ὋὉς μετὰ τὸν γάµον Ἱππόλυτον μὲν 
ο” / λ Μ 

τὸν ἐκ τῆς Ἀμαζονίδος γενόμενον. υἱὸν ἔπεμψεν εἷς 
ο. ς Ν - ἴθ 2 λ » 3 νὰ 

Τροιζῆνα τρέφεσθαι παρὰ τοῖς Αἴθρας ἀδελφοῖς, ἐκ δὲ 
Ρ /9 ο ’ Δ Δ' εως μι μή 
Φαίδρας Ἀχάμαντα χαὶ Δημοφῶντα ἐγέννησε. (5) 

Ν ο ο - / 3 / 3 λ 
Μικρὸν δ᾽ ὕστερον Ιππολύτου ἐπανελθόντος εἰς τὰς 

Ν / / ᾽ Ν / 
Αθήνας πρὸς τὰ μυστήρια, Φαίδρα διὰ τὸ κάλλος 
3 αν, ” ο / λ 3 ελθ / ο χι ν σαι 

ἐρασθεῖσα αὐτοῦ, τότε μὲν ἀπελθόντος εἰς ροιζηνα ἱδρύ- 
ὰ. 3 ο δρονε Δ λ 3 / ια) 5 

σατο ἱερὸν Ἀφροδίτης παρὰ τὴν ἀκρόπολιν, ὅθεν ἦν 
κο λ νὰ ϱ’ ον 1 ο » 

καθορᾶν τὴν Τροιζηνα , ὕστερον δὲ παρὰ τῷ Πιτθεῖ 
Γ / / 2Υ/ Δ ς Ξ οω 

μετὰ Θησέως καταλύσασα ἠξίου τὸν Ἱππόλυτον μιγῆ- 
ες π4ρή 5 / ο ΕΑΜ; ’ λ /ν 
ναι αὐτῃ. Ἀντειπόντος ὃ ἐκείνου, φασὶ τὴν Φαίδραν 
9 - να ) ο” 2 σης / αν ο ων 
ἀγαναχτῆσαι, χαὶ ἐπανελθοῦσαν εἰς τὰς Αθήνας εἰπεῖν 
γα ν ον / 3 6 / ς {8 » ο ω 

τῷ ΘἨησεῖ διότι ἐἔπεβάλετο Ἱππόλυτος αὐτῇῃ μιγῆναι. 
« ΄ ια “. . κ. ο 6 - Γ ΔΝ 

{5) Θησέως δὲ διστάζοντος περὶ τῆς διαθολΏς, καὶ τὸν 
ς /' / ΔΝ Ν /. 

Ἱππόλυτον μεταπεμπομένου πρὸς τὸν ἔλεγχον, Φαίδρα 
κ. υ - ν 3 / 

μὲν φοθηθεῖσα τὸν ἐξετασμὸν ἀνεκρέμασεν ἑαυτήν, 
ΙΓ οπόλ ας οτῶς ο ρα ασ ππόλυτος δὲ ἁρματηλατῶν, ὡς ἴκουσε τὰ περ) τῆς 

ο / ας μμάζς Αα. αι ο ο» ο! 

διαθολῆς, συνεχύθη τὴν Ψυχή», καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἵπ-- 

πων ταραχθέντων καὶ ἐπισπασαμένων αὐτὸν ταῖς 
δνί έόι τὸν μὲν δίφρον τριγνο ὃ δὲ | ἡνίαις, συνέθη τὸν μεν δίφρον συντριῤΏναι, τὸ δὲ µει- 

η] π μ ς ζω ο. -ω 

ἄχιον ἐμπλαχὲν τοῖς ἵμᾶσιν ἑλκυσθῆηναι καὶ τελευτῖ-- 
ΔΝ ς Δ τά ν / µ( 

(4) Ἱππόλυτος μὲν οὖν διὰ σωφροσύνην τὸν βίον σαι. 
Π Δ κ. σαι / ψ 3 ῃ 

καταστρέψας, παρὰ τοις Τροιζηνίοις ἔτυγεν ἴσοθέων 

τιμῶν, Θησεὺς δὲ μετὰ ταῦτα καταστασιασθεὶς καὶ 
Δ ο .ω /9 - ο» 3 ὃν ; 3 ε 

φυγὼν ἐκ τῆς πατρίδος ἐπὶ τῆς ξένης ἐτελεύτησεν. Οἱ 
δὲ Ἀθηναῖοι µεταμεληθέντες τά τε ὀστᾶ μετήνεγκαν 
καὶ τιμαῖς ἰσοθέοις ἐτίμησαν αὐτόν, καὶ τέμενος ἄσυλον 
ἐποίησαν ἐν ταῖς Ἀθήναις τὸ προςαγορευόµενον ἀπ᾿ 

ἐκείνου Θησεῖον. 

ΙΙ ΧΠΙ. Ἡμεῖς δ᾽ ἐπεὶ τὸν περ 
ἀποδεδώκαμεν, ἐν μέρει διέξιµεν περ 

Ἑλένην ἁρπαγῆς καὶ τῆς µνηστείας Περσεφόνης ὑπο 

Πειρίθου " αὗται γὰρ αἱ πράξεις συμπεπλεγμέναι ταῖς 

Θησέως εἰσί. Ἠξειρίθους γὰρ ὁ Ἰξίονος, ἀποθανούσης 
αὐτοῦ τῆς γυναικὸς Ἱπποδαμείας καὶ καταλιπούσης 

υἱὸν Πολυποίτην, παρηλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας πρὸς Θη- 

σέα. (5) Καταλαθὼν δὲ τετελευτηχυῖαν τὴν γυναῖκα 

τοῦ Θησέως Φαίδραν, ἔπεισεν αὐτὸν ἁρπάσαι τὴν 

Λήδας καὶ Διὸς Ελένην, δεκαετῃ μὲν τὴν ἡλικίαν 
ἔχουσαν, εὐπρεπεία δὲ πασῶν διαφέρουσαν. Παραγε- 

νόµενοι ὃ᾽ εἷς Λακεδαίμονα μετὰ πλειόνων, καὶ χαιρὸν 
εὔθετον λαθόντες, ἥρπασαν τὴν "Ἑλένην κοιν καὶ 

ἀπήγαγον εἷς τὰς Αθήνας. (5) Ἔπειτα πρὸς ἀλλή- 
λους ὁμολογίας ἔθεντο διακληρώσασθαι, καὶ τὸν μὲν 

λαχόντα γῆμαι τὴν Ἑλένην, τῷ δ᾽ ἑτέρῳ συμπρᾶξαι 

περὶ ἑτέρας γυναικὸς ὑπομένοντα πάντα κχίνδυνον. 

Περὶ δὲ τούτων δόντες ἀλλήλοις ὄρχους ἔλαχον, καὶ 
Οὗτος μὲν οὖν κύ- 

Θησέως λόγον λ 
ν 

/ ο» Ν 
6 τε της χατα τὴν 

{β.. ο κλς  Ητφά-ᾱ συνέθη τῷ κλήρῳ λαχεῖν Θησέα. 
/ -” / Δ ” .. ο ο 

ριος κατέστη τῆς παρθένου τὸν τρόπον τοῦτον τῶν ὃ 
-” / Δ 

Αθηναίων ἀγανακτούντων ἐπὶ τῷ γεγονότι, φοβηθεὶς 
τ κε / ια ο 

ὃ Θησεὺς ὑπεξέθετο τὴν Ἑλένην εἰς Ἄφιδναν, μίαν τῶν 
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ΗΧΗΠ. ΒειόαΠοπ 6υµο, απὶ ορίογος Μἰποϊς β]ίος α{αία σιι- 
Ρεταβαί, 5οοϊία(ῖς (ῳπάστο ἀσγίπο[ίς ΑΕοπίοηοΐρις, σεγπ]ᾶ- 

ΠᾶΙη Τ]ιεβοο 8ΟΓΟΤΕΠΙ Ῥμαάναπα παρίυπν ἀοᾶῖς; απϊ ροςί 

πυρίίας ΗΙρρο]γίαπα, αχ ΑΠΙΑΖΟΠΟ αἳρί οὐ (μαμα, Τνῶχεποπη, 

αἱ αραιά Ἐν [γαΐτος οἀπσατείαν, αΏ]οσανίέ. Ἐν Ῥ]ιωάνα 

ἁπίοιη ΑαπιαπίθηΙ εἰ ΏειπορΙοπίθῃα φη5ορρίέ, (2) Ώεγογ- 

5Η αΠσπαπίο Ροδί Αίμεπας αἆ πιγςίετία Η{ρρο]γέαπα Ῥμα.- 

ἀνα, {ο’ΠΊ γοηηςίαίο Π]οσία, αππαγο οαρί. δε (μπι ἆᾱἷ- 

βι6550, Ιπ 3166, ππάς 1π οοπβροσία Τναζθποπι Παβογο 

Ῥο55ε{, Ὑεποιί [απΠΙ οοηβαστανΙί. Ἠϊπο αἆ ΡΙ{ΠοιΠΙ ΟΙ1Π1 

Τ]ιεςεο ρνο[εεία, 4ο οοπουΡ]έα Ἠἱρρο]γίππη δο]οίαί. Οτο 

ΤΕΠΙΘΗΙ6Ε, ΠΠΟΤΘΠΗ ἵπ ἵνα οὐ ἵπππαθ ΥογΗέ, οἱ Αἴιοῃας Τ6- 

Ύθιρα 4ε 5ίπρτο ςρί Ιπίομίαίο Ηἱρρο]γίαπι αριά. πιαγῖέαπα 

οπαπαίατ, (9) Τμεξοι5, οα]πιπίαηα Ίαπο ἵπ ἀπβίαΠι γο- 

Φ6ἀ 

Ῥμαάνα, ἵπ ἀῑδηπϊς[ίοπε αἱ 5αΏδίοί πδίαθης., 44160 6ΟΙΠΗΠ 

(415, Ηἱρρο]γίαπα αἆ ἀϊῑοσπάαπα οπδαΠΙ αγορδῖξ, 

Ἰπηθοβί. Αί Πἱρροϊγίας {απι οπἵταπα ασίίαης, αρί ἆο σΆ- 

Ἰαπηπία αιιάϊν]έ, γεμοαπιοπίθογ αΠΊπΙΟ ΡογῬαίαγ, εοΠ5ίθιηᾶ- 

Ώπιθ Ῥτορίογθα εαι , αΏ)ερίο ομπῃ αβεηῖς αιγίσα, ΟΙΗΤΙΗΓΩ 

(γαησιπί, Ιαγεπῖκαιε Ἰοτῖς ἱπιρ]σίας οἱ ργοίτασίας ἱπίγίε. 

(4) 15 ετσο, αοᾶ ν{ίαπι οῦ οας[Π{αί15 ἄεσις οἷο απηϊςί5θί, ἆἷ- 

νίπηπα αριιά Τταζεπίος5 ἨΟΠΟΓΟΠΙ σοπβθο{Η5 θ8ί. Ῥορίθα 

Τ]εδοιι5, ϱ6γ 5εάΙΠοπεπη ο]οσίᾳς ραίπία, οχςι] νυῖίαπι βΠ]- 

ΥΠ. Ρε6ά ΑΠΙθΠΙΘΗΡΟΣ5, ραπῄθηίία ἀπ, οβδίρας τοροτία. 

{1ἱ5, ἀῑνίπος αἱ οπές ἱηςίποναηί, οἱ 5ἰγασίυπη Αλοηὶς 45Υ- 

ΊἸ4σ1 Τμεδόυπη αἲ 6]ι5 ποπηῖπο αρρε]αταΏ{. 

ΤΙΧΠΙ. πι παγγαΙοπεπι 4α Τῆ6δε6ο οχδοσ1, Φ6ΟΓΙΙΠΙ 4ο 

Ἠοε]επα αποάπο ταρία, εί ἆᾳ Ῥϊπίμοο Ρτοδοτρίηα παρίῖας 

απηρίθηίε (Ἴχα.ο επίπι οΗΠι Τ]εςεῖ τεβιΙς οοηΏπεχα 5υΠ{) αἱ]- 

απἱά σειρας. ῬίΠίοιις, Τχῖοπε δαΐα5, Ῥοδί Ηιρροάαπιία: 

υχοτίς ομίίαπα, οχ απα Ες οἵἳ Ῥο]γραίας τεµοίας οταί, 

Αίπεπας 56 οί αἆ Τμεδειπῃ. (2) πει, Ῥμαάτα πι- 

μεῦ οκδ[ιηεία, γἱάπαπαι ο[ίοπάεης, Ἰοτίαία 5ο Ἱππριέ, αέ 

Ἠε]επαπῃ , 7916 ας Ἰιεία παίαπα, αμα {μπα [ονίο ἀεοίπιπι 

ορ{α{15 ΑΠΠΙΠΙ ασεβαξ, οἱ οπιηε5 αρίαμα [ομηίπας γεπηρίαίε 

«ρογαβαί!, ρε ταρίαπι αἆ 56 {γαης[οιτεί. ΤαοεάαΠΙΟΠΘΠΙ 

ογ5ο ΟΠΠ ασια οοπΙΠ ΙΙ Παπ ῬγοβοιδοΙπίΙΓ; ΟΟΠΊΠΙΟ- 

ὀαππα 116 ο00Δ5ΙΟΠΕΠΙ Πας, Ηε]θπαπα ΟΟΠΙΠΠΙΠΕΙΗ 5)ῖ ργα- 

ἆαπι αρτῖρίαπ{, ΑΠπεπαδο ἀοροτίαπί. (3) ΤΠ 5οτ{]5 ατ- 

Ῥ[Ιο το Ρεγπῖεσα, Ιπίοι ϱο5 οοηγεΠΙξ, τί εαὶ 5ογΗίο Ι]α 

πχον ορ[σίςςεί, ἶ5 αἰοτῖ 1π πονα απῶτεηάα πχοτθ Πάείεπι 

ρου απανῖς ἀῑκοτιπήπα ορεΓαπη πανατοῖ. Ηῖ5 ᾖαγοηταπάο 

' οοπβγιηα!!5, Τ]θδοις ρογ ογῖς οχίίαπι Ἠε]επα Ροβ{ηΓ. 

Φιοὰ απόπι αστο (ευγεη{ ΑΙΠΕΠΙΕΗΡΕ5, οΠΈΠΡᾶΠΙ 6ΟΓΙΤΗ γοι]- 

(5, Αρπίάπα (46 ΑΙά5 αγρίρης πα ος) εαπι ἀεροηίΐ, 
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Ἀττικῶν πόλεων. Παρακατέστησε δ᾽ αὐτῆ τὴν μητέρα 

Αἴθραν καὶ τῶν ἄλλων φίλων τοὺς ἀρίστους, φύλαχας 

τῆς παρθένου. (4) Πειρίθου δὲ κρίναντος μνηστεῦσαι 

Περσεφόνην χαὶ παραχκαλοῦντος συναποδημἢῆσαι, τὸ 

μὲν πρῶτον ὅ Θησεὺς µετέπειθεν αὐτὸν ἀποτρέπων τῆς 

πράξεως διὰ τὴν ἀσέθειαν: τοῦ δὲ Πειρίθου βιαζομένου, 

συνηναγκάσθη διὰ τοὺς ὅρκους ὁ ὁ Θησεὺς μετασχεῖν τῆς 

πράξεως. Καὶ πα χαταδάντων αὐτῶν εἰς τοὺς καθ” 

Ἅδου τόπους, συνέθη διὰ τὴν ἀσέθειαν ἀἁμφοτέρους 

θεθῆναι, καὶ Θησέα μὲν ὕστερον διὰ τὴν Ἡρακλέους 

χάριν ἀπολυθῆναι, Πειρίθουν ὃ δὲ διὰ τὴν ἀσέθειαν ἐν 

Ἅδου διατελειν τιμωρίας αἰωνίου τυ Ἰχάνοντα ία ) ἔ ἔνιοι 

τον μυθογράφων φασὶν ἀμφοτέρους, μὴ τυχεῖν τοῦ 

νόστου. Καθ ὃν δὴ χρόνον λέγουσι 

Ἑλένης Διοσχόρους στρατεήσαντας 

χαὶ τὴν πόλιν ἑλόντας, ταύτην μὲν κατασχάψαι, τὴν δ᾽ 

Ἑλένην ἄπαγαγεῖν εἰς Λακεδαίμονα παρθένον οὐσαν, 

τοὺς ἀδελφοὺς τῆς 
οι Ἆ 3 ο 

ἔπι την ᾿Αφιόναν 

χαὶ μετ΄ αὐτῖς δούλην τὸν μητε έρα Θησέως ΛΒραν. 

ΕΙ. 

τὰ περὶ τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήθας Ἱστορήσομεν, ἄναλαθόν- 

τες τὰς ἐξ ἂρχ ὃς αἰτίας τοῦ πολέμου. λάϊος ὃ ὃ Θηβῶν 

βασιλεὺς Ὑήμας Ἰοκάστην τὴν Κρέοντος χαὶ χΕόνον 

ἵκχανὸν ἄπαις ὧν ἐπηρώτησε τὸν θεὸν περὶ τέχνων πς 

νέστως. Ἑῆς δὲ ΠἨυθίας δούσης χρησμό» αὐτῷ μὴ 

συμφέρευν Ὑενέσθαι τέχνα" τὸν γὰρ ἐξ αὐτοῦ τε πωῦς έντα 

ς .. αλ λ / Ἕ 

Ημεῖς δε ας τούτων ἀρχκούντως εἰρηκότες 

παῖδα πατροχτόνον ἔσεσθαι καὶ πᾶσαν τὴν οἰκίαν πλη- 

βώσειν μ, εγάλων ἆ ἀτυχημ. ιάτων' ἐπιλαθόμενοςτοῦ χρησμ. οὃ 

καὶ προς υϊόν., εξ έθηκε τὸ βρέφος διαπερονήσας αὖ- 

τοῦ τὰ σφυρὰ σιδήρῳ: δι’ ἣν αἰτίαν Οἰδίπους ὕστ τερον 

ίον 
τς 

ὠνομάσθη. ) Οἱ δ) οἰκέται λαθόντες τὸ παιδ 

ἐκθεῖναι μὲν οὐκ Ἰθέλησαν, ἐδωρήσαντο δὲ 

γυναικί, οὐ δυναμένη Ἰννῆσαι παῖδας, Μετὰ δε ταῦτα 

ἀνδρωθέντος του παιδός, ὁ μὲν Λαάϊος ἔκρινεν έπερω- 

τῆσαι τὸν θεὺν περὶ τοῦ βρέφους τοῦ ἐκτεθέντος, ὁ δὲ 

Οἰδίπους μ.οαθὼν παρά τινος τὴν καθ᾽ ἕαυτ ὃν ώς 

ἐπεγείρησεν ἑπερωτῆσ σαι ταν Πυθίαν περὶ τῶν κατ 

ἀλήθειαν γονέων. κατὰ δὲ τὴν Φωκίδα τούτων ἀλλή- 

λοις ἀπαντησάντων, ὁἆ ὃ μὲν Λάΐος ὑπερηφάνως ἐκχωρεῖν 
Δ / 

ἰδίπους ὄργισθεις ἀπέχτεινε 
ο) 

τῆς ὁδοῦ προζέταττεν, ὁ ὃ 

τὸν Λάϊον, ἀγνοῶν ὅτι πατὴρ Τν αὐτοῦ. (8) Καθ ὃν 

δὴ χρόνον μωθολογοῦσι σφέγῃ γα, δίμορφον θηρίον, παρα- 

ενομένην εἰς τὰς Θήόας ανιγμα προτιθέναι τῷ ὄυνα- 

µένῳ λῦσαι, καὶ πολλοὺς ὑπ αὐτῆς δι ἀπορίαν ἄναι- 

ρεῖσθαι, Προτιθεμένου δὲ ἐπάθλου φιλανθρώπου τῷ 

λύσαντι Ἰαμεῖν τὴν Ἰοκάστην χαὶ ῥασιλεύειν τῶν Θη- 

έον, ἄλλον μὲν µηδένα δύνασθαι ο ο τὸ ---- 

ν δὲ 

τὸ προτεθὲν ὑπὸ τῆς σφιγγός, τί ἐστι τὸ αὐτὸ δίπουν, 

(4) Ἄπορουμι ένων δὲ τῶν ἆλ- 

- 

μένον, µόνον δὲ Οἰδίπουν λῦσαι τὸ αἴνιγμα. 

τρίπουν χαὶ τετράπουν. 

λων ὅ Οἱδί ἴπους ἄπεφήνατο ἄνθρωπον εἶναι τὸ προθλη- 

θέν' μπι μὲν γὰρ αὐτὸν ὑπαρχονὸ Ἑπρίχον εἶναι, 

αὖὐς ξήσαντα δὲ δίπουν, γηράσαντα δὲ τρίπουν, βακτηρίᾳ 

χρώμενον διὰ τὴν ἀσθένειαν. ᾿Ενταῦθα ὴν μὲν σῳ φίγγα 

κατὰ τὸν μυθολογούμενον γρησμὸν ἑαυτὴν κατακρημονί- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Δ. 
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πηαίγεπ](αθ 45γαπα 6ἱ ΠΙΙΟΟΓΙΙΗ ΟθίογογΙΠη ΟΡΗΠΛος οιι- 

βίοἀ6ς Ῥιε/] αἀ]απχίί. (4) ΡΙΠβιου ἀαϊπάρ Ρ]αειί Ῥτο- 

φογρίπῶ εοπ]ασίαπα απµ]τα, οἱ αἆ Ίπαπο ϱτοΓαςΙοπει Τ]οςοῖ 

ΟΡΕΤΑΠΑ ἀεροβοῖί. Τὰ ἀϊδδιαάετα ΙπΙίο ΤμθβοιΙ5, ΠοηΙπεΠ]- 

απο αὐ ἱπορρίο, ααοᾶ πεί[ατίε Ἱπερίαπη ο5δεί,, γαία]ογο. 5ρἀ 

Ἰηδίαπίο Ρίου γεμεπιαπίἶα5, ]α Πα1απηθη({ το]ἱσίοπε οοα- 

οέας Τη βοθἱε{αἴοπη ΏαΠό ὀοηβεηδίί. Ῥ]αίοπῖς ο/σο ταρίαπη ἵη- 

βτορ»ῖ, οἨ Ἱπιρίσίαίοπα ΠΡΟ Π νἱποι]α οοπ]οϊπηέαν; 5ρᾷ 

Τ]έδει5 Ρορίαα , ἵη ουαίαπα Ηογομ]ς οχεο]αία5, αθίές ΡΙ- 

γ]λοις γενο, αριιά Ιπίοτο» ἀοίεπία5, δεπηρίίειηας ἱππρίθία- 

Π5 Ῥρώπας Πέ. (5) Οπαηνίδ ποιίγιη Ιπᾷς ΤΕΥΘΓΡΙΠΗ, 

ααἰάαπα. εοηρίογος [αβυ]αταπα. ἀἰσαπί. Ἰπίειοεα Ῥ]οβοιῖ, 

Ηειεπῶ [γαΐνας, 6ο ΑρμΙάπαϊα αᾳστοβςῖ, οπρία ἀἰγπίασιε 

ἀ1Ῥ6, ΗεΙοΠαΙΑ αἀαο νγρίποπα. οἱ 6ΠΠ1 ϱᾳ ἰπίθυ αργα 

4Α.ιταπ}, Τῃ6ς6ἱ Ππιαίτοα, αράασμηέ. 

ΤΙΝ. ΝΟΒΥΕΤΟ, 4ΠΠῃ 46 ῆἱ5 δα{1ς ]άπι ἀἱοίΗΠΗ δἳέ, φορίθπι 

4 Τμερας ἁποιπι μ5ίοπίαηα, παρεί115 αὐ Ιπ]{1ο Ρε]1 οπηςίς, 

Ῥαγ5δδ(ΠΘΙΤ. Ἱμαίας, ΤμεβΡαΠογΙΠα Τοχ., αἀδοῖία ἵπ Πιαί(γΙπιο- 

ΠίΙη Ἰοσαδία ΟΤτεοπ{5, 41111 Ῥεηθ ΊοΗςδΠΙ ἵθη]ριας δοῦο](ς 

οχρετς πλαπειθί, 4ο Ργοσεβίε {απάθπι οΓασιάΠὰ οοηδα[α1{. 

Ργ ία Πλα]θ ο88ΡΙΙΤΑΙΗ {ρθί 5οΏο]{δ ΡΓΟΟΓΕΔΙΙΟΠΕΠΑ ΤΘΣΡΟΠ- 

αἴι. 

{απηύ1ο {απηίαπα οαἱαιη[ίαρας (πποαδ[ίς Ἰητο]πίαναπη. Αι 

ΕΠίαπα οηἵπῃ αΏ. Πο: ργουγεαίππα ραΐγιοἆσπα [ογο, {ο- 

ᾖ]α, οτασι]] ΠΟΠ ὮΏσοης ΠΠΘΠΛΟΥ, ΠΗΠΠΑ σεπθταί. Έα ἵπ[αη- 

6 ἀθϊηάς οχροπ{ Ιαραί, {τα]εοίϊς {εντο ροάίρθας.  Φπαίι 

(9) Ύε- 

ΤΙ αοθθρίαπῃ δετνἰ 6] αιη ποη οχροπεπά ΠΠ τα, ΡοΙγδὶ 

οὗ. οααδαΠι Ο41ρῖ ροδίθα ΙΙ ποπιοη ἀαίαπι ορί. 

Εο τ- 

τ]ος ]8Π1 4ΠΠΟ5 Ἱμργαςδο, Ἰιαῖας 4ο εχροδ/ίο αποπάαΠα Ἱπ[αηία 

αχογ!, σπα" θἱσησμάο ΠΟΠ ο55εί, ἀοπο ορίσει. 

ἄθυπι Ιπίθγγορατο οοηςΗα{. Ταπο εἴίαπι Ράἱριι5, ἆθ 56 51- 

Ροβίἡ1{1ο α αποάαπη εἀοσίαδ, αἆ Υθγος εκ ΡΥΙΙΙα δοἰίαπάιπι 

Ρατοηίος ἴγα ροιγοχίέε. Ααοϊάιί ααίοπα αἱ παίαο ἵπ Ῥ]μοσίάθ 

οὐόγ5 Παϊας 54ρ6:Ώ6 ἀθ γία 5ἱρί ἀεοεάστε Ράΐραπα {1Ρ6- 

γοί. Ηῖο ουσο 1 Ιπάπ]σεης, [μαϊσηα, ΠΕΡΟΙΕΠΒ ΡαίΓΕΠΙ 6556, 

μονο. (3) Ρον 1 ίεπρας, αἱ (αρυ]απίατ, ΒΡΗΙΗΧ., {ε’8 

απα-ἆαπα Ρ{{ογπαίς, Τμερας γοηίέ, εί απίση]α, Ιόππα ο 14 

Ροβ5οί,, φο]γόπάπη ριοροπί{. ΜιΠίς γετο Ργορίοτ τοῖ ρορ]θ- 

χἰ(αίαπῃ αὐ Ι]]α ποσα/{ἷ5, ΡοπσηΙςΣΙΠΗΙΠΗ {απ άσπα ΤΗ{ ΡγαρηλΙαη, 

απί οχρ]ἰσα»κοξ, οβ]αίαπι οδί: {0Γ6 ΠΙΠΙΡΗΠΗ, αἱ 6ΗΠ1 Τοςᾶ- 

φίορ οοπ]ασίο τθσπο οίαιη ΤΙΘΡα ΓΡΙΠΗ ροἱἱγοίαγ. ΗΡΙ άΠΙΙΠΗ Ἠθπο 

απακἶοπῖς ομ]θεί πποπίοη αβδοφιεγείαη, 9οἱα5 άἱριε 

μαπο αηῖσπηαιτ5 ποάπι ἀῑδδο]γίί, απος ἰαΐο εναί: Ου Ρἱ- 

Ρο5 »ἶπιπ] ασ {πήρες απαάαρεδααο ο5ί” (4) ιά, Ποβιίαπ{Ι- 

ὑις αἰῑ5, ο Ποιο (ΓΕ άἱρις ἰπίοτργείαία, αἱ 1 ρηπιί5 

ἱπ[αη/1οο αηπῖς απαίπου τορίεί ρεάίριας, εί αίαίε αποίας Ρἰ- 

Ρ65 ἱπεσᾶα!ί, ἀοοτερίία απΐθπη δεπεοία 5οἱρίοπθ, Ῥτορίος ΙΠΠΓ- 

Πηἰέαίοαι, σνοδδ5 Βπησί, Έα ΘΡΗΙΗΝ., ζαχία Ρειγιι]δαίάΠη 
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σαι, τὸν δὲ Οἰδίπουν γήµαντα τὴν ἀγνοουμένην ὑφ᾽ 
ἑαυτοῦ μητέρα ο δύο μὲ ν υἷοὺς Ἐτεοχλέα καὶ - 

Πολυνείχκην, δύο δὲ θυγατέρας Ἀντιγόνην καὶ Ἰσμή- 

γην. 
6 ΤΧΥ. Τῶν δ) υἱῶν ἀνδρωθέντων, καὶ τῶν περὶ τὴν 

ο) Ε) / / λ λ 2 / σρων 
οἰκίαν ἀσεθημάτων γνωσθέντων, τὸν μὲν Οἰδίπουν ὑπὸ 

τῶν υἱῶν ἔνδον µένειν ἀναγκασθῆναι διὰ τὴν αἰσχύνην, 
Ν νὰ / / λ 3 σ / 

τοὺς δὲ νεανίσχους παραλαθόντας τὴν ἀρχὴν ὁμολογίας 

θέσθαι πρὸς ἀλλήλους παρ᾽ ἐνιαυτὸν ἄρχειν. Ἡρεσόυ- 
10 τέρου δ᾽ ὄντος Ἑτεοχλέους, τοῦτον πρῶτον ἄρξαι, καὶ 

ο / -ω ρ λ / ΑΔ ο/ λ 
διελθόντος τοῦ χρόνου μὴ βούλεσθαι παραδιδόναι τὴν 

βασιλείαν. (9) Τὸν δὲ Πολυνείκην κατὰ τὰς ὅμολο- 
/ ο ο 3 / ω. οὃἳ ο ωας- ΄ 

γίας ἀπαιτεῖν τὴν ἀρχήν' τοῦ δὲ ἄδελφοῦ μὴ ὑπακουον- 
κ. 3 η Δ σι Ν / 

τος, Φυγεῖιν ες Άργος πρὸς Αδραστον τὸν βασιλέα. 

15 Καθ’ ὃν δὴ χρόνον φασὶ Τυδέα τὸν Οἰνέως ἐν Καλυδῶνι 

τοὺς ἄνε ψιοὺς ἀνελόντα, Ἀλκάθουν καὶ Λυκωπέα, φυ' εἰν 

(5) Ἄδραστον δὲ ἆμφο-- 
/ ν ς Α ο / / / : 

τέρους φιλοφρόνως ὑποδεξάμενον, κατά τι λόγιον συνοι- 

ἐκ τῆς ο ίας εἰς Ἄργος. 

χίσαι τὰς θυγατέρας αὐτοῖς, Ἀργείαν μὲν Πολυνείκει, 

90 Απιπύλην δὲ Τυδεῖ. Εὐδοκιμούντων δὲ τῶν νεανίσκων 

καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ὑπὸ τοῦ βασιλέως τυγχανόν- 

των, φασὶ τὸν Ἄδραστον χαριζόμενον αὐτοῖς ἐπαγγεί- 

λασθαι κατάξειν ἀμφοτέρους εἰς τὰς πατρίδας. (4) 

Κρίναντος ὃ) αὐτοῦ πρῶτον καταγαγεῖν τὸν Πολυνεί-- 

96 χην, ἄγγελον εἰς τὰς Θήθας ἀποστεῖλαι Γυδέα πρὸς 

Ἠτεοχλέα περὶ τῆς καθόδου. ᾿Ενταῦθά φασι τὸν μὲν 

Τυδέα ἐνεδρευθέντα κατὰ τὴν ὁδὸν ὑπὸ τοῦ Ετεοχλέους 
/ 3 / [άά ν) - λ δ /” 

πεντήκοντα ἀνδράσιν, ἅπαντας ἀνελεῖν, καὶ παραδόξως 
ε) ν- 4 αν οω Δ αἳἱ Υι / 

εἰς τὸ Άργος διασωθΏναι, τὸν 5 ΄Ἀδραστον πυθόμενον 

τὰ συμθάντα παρασκευάσασθαι τὰ πρὸς τὴν στρατείαν, 
” ο. / 

πείσαντα μετασχεῖν τοῦ πολέμου Καπανέα τε καὶ 

Ἡππομέδοντα καὶ Παρθενοπαῖον τὸν Ἀταλάντης τῆς 

Σχοινέως. (6) Τοὺς δὲ περὶ τὸν Πολυνείκην ἐπιῤαλέ- 

σθαι πείθειν Ἀμφιάραον τὸν μάντιν συστρατεύειν αὖ-- 

τοῖς ἐπὶ τὰς Θήθας' τοῦ δὲ προγινώσχοντος διὰ τῆς 

μαντιχῆς ὡς ἀπολεῖται συστρατεύσας αὐτοῖς, καὶ διὰ 
-.ω λ ο. / 3 Δ 3 Ν Αν α.. 

τοῦτο μὴ συγγωροῦντος, Πολυνείκην φασὶ τὸν γρυσοῦν 

ὅ ὃν Ἀφροδίτην μυθολογοῦσιν Αρμονία δωρήσα- ϱμον; ὃν «φρ νο ᾳ «δν νι 
ω οω ο 3 / ή 

σθαι, δοῦναι τῇ γυναιχὶ τοῦ Ἀμφιαράου, ὅπως τὸν ἄνδρα 
/ ον 1 ο - / Μ] / 

πείση συμμαχΏσαι. (6) Καθ ὂν δὴ χρόνον Ἀμφιαράου 
κω / 

πρὸς Ἄδραστον στασιάζοντος περὶ τῆς βασιλείας » ὅμο- 

λο ἥίας θέσθαι το ἀλλήλους, χαθ) ἃς ἐ ἐπέτρεπ τον πριναι 

περὶ τῶν ἀμφιςόη ητουμένων Ἐριφύλ ην, γυναῖκα μὲν 
σω νὰ μ 

οὖσαν Ἀμφιαράου, ἀδελφὴν δὲ Ἀδράστου. Της δὲ το 
λ αα 

νέκημα, περιθείσης Ἀδράστῳ, καὶ περὶ τῆς ἐπὶ Φήθας 
ω - 

στρατείας ἀποφηναμένης δεῖν στρατεύειν, ὅ μεν Ἀμ- 

φιάραος δόξας ὑπὸ τῆς γυναικὸς προῦ δεδόσθαι , συστρα- 

τεῦσαι μὲν ὡμολόγησεν» ἐντολὰς δὲ ἔδωκεν Ἀλκμαίωνι 

τελευτὴν τὴν Ἔρι φόλην ἀνε 

οὐ 

40 

τῷ υἱῷ μετὰ τὴν ἑαυτῶῦ τ 

δο λεῖν. (ἡ Οὓτ ος μὲν οὖν ὕστερον χατὰ τὰς τοῦ πατρὸς 

ἐντολὰς ἀνεῖλε τὴν μητέρα, καὶ διὰ τὴν σ συνείδησιν τοῦ 

µύσους εἷς µανίαν περιέστη. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἄδραστον 

Πολυνείκην καὶ Τυδέα προςλαθόµενοι τέτταρας 

ἐεµόνας, Ἀμφιάραον καὶ Καπανέα καὶ Ἱππομέδοντα ἠγεμόνας, Ἀμφιάραον καὶ Καπανξα και Ἱππομεθοντα, | 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟΡΙΙ Τ1Ρ. 1ν.’ 

Εἰδοσῖοπι 6ί Ῥ ο γαϊοδα 
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{Παρα ογαζπ]άΠ1, 4θ τηρο 5ο ργοροῖρ] {θα ἀθάί » αράΐραξαιο 
ΠΙίΤΕΙΗ, 8ἱρί Ισποίαπα, αχονοπα ἀμχίέ, αἱ αλος ἐκ οα Πο5, 

ἀπᾶδαπα Παΐας, Αηῄσοποπ οί 
Τ6ΙΠΦΠΘΙ, ργουγδαν{{. : 

ΗΧΥ. ΕΠΗ απαπι αἲ πιαίαταπα αἰαίοιη Ροιγοηΐδοηί, ἆο 

Ρἰασπ]ο ἀοπηεκ[ίοο οογ{ῖογες [αοιΐ, άτἱραΠε, ηο ἆοΠιΟ Ρο θίη 

ο[[ογνεί, οῦ γοῖ ἑαπρίαάἴποπη οοοσθγαΠέ : {ρδὶ τοβηια αἱ ηί 

γππάΙσαπίος, αἱ αλἰεγηῖς ἴπιρεγαγοηί απΠἰ5, ΙΠίθί 56 ΟΟΠΥΟΠΘ- 

παπί. Ναίΐα «ὔδο πηα]ο; Ἐίεοσ]ος, απ άΠ1 Ρίο πηασἰδίγαζαιη 

Ἰμῇ]ςδοί, εἰτομππασίο εἶας {επηροτα, (αἰρῖ ἀθεσᾶθιο πολ, 

(2) Ρο]ψηϊοε» απίοπι αἀπιηϊς(γαἴοηεπη τοσηϊ οχ Ραςίο Υ0ΡΟ- 

5έσµ5, υβί (ναίου αἀἰοπίοη 56 ΠΟΠ ΡγαῬεί, αᾶ ΑάγαδίΙΠΗ 

ΤΕΡΕΠΊ ΑΙΡΟ5 ρεγβασίί.. Οἱ ίεπηροτθ οίαπι Τγάθις, ἀ1ποῖ 

σα1γάοπΙΐ Π1Η5, Α]σαίλου εί Τγσοορθο ραἰτασ] μας ἱπίογ[οσ(ἶς, 

ΑΙΡΟΡ αἆ Δάταδίαπη οχ. ίο]ία αχε]αίαπα νοπίέ. (3) 16ρει- 

Ἠπιαπ[ίαυ π{γαπη(πο οχοορίέ, εί ἀἰγίπο ᾳποάαπι ΤΘΡΟΙΦΟ 

{πδδιι5, ἵη πια(γηιοπίαπ εἶς β]ίας, Αγαίαπι Ῥο]ψπίαι, ΠΏοῖρυ- 

16η Τγάεο, ΙοσαγΗ. Ο1πη ἰσίέαν ἵπ ργαεἶαγα Ίάγεῃος οχἰςίἷ- 

Π]α{ί0Π6 6556η{, αἱ γἱτίπέαπη 5Η4Π1 ταρὶ 1ρ8Ι ποἨ πιοά(οογῖ(ου 

(4) 
Αο ΡΠΠΙΠΠ η τεβηΙΠη αγἰίαπα Ρο]γηίσσα τΤοδίίαθγο 46οΓθ- 

Ρτοβαγεη{ απ1Ώο5 ἵη ρα(ίαΠα 56 τεἠποίαγα πα ργοπηϊςῇ{. 

τα, Έγάεοφιε Ιεραίίοηπεηι αἆ Τηοεβαπος ἆά το]ία αἆ Ἐίθο- 

οἸεπα ἱπ]αηχ ή, Ἠππο απἰπαπαρίηία γίτογυπη ΙπδίάΗ5, 4ῑοβ 

ΕίεοσΙες δρηαϊδογαί, οχοθρίαπα Τη γία ποπποταπ{ : απίθιας 

{απιοη ομηηίρα5 Ῥογοπηῖς, Αἴρος Ῥγοίας ορΙπίοπΠσπη 1]ο 5ἰί 

τανθίδ5. Ώοε απἱρις οργµῖου {αοία5 Αάταδίας5, ἵπ Ργοζηταπᾶα 

εχρεά{μοπί παορβδαγία ἱπουρι]έ: οἱ ο 5οοἱείαίθιη Ῥ6]11 56οι1Πι 

ἸπομηάαΠα. «αραπθ6ο, ἩϊρροπιεάοπΗ οί Ῥατίποπορωο, ϱχ 

Αία]απία βε]ια πεί εα[ίο , 51859: αἱ αιείογ (μέ. (5) Ρο]γηῖ- 

ο65 αΙαῃ ΑπιρμίαγαΟ ταἰῖ ρ6γςπαἆστο ΙΠ5ΗΠ1Ε, αἱ παπα 5οοΠὰ 

Τ]ιορας πηΠίαίαπα ἰγεί. Αί ἶδ Ῥγα5δείεης 6ο 56 Ώο]]ο Ιπίοτ- 

{πταπα, ποἨ αβδδδηςί. ῬΡο]γηῖσες ε1σο αΠγειΠα [ογ(πεπῃ, 

Παιπιοπῖς α Ύθηστο, αἱ η [αρι]ῖς ο5έ, ἀοπαίαία, Απιρη- 

ταὶ αχονί ορια Ε, αἱ νίταπα αἆ Ώο]ῖ εοπδογάαπη Ἱπῃοσίοτεί. 

(6) 50 14 {οπρις Αάναδίας εἰ Απιῤηίαταας, ἆε τορπο ἀἱδ- 

εορίαπίος, ία Ρορίσογαπί, αἱ {οίῖας οοπίτογαΓδία ΑΓΡΙΑ ΤΠΩΙ 

ῥοπος ΕΡΙΡΙΥΙεΙ Αἀγαςίἰ 6οΓοΥΘΙΗ, ΑπιρῤμΙαγαο παρίαπη, 688εί. 

Ητος οἱ Αάταρίο υἱοίοπίαπα αα]παίσαξ, οἱ γῖτο πθοθβδΙ(αἴθηῃ 

Ῥε]]απά{ εοπίτα ΤἼοβας Ἱπιροπ]έ. Απιρηίαταις Ισίίας, Ησοί αΏ 

πχογθ 56 ῥγοδΙέαπα γἱάσγεί, αά ΒΕΙΠΙΠΗ {αΠΠΘΠ 56 "πα ργοίθ- 

οἵπγαπα τοορρίέ: 5οά ΑΙοππαοπί ΕΠΟ ρηῖας πιαπάαίαπι ἀθῖί, 

τί ροδί δυατη {πίαγέαπη 46 ΕΠΙΡΗΥΙΕ Υἰπάἰείαπα βαπλετεί. (7) 

Φα Ροδέ ᾖπ18ρα ρα[τς οχδεαιοης, πιαίγείη πεσαν1έ, εἰ πο[αγ]ϊ 

οοιιδοϊοηίία 5οσ]ενῖς αἆ Ἰη5απίαπα αἀαοίας ε5ί. ΟείοτΠ ΑάΓᾶ- 

είᾳς οί Ρο]νπίσος Τγάειξ(πθ, απαίαος Π]5 ἀποίορη», ΑΠ» 
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ἔτι δὲ Παρθενοπαῖον τὸν Ἀταλάντης τῆς Σοινέως» 

ἐστράτευσαν ἐπὶ τὰς Οήθας. ἔ ἔχοντες δύναμιν ἀξιόλο- 

γον. (8) ἨΠετὰ δὲ ταῦτα ᾿ΕτεοκλΏς μὲν χαὶ Πολυνεί- 

χης ἀλλήλους ἀνεῖλον, Καπανεὺς δὲ βιαζόµενος χαὶ 

ὕ διὰ κλίμαχος ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναθαίνων ἐτελεύτησεν, 

Ἀμφιάραος δὲ, χανούσης τῆς Ύπο ἐμπεσὼν εἰς τὸ γάσμα 

μετὰ τοῦ ἅρματος ἄφαντος ἐγένετο. ) “Ομοίως δὲ 

χαὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων ἀπολομένων πλὴν Ἄδράστου, 

χαὶ πολλῶν ) στρατ τιωτῶν πεσόντων, οἱ μὲν Θηό αϊοι τὴν 

10 ἀναίρε εσιν τῶν νο. οὐ συνεχώρησαν, δ δὲ Ἄδραστος 

χαταλιπὼν ἀτάφους. τοὺς τετελευτηκότας ἐπαντλθεν εἰς 

Ἄργος. 

πεπτωχότων σωυ. ἅτων, χαὶ μη δενὸς τολ μῶν τος θάπτ ΕΙΝ 

Ἀτάφων δὲ µενόντων τῶν ὑπὸ τὴν Καδμείαν 

Ἀθναιρι διαφ ἔροντες τῶν ἄλλων χρηστότητι πάντας 

16 τοὺς ὑπὸ τῇ Καλμεία πεπτωχότας ἔθαψαν. 

30 

2ὔ 

/ 7 /4 

50 Αρμονία τῃ Κάδμο 

οιδσ, 

ΕΧΥΙ. Οἱ μὲν οὖν ἑπτὰ ἐπὶ να τοιοῦτον τῆς 

Οἱ δὲ τ 
οὐ 
υτων 

Δ / / ος δες 

στρατείας τὸ πέρας ἔσγον. ταῖδες, 
/ / 

ἐπίγονοι ὀνομασθέντες;, τὸν τῶν πατέρων ο 
3 μι” 3 κς νὰ σι Ελ Θή . 

ἐπεξιόντες ἔγνωσαν στρατεύειν χοινη ἐπὶ τὰς Οή ας 
2 ο ” όν 

ἔλαθον δὲ χρησμὸν παρ) Ἀπόλλωνος πολεμεῖν τὴν 
ν 

προειρηµένην πόλιν στρατηγὸν ἔχοντας Ἀλκμαίωνα τὸν 

ϱ ) «0 δ) Ἀλκμαίων αἳρεθεὶ ὶς ὑπ αὐτῶν 
τὰς Ούθας 

στρατείας καὶ / περὶ τῆς Ἐριφύλης τῆς μητρὸς κολά-- 

[8 ) Τοῦ δὲ Ἀπόλλωνος χρήσαντος ἀμφότερα τὰ 

προειρηµένα πρᾶξαι διὰ τὸ μὴ µόνον τὸν χρυσοῦν ὄρ- 

μον δέξασθαι κατὰ της ἀπωλείας τοῦ πατρός, ἀλλὰ 

Ἀμφιαράου. 
Δ 

στρατη: γὸς ἐπηρώτησε τὸν θεὸν περὶ τῆς επι 

σεῶως. 

χαὶ πέπλον λαθεῖν αὐτὴν κατὰ τῆς τοῦ υἱ.Ὦ τελευτῆς' 
Δ Ό / 

ς Φασι, τὸ παλαιὸν ὀωρησαμενης Ἀφροδίτης γάρ, ρα ὃν δωρησαµένη 

π τόν τε ὅρμο ν χαὶ πέπλον, ἄμφό- 

ο. ταῦτα προ ας τὴν Ἐριφόλην, τὸν μὲν ὅρμον 

παρὰ ΠΠολυνείκους αθώα σαν, τὸν δὲ πέπλον παρὰ τοῦ 

υἴοῦ τοῦ Πολυνείκους Θερσ σάνδρου. ὅπως πείση τὸν υἱον 

στρατεύε ειν ἐπὶ τὰς Θήήῤας: ὃ ὃ᾽ οὖν ᾽Αλκμαίων οὗ μό- 

80 νον ἀθροίσας ἐ ἐξ Ἄργους στρατιώτας, ἀλλὰ καὶ ἐχ ο 

πλησίον πόλεων, ἆ τράτευσεν ἐπ 

Θύόας. (4) Ἀντιταχθέντων δὲ τῶν Θηδαίων ἐγένετο 

μάχη χαρτερά, καθ’ ἣν ἐνίκησαν οἵ 7 ερὶ τὸν Ἀλκμαίω- 
΄ Ι 

ἀξιολόγῳ ὃ δυνάμει ἐσ ὶ τὰς 
Π υ 

να" οἳ δὲ Θηόαΐοι λειφθέντες τῇ µάγη χαὶ πολλοὺς τῶν 

«υ πολιτῶν ἀποδαλόντες συνετρίθησαν ταις ἐλπίσιν. Οὐκ 

ς δ᾽ ἀξιόμαχοι» σύμβουλον ἔλαθον Τειρεσίαν τὸν 

µάντιν, ὃς ἐχέλευσε φυγεῖ» ἐχ τῆς πόλεως: μόνως Ύὰρ 

οὕτω ναι εσθαι. (6) Οἱ μὲν οὖν Καδμεῖοι χατὰ τὴν 

τοῦ µάντεως ὅ ποθήκην ει τὸν πόλινν χαὶ νυκτὸς 

40 συνέφυγον εἴς τι χωρίον τῆς Ῥοιωτίας ὀνομαζόμενον 

λ 
δ0 τικήν ο... τ 

Δ /' 

Τιλφωσσαϊον. ἐπίγονοι τὴν πόλιν 
υ 

(ϱ) "Επειθ) οἳ μὲν 
/ Δ ο. : 

ἑλόντες διήρπασαν, χαὶ πᾶς ου θυ Ίβτρος Δάθνης 
ἱ 

ειοεσ!ο 
η 

9 . 

ἐγκρ ατεὶς Ὑενόμενοι ταύτην μεν ἀνέθεσαν εἰς Δε) λφοὺς 

χατά τινα εὐγην ἀχροθίνιον τῷ θεῷ. 
σ 
Α΄. τ- 

Αὕτη δὲ τὴν ψαν- 

ττον τοῦ πατρὺς εἰδυῖα, πολὺ υ.ἳλλον ἐν 
4 

Δελφοῖς διατρίψασα τὴν τέχνην ἐπηύξ ησε. (7) Φύσει 

δὲ θαυμαστῖ κεχορηγηµένη Ἰρησμοὺς ἔγραψε 
ος. η 

α.. ο 5. τοῦ α.. ; 

τὸν ποιητὴν ὍὌμηρον πολλὰ τῶν ἐπῶν σφετερισαρ. 

γε παντο- 
λ 

δαπούς, διχφόρους ταῖς χατασκευαἰς' παρ Ἶς φασι χαι 

ΞΕΥΝΟ» 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΒΛ. Δ. (409 ----- 811.) 

Ρήαγαο, Οαραποθο, Ἠἱρροππθάοπίε αο ῬαγίΠοπορορο Αία]απία, 

ΒέλαΠεῖ, Παἴο, αβευπηΙ5, ἵπσαπ[ϊ οππῃ οχογοῖία Τ]ουῖς Ῥε]- 

Ίάπ1 Ἱπ[εγαηί. (8) Τἱ Ἐίθοσ]ας αἱ Ῥο]γπίσος πηπέπἰ5 γ]ηε- 

πρα5 οσοαπαραηίς Οαραποςς, μπι 5οα]ἱ5 ΠΊΠΤΟ αἀπιοῖς νί 

{γαηβδεθηάσγθ 6ΟΠΔΙΣ, ὨποΓίαπι ορρεΙ{; Απιρηίαιαςς, ἴθτγα 

ἀεμίςορηίαε, 6Η ΟΙΤΓΙ ἃ γοιασίπε αἈεοτροδίατ. (9) 5ἱ6 ορίθιῖ 

4άοαπθ ἆπσες, ργοίεν Αἀταδίαπι, Ῥοίσγα. Τησ6η5 ΡΓῶίθγρα 

είγασος η] ίππῃ [αεία ογαί; απογαπῃ σαάανετα αἆ 5εραπΓαπα 

{ο]ϊενε που ρειπηϊδεγαηί ΤμεβαπΙ. Ἠος 6160 Ιπδορι]ίος τοΠη- 

σποης5 Αἀταδία5 Αγσος τοσγεά[έατ. 9564 4πΠΙ ΏΘΙΠΟ ΓΠ6γᾶ- 

Ποπῖ5 ο[Πίαπα ἹπίοτίοείΙ5 αἆ Οαάπιααπα Ῥγῶδίατο απἀδί, 

ΑίΠοΠΙεηΣΕ65, απογΙπὰ οχἰπιῖα Ῥγα οείοτῖς Παπιαπ]ία5, υπΠῖ- 

Υ6Ι505 αἆ Οαάπισαπα οὔρδο5 {ππιπ]απάος οταη{. 

ΙΧΥΙ. Βερίαοπι Ισίία αἆ Τμεβας ἆπισας απο Ρο]ῇί οκ[έηπι 

Ἰαβιστο. Αί ΕΠΗ Ἱπίεγ[εσίογΙπῃ , 4πος Ἐρίσοπος Υοσαη{, Ρᾶ- 

ἑτάπα. οσάεπα πατὶ οοπ]αποίῖς απ]πηϊς αἱ ορίθα5 ΡεΠαπη ἵῃ 

ΤΠεβαπος ἀεοθγπυπί. Οπἱρας οτασπ]απ Αροηηις νου, αἱ 

ΑΊΟΠΙΧ:ΟΠΕ Απηρηιαναί ἆπσα ΤΙεΡῖ5 Ρε]]απι {αεβδδαΠέ. (9) 18 

εΥ6ο Ἱπιρεγαίου αΏ Π]ἰς οτααίΗ5, ἔαπι ἆθ οχρεάῖοπε {π ΤεΡα- 

05, {1Π1 4ο απΙπιαά ΥεΓ5ΙΟΠΘ ΙΠ παίΓΕΠΙ ἃ 46ο ΤΘΞΡΟΠΣΗΤΗ ραί1{. 

(3) ΤΕ πἱγαππαπε οχξεεΠπεπάΠῃ 6556 ΠποΠαί : απ]α ΠΟΠ ἄΠΤΘΙΠΙ 

5οΙαπηπιοάο {ογήθηῃ Π]α ΤΠ πεσσπα Ραΐτίς αοοερενί{, 5οᾷ Ρερ]ο 

Ἠουο 

πιοηΙ] οἱ ρερ]ο Ὑρεηας οἰἶπι Ἠατππομίαπι σαἀπα] ΠΧΟΓΕΠΙ 40- 

αιίαπα αά ΠΠ εχί[απι 56 οογαπιροπάαπα ῬτορριεΠ!. 

πᾶγοθγαί. ἸὈίτοσιιο Ρροµία οδί ΕτίρΏγΙο : πποπΙἩ Ῥετ ]ατβί- 

Ποποαπα Ῥο]γη]οῖς; Ῥορ]ο αι{εΠα ῃετ 6ΟΠΟΕΞΞΙΟΠΕΠΙ ΤΗΘΙΡάΠ- 

ἀπί Ῥο]γπίορ σοηῖ1, αξ βΠαπι αἆ Ῥε]ίαπι Τμοβαπαπα Ἰη5σᾶ- 

γ6ξ. ΑΙοπΙΦΟΠ Ισίίπγποη {απίαπα αχ Αγσΐγογαπι 1196 πα έθπα 

φοεἱρεῖέ, 564 να]ῖάας οκ γἱα]ηῖς ε[απα ορρίάἰϊ5 εορίας οοη{γα- 

χὶέ; οππη(θ Πῖς ἵπ ΤΠοβαπος πογίέ. (4) Οπίρι5 αἆ Ράρηαπη 

οσγρς»ί5, ἆαγαπα οοπηπη Πατ γα παπα, ου] ης γἱοίογία {απάθπι 

Ῥεπος ΑΙοπιανοπίος 5{ου1{. Τ]νοραπί Υογο αςῖε γ1οίῖ, ππᾶρπα εἷ- 

τίαπα 5ίγασο [ασία, σπα Ίπραγες 56 γἰπήρι5 Ἠο5ίΐ οεγπεγεηί, 

πες απίᾶ ροιατοπί απωρίας Παβεγοπί, Τίγερίαπι γαίεπα ἴπ 

εοηφίππα αλ ρουί. 15, οἱ 16 οχοεάαηί, ΠΠΑΠΩ ΘΠΙΠη 

Ἱαπο ςα]αίίς νίαπη 6556, βααάθί. (6) Οιοά γαῖῖς οοηςΠἵαπη 

σοει{ Οαάπιοί, ἀοξοτία 11Ρ6, ποσία 1π ααοᾷάαπι Βαο ία 

(ονηίοηίππα, φαοᾶ ΤΗριοξςεσαπα ποπαϊπαίαν, Ργο[ασίαηί. (6) 

Ταπα εαρίαπα Ερίσοηί ατρεπα ἀῑπρίαπί, εί Βαρήπεη, ΤΙΤεδία» 

ᾖ]ίαπα, ατπιῖς αδδοτίατη εκ Υοίο αἱ ππαπαΡίαγαπα Ῥγηηίἷας, 

Ρε]ρ]ίς εοηΣοογαηί. Ἠάνο αῑν παπά] εοϊθηίία Ραΐτῖ ΠΟΠ 6- 

ἀσπς, ππασηᾶ 6ἱ15, ἆπι Ιπίοτ Ρε]ρμος ασε, Ππογεπηεηία {6- 

αἲ. (σ) Μίτα ᾳαωάαα ρπε!]α Ιπάο]ες Γαἱέ, Υαγίδαπε οΓ8- 

ομ]5 εἰπση]ατί αγΠΠαΙο οοπδετρεπᾶ!ς ορεταπα 4θάΠ. Α (ιᾶ 

ΠΟΠ Ραπέος πηπἰπαίαπα γδγδας ΗΟΠΙΕΡΙΠΗ Ροείᾶπη αἆ Ροθ5605 



(ια, 2199) 
3 ’ . .” ου 

κοσμΎσαι τὴν ἰδίαν ποίησιν.. Ενθεαζούσης δ) αὐτῆς 
3 / να 

πολλάκις καὶ γρησμοὺς ἀποφαινομένης , φᾶσιν ἐπικλη- 
οω 9) ον λ » μα / λ ο 

(ναι Σίθυλλαν. τὸ γὰρ ἐνθεάζειν κατὰ γλῶτταν 

ὑπάρχειν σιθυλλαίνειν. 

υ ΤΧΝΥΙΙ. Οἱ δ ἐπίγονοι τὴν στρατείαν ἐπιφανῆ πε- 
λ εν ας ο 5 Ν 

ποιηµένοι μετὰ πολλῶν λαφύρων ἀνέχαμψαν εἲς τὰς 
ο / -ω 

πατρίδας. Τῶν δὲ Καδμείων τῶν συμφυγόντων εἰς τὸ 
/ Α / 

Τιλφωσσαῖον, Τειρεσίας μὲν ἐτελεύτησεν, ὃν θάψαντες 
ι ”. τμ π 

λαμπρῶς οἱ Καδμεῖοι τιµαὶς ἰσοθέοις ἐτίμησαν"' αὐτοὶ δὲ 
. 

16 μεταναστάντες ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ Δωριεῖς ἐστράτευσαν, 
λ 

καὶ μάχη νικήσαντες τοὺς ἐγχωρίους, ἐχείνους μὲν ἐξέ- 
υ Με . 

ϐκλον ἐκ τῶν πατρίδων, αὐτοὶ ὃ) ἐπί τινας Ἰρόνους κα- 
ρω / ο) κ. 

τοικήσαντες, οἳ μὲν ἐν αὐτῃ κατέµειναν, οἳ ὃ' ἐπανὶλ- 
ο / / 

θον εἰς τὰς Θύέας, Κρέοντος τοῦ Μενοικέως βασιλεύον- 

Ἱό τος. Οἱ δ᾽ ἐκ τῶν πατρίδων ἐξελαθέντες ὕστερόν τισι 
οω / 

γβόνοις κατηλθον εἰς τὴν Δωρίδα καὶ κατῴκησαν ἐν 
.. -ω Δ ” / Δ -” Δ ΛΙ / -ω 

Ἐρινεῷ καὶ Κυτινίῳ καὶ Βοιῷ. (5) Πρὸ δὲ τούτων τῶν 

χρόνων ΡΒοιωτὸς ὁ Ἄρνης χαὶ Ποσειδῶνος χαταντήσας 

εἰς τὴν τότε μὲν Αἰολίδα νῦν δὲ Θετταλίαν καλουµένην, 
90 τοὺς μεθ) ἑαυτοῦ Βοιωτοὺς ὠνόμασε. Περὶ δὲ τῶν Αἴο- 

λέων τούτων ἀναγκαῖον προςαναδραµόντας τοῖς γρόνοις 
λ λ / 3 / Ῥ ο το θε ῷ / 

τὰ κατὰ µέρος ἐκθέσθαι. (5) Ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρό- 

νοις τῶν Αἴόλου τοῦ [λληνος τοῦ Δευκαλίωνος υἱῶν οἵ 

μὲν ἄλλοι κατώχησαν ἐν τοῖς προειρηµένοις τόποις, 

ηὔ Μίμας δὲ µείνας ἐθασίλευσε τῆς Αἰολίδος. (4) Μίμαν- 
: 1. ε : / / 3 / ο χ 

τος δὲ Ἱππότης γενόμενος ἐκ Μελανίππης ἐτέχνωσεν 

Αἴολον" τούτου δὲ Ἄρνη θυγάτηρ γενοµένη Ποσειδῶνι 
μιγεῖσα ἔγκυος ἐγένετο.  Αἴολος ὃ᾽ ἀπιστῶν εἰ τῷ Πο- 

ο ο κ.ω / / 

σειδῶνι ἐμίγη καὶ τῇ φθορᾶ μεμφόμενος, παρέδωχε τὴν 
/ ρω 

50 Ἄρνην Μεταποντίῳ ξένῳ κατὰ τύχην παρεπιδημοῦντι, 
“Υ 3 δν - 4 / Αλ" / 

προστάξας ἀπάγειν εἰς Μεταπόὀντιο.. Τούτου δὲ πραᾶ- 

ἔαντος τὸ προσταγθέν, ἡ Ἄρνη τρεφοµένη ἐν Μεταπον- 
/ - ος Ν / Δ σ / 

τίῳ ἐγέννησεν Αἴολον καὶ Βοιωτὸν, οὓς ὅ Μεταπόντιος, 

(6) Οὗτοι 
- ς / . ρω 

36 δὲ ἀνδρωθέ τες, στάσεως γενομένης ἐν τῷ ΜεταπονΜῳ, 

Δ / 

ἄπαις ὤν, χατά τινα γρησμὸν υἱοποιήσατο. 

βία κατέσχον τὴν βασιλείαν. Ὕστερον δὲ τῆς Ἄρνης 

διενεχθείσης πρὸς Αὐτολύτην τὴν γυναῖχκα τοῦ Μεταπον- 
, Ἡ κο ρα λ λ ϱ / στ. 

τίου, βοηθοῦντες τῃ [ητρὶ τὴν Αὐτολύτην ἀνεῖλον. 

Δεινῶς δὲ φέροντος τοῦ Μεταποντίου τὸ συµθεύηχός, 
40 πλοῖα παρασχευασάµενοι καὶ τὴν Ἄρνην ἀναλαθόντες 

γ η 5 
(6) Αἴολος μὲν οὖν 

τὰς ἐν τῷ Τυῤῥηνικῷ πελάγει καλουµένας ἀπ᾿ αὐτοῦ 

ἐζέπλευσαν μετὰ πολλῶν φίλων. 

λ / . λ 2 
Αἰολίδας νήσους κατέσχε, ᾿ καὶ πόλιν ἔχτισε τὴν ὀνο- 

: λ 
Βοιωτὸς δὲ πλεύσας 

.ω / λ Δ 1 

46 πρὸς Αἴολον τὸν τῆς Ἄρνης πατέρα, καὶ τεχνωθεὶς ὑπ 

µαζοµένην ἀπ αὐτοῦ Λιπάραν. 

αὐτοῦ, παρέλαθε τῆς Λἰολίδος τὴν βασιλείαν' καὶ τὴν 
- ο Ν Ν ο Φ 

μὲν γώραν ἀπὸ τῆς μητρὸς Ἄρνην, τοὺς δὲ λαοὺς ἂφ 
-. Ελ) 1 

(σ) Βοιωτοῦ δὲ Ίτωνος 
/ 3 / 5 / « /' . 

γενόμενος ἔτέχνωσεν υἱοὺς τέτταρας, Ἱππάλκιμον καὶ 
’ 

Του- 
Ἱππάλκιμος μὲν ἐγέννησε [Πηνέλεων, Ἠλε- 

κτρύων δὲ Λήιτον, Ἀλεγήνωρ δὲ Κλονίον, Ἀρχίλυχος 
δὲ Προθοήνορα καὶ Ἀρχεσίλαον, τοὺς ἐπὶ Τροίαν στρα- 

τευσαµένους ἠγεμόνας τῶν ἁπάντων Βοιωτῶν. 

ἑαυτοῦ Ποιωτοὺς ὠνόμασε. 

60 ᾿Ἠλεκτρύωνα, ἔτι δὲ Ἀργίλυκον καὶ Ἀλεγήνορα. 
των ὃ 
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5ιζο ογΠαέΠὰ {ναης(η]ίςςο {οναπί. Ἐαπάσπι, απο εαρίας 
ἀϊνίπο εοιγορία αβ]αία 5οτίο (απάστγοί, ΡΙΡΥΙ]5 ϱ06ΠΟΠΊΘΙΙ- 
ἑαπη αοθερῖ»56.. Νιππ]ηο οηίηα α[]ατί, απαάαπα ΓΦΟΟΡΗΠΙ 
4ἱα]εσίο σιόνλλαίνειν, Ἱ. ο. ΒΙΡΥ]Ιαπι ασονα, ἀἱσίίγ. 

ΗΧΥΗΠ. Ταμάεπι Ερίβοηί, Πα δια ργῶε]ατο σρ8ία : 

Ῥοε ΤΠεβαηίς 

Ἀπίείη ἵη Τηρ]ιοβςῶΠη Ργο[αρῖς Τϊγοδίας γ]ία οχοθδῖ{, 4ΠθΙῃ 

πηυ] 15 οη5{1 5ροΠ15 ἵπ ραϊνίας τονογαπ{γ. 

ππαρη(βος {απογαίαπῃ αἆ ἀῑνίπος 60αἀνποῖ Ἱποπογος οχ{ι]ογη{. 

1ρ5ἱ απἴεπα, πτρο Ί]]α γοµσία, Ώοτίθηδος ἱπγαά ης, οἱ Ρτα.]ῖο 

ν]οίος ε ραίτία ε[οίαπέ, ἸΠογαπηαπθ 5οάθς αἲ ἴθπηρις οσει- 

Ραηί : σπογαπα Ρανς Τί τοπαΠδΙέ, Ρ815 Τορας, Οτεοπίε, 

Μεπασαί βΠο, (απο Τ6ΓΙΠΙ Ροίθηία, τοπηθαν!ί{. Ώοτος αἰι- 

{απι ο ραΐνία αχοιιβςῖ, Ροδ{Ππη]πίο {απάσιη ἵπ Ὠονίάσπι γοᾷῖα- 

ταπ{, Ἐπίπεαπιαιιο ϱἱ ΟΥ Επῖαπα ο Ῥσρυπῃ Ππ]αρίίαναηέ, (9) 

ΑΠί6 Ἰμα ο νονο {επηροτα Βαοίας, ΆγΠος αἱ Ναρίιπὶ βΙΗ5, 

ἵπ ΞοΠάθπι, απ ημπο Τηοβα]ία ποπιπαίαν, ρτο[εσίας, 

οοπηῇί65 5105 Ῥωοίος αρρε]]αν{. Ῥο Ἐο]ρις Ἰΐδος ποςθς- 

ΦΗΓΙΙΠΗ ε5ί, Ἡἱ ί6ΠιροΤᾶ Ραπ]]ο αΠῑας τοαρείομίος ςἸποί]]αρη 

οχροπαπης. (9) ΑπαιΙδεἰπιῖς Ιριίαν (οππρογῖρις ΠΠΙογΠη 

45ο, αἱ ΓεισαΠοπί5 ΓΗ{ οχ Ἠε]]επα Πορος, Ρᾶι5 ἵπ Ἰουῖ5 

αηίθα πιειηονα[ἶ5 οοηςδας1{, 5εὰ Μίπιας ἵπ Αο]ίᾶς ςαΏφίδίοης 

γεβηανΙ{. (4) Που φαΐ Ἠϊρροίας, /Τοϊαπι οχ Μεπα]ρρα 

ιδόθρίΐί; ου]ας Πα Άιπο α Νερίαπο στναν]άα [αοία ο5ί. 

Α1οἱΗ5 Υετο, πο ο’εάθης α Νερίπο 6ΟΠΗΡΤΕΞΡΕΠΙ, αἱ δίαργά ία 

ἰ4 γἰίο ρισ]]α. νονίαοης, Ποδρῖἵ ομϊάαπη Μεἰιαροππο, ο.5α 

ἴαπῃ ἰδίας Ιοοῖ ἀε]αίο, ΑἴπεῃΠ ΝΤείαροπίαπη {ναπς/[ογομάᾶαπι ἀθ- 

αἡ.  Φπο [αοίο ΑΓπΠο Ἱπίει ΜΠείαροπ{ῖμος γἰοβίαπς Ατοϊαπι 

ΡερονΙί αἱ Βαοίαπα : ἆπος Μείαροη[ίης ἴ]α ογασι]! ο] ας άαπη 

ἱηδίίποία , απ πα Προτῖς οατογεί, αἀορίανίί. (5) Ηί νίτ]θηι 

ἱηστοςςί Φίαί6Πα, οτία Μείαροπ{ῖ 5ο1Μϊοπα, νὶ τοσηΠῃ οΡ{]- 

πηηθγυΠί, Ῥο5ί οχεῖίαεἶς Ιπίογ ΑΥπΠεη 6ἱ Απίο]γίεη Μείαροη- 

Επῖ πχογοπα ἀῑδδιά[ΐ5, αἱ πηαίτῖ ααχ{Παπα {εΓΓοΠί, Απίο]γίθη 

οοσἰἀθγιπί. Ο11οᾶ {αοίπιις απ Πη Ιπίααἱδδίπηο {ογγοί Μείαροι- 

«πας, οοπαιρατα({ς πανῖριι5 οπα παίτο ε{ απη]οίς πο ραιοῖς 

Π]ΐπο ἀῑδεεάυπί. (6) Ἐί Ίο]ας απἰάετα πηατῖ Τγγτ]ιοηί ἵη- 

επ]α5 {οἰῑάας, 4ε ποπἹίπα 5ο ἀῑείας, οεοαρανΙ{, 3. πτΏθηῃ- 

απο ἵπ ϱα Πραγαπα οχδίραχΠ. Ῥαοίμς απίοπι αἆ ο]ΙΤη 

ΑνυΠΙ πΙα{ΕΓΠΙΠΙ ρτο(εοίας, αἱ αΏ ϱο ἵπ ΠΠ Ἰοσῦπα αἀφοῖίας, 

Αγ οἰάϊδ ταρηπα αάΠί, εί ταβίοπεΠα ΠΟΠΙΙΠΘ ππα(τίς ΑΤΠΕΠ, 49 

(7) Βαοίο εἀ[ίας 

Ποπιας[ΓΓ{ουπιιδ] απα {που Ε]ίο ρτοσγεανίέ, Ηἱρρα]οίππυπι, 

58 ποτο Ῥορι]ο Ῥαοίος παποπρανΙέ. 

ΓΙ6οίΓΥΟοΠΕΠΙ, ΑΤΟΠΙΙΥ οΙΠΗ [4 ΓοΙΙοιπι] οί ΑΙεβοποτοπι. Ηίρ- 

ΡΙἴπΊο παί5 οδί Ῥοεπε[εος, ΕΙεοίγγοπο Ἰμεῖίας, Αἱοροποτθ 

Οἰοπίας, Ανοιγοο |Αγοἰ/γέο] Ῥτοίμοθποι εἰ Ατοοκίαις, 

απῖ οΙΙΠΙΗΠΙ ῬαοίοτΙίη ἆπσες αἆ Τνο]αῦα πηατυηί, 
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ΤΧΥΠΙ. Τούτων δ' ἡμῖν διευκρινηµένων, πειρασό- 

µεθα διελθεῖν περὶ Σαλμωνέως χαὶ Τυροῦς χαὶ τῶν 

ἀπογόνων ἕως Νέστορος τοῦ στρατεύσαντος ἐπὶ τὴν 

Τροίαν. Σαλμωγεὺς ἦν υἱὸς Αἰόλου τοῦ Ἓλληνος τοῦ 

Δευχκαλίωνος' οὗτος δ᾽ ἐκ τῆς Αἰολίδος ὁρμηθεὶς μετὰ 

πλειόνων Αἰολέων ὤκησε τῆς Ηλείας παρὰ τὸν Ἀλ- 

φειὸν ποταµόν, καὶ πόλιν ἔχτισεν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ Ῥαλμω- 

νίαν. Γήμας δὲ Ἁλκιδίκην τὴν Ἀλέου : ἐγέννησε θυγα- 

τέρα τὴν πο ον ἴσαν Τυρώ, ώνμα. διαφέρουσαν. 

[ε 3) ΤἩς δὲ γυναικὸς Ἀλκιδύκης ἀποθανούσης, ἐπέγημε 

τὴν ὀνομαζομένην Σιδηρώ: αὕτη δὲ χαλεπῶς διετέθη 

πρὸς τὴν Τυρώ, ὥς ἂν μητρυιά. Μετὰ δὲ ταῦτα ος 
ϱ/ 

μωνεύς, ὑέριστὴς ὢν χαὶ ἀσεθ της ὑπὸ μὲν τῶν ὑποτ 

ταγµένων ἐμισήθη, ὑπὸ δὲ Διὸς διὰ τὴν ἀσέθειαν έκε- 

πώ () Τη δὲ Τυροῖ, 

τοὺς Ἀβόνους οὔση, ας Ποσειδῶν παϊδὰς ἐγέννησε 

Πελίαν καὶ Νηλέα.  Ἡ δὲ Τυρὼ συνοικήσασα Κρηθεῖ 

ἐτέχνωσεν ᾽Αμυθάονα χαὶ Φέρητα καὶ Αἴσονα. Ἰρη- 

θέως δὲ τελευτήσαντος ἐστασίασαν περὶ τῆς βασιλείας 

Πελίας τε καὶ Νηλεύς: τούτων δὲ Πελίας μὲν Ἰωλκοῦ 

καὶ τῶν πλησιογώρων ἐθασίλευσε, παραλαθὼν δὲ Νη- 

λεὺς Μελάμποδα καὶ Βίαντα τοὺς Ἀμυθάονος καὶ 

Ἁγλαῖΐας υἱοὺς καί τινας ἄλλους τῶν Ἀχαιῶν χαὶ 

Φθιωτῶν καὶ τῶν Αἰολέων, ἐστράτευσεν εἲς Πελοπόν- 

γησον. (0) Καὶ Μελάμπους μὲν μάντις ὢν τὰς Αργείας 

ος μανείσας διὰ τὴν Διονύσου μῆνιν ἐθεράπε υσεν᾽ 

ἀντὶ δὲ ταύτηςτ τῆς εὐεργεσίας γάριν ἔλαδε παρὰ τοῦ βα- 

σιλέ ἕως τῶν Ἀργ είων Ἀναξαγόρου τοῦ Μεγαπένθους τὰ 

δύο μέρη τῆς βασιλείας χατοικήσας δὲ ἐν Ἄργει χοινην 

ἐποιήσατο τὴν βασιλείαν Ρίαντι τῷ ἀδελφῶ. (6) Γή- 

μας δὲ Ἰφιάνειραν τὴν. Μεγαπόνθους ἐτέχνωσεν Ἂντι- 

φάτην καὶ Μαντώ, ἔ ἔτι δὲ Βίαντα καὶ Ηρονόην: Ἄντιφά- 

του δὲ χαὶ Ζευξίππης τὶς Ἱππ ξοχόωντος Οἰκλῆς καὶ 

Ἀμφάλκης ὑπῆρξαν' Οἰκλέους δὲ καὶ Ὑπερμνήστρας 

τῆς Θεσπίου Ἰφιάνειρα χαὶ Πολύθοια καὶ Ἀμφιάραος 

το Μελάμπους μὲν οὖν καὶ Βίας καὶ οἱ ἀπ 

ἐχείνων οὕτω τῆς ἐν Ἄργει βασιλείας µετέσχον. (9) 

Νηλεὺς δὲ μετὰ τῶν συνακολουθησάντων παραγενό όμε-- 

νος εἰς Μεσσήνην, πόλιν ἔχτισε Πύλον, δόντων αὐτῷ τῶν 

ἐπρον. Γαύτης δὲ βασιλεύων, χαὶ γήµας Χλῶριν 

την Ἂμ ο τοῦ Θηδαίου, παϊῖδας ἐγέννησε δύδεκα» 

ὧν ἦν πρεσθύτατος μὲν Περικλύμενος, νεώτατος. δὲ Νέ- 

στωρ ὅ ἐπὶ Ἱροίαν στρατεύσας. Περὶ µ ιἓν οὖν τῶν 

Νέστορος προ]όνων ἀρχεσθησόμεθα τοῖς ος ἴσι στοχα- 

ζόμενοι τῆς συμµε τρίας. 

ΕΤ ΧΙΧ. Περὶ ὃ δὲ τῶν Λαπιθῶν καὶ Κενταύρων ἐν 

Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος χατὰ τοὺς μύθους 
ἐν οἷς καὶ 

παρθέ νῷ χατ) ἐχείνους 

μέρει διέξιµεν. 

παϊδες «γειστο πλείους ποταμῶν ἐπώνυμοι, 

Πηνειός, ἀφ᾿ οὗ συνέθη τὸν ἐν Θετταλία ἨΠηνειὸν ὀνο- 

Οὗτος δὲ μιγεὶς νύμφη ) προςα ας ένη 
μι- 

μασθΏναι. 

Ερεούση παῖδας ἐγέννησεν “ὰ ψέα χαὶ Στίλθην, ο 

γεὶς Ἀπόλλων Λαπίθην καὶ Κένταυρον ο ο (5) 

Καὶ τούτων Λαπίθης μὲν κατοικῶν περὶ τὸν Πηνειὸν 

ποταμὸν ἐέασίλευσε τῶν τόπων τούτων’ γήµας δὲ Ὄρ- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑΛ. Δ. (δἱ»----δΙ, ] 

ΕΧΥΠΙ. Ηϊς Ιία αχρ]σα[ί5, 4ο ΒαΙΠΊΟΠΘΟ ϱί Τγτο, Πο- 

τΙπ]άπθ ριοβοπ]θ πδαιθ αἆ Νοδίογοια, Ττο]απας αχραζ ΠοΠῖβ 

φοππα, οράαΠη ΥΕ[ΕΥΓΘ ΠΙΠΟ ΟΟΠΑΠΙΠΓ. ΒΡΑΙΠΙΟΠΕΙ5 Ἰής 

ΠΗα5 ογαί 1ο], Ἠο]]επί5 Π6ρο5, οἱ ΡΓΟοΠπθ6Ρος Ώοισα[οηῖς. 15 

οχ /ο]ϊάα οΙπα πιᾶρπα 1οἱεηςῖαπα πα] {πάϊπε ΡτορτθςδΗς, 

Ε]άῑ5 (τασίαπα αἆ ΑΙρ]οί πἶρας 55» ἀἰ]οπίς ΓαοΙέ, 1ρίαιθ αὐ- 

Ῥοπα δι ποπηϊη{ς ΦαΙπιοπίαπα οοπαΙά1ί; ἁἀποίασαθ ἵπ πια(τῖ- 

΄. πΙοΠΙΙΠΙ ΑΙΟΙά16ς Α]αῖ β]Ια, Έγ{ο παίαπῃ οκ Ί]]α 55οερίέ ΓΟΓΠΙ8 

ἄθοοταπα. (9) Αἰοάϊοο ἀε[απεία, διάαγοπεπα αἳρῖ Παηχίέ, 

απαλ, αί ποΥοΓΟα., Ππ]πιίοο ἵη ΤγτοπαΠη ΠΙΠΊΟ ΓΗ1{. Β8ΙΠΊΟ- 

ηθις απ{σοπη, αποά ἵπ Ποπηίμες Ροίΐπ]αης εί 1π ἆθοβ Ἱπρίης 

ογαί, οὐία δµογαΠα Ἱπουγέ, οἱ α 1ογθ {απάςπι οἨ οοηίθπηἹΠι 

46ο η. Γα]1]πθ ρ6γουδ5ας οοπΠαρτανϊ{. (9) Οαπι Τγτοπα 

αάμιαςο γ]γσίηο Νερίαπας οοπρυθδες Ῥοα]απη εί Νε]ειπι σθ- 

ηΠΙ.  Ῥοβίοα Έντο Οτείμθο παρία ΑΠΙΥίΠάΟΠΘΠΙ, ῬΠαιθίθηι 

Αἰςοποπ]άιο Τη Ἰάοσπ ρτοϊυ{. Ῥο5ί ορίαπι ἀθίπάε Ο16- 

ιοί, ἆθ τθσπο Ῥε]ίας αἱ Νείοιις Π{απι Ιπίαγ 56 πιοτετυπ{. Ε 

Ῥο]ίας Το]οπα οἳ (η](ῖπλας {ογας 1Π ἀ1ΠΙΟΠΘΙΗ αοθερῖέ; Νε]ειι5 

γογο ]πποίίς αἱρί Μο]απιροᾶθ αο Βἰαπία, Απηγίμαοπίς οί 

Ασἰαϊα παΐῖς, 40 ποπηιῖς αῑς οχ Αομῶῖς, ΡΗ{Ιος ο 

(4) Ἡὶ 

ΜΘΙαπΙΡΙ5, άαπῃ Υαΐος ο5ςοί, πηπ]εγες Ίγα Ῥασσμῖ ΓαΓοΓ6 60Υ- 

Αποϊοηκίρας, ἵπ Ῥδ]οροππθδΙπα οχογοίαπι ἀαχίί. 

νορίας αἲ πιθηί1ς ςαπ(αίοπχ τοδαχ{{. Τη ου] 15 λεν] Ργα(]απη 

ἃ 1656 ΑγαἰνογΙιη Απαχᾶσοτα, Μεσαρεπίμῖς ΠΠο, ἆααριας 

τορηῖ Ρανς ἀοπαίις εδί.. Βίαπία ἀείπᾶς Ρεγπηᾶπο η 60Η” 

φον απ1 γοσηί αδδαπι{ο,, ΑγΦο5 8648ΠΗ μαπδαίς (5) Ἱπίοσαθ 

οππα Ἰρμαμίτα, Μεραρεηίλίς βα, πιαἰππηοπίο, ΑπρΠαίθ6η, 

Μαπίο, Βἰαπίοιη 1 δο/οπι] εἰ Ώτοποθη ΕΧ ἐὰ Φαδ(υΐ, Ἐκ 

ΑπρΙιαίο οἱ Ζαιχίρρο ΗϊρροεοοπΗς ποῑες εί ΑπιρηαΙςθΒ 

Ῥγοβίοῦ Πέ. Ἐχ ἄἶο]ο οἱ Ηγρογηιπθδίτα ΓΠοβρίϊ, ΓρηΙαηίγα, 

Ῥο]γθωα αἱ Απιρῤηίαγαιις ου δη{. 

θογΠππαμο Ρορίοί Αγσίνοριι τερῖ Πο αά πιοάσπα διαη{ 

Μα]απρας 6ΓΡο εἶ Βία8 

ραιἱαἱρος {αο1. (6) Νείειι5 ΟΥΓΟ ΟΠΗ μίς., αὶ οἶα5 ἀποίαπη 

Μοξβθµθη ἵῃργθδδας, ΡγΊαπι, αἲ Ἱπάἰρεπί8 

Τη μας ΓοσπᾶΠ5, οχ Οη]ογίάθ Απι- 
«οομ ειαηί, 

οοΠ6αβδαΠΙ δἱμῖ, οοπαἰά{ί. 

ρηοπῖς ΤΠεΡαΠΙ Πα, πιρ(ἰς Ἰπποία, ἀποᾶεσῖπα Πα{ο8 Ῥο- 

αθαί. Ἰπίου αιιος αίαΐο πηαχί5 Ῥεηο]γπηθις, ΠΙΙΠΙΠΊΗ58 

ονίου, ῬοΠί αἆ Ττο]απι ρᾶγΗ6ερς. Αίαπε 46 Ναδίοτίς ϱιο- 

ρομϊ(οσίριις Ίο ἀῑχί5ε, υἱ πιο γαίο Ἰαρθαίαν, δα[ήοἷαί. 

ΙΧΙΧ. Ναπο 4ο Πμαρίηίς εῖαπι οἱ ΟαμίαιΓΙς ρανοα]αΓἴπι 

ποππα]]α 5αρ]οϊθηάα δυη{. Οεααπϊ δἱ Τείμγος ΠΠ, αἱ {α- 

Ῥ]α. φπἱάοιη ππθηλογαη{, ΡΙΤΟ5 οχο(σγιηέ, ααὶ Πα γ115 ηΟ- 

πιίπα {οσθγα : ΙΠί6Γ αιιος Ῥεπειδ, ἃ απο Πανάς ἵῃ Τ[δβδα]ία 

15 Οιοις ΠΥΤΩΡΗΩ οοηβΓΕΡΡΙ5 ΗΥρδειΠη 

Εκ Ίναυ ΑΡοΙΙο Ἱμαρίίμον εἰ Οεπίαι ση] 
παποιραἴαν. 

σοπιί εί ΡΙ1ρεη. 

οἱατί. (9) Ταρίίες, ΡοπεΙΠ] αθοοΊοης, Υἱείπος Ῥοπθο απηηϊ 

εασΐις ἵπ ροϊσρίαίο μαθιίς οἱ ἀπεία ΟΥΕίπΟΙΠΕ, ΕΥΥΠοπηϊ 



ια, ος.) 

σινόμην τὴν Εὺ ὑρυνόμου ἐγέννησεν υἱοὺς δύο, Φόρθαντα 

χαὶ Περίφαντα. Οὗτοι μὲν οὖν ἐνταῦθα ἐθασίλευσαν, 

οἳ δὲ σύµπαντες λαοὶ ἀπὸ Λαπίθου Λαπίθαι προςηγορεύ- 

θησαν. Τῶν υἱῶν δετῶν Λαπίθου (όρθας μὲν εἰς Ἔλλενον 
κο ”-. Ὁ / αν 2 / ς ϱο 

6 παρῆλθεν, ἐξ ἧς µεταπεμψαάμενος αὐτὸν Ἀλέχτωρ ὅ τῆς 

Ἠλείας βασιλεὺς βοηθόν, φοθούµενος τὴν Πέλοπος δυ- 

(89) Ἐκ 
δὲ Φόρθαντος ὑπΏρξαν υἱοὶ δύο, Αἰγεὺς καὶ Ἄκτωρ, 

οἳ τὴν Ἠλείων βασιλείαν παραλαθόντες. Ὁ δ᾽ ἕτερος 
10 τῶν Λαπίθου παίδων Περίφας, Ἰήμας Ἄστυάγειαν τὴν 

Ὑψέως, ἐγέννησεν ὀκτὼ παϊδας, ὧν ἠν 1 πρεσθύτατ ος 

Ἀντίων, ὃς μιγεὶς Περιμήλα τῇ Ἀμυθάονος ἐγέννησεν 
ον νά Πα] - 

Ἰζίονα. Οὗτος ὃ’, ὥς φασιν, ὑποσχόμενος ἕδνα πολλὰ 
Α/ 3 .. ο» . λ 3 .. / - { / 2” 

δώσειν ᾿Ηϊονει, ἐγηµε τὴν ᾿Ηϊονέως θυγατέρα Δίαν, ἐξ 

ιό ἧς ἐγέννησε Πειρίθουν. (4) Ἔπειθ ὃ μὲν Ἰξίων οὐκ 
3 / ΔΕ οἨ οω / ο 1 5 .. λ λ ο 
ἀπέδωχε τὰ ἕδνα τῇ γυναικί, ὅ δ) 'Ἠϊονεὺς τὰς ἵππους 
Ε) λ / 2 / 6 ασ 217/ Δ 311.- / 
ἀντὶ τούτων ἠνεχυρασεν. ὍὉ δ᾽ Ἰξίων τον ᾿Ηϊονέα µε- 

τεπέμψατο ἐπαγγελλόμενος πάντα ὑπακούσεσθαι, καὶ 

τὸν ᾿Ἠϊονέα παραγενόμενον ἔθαλεν εἰς βόθρον πυρὸς 

30 µεστόν. Διὰ δὲ τὸ µέγεθος τῆς παρανοµίας µηδένα 
/ κο λ Γ οω Δ 

βούλεσθαι καθᾶραι τὸν φόνον. Τέλος δὲ ὑπὸ τὸῦ Διὸς 
ἃι λ / ς { 3 / λ ν οὁ ὶ 

κατὰ τοὺς μύθους ἁγνισθείς, Ἱράσθη μὲν τῆς ΄Ηρας χα 

κατετόλµησεν ὑπὲρ συνουσίας λόγους ποιεῖσθαι. (6) 

οο 3 ς 

ναστείαν, τῆς ἐν ᾿Ηλιδι βασιλείας µετέδωχεν. 

Ἔνπειτα τὸν μὲν Δία εἴδωλον ποιήσαντα τῆς Ἡρας νε- 
οῦ Φέλην ἐξαποστεῖλαι, τὸν δὲ Ἰξίονα τῇ νεφέλῃ µιγέντα 

γεννῆσαι τοὺς ὀνομαζομένους Κενταύρους ἁδρωποφιεια, 

Τέλος δὲ μυθολογοῦσι τὸν ᾿ξίονα διὰ τὸ μέγεθος τῶν 

ἡμαρτημένων ὑπὸ Διὸς εἰς τροχὸν ἐνδεθῆναι, καὶ τελευ- 

τήσαντα τὴν τιμωρίαν ἔχειν αἰώνιον. 
αυ. ΤΧΧ. Τοὺς δὲ Κενταύρους τινὲς μέν φασιν ἐν τῷ 

Πηλίῳ τραφῆναι ὑπὸ νυμφῶν, ἀνδρωθέντας δὲ καὶ µι-- 
γέντας ἵπποις θηλείαις γεννῆσαι τοὺς ὀνομαζομένους 

διφυεῖς Ἱπποχενταύρους' τινὲς δὲ λέγουσι τοὺς ἐκ 

Νεφέλης καὶ Ἰξίονος γεννηθέντας Κενταύρους πρώ-- 

46 τους ἵππεύειν ἐπιχειρήσαντας Ἱπποχενταύρους ὦνο-- 

µάσθαι χαὶ εἰς πλάσμα μύθου καταταχθΏναι ὡς διφυεῖς 

ὄντας. ({5) Φασὶ δὲ 

ἀπαιτῆσαι τον Πειρίθουν τὸ μέρος τῆς πατρῴας ἀρχῆς' 

τούτους ὡς συγγενεῖς ὑπάρχοντας 

3 ο) ας ολ ο” /, / 2Υ . 
οὐχ. ἀποδιδόντος δὲ τοῦ Πειρίθου, πόλεμον ἐξενεγχεῖν 

(5) Ὕστερον δὲ δια- 
- ο Δ / 

λυθέντων αὐτῶν, Πειρίθους μὲν γήµας Ἱπποδάμειαν 

. ς: 

Δ 9 ή, Ν ἀ / 

προς αὐτόν τε χαι τοὺς Λαπίθας. 

λ ν ην 4 ὶ { Ε) Δ / / 
τὴν Ἠούτου, καὶ χαλέσαντος εἲς τοὺς γάμους τόν τε 

/ Ν Ν / ) 0 αν 3 α 

Θησέα καὶ τοὺς Κενταύρους, φασὶ µεθυσθέντας ἐπιθα- 
/{ -» / λλ ] / / 

λέσθαι ταῖς κεχλημέναις γυναιξὶ καὶ βία µίσγεσθαι; διὰ 
αλ Ν / / Α Θ: / ἀ λ λ Λ (0 6 δὲ τὴν παρανοµίαν τόν τε Θησέα καὶ τοὺς Λαπιθας 

τσ ῳ- η] ὁλί λ 3 } ε» λ 

παροξυνθέντας οὐκ ὀλίγους μὲν ἀνελεϊν, τοὺς δὲ οιποὺς 
.»ω. ο. λ μ 

ἐχβαλεϊν ἐκ τῆς πόλεως. (4) Διὰ δὲ ταύτην τὴν αἰτίαν 
λ 

ὺς Λα- 

φθέ ντας φυγειν 
͵ 
3 

60 εἰς Φενεὸν τῆς Αρκαδίας, τινὰς δὲ εἷς νέας ἐχπε-- 

Τοὺς δὲ Κενταύρους µε- 

τοῖς προτερήµασι, καὶ ὁρμωμένους ἐκ 

ο ’ υἳ ι) / θ.ν 

τῶν Κενταύρων πανδημεὶ ος αρα ἐπὶ το 

πίθας καὶ πολλοὺς ἀνελόντων, τους ὕπολει 

σόντας ἐνταῦθα χατοικῆσαι. 
τεωρισθέντας 

τῆς Φολόης, λήζεσθαι τοὺς παριόντας τῶν “Ελλήνων 

χαὶ πολλοὺς τῶν περιοίκων ἀναιρεῖν. 
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βία, άποΓΗΙ οκ ος Ρα16Η5 [ασίς οδί Πβογονηα, Ρουρ είς 

εἰ Ροϊριαμ!ς, αἱ ιο 1ου Ἱπροτίίαταηί, Α Παρέα νοιο 

πηΐγειρα Τμαρ[άΓΙΠΙ σοη5 6ΟΡΠΟΠΙΘΗ{ΗΙΗ αορία ο5ε. Όπῃς 

Ἱμαρί]α: β115, Ῥ]ογβας, ΟΙΕΠΙΙΠ οοποθβθίέ. Ἰπάς ατορςαί- 

{απα 1η απχΗίαπα ΑΙοσίου, ΕΠάῑδ τον, Ῥο]ορίς ἀοπαϊπαίμπη 

(9) Ἐκ Ῥμοτραμία ργοᾶῖο- 

ταηί πεις οί Αοίου, ΒΙοογΙΠΙ Ιπᾶς γεσηΙΠι οοηςοσμ{1. 

ΠΕίΠΘΗ5., γορηί οοπβδοτίσοηα {5οίς, 

ΑΙίει Παρί ΕΠογαπα Ῥενίρμας οχ Αδίγάσυα ΗΥΡΦεί οείο 

5η5οορί{ Ιουος, 4πογΠ1 παία ππαχίπιας ΑπΠΙΙΟη οχ Ρογίμιο]α 

ΑπιΥ(αοηίς Ἰχίοποῦα δΗδἰΠ{. Πίο, αἰαπί, πιαρηίβσα Πλ - 

ΠΟΥΗΙΗ ΡομΙΟΠἱαί1οπο 4Ἠ. ΕΙοηπθο παρίίας βΗῶ ἱρρίας Ρία 

ἱππρείταν]έ, οἱ ΡΙπιοη} εκ θα δηςοορίέ. (4) Αί αὐί ῥτο- 

μη]δδα πχουί Ποη ργακΗ1Μ, Ἐϊοπειδ  ρὶρπογῖς Ίοέο θύ 105 

"μας αρ. Τκίοη Ιφίαν Ροδίμ]αία 5ο Γασίαγιπα ργοπηἱίθης 

η ΘΒΡΙΓΗΠΗ 4 5ο 506ΕΓΗΙΗ ΤΠ. {ΟΥθαΠΗ ἱσηί ΡΙοηᾶπι ἀθ]οςῖί. 

Τη. ΠππηαΠ! ρανγίοΙ4ῆ ρίασμ]ο, αποά ἨθΙπο οχρίᾶτθ Υο0]6- 

ναί, αρρίΐευ (απάσια, αἱ (αρ]αγαπα οοπηπησηία αβοηί, Ἱ]- 

Ἰπϊη ΠρενανΗ. ΈΤυπα Φαποηῖς 4ΠΊΟΥΘ ἵποθηδας, ἆᾳ δίαρτο 

4σαπα «οπηρεΙ]ανο ποη ἀπυιανΙ. (6) σαρρίΐου 6/σο πα Ρίν 

«ροοίταναζαποπίς Ίοσο οἱ ηϊ5ίέ: απο Ιπίίο, Οαπίαιγος θἱπηί- 

15 Ποπιϊηίρα5 ργουγθαν{. Ταπάσπα ο πιαρυ(πάἴησπα {Ιασί- 

Ποταπα το αἲ 1ογο αἰσαίας, δειηρίοςηπί5 Ῥοδέ πιογίθηε 

οπαθἰα ρα {οταπείας. 

ΙΧΧ. ΑμΙ Οοπίαμτος ρεγμήρεηί ἵη Ρο]ο α πΥπιρηῖς οὔι- 

σαἱο5, αἁπ]ία ροςί α»ίαία οχ ού ΠαΓΙΠ Ιῃδέθηςια ΡΙΟΥΙΠΘ Ηἱρ- 

ΡοεοθηίατοΓΠα, αἱ γοσαηέ, σος Ρτοβδθπιαςδθ. Οπἱάαπα 

α[ήνηιαπί, Ναρλείο οἱ Γχίοπο Ρτοσπαίο5 Οοπίαμτος, αιιοᾶ 

Ριποίρος οσα αμα! ε(αά [πι ασσγοδδὶ {Πθγ]π{, Ἰπάς ΠΟΠΙΕΠ 

ΗιρροσοηίατονΙπῃ τοί]{958, αἱ ἰπᾷο βσπιεηίαπα 4ο ἀπριίοί 

παίτα π (αΡΗ]απι αΏ]55ο. (2) Οοπίαυτί ἰδίέαν. αἱ παναΠ{, 

αποά οοάθηα δαΐι ο55οη{, ρατίοπι ἀῑΙοπί5 ραίετης» α ΡίΓΙΙιου 

οχίσεραπί : απα ποι Ιπρεμαία, {ρ5ῖ αἱ ΠΤαριματαη σεη{ῇ 

Ῥοἱ]απα Ἱπία]οταπ{. (9) Ηου απίθπα βΠΙίο, ΡΙΓΙο5 οΠα 

Ηιρροάαπηῖα Βηία παρ[αΓαΠΙ 5οΙθΠΊΠΘ οδΙεβγα(Ἡ5, Τ]8- 

δοΙΠῃ αἱ Οομίανος πν[ίαρα{. ΗΙ, νΙπο τορ]εί1, {εμπίπας, ασ 

Τ]ιο- 

δοµ5 Ισίίαν οἱ Ἱιαρίέα:, ποί[ανία ἰδία οοπίαπηθ]ία ἱγηίαα, ποη 

οοην {νο ατα ΙπίοτοταΠ{, ρου νίπι δίαρτατο οοπαΜ{Η. 

Ραµέο5 ορίταησαΠ{, αἱ γο](πος ο οἴγίίαίο οχίοιτες αδιΠ{. 

(4) Πας ἆο οααδα ἐοία ΟεπίαατοΓα πα[ίο Ῥαο]απι αἆνογδι5 

Ταρίίνας Ρορίσα ππον]έ; ϱΙαγίραδα 1ο οὔρ5ῖ5, 41105 {ογίαηα Ρ6]]1 

5αροις {ος γοἠαπεταί, οο5 ἵηπ Ῥμθποιπα Αγοαςἰῶ {αρθγθ 60Πῃ- 

Ρι]οναμί. Νοππα]]! {απΠεΠ ἵη Μαἱθαία εἰαρςί, ἱρὶ δαῦε[ίε- 

απ. Εο Οαπίατί ποόθδςα ο]αίί, εχ Ῥπο]οο οΓαρ[οπίρης 

(ιοίῖς ἄνάσος Ἰ]ας Ιίον (αεϊοηίος Ιανοσϊπϊς ἱπ[οςείαραηίέ 

πι]ίοδαμ αοοοΙαΓΠΠΗ ο πιοάἰο {ο εραί, 
16 
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ως 

/ 

ΙΧΧΙ. Εούτων δὲ, ἡμῖν διευκρινηµένων, πειρασό- 
- ο. ΔΝ ο 3 / Ρ) υο 

μ.εθα διελθεῖν πε ρἱ Ἀσκληπιοῦ καὶ τῶν ἀπογόνων αυτου. 
/ ςλ κ΄ / 

Μυθολογοῦσι τοίνυν Ἀσχληπιὸν Απόλλωνος υἱον ὕπαρ- 
- / ολ ΑΝ ες / 

χειν καὶ Κορωνίδος: φύσει δὲ καὶ αγχινοιᾷ ὀνενεγκοντα 

σ ζηλῶσαι τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην, καὶ πολλὰ τῶν συν- 

τεινόντων πρὸς ὑγίειαν ἀνθρώπων ἐξευρεῖν. "Επι το- 

σοῦτο δὲ προθῆναι τῇ δόξη, ὥςτε πολλοὺς τῶν ἀπεγνω
' 

σμένων ἀῤῥώστων παραδόξως θεραπεύειν. χαὶ διὰ τοῦτο 

πολλοὺς δοκεῖν τῶν τετελευτηκότων ποιεῖν πάλιν ζῶν- 

«πας. {5} Διὸ καὶ τὸν μὲν Ἅδην μυθολογοῦσιν) ἔγχα- 

λοῦντα τῷ Ασχληπιῷ, κατηγορίαν αὐτοῦ ποιήσασθαι 

πρὸς τὸν Δία ὡς τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ ταπεινουµένης’ 

Ελάττους γὰρ ἀεὶ γίνεσθαι τοὺς τετελευτηκότας» θερα” 

πευοµένους ὑπὸ τοῦ Ἀσκληπιοῦ. (4) Καὶ τὸν μὲν Δία πα- 
ο λ 5 Δ Νο ξ .ω 

15 ροξυνθέντα κεραυνῶσαι τον, Ἀσχληπιὸν καὶ διαφθειρα!; 

ων 

4 

στ εν] 

9 

τὸν δὲ Απόλλωνα διὰ τὴν ἀναίρεσιν τούτου παροξυνθέντα 

φονεῦσαι τοὺς τὸν κεραυνὸν τῷ Διὶ χατασχευάσαντας 

Κύκλωπας: ἐπὶ δὲ τῇ τούτων τελευτῇ παροξυνθέντα τὸν 

Δία προστάξαι τῷ Ἀπόλλωνι θητεῦσαι παρ᾽ ἀνθρώπῳ, 

καὶ ταύτην τὴν τιμµωρίαν λαθεῖν παρ᾽ αὐτοῦ τῶν ἐγχλη- 

µάτων. (4) Ἀσκληπιοῦ δέ φασι γενομένους υἱοὺς Μα- 

γάονα καὶ Ποδαλείριον, καὶ τὴν τέχνην ἐκπογήσαντας, 

ἐπὶ Τροίαν συστρατεῦσαι τοῖς περὶ τὸν Ἀγαμέμνονα" 

χατὰ δὲ τὸν πόλεμον μεγάλας χρείας αὐτοὺς παρασχε- 

5 σθαι τοῖς Ἓλλησι, θεραπεύοντας ἐμπειρότατα τοὺς τι- 

τρωσχοµένους» καὶ διὰ τὰς εὐεργεσίας ταύτας ὑπὸ τῶν 

Ἑλλήνων μεγάλης τυχεῖν δόξης: ἀτελεῖς δ᾽ αὐτοὺς 

ἀφεῖναι τῶν κατὰ τὰς µάχας κινδύνων χαὶ τῶν ἄλλων 

λειτουργιῶν διὰ τὴν ὑπερθολὴν τῆς ἐν τῷ θεραπεύειν εὖ- 

0 χρηστίας. Ἡερὶ μὲν οὖν Ἀσχκληπιοῦ καὶ τῶν υἱῶν αὐ- 

τοῦ τοῖς ῥηθεῖσιν ἀρκεσθησόμεθα. 

1 ΧΧΙΠΙ. Περὶ δὲ τῶν ᾿Ασωποῦ θυγατέρων καὶ τῶν 

Λἰαχῷ γενομένων υἱῶν νῦν διέξιµεν. Ὠκεανοῦ χαὶ 

Τηθύος κατὰ τοὺς μύθους ἐγένοντο παϊδες ἄλλοιτε πλείους 

ὅ ἐπώνυμοι ποταμῶν, ἐν οἷς ὑπάρξαι Πηνειὸν καὶ Ἄσω- 

πόν. Πηνειὸς μὲν οὖν κατοικήσας περὶ τὴν νῦν οὖσαν 

Θετταλίαν ἐπώνυμον ἑαυτοῦ τὸν προειρημένον ποταμὸν 

ἐποίησεν. Ἀσωπὸς δὲ ἐν Φλιοῦντι κατοιχήσας ἔγημε 

Μετώπην τὴν Λάδωνος, ἐξ ἧς ἐγένοντο δύο μὲν υἱοί, 

ϱ Πελασγὸς καὶ Ἰσμηνός, θυγατέρες δὲ δώδεκα, Κόρχυρα 

καὶ Ῥαλαμίς, ἔτι ὃ Αἴγινα καὶ Πειρήνη καὶ Κλεώνη, 

πρὸς δὲ ταύταις Θ/ήέη τε καὶ Τάναγρα καὶ Θέσπια καὶ 

Ἀσωπίς, ἔτι δὲ Σινώπη, πρὸς δὲ ταύταις Οἴνια καὶ 

Χαλκίς. (9) Τούτων δ Ἰσμηνὸς μὲν εἰς Βοιωτίαν 

ἐλθὼν κατῴκησε περὶ τὸν ποταμὸν τὸν ἀπ᾿ ἐχείνου τὴν 
οι 

ὁμωνυμίαν λαθόντα. Τῶν δὲ θυγατέρων Σινώπη μὲν 

ὑπὸ Απόλλωνος ἁρπαγεῖσα ἀπηνέχθη πρὸς τοῦτον τὸν 

τόπον οὗ νῦν ἐστιν ᾗ ἀπ᾿ ἐκείνης ὀνομασθεισα πόλις 

Σινώπη: ἐκ. δὲ ταύτης καὶ Ἀπόλλωνος γενόμενος υἱὸς 

Σύρος ἐβασίλευσε ο ἐκείνου νο ο 

των. (5) Κόρχυρα δὲ ὑπὸ Ποσειδῶνος ἀπενέχθη εἲς 

νῆσον τὴν ἀπ᾿ ἐκείνης Κόρχυραν ὀνομασθεῖσαν" ἐκ ταύ- 

της δὲ καὶ Ποσειδῶνος ἐγένετο Φαίαξ, ἀφ᾽ οὗ τοὺς Φαία- 

κας συνέβη τυχεῖν ταύτης τῆς προςηγορίας. (4) Φραία- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ Ἠ0}) ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. (εις; 816.) 

 ΕΧΧΙ. Ηἱ5 ραἲῖς ρευβρίόπθ οχΡροβίίς, 4ᾳ δοι]αρίο ο} αδααε 

Ροδἱον]ίαίο πανα[οηοΠα Ιηδπθιας.  Διου]αρίας Ιβίίαη, 

φαί 

Ἰησοπίο οἱ νίβοτθ ΠΙθη(5 οχοεΙ]θης, «αἱδηὐῷ ΠλεάΙος ρηαν{- 

αἱ (αρπία ἰταάίέ, ΒΙία5 ογαί Αρομίπίς οκ Οογοπίάθ. 

{ου ἱπουλιήέ, πππ]ίαααο Ιοπηπίρας αἆ να]είαάίπουα 8811 {8 Γ]8 

Ἰπγοηίέ, ουαιθ ρ]οτία» ργοσθβδΐ, αἱ, (πάΠ1 ηλα]ίο ἀθβρεταία 

Ὡμτοίαηίο5 ΠΟΠ. ΒίΠ6 ΠΙΤαΟιΙο βαπατεί, ππα]ίος αμ Ἱη- 

(2) 1ά4εο , αἱ [αρυ]ίβ 

Ῥνοά[απι οδί, Ῥ]αἱο φπαγο]απ ἆα λεοι]αρίο, ααοά νιάσ]εσί 

{αγῖς Τη γΙίαπα γοβίασγο οχΙδπιοτείαν. 

πηρθἰσα{Ίοπό ο]15 πποτίαογαπα πΠΠΊΘΓ5 δαρ]πάθ ἀθοιαροθνεί, 

αριά Φογοιη ης 1{, 6απι(πο ἆθ ἀεπηϊηία τορηί ἱη{ογηί Ρο- 

{εηίία αοοαδαν!{. (9) Ποσ ϊσπίαίας δαρρίίες, (α]ηλ]ηίς ἰοία Ἔδοι- 

Ιαρίαπι παοσανΊί. Αροιοιἰβίέας, ο πεΟσΠη ε]ας ργαν/{{6υ ἰταίις, 

ΟγοΙορος (αἱπιοι δουἱ [αρτϊοαίος πίενεπ{. Ἠοο {αοίο οχᾶ- 

οετραία5 ο αρρίί6ι, ἵηπ Ρ6ΗᾶπΙ 6ΟΠΙΠΙΙΒΕΟΓΙΠΙ ἨΠΠΕΓΟΕΠΑΓΙΔΠΙ 

(4). αδοι]αρῖϊ 

ῥγορπα/1 5απί Μασμαοη αἱ ῬοάαλΙα5, ααἱ ραΐίετπαπ οἀοσίά 

Ἰουηίπί οΡεΓαπῃ ]οσαγθ ΑΡοΙΙπαπι οοθρί{. 

αΤίΘΠ1, ΑΡαπιεπηποηίς αἆ Τ{ο]απα πο ]116. αἀδοτῖρί1 οιαη{. Τη 

μου Ὠοα]ίο πιᾶρπο αταοίς αδιί Γαετα, ααπΠα ατάς δα ρετί- 

ἠδδίπηί γ]ηογαίος ἵπ Ργῶ]ῖς οπταΓθι/{. Θπατθ πιπ]έαπα αριά 

ἄτῶσος αἰοτία 5αἱ5 5 ρί πχε](15 οοπαραταγιη{, αἄθο αἱ α οθη- 

Πιο Ρας αἱήδααο ραβ]οῖ5 σταγαπαη]θα5 Ργορί6υ οχἰπιίαπη 

πιοάἰσοἵπος, 4 παπι (αομίαραπέ, αλ αίείη ΙΠΙΠΙΙΠΕΘΕ Ργα 66- 

ἰθτῖς οβ8αη{. θα μίο 46 αεδομ]αρίο αἱ Ε15 οἷας Πείονίσν 

πηοάΙς οδίο. 

ΙΧΧΙΙ. πα αἰ Π]αδ Αδορί παΐοδαο ἆ:ασί 5ε ογα/Ιο ποβίτα 

εοηνοτίθί. ΟοσαπΗ5 εἰ Ταίιγς, αἱ (αρα]ῶ απἱάεπα ἀοἰίαπί, 

(11 αἶίος οοπηρ]ατας ἀοσταηί παίο5, ἠμγίογαπα ποπη]πΙρὰρ 

εεΙερτας, ἴαπα οίᾶη1 ΡοπθΙη δἱ ΑδοραΠΙ. Ῥεπαῖ 5οᾷ6ς Γΐ 

τοσο, ασ πιο Τμεδξα]ία γοσαία; αρί Παγίαπλ Π1ΗΠΙ ηο- 

πῖηθ 510 πο ανΙί.  Αδοριας, ΡΗΠαπία ΠαβΙίαης, Μοαίορεη, 

Τ,αἀοπῖς Ηἰίαπα, ακοτγεπα Ἰαρα1έ, ας ἆπος εἰ βΗο5 Ρερειέ, 

Ρε]αδσιΠι οἱ Τ5ΠΙΟΠΙΙΠΗ, οἱ παίας ἀποάθοῖπι, 4ΠαΓΙΠΑ ποπηῖπᾶ 

βαπί Οοἵέγτα, βα]απιί5, ρίπα, Ῥίτοπο, ΟἸεοπε, Τηε0ε, 

() 

ο ΠΗί5 Ίςπιοηάς ἵπ Βοβίαπι αἆ Πανίαπι οι ποπηΙηῖς 

Ταμαστα, Τιθβρίᾶ, Αδορί5, ΡΙπορο, δηία εἰ Οα]οῖς. 

οοποθβςίἰ. ΕἰΠΙαΓΙΩΙ ΠΠᾶΠΙ ΔΙΠΟΡΟΠ ΑΡοΙΙο ταρίᾶπι 60 Ἰοοί 

ἀοροτίανίέ, α9ί παπο α1Ώ5 9ΊΠΟΡε ο5ί αῦ ἴ]]α ΠΟΠΊεΩ βογῄ]ία. 

Εκ αωα οἱ Αροϊίπο θγτας Ργοσπαία5 ΡεηίεΠη ΒΥΓΟΓΙΠΙ ἃ 58 

πηπουραίαπα 5)µ. ἀἱοπο (οπιί. (2) Οοτόγταπι Νερίπηιι8 

ἵ σογοταπι ἱταπςίυ]έ Ἰηδ]αη1, (8 Π]α ΠΟΙΠεΏ αοοερῖ!. 

Εκ Ἰας εἰ Νορίππο Πηα{15 εδ Ῥμαωας, πηπᾷο ΡμῶασίρΙ5 Βιιᾶ 

ομγοπίέ αΡρεΙΙαῖο.. (4) 15 ραΐογ εδέ Αἰαίποί, ἃ 4ο Ὀ]γβδες 



(αις, 917.) 

κος δ᾽ ἐγένετο Ἀλκίνοος ὃ τὸν Οδυσσέα χαταγαγὼν εἰς 

τὴν Ἰθάκην. Σαλαμὶς δὲ ὑπὸ Ἡοσειδῶνος ἁρπαγεῖσα 

ἐκομίσθη εἰς τὴν ἀπ᾿ αὐτῆς νησον Σαλαμῖνα προςαγο- 
.. ο Αλ ” Π δῶ κ ῤ / 12. 

ρευθεῖσαν" αὕτη δὲ μιγεῖσα Ποσειδῶνι Κυχρέα ἐγέννη- 
ὅ σεν, ὃς βασιλεύσας τῆς νήσου ταύτης καὶ γενόμενος 

λ / 

ἐπιφανὴς ἀπέχτεινεν ὄφιν ὑπερφυὴ τὸ μέγεθος καὶ λυ-- 
µαινόμενον τοὺς ἐγχωρίους. (5) Αἴγινα δὲ ἐκ ὠλιοῦν- 

» -ω / 

τος ὑπὸ Διὸς ἁρπαγεῖσα εἲς νῆσον ἀπεχομίσθη τὴν ἀπ᾿ 

ἐκείνης Αἴγιναν ὀνομασθεῖσαν" ἐν ταύτῃ δὲ Διὶ μιγεῖσα 
10 ἐτέχνωσεν Αἰακόν, ὃς ἐθασίλευσε τῆς νήσου. (6) Τοὐύ- 

του ὃ) ἐγένοντο υἱοὶ Πηλεὺς καὶ Τελαμών. Τούτων 

δὲ Πηλεὺς δίσχῳ βαλὼν ἀπέχτεινεν ἀχουσίως Φῶχκον 
[ια / κ] { 2 χλ ολ Δ / 

ὑμοπάτριον ἀδελφόν, ἐξ ἄλλης δὲ μητρὸς γεγενηµένον. 

Διὰ δὲ τὸν φόνον Πηλεὺς ὑπὸ τοῦ πατρὸς φυγαδευθεὶς 

16 ἔφυγε τῆς νῦν Θετταλίας καλουµένης εἲς Φθίαν, καὶ 
3 -ω 

καθαρθεὶς ὑπὸ ᾿"Άχτορος τοῦ βασιλέως διεδέξατο τὴν βα- 

σιλείαν, ἄπαιδος ὄντος τοῦ Ἄκτορος. κ δὲ ΠΠ ηλέως 
Ν κ. / 3, ος κο / 22 

χαὶ Θέτιδος γενόμενος Ἁχιλλεὺς ἐστράτευσε µετ Άγα- 

µέμνονος εἰς Τροίαν. (7) Τελαμὼν δὲ φυγὼν ἐξ Αἰγί- 

50 νης χατήντησεν εἰς Σαλαμῖνα, καὶ γήµας Κυχρέως τοῦ 
λέως τῶν Μαλαμινίων ϐ έρα Ελαύχην ἐβασί βασιλέως τῶν Σαλαμινίων θυγατέρα Γλαύχην ἐθασί- 

λευσε τῆς νήσου. Της δὲ γυναικὸς Γλαύκης ποθα-- 

νούσης, ἔγημεν ἐξ Ἀθηνῶν Ἐρίδοιαν τὴν Ἀλκαάθου, εξ 
ἃς ἐγέννησεν Αἴαντα τὸν ἐπὶ Τροίαν στρατεύσαντα. 

6. ΤΧΧΙΠ. Τούτων δ) ἡμῖν διευκρινηµένων, πειρασό- 
µεθα διελθεῖν περὶ Πέλοπος καὶ Ταντάλου καὶ (ΟἼνο- 
µάου" ἀναγκαῖον δὲ τοις χρόνοις προςαναδραµόντας 
Εν) κω 5 / ἕ { ον κ» Δ 

ἡμᾶς ἀπ ἀρχῆς ἐν χεφαλαίοις ἅπαντα διελθεῖν.  Κατὰ 

γὰρ τὴν Πελοπόννησον ἐν πόλει Πίση Ἄρης Ἀρπίνῃ 

90 τῇ Ἀσωποῦ θυγατρὶ μιγεὶς ἐγέννησεν Οἰνόμαον. (2) 
Οὗτος δὲ θυγατέρα μονογενῆ γεννήσας ὠνόμασεν Ἱπ- 

/ ο Δ -ω 

ποδάµειαν. Χρηστηριαζομένῳ δὲ αὐτῷ περὶ τῆς τε-- 

λευτῆς ἔχρησεν ὁ θεὸς τότε τελευτήσειν αὐτὸν ὅταν 
/ « ας / / Ἅλἃ / πχ 

θυγάτηρ Ἱπποδάμεια συνοικήσῃ. Εὐλαθούμενον οὖν 
αὐτὸν περὶ τοῦ γάµου τῆς θυγατρὸς κρῖναι ταύτην παρ- 

θένον διαφυλάττειν, ὑπολαμθάνοντα µόνως οὕτως 
ἐκφεύξεσθαι τὸν κίνδυνον. (8) Διόπερ πολλῶν µνη- 
στευοµένων τὴν κόρην, ἆθλον προετίθει τοῖς βουλομένοις 

αὐτὴν γῆμαι τοιοῦτον' ἔδει τὸν μὲν ἠττηθέντα τελευ- 
τῆσαι, τὸν δ᾽ ἐπιτυγόντα γαμεῖν τὴν χόρην. Ὑπεστή- 

σατο δὲ ἱπποδρομίαν ἀπὸ τῆς Πίσης µέχρι τοῦ κατὰ 
Κόρινθον Ἰσθμοῦ πρὸς τὸν βωμὸν τοῦ Ποσειδῶνος: 

μ } ο ο) 3 / / Δ .] / τὴν δ᾽ ἄφεσιν τῶν ἵππων ἐποίησε τοιαύτην' ὃ μὲν Οἶνό- 
µαος ἔθυε χριὸν τῷ Διί, ὁ δὲ μνηστευόµενος ἐξώρμα 

/ ο βφ / ε / ον τα ο του 
τέθριππον ἐλαύνων ἅρμα" ἁγισθέντων δὲ τῶν ἱερῶν, 

τότε ἄρχεσθαι τοῦ δρόµου τὸν Οἰνόμαον, καὶ διώχειν 
τὸν μνηστῆρα, ἔχοντα δόρυ καὶ ἠνίοχον τὸν Μυρτίλον: 
εἰ δ’ ἐφίκοιτο καταλαθεῖν τὸ διωκόμενον ἅρμα, τύπτειν 

(4) Τούτῳ 

35 

40 

46 

-” / Δ -ω 

τῷ δόρατι καὶ διαφθείρειν τὸν μνηστῆρα. 
μ ον / / 

δε δὲ τῷ τρόπῳ τοὺς ἀεὶ μνηστευοµένους χαταλαμθάνων 
... ο 4, / / 

διὰ τὴν ὀξύτητα τῶν ἵππων πολλοὺς ἀνήρει. Πέλοφ 
η) τε. / ν 3 - ) / 

δὲ ὁ Ταντάλου χαταντήσας εἰς ΠΠϊῖσαν, καὶ θεασάµενος 
Ν ιά Α/ Φ. ’ -ω / / ον Ἡ 

την Ἱπποδάμειαν, ἐπεθύμησε τοῦ γάμου’ φθείρας δὲ 
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Ἰπ Ημαζαπα τοάμοίας οί. Φδα]απιῖς ίση αἃ περίαπο αὐγορία 
π ποιηἰης 5ιἱ Ἰης]αίη γουί{, οἱ οκ Νερίμπ] 6ΟΠΆΡΓΕςΡΙΙ Ογ- 

ογεπα οὐ[α1[έ, αϊ τοχ Ἠη]α5 Ἱηδη]α» {Η1έ, οἱ ντο Ἰησ]α- 
ΤΕΣΟΘΗ5, 5{αρεπάῷ πιαρη Πα ά[Πῖς 4Η ΕΠΙ, Ἰογηίηςος Ίης]απος 
Ἱη[ορίαπίοπα, οεσἰ1τ. (5) Λῑαΐπα, 1ουἱ5 ταρία οκ Ῥ]πηίο ἵῃ 
ΡΙΠΑΙΗ α 56 ἀοποηηπαίαπα (ταηδγοσία, ο εοπιρίοχα ουῖς 
4αομΠΙ ἱηδη] τοσθΓη Ροροηί. (6) Α απο εαΐῖ Ῥο]οις οί 
Τ6ΙαπΊοη. ΟΩΠ0ΡΠΠΗ ἴ]]ο ΡΙΟςΠΠΙ οχ 604 θιη ροπ]ίοτε [’αίνοπῃ, 

56 αἰῖα π]αί(γ µαίππη, ἰοτησγανίο ἀῑδοί ]αοία ἱπίογοπηί.  Ἠαπο 

ΟΡ ὀράεπι ἃ ραΐτο οχδι]αίαπ γα ᾖπβδας, ἵπ Ρα Τ]ος- 

Ρα σο, αἱ πηπηο γοσαίας, τοβίοηθιη πηἰσταν]έ, οί αὐ Ασίοιο 

εἶα5 νερο οχρίἰαίας, ἵῃ γοβηο ἐρθί, απάΤΏ 5ομο]ο ἀεδιυονοίαν, 

θισζεςδῖί. Ἡ Ῥε]οο αἱ Ἐ]μείίάο Αοἰιί]]ος ουΐ5 61Η ΑσαΠΙΕ- 

πηποηο οοηίτα Ἔτοίαπος ῬοηρονανΙί. (7) Τείαπιοη οἱ {ρφο 

Ῥνοίαρις εκ ἀτοῖπα , ἴπ αΙαπίπθΠη ἀθδορπαά({, οἱ οππι ααιέο 

(εαί πο Ογομταί βααπ]πίογαπα Ῥγπαρίς βία) ἵπ πια(τ]- 

Ροεί 

αισες Υεγο πιογίθίη οχ Αιοπὶς Εγίρωαιη, Α]σαί]ιου δαΐαπη, 

πηοηΙαπη αοοθρία Ἰπηρογίππ ἱηδ]ῶ οοηδοσπίις ο5{. 

ΙΧΟΤΘΙΗ ἀπαχΙίέ: υπάθ ΑίασεΠι, Ττο]απος πη(ἷα. 6ΟΗΒΟΥΤΘΙΗ, 

ρτουγθανγ]{. 

ΕΧΧΠΙ. Πὶς ἴία αχροβΙ{{5, Ρε]ορί5, Ταπίαιϊ οἱ Οπογηαϊ 

ΙΗδιογίαπα ΡογέΓΓΟΠΙΗΠ5. Ἠαο γετο αἰῆας οί απἰάεηι αὖ 

ΙηΙ{19 τερε(ί εί ροτ οαρίία ααΦάαπα οχἰσὶ πθζθβΡαΓΙΗΠΙ οί. 

Τι Ρδ]οροπηθ»ί α1ρ6 Ρίδα Μαι οχ Ἡατρῖπα, Αδορί ΠΙία, 

(ποπΙαΙΠη δαδοερί{ς. (2) Ηαίο απίσα ΡΗ{ ηδία, αααπα Ηἱρ- 

Ῥοάαπαίαπι αρρομανῖ. ο τ]ί απίσοπι αχ ογασα]αΠ1 {Π. 

{αγγοσαπ(1, {απα 4 γ]ία ο]ας αοίατη {0Τ6, άπάπα β]Ια πιαγΙαη 

Δοοθρο!,, ἄεις ταοδροπαάΙ. ΔΝαρίας Ιἰδίίατ Πα το[ογηη]- 

ἆαπς, Ρετρείασ Ί]απι γἱγριηϊαΙ ἀαδροπά[έ, 5ἰᾳπϊάεπα Ἠας 

1α{ἴοπα 5ο]ᾶ πιονεῖς Ρεγίου]απ 5ο ο[αρίέαγταπα ορίπαβαίαγ. 

(39) Θύπά απίθπα πα ρε] οοπ/ασίαπα αρροείοτεη{, έαῑα 

Ῥτουϊς ερτίαπΊθπ ρτοροβι{, απο γἱοίας γἱίορ ]άοίΗΓαΠα [866- 

ταί, νἰοίον ριθ]] παρίίας ορίπενεί. Ἐαποταπῃ 6Γσο ο- 

ΦΗΠΗ ἃ Ρίδα αἆ Νορίμηῖ ἵη Τ5ίμηιο Οοη{μασο αΓάΠΠ Π54ά16 

ἀαίογπϊπανί{, οἱ ἀῑπιίβδίο ο οαγοσγῖρας5 εταί {α]ΐς. (πο- 

1η815 αεί {ουί πιασίαραί: Ἱπίσγίπ τους αιαἁ]ασο 

5ο ούγι ο[[μπάσβραί, ρεγασῖξααα ἀθππαπῃ φαοτίς οίαπι τοχ 

1ρ6ο οπΤΥΙΠ1, αὐπῖρα ΜΥΤΠΙΟ, Ιη{επάθης Παδία ΡΓΟΟΙΠΗ ἴηςε- 

απεβαίαν, δµπι(πο αβδοοπίας (ταηςῄροραί. (4) Δά Ἰιάπο 

πποά η ρο/µοίαο οϐ οο]ογίαίοπα αα ποπ ργουῖς αηίδρνρδ»ί5 

Ἰηνοοίας, οοαρ]άΓος Ιπίενεπ{. Ὑοπῖί αἰίαπι Ῥε]ορς, ΤαΠΙαΙΙ 

βΙα5, Ρίδαπα, αἱ αππα Ῥήηαπι Πἱρροδσπαῖαπι ορηβροεχΙΐ, 

πηρίίαν οἷα5 οχροἰνῃ. ΜΥτΙηπη 61ρο, 4αἱ οα/Γαπα 2Π0” 

τὸν ἠνίοχον τοῦ Οἴνομάου Μυρτίλον, καὶ λαθὼν συνερ- ια. Ππαί νορεβαί, αἱ υἱείογίαπι αἀᾖαίαγεί, Ρ0εί1ο εογγηρ]έ» 6]ήδάυε 



10 

Γρ] 

90 

ιν] ή 

460 

ο κ 

δ » 

( θυγατέρ ας. 

ὔ Ὑθόνιος υ 

544 

γὸν πρὸς τὴν νίκηνν ἔφθασε παραγενόµενος ἐπὶ τὸν 

᾿Ισθμὸν πρὸς τὸν τοῦ Ποσειθηνός μη ς). “ο ὁ) 

ΟἸνόμαος τὸ λό Ἴμον τετελέσθαι νοµἰί ὅωνν καὶ διὰ τὴν 

λόπην ἀθυμήσας, αὗτὸν ἐκ τοῦ ζην µε ετέστησε. Τούτῳ 

δὲ τῷ τρόπῳ [Πέλοψ γήµας τὴν. Ἴππ 

βασιλείαν, καὶ διὰ τὴν ἀνδρείαν καὶ σύν-- 

οδάµειαν παρέλαδε 

τὴν ἐν Πίσῃ 

εσιν ἄεὶ μδῦο λον αὐξόμενος τοὺς πλείστους τῶν κατὰ 

τὴν Πελοπόννησον οἰκούντων προςη Ὑάγετο, χαὶ τὴν 

γώραν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ Πελοπόννησον προςη γόρευσεν. 

ΤΧΧΙΥ. Ἐπειδὴ δὲ Πέλοπος ἐμνήσθημ.εν, ἀναγ- 

καϊὀν ἐστι καὶ περὶ το 

θεῖν, ἵνα μ.ηδὲν τῶν ἀχοῖς ἀξίων παραλείπωμεν. 

πατρὸς αὐτοῦ Παντάλου διελ-- 

Ἐάνταλος Διὸς μὲν ἦν υἱός, πλούτῳ δὲ χαὶ δόξῃ δια- 

φέρων κατώχει τῆς Ἀσίας περὶ τὴν νῦν ὀνομαζομένην 

Παφλαγοναν. Διὰ δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ πατρὸς Διὸς εὖ-- 

γένειαν, ὥς αν Φίλος ἐγένετο τῶν θεῶν. ἐπὶ πλεϊον. 
3 

9 αν κ στερον δὲ τὸν ο ρηκεαλ οὐ φέρ ων ἀνθρωπίνως, 

καὶ μετασγὼν χοινῆς τραπέ ζης χαὶ πάσης παῤῥησίας, 

ο. γελλε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παρὰ τοῖς ἄθανάτοις 

ἂπ πόόδητα. Δι) ἣν αἰτίαν καὶ ζῶν ἐκολάσθη καὶ τε- 
η] 

λευτήσας αἰωνίου κατὰ τοὺς μύθους τιμωρίας ἠξιώθη » 
/ 92 3 / / 

πο εἰς τοὺς ἀσεθεῖς. Τούτου δ ἐγένετο Πέ- 
ς / 

λοψ υἱὸς καὶ Κιόθη θυγάτηρ' αὕτη δ᾽ ἐγέννησεν υἱοὺς 
αν 

ἑπτὰ καὶ θυγατέρας τὰς ἴσας εὔπρεπε ία διαφερούσας. 
- ο / 

᾿Επὶ δὲ τῷ πλήθει τῶν τέχνων µέ έγα Φρυαστομενη 

πλεονάχις ἐκαυχάτο» καὶ τῆς Λητοῦς ἑαυτὴν εὐτεχνο- 

(5). Εἴθ' ἡ μὲν Λητὼ χατὰ τοὺς 
τῷ μὲν Ἀπόλλωνι χα- 

τέραν ἀπεφαίνετο. 
μύθους χολωσαμένη προσέταξε 
τατοξεῦσαι τοὺς υἱοὺς τῆς ἡ Νιόδης, τη δ᾽ Ἀρτέμιδι 

» / οω Δ 

Τούτων ὃ) ὑπαχουσάντων τῇ µητρι 

τὰς 
λ 

χαι 

λ λ σ / λ / ο 
κα τὰ τὸν αὐτον Ἀπιρον χατατοςευσαντων τα τεχνα της 

/ κ ο 
προειρημ.ΕΥην υφ 

Δ 3! κι ( 

χαι ἄτεχνον Ὑενεσύαι. 

Νιόδης, συνέθη τὴν ἕνα καιρὸν 

ὀξέως ἅμα εὔτεχνον (6 ᾿Ἐπεὶ 

δὲ ὃ Τάνταλος µ. εσηθεὶς ὑπὸ τῶν θεῶν ἐξέπεσεν ἐχ τῆς 

Παφλαγονίας { ὑπὸ Ἔλου τοῦ Ἐρωός, ἀναγκαϊόν ἐστι καὶ 

τὰ περὶ τὸν Ίλον καὶ τοὺς προγόνους αὐτοῦ διελθεῖν. 

ΕΧΧΥ. Τῆς Ῥρῳάδος γ 

Τεῦχρος, υἷὸς ὢν ο κόνὃ τθο τοῦ ποταμοῦ καὶ Ιδαία 

γώρας πρῶτος ἐθασίλευσε 

νύμφης, ἄν]ρ έπιφα νής, καὶ τοὺς λασὶς ἀφ) ἑαυτοῦ 

Τεύκρους προςηγόρευσ σε. Τεύκρου ὃ᾽ ἐγένετο θυγάτηρ 
ολ ο α σι 

Βάτεια’ ταύτην δὲ Δάρδανος ὅ 
/{ ο αν λ λ λ ο ει ως ο 
ίαν διαδεξάµενος, τοὺς μὲν λαοὺς ἀφ ἑαυτοῦ 

ιδ 2} ων / 
οἰκίσας ἐπὶ θαλάττης 

- -ω / ο) 3 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Δάρδανον. (5) Τούτου δ' Ἔρι- 
/ 3 / λ] / ατα ων 

µεγος εὐδαιμονία καὶ πλούτῳ πολὺ διή- 
ΕΥΧΕ" περὶ Ξ ὶ ὅ της “οι 0 0) : φησι νεγκε’ περὶ οὗ καὶ ὅ ποιητής 'Όμηρός φησι, 

Διὸς γήµας, καὶ τὴ» 

βασιλε 

ὠνόμασε Δαρδάνους, πόλιν δὲ 

ὠνόμασεν 
υἱ 

. Γι 

ος ΎΕενΟ 

ὃς δ) ἀφνειότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων" 

τοῦ τριςχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο. 

. λ ᾿ λ / 

(3) ̓ Εριχθονίου δ) υἱὸς γενόμενος Τρὼς -- λαοὺς ὠνό- 

μασεν ἂἀφ᾿ ἑαυτοῦ Έρῦας. Τούτου ὃ) ἐγένοντο τρις 

υἷοί, λος, Ἀσσάραχος, Γανυμήδης. 
- / ο 

ὤκισεν ἐν πεδίῳ πόλιν ἐπιφαγεστάτην τῶν ἐν τῇ Τρῳαδι, 
Ἔλιον ἀφ᾿ ἑαυτοῦ θέµενος τὴν προςηγορίαν. (4) Ἴλου 

Ἔλος μὲν οὖν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. (17, 918.) 

ορο απίο (Γποππαππι αά Νεαρίαπί αΓαΠΗ {π. Ι5ΠΙΟ ρειτοηῇ!. 

(5) Ηϊο ροι[οσίαπι πι 6556 οτασμ]απη ἐχίδίίπηαης εἰ ρα 

ἄοσγ]μιάίπθ αΠΙΠΙΠΠΙ ἀθδροπάθης Πιοτίεπα 5ἱρὶ οοπςοϊν1{, 

Ηου Ἰαφαα ρασίο οµπα Ηἱρροάαπί παρΗΙ5 Ῥϊδα αποαᾳαε 

γοσπο Ροβ(α5 Πί Ῥε]ορ. Ἐί απία ντ] {ογς εταί εί ῥτα- 

ἀοπς, ορίρας εαρ]πάα πιαρῖς εοπβτπιαίας, Ῥ]ατῖπ]ας 6] 

Ροπίηδι]ῶ σοηίθς 5) ἀἱμοηοθπα 8Ι8ΠΙ τοᾶερίέ, 6846 ἃ 

50 Ῥο]οροπηθδαπι ἀεποπιπαγ!{. 

ΤΧΧΙΥ. Ῥοξίθεααπαπα Ῥο]ορῖδ ΠἹΕΠ{10 {αεία ο5ί, ἆα Ται- 

{α]ο 4ποσπε; ο]ας Ῥαΐτε, ποπη] αἀάθτε πο5 οροτίεί, πε 

απὶά ταογα η απαἰία ἀϊσπαταπῃ ομηΠίαπιας. Ταπία]ας, αογίβ 

βµα5, ορίρας εί ριοτία Π]ας{τίς, Αδίῶ ρτογ]ηοίαπη, αδ παΠο 

Ῥαρ]λ]ασοπία γοσαίας, ἱποο]εραί, οί οἨ ροπεγῖς α ᾖοτο 4ε- 

ἀποιί οἰαπίαίοηι 1ρδίς εἰῖαπι ἀῑς, αἱ [αρα]απίαἨ, Ρ6ΓΟΔΓΗΡ 

ογαί. (9) Ῥοβίθα νοτο 4 απ (ο]οΠαίαο δια πο πποάρρία, αί 

Ἠοππίπεπη ἀθσθί, π{ουείαν, 5εᾷ αἆ ἀεογαπῃ ππθηδας Ἰροταπι- 

απο οι 15 ν]νεμάΙ οοηβιείαάίπεπι αἀπιίδεις βεοτεία 

ἱπηπιοτίααπα πηοτία Ρας ε[[α(1]θεί; ἔππι γῖνας Ῥά]ατη 51)- 

Πε, ἴππι ροδί Ππογίεπι αἆ Ἱπιρῖος οί ἀἁαπημαίος ἀείταρδας, 

βεπηρ[(ανηΙ, αἱ (αρι]ῖς αἀδίραίατ, 5αρρ]ΙοΙΙ ογασίαί δις ἴου- 

Ἠου εαΙΗ Ρε]ορς εἰ Νίοβο. 

{ομάσπηαυο ορτασία. {0ΓΠΙΣ Ῥπε]]ας οπῖχα ε5ί. 

απείατ. Ομ. φορίεπι Π]ο5, 

Ἠος 1Ώθγο- 

ΤΠ ΠΙΠΊΘΓΟ 5ΙΡοΓΡΙΕΗ5, ἨΟΠ Τ8ΤΟ Ταίοπαῖα {εΗεϊίαίο ρατ- 

{5 α 56 νῖποί σ]ορίαραίατ. (3) 9πο ἆθλ αά ἵταπι Ρτογοσαία, 

τί (ορα]. ποπιοταπ{έ, ΑροϊπΙ αί Ῥίαπα πιαπάαί, αἱ Ἰορς 

Ῥπε]]α5, ἴ]ε ρΙογος ςασι(εἱς {ταηςῄσαμί. Οἱ σαὔπι πι]αίγί8 

Ἰπροπίαπη εχξςεοιπῖ ΝΙορβα Ἰρογος οοάθτα {6ΠΙΡΟΡΘ ΟΠΊΠΡΒ 

οοπ/{αοἰβδθηΐ, πο (απ Πιοπιθηίο αθοϊά[ίς, τί αἱ 5οΏοΙΙ8 

αραπάςϱ εί ῥτογ5α5 πΙμῖ] αετοί. (4) σείειαπι απῖα Ταή- 

{α]ας., ἀπς Ἱηνίδας, Ῥαρη]ασοπία εχοἰάΙί Ώ Το, Τνοίς Πο, 

πᾷ6 φρηιοίας, ἆο Το αποααθ ε/πδασθ ππα]οπίθης ααιῖά 

τα[ογεπάπη ο5ί. 

ΤΧΧΥ. Τα Ττοαᾶς Ρις τοσπανί{ Τειεθι, 56ΛΠΙΔΠΟΓΟ 

Πατ]ο οί Τάσα πΥπΙρµα σοπ]έας, νῖν Πας 5, απὶ Ροξα]ο ΠΠ]! 

Τοαμογογαπ ΠΟΙΠΊΕΠ ΙπάΙάΠ. Ἠπ]ας βΙίαπα Ῥαΐεαπι ΠΙ{ΤΙΠΙΟ- 

πῖο 5ερί Παηχί{ ους βας Γατάασπις, αἱ 5αοσθάθης ἵπ ΓΘΒΙΙΟ 

ιηΕ[ίος α 56 Ώαγάαπος τοσα {αβαῖί; πβαεπι ἆποααθ, αἆ 

Πας πιατῖς α 5ο οοπάΙίαπα, ΏαγάδηιΠη 5110 Ποπιίπε αΡΡε]ίᾶ- 

γη. (9) Ναίας αὐ Ίου Ἐπολί]οπίας {ο]ϊοιίαίε ας ἀῑγίαταπι 

εορία γα]άᾳ ροµεβαί; ἆθ 4πο αἰίαπι ροδία Ἠοιπεγας αἰοῖε : 

Τηίαγ πποτία]ε5 ποπ ος ορι]εηί{]ος α]ίεγ: 

Ἠαπιῖαα οί ρεν Ῥταία οιταπ{ ἱγῖα π]]]ῖα 6//Ἰαταπῃ. 

(3) ΑΌ Ἰου το ρεη]ίας, Ττο]απί ποπη]ηϊς αποίογ. ΤγεῬ 

Μαίο παίί, Πας, Αδδατάασι5, (αΠγΠιοᾷΕ6. ιβ ἵῃ «Ἀπιρε- 

εμῖρας Τγοαςῖς ποβΙΙβείπιαπα οχδίταχἰέ αγῬεῃ1, οἱ Πἱ πο- 

ΠΊΘΏ α 56 Ιπιροδιή. (4) Πα]ας Τιαοπιεάοη Ροττο ΠΠ 6»ί, 



(519: 9209) 

δὲ Ὑενόμενος υὸς Λαομέδων Τιθωνὸν καὶ ο αι, ἐγέν- 
νησεν΄ ὧν Τιθωνὸς μὲν στρατεύσας εἰς τὰ πρὸς ἕω µέρη 
τῆς Ἀσίας χαὶ διατείνας ἕως Αἰθιοπίας, ἐμυθολογήθη 
[μὲν] ἐξ ̓ Ηοῦς τεκνῶσαι Μέμνονα τὸν τοῖς ῦρωσὶ βοη- 

ὅ ἠῄσαντα χαὶ ὑπὸ Ἀχιλλέως ἀναιρεθέντα: Πρίαμος δ᾽ 

Ἑκάδην Ὑήμας σὺν ἄλλοις πλείοσιν υἷοις «ἐγέννησεν 
Ἕκτορα τὸν ἐπισημότατον γενόμενον ἐν τῷ Τρωικῷ 
πολέμῳ. () Ἀσσάρακος δὲ Δαρδάνων βασιλεύσας 
Κάπυν ἐ ἐγέννησεν' ἐξ οὗ τεχνωθεὶς Ἀγχίσης ἐ ἐξ Ἀφροδί- 

ΊΟτης Αἰνείαν ἐγέννησε τὸν ἐπιφανέστατον τῶν Τρώων. 

Γανυμήδης δὲ τῶν ἁπάντων εὐπρεπείᾳ διαρέρων ὑπὸ 
τῶν θεῶν ἀνηρπάγη τῷ Διὶ οἰνοχοεῖν. (6) Γούτων δ᾽ 

/ ον / 

ἡμῖν διευχριγηµένων, πειρασόµεθα διεξιέναι περὶ Δαι- 
δάλου καὶ Μινωταύρου καὶ τῆς Μίνωος στρατείας εἰς 

16 Σιχελίαν ἐπὶ Κώχαλον τὸν βασιλέα. 

ΙΤ ΧΧΥΙ. Δαίδαλος ἦν τὸ μὲν γένος Ἀθηναῖος, εἷς 
τῶν Ἐρεχθειδῶν ὀνομαζόμενος: ἦν γὰρ υἱὸς Μητίονος 

τοῦ Εὐπαλάμου τοῦ Ἐρεχθέως: (5) φύσει δὲ πολὺ 
τοὺς ἄλλους ἅπαντας ἕ ὑπεραίρων ἐζήλωσε τά τε περὶ 

20 τὴν τεκτονικὴν τέχνην χαὶ τὴν τῶν ἀγαλμάτων χκα- 

326 

90 

40 

45 

τασχευὴν καὶ λιθουργίαν. Εὐρετὴς δὲ γενόμενος πολ- 

λῶν τῶν συνεργούντων εἷς τὴν τέχνην, κατεσχεύασεν 
ἔργα θαυμαζόµενα κατὰ πολλοὺς τόπους τῆς οἴκουμέ-- 

νης ἸΚατὰ δὲ τὴν τῶν ἀγαλμάτων κατασχευὴν το- 
σοῦτο τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων διήνεγκεν, ὥστε τοὺς 

µεταγενεστέρους μυθολογῆσαι περὶ αὐτοῦ διότι τὰ κα- 
τασχευαζόµενα τῶν ἀγαλμάτων ὁμοιότατα τοῖς ἐμψύ- 

χοις ὑπάρχειν" βλέπειν τε γὰρ αὐτὰ καὶ περιπατεῖν, 
χαὶ καθόλου τηρεῖν τὴν τοῦ ὅλου σώματος διάθεσιν, 

ὥστε δοκεῖν εἶναι τὸ κατασκευασθὲν ἔμψυχον ζῷον. 

(8) ΠΗρῶτος δὲ ὀμματώσας καὶ διαθεβηκότα τὰ σκέλη 

ποιήσας, ἔτι δὲ τὰς χεῖρας διατεταµένας ποιῶν, εἰκό- 

τως ἐθαυμάζετο παρὰ τοῖς ἀνθρώποις: οἵ γὰρ πρὸ τού-- 

του τεχνῖται κατεσχεύαζον τὰ ἀγάλματα τοῖς μὲν 
ὄμμασι µεμυχκότα, τὰς δὲ χεῖρας ἔχοντα καθειµένας 

καὶ ταῖς πλευραῖς κεχολλημένας. (4) Ὁ δ) οὖν Δαί- 
δαλος κατὰ τὴν φιλοτεχνίαν θαυμαζόµενος ἔφυγεν ἐκ 

τῆς πατρίδος, καταδικασθεὶς ἐπὶ φόνῳ διὰ τοιαύτας αἲ-- 

τίαο. Τῆς ἀδελφῆς τοῦ Δαιδάλου γενόμενος υἱὸς Τά- 
λως ἐπαιδεύετο παρὰ Δαιδάλῳ, παῖς ὢν τὴν ἡλικίαν. 

(6) Ῥθφυέστερος δ' ὢν τοῦ διδασκάλου τόν τε κεραµευ- 

τιχὸν τροχὸν εὗρε καὶ σιαγόνι περιτυχὼν ὄφεως, καὶ 

ταύτη ξυλήφιον μικρὸν διαπρίσας, ἐμιμήσατο τὴν τρα- 
χύτητα τῶν ὀδόντων. ΄ Διόπερ κατασχευασάµενος ἐκ 
σιδήρου πρίονα, καὶ διὰ τούτου πρίζων τὴν ἐν τοῖς 

ἔργοις ξυλίνην ὕλην, ἔδοξεν εὔγρηστον εὑρηχέναι µέγα 

πρὸς τὴν τεκτονικὴν τέχνην. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸν 

τόρναν εὑρὼν καὶ ἕτερά τινα φιλοτεχνήματα, δόξαν 

ἀπηνέγκατο μεγάλην. (6) ὍὉ δὲ Δαίδαλος φθογήσας 
ο” δ/ λ , ανλ λὺ ν΄ 9/Υ, ς. 

6ο τῳ παιοις και γομιςων α,τον πολυ τη οοςη προεςειν 
-ω - / / αν 

τοῦ διδασκάλου, τὸν παῖδα ἐδολοφόνησε. Θάπτων ὃ 
/ / 3 / / αὐτὸν καὶ περικατάληπτος γενόμενος, ἐπηρωτήθη τίνα 

/ (Α ἠόπτει, καὶ ἔφησεν ὄφιν καταχωννύειν. Θαυμάσαι 
ώς σας, 6 / 

δ) ἄν τις τὸ παράδοξον, να τν ζῷον ἐξ οὗ τοῦ πρίο- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΤΙ ΠΡ. 1Υ. 945 
Ύαἳ ΤΗ ]λοπηα οἱ ΡΓΙΠΙΙΠΑ ῥοηθγαγ]έ, ἀξῖα 
ΟνΙεηίθΠα γθυςας πηΠ(ίαμς, αἲ ΑΡΠπορίαπη αδαιο Ῥτουςδεῖΐ 

Τήμοῦα5, ἵπ 

πηά6 [αΏη]α 4ο ΜΕΠΊΠΟΠΟ οχ ΑΙΙΤΟΥΑ δηδοερίο, απὶ Τγο]αηῖς 
δαρρεί]ας 116, οἱ οπΠ1 ΑΟΙΙ]ς οοηστοβδΗς οσου)ιῖς, Ῥμα- 
πηηςδ, ἀποία Ἠοουνα, ριῶίος οοπιρίαγος ἀ]ῑος Ἡσοίοιθηῃ 
αποφπθ βεπέ, ου] 15 γἱγίας Ρ6]]ο Τγοιάπο ἱπρε]ηιῖς οπ/(Η1ε. 
(6) Ἐκ Αβδατασο, Γατάαμύτη ῬιϊπΟῖρα, Ο4ΡΥ5 σοηί(μ5, ρᾶ- 
τεΏς Αποηίκας ααἱ οκ Ύσθποτο ποαπα, εἰαηὶςδίπηι η {Πίου 
Ττ0]8ΠΟΡ; δαδίηΠῖ, (αηγπιοᾶες ἀεπίαπα, παΗΙ ργῶρίαπίία 
{ογπιῶ) δοραπάι5, ἃ ἀἱῖς, πέ 1ονί α ρουμ]ῖς οδεί, 5 υτορί5 
πηηλοϊα{αν. (6) ΑΝ Ἰογαπι οχροδίἶοπο αἲ Ώαάα]απ ας 
Μιποίαιγαπη ΜΠποίδηις η ΦἰοΠίαπη 4 νογσης Οσο 11Πά Τ6- 

6είη οχραΚΠίοπειη ργοσγθάΙθιμ:, 

ΗΧΧΥΙ. Ῥωήα]ας Αιλοπίοηοίς ραΐτία ΕΗέ, ον [ωη]ία 

ΕτοσμΠΙάαναπα. Μείίοπε οπίπι Εγουμέ]ιοί οχ ΕαραΙάΠΙ0 Πθ- 

Ροίθ ηαίας ογαί. (2) 15 Ιησοπίϊ 5οΙ]ογίῖα οοίθγος οπιηθς ι- 

Ρετβτέδδις, αγομΙ{θσίαγα 5ἰπάἴαπα Ἱπιροπά(έ, ασ είαἰαανίας 

Ἰαρίάαπιααα εχκου]ρίος οσγοσίας ογαθῖίς πι]15 αίίαπα βοῖία 

Ιπνεηέϊς ατίες ἴ]ας απηρ]Πσανίε. Μίγα ραβδίπη ἵπ οἵμο {γ- 

ΤΑΤΗΠΙ ορεγα [αρηίσαγ]έ, αἆεο πιογία]ο5 οποίος ςἑα{παΓΙΙΤΗ 

αγΠΟῖο ΦΗΡΕΤΑΠ5, αἱ ἱπιασίηος απηια[ἶ5 «παπη. αἰπ] μας 

ε[]ηχίβςθ α Ρορίενίς Ιαοίθίιν, «αγΙΠή σα 6οΗβ{{ {1ο Γιεν, 

αἱ γίδαπα εί Ἱποββδιηι {οίαπιαιθ εοτροτῖς Παβίίαπα τοίογ- 

υομί. (2) Ουἷα επἶπ] ργῖπηας οσΠογαη οβα{απ1 ρεάπιηθ 

βγεδδυπη εἴ ΠΙΣΠΗΗΠΙ ροῦγεοίαια ΤΠ εία(μίς αχργοβδογαί, 

πηρη{ο η οπιμίαπη αἀπηϊγαίοπομα Ἱποαντῇ. Ναπι αἱ ῥγο»- 

οεδδεταπί ἱρδυπα αγ{ϊσες, ηἰείαπβρας οσμ]ΐς, ἀθηιίθείς Π]α- 

π]ρα5 αἱ οοπσ]αΙπαἶ οππα Ἰαίετίρις θἰπππ]αστα [εοσγαηέ, 

(4) ΕΙ απίειι Ώα4α]ας οὗ ατίῖς ρταίαπ{ίαΠα ἵΏ Ἱπαρια α- 

πηἰγα[Ίοπε εγαξ, Ραίγῖαπα {άπιθη οχδί]ο οοπηπηηανίέ, εαᾶἷς 

ας 46 εαιδα ἀππηπαίας. Τα]οδ, εκ 50ΡΟ0Γ6 Π6ροΟΒ, αὐ μας 

ρε αραιά Ραάαίαπα ἱπςβίαεραίαν. (6) 19 ἱπροπίο πιασῖ- 

βίαπ] 5ροταΏς, γοίαπα Εσι]αγθα Ἰπγοπί{, δἱ πιαπά[ρι]αηα 

βεγροη!15 πασίας, αδιία(ῖοπο θ]α5 α55εγοπ]ο ἀῑδδαοίο, αδροτῖ- 

ἰαί6πι ἀεπίῖαπι 1η Γθγτο Ἱπηίαίας οδί. Ἠϊπο οΠἴηι 86ΙΓΓὰ 60Η- 

ἁππαία, απα Ισηεαπι πλαίθιΙαπη ἀῑδεεσανοί, ἵπσοης [αγ] 

αγ οοπιρεπάἶσπα οἱ αἀ]απιεηίπα τορετῖςδο γῖρας οί. ΈΤου- 

ΠΠΙ Πποφπθ Ἰηγοπίέ, εί αἰία αγεῖς ἱηςίταππεπία αἴηιο Ἰπάο 

β]οτίαπα Ἰαιιά εχίσιαπι Τεροτίανί, (6) Που ἹπνΙάίαιη ρᾳθγο 

ἵπ απῖπιο ὨῶάαΙί οοπβανΙέ, ααϊ γογίας, πο ρἰοπία 56 Ίοηρο 

Ργῶγοτίογεί, ἀο]ο οἴνοιπαγεπίπα Ἱπίαγίοοί.  Οπάπαπθ η 

οαάαγοτίς δερι]ίατα ἀεργεμθηςις ἰπιειτοσατδίαν (υΙάΠαΠη 

Παπηαταί , 4Ώσιθπῃ ἃ 86 ἴειγα οτι τεβροπά. Οπαπι - 

5015 ἱηςο]οη/ΙαΏα ποτί(ο απῖς αἀπηϊτείατ, ααοά ἴάεπα γἰάε[ίοεί 

απ]πια], ααοά «αγγ [αὐτίοπηάα, ΤαΠΟΠΕΙΗ Ταἱο δα)/εορτα!, 
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νος ἐνεθυμήθη τὴν κατασκευήν, διὰ τούτου καὶ τοῦ φό- 

νου τὴν ἐπίγνωσιν συνέθη Ὑενέσθαι. (2) Κατηγορη- 

θεὶς δὲ καὶ χαταδιχασθεὶς ὑπὸ τῶν Ἄρεοπαγιτῶν φόνου, 

τὸ μὲν ο, ἔφυγεν εἰς ἕνα τῶν χατὰ τὴν Ἀττιχὴν 

δήµων, ἐν ᾧ τοὺς κατοικοῦντας ἄπ᾽ ἐκείνου Δαιδαλίδας 

ὀνομασθῆναι. 

ΤΧΧΝΙ. Μετὰ δὲ 

την, καὶ διὰ τὴν ἐν τῇ τέχνη δόξαν θαυμαζόµενος, φί- 

λος ἐγένετο Μίνωος τοῦ βασιλέως. ἸΚατὰ δὲ τὸν πα- 

ραδεδοµένον σοι Πασιφάης τῆς Μίνωος Ὑυναικὸς 

ἐρασθείσης τοῦ ταύρου μηχάνημα ποι πσαε ὡμοιωμέ- 

νον βοὶ συνήργησε τῇ Πασιφάῃ πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν. 

(9) Μωθολογόῦαι γὰρ πρὸ τούτων τῶν χρόνων Μίνωα 

χατ᾽ ἐνιαυτὸν συνήθως χαθιεροῦν τὸν κάλλιστον τῶν 

ταῦτα διαδρὰς εἰς τὴν Μρή- 

γινοµένων ταύρων τῷ Ποσειδῶνι, καὶ θύειν τοῦτον τῷ 

θεῷ. Γενομένου δὲ τότε ταύρου χάλλει ὃ διαφέροντος, 

ἕτερον τῶν ἧττόνων ταύρων θὔῦσαι" τὸν δὲ [Ποσειδῶνα 

μηνίσαντα τῷ Μίνῳ, ποιῆσαι τὴν ας ἡ αὐτοῦ Πα-- 

σιφάην ἐρασθῆναι τοῦ ταύρου. (8) Διὰ δὲ τῆς 
/ -- 

φιλοτεγνίας τὴν Πασιφάην μιγεῖσαν τῷ ταύρῳ γεννη- 
/ ιν ο Ὃ 

σαι τὸν μυθολογούµενον ον. Ἱ οὗτον δέ φδου 

τούτου 

διφυἩ Ὑεγονέναι, καὶ τὰ μὲν ἀνώτερα | µέρη τοῦ σώµα-- 

τος ἄχρι τῶν ὅμων ἔχειν ταύρου, τὰ δὲ λοιπὰ ἀνθρώ- 
. ο ΑΝ 

που. ({4) Τῷ δὲ 

χατασκευάσαι Δαίδαλον λαθύρινθον, τὰς διεξόδους σχο- 

έρατι τού τῷ πρὸς διατροφὴν λέγεται 

λιὰς ἔχοντα χαὶ τοῖς ἄπεέροις δυσευρέτους» ἓν ᾧ τρεφό- 

µενον τὸν Μινώταυρον τοὺς ἐξ Ἀθηνῶν ἄποστελλομέ- 

νους ἑπτὰ όρους καὶ Χόρας ἑπτὰ κατεσθίειν, περὶ ὧν 

προειρήκαμεν. (6) Τὸν οὖν Δαίδαλον πυθόμενον τὴν 

ἀπειλὴν τοῦ Μίνω διὰ τὴν κατασχευὴν τῆς βούς, φασὶ 

φοθηθέντα τὴν ὀργὴν τοῦ βασιλέως ἐκ τῆς Κρήτης 

ἐκπλεῦσαι, συνεργούσης τῆς Πασιφάης καὶ πλοϊον δού- 

σης πρὸς τὸν ἔκπλουν. (6) Μετὰ δὲ τούτου τὸν υἱὸν 

τσ οχοπε πουν αι πρός τινα νῆσον πελα-- 

86 γίαν, πρὸς ἣν τὸν Ἴκαρον παραθόλως ἀποβαίνοντα πε- 

σεῖν εἷς θάλατταν χαὶ τε λευήσοις ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ πέλα- 

ος ᾿Ἱκάριον ὀνομασθῆναι καὶ τὴν }ῆσον Ἰκαρίαν χλη- 

θΏναι. Τὸν δὲ Δαίδαλον ἐκ τῆς νήσου ταύτης ἐχπλεύ-- 

σαντα κατενεχθῆναι τῆς Σικελίας πρὸς χώραν ἧς βα- 

, σιλεύοντα Κώκαλον ἀναλαθεῖν τὸν Δαίδαλον, καὶ διὰ 

τὴν εὐφυῖαν καὶ δόξαν ποιῄσασθαι φίλον ἐπὶ πλεϊον. 

(2) Τινὲς δὲ μυθολογοῦσι» κατὰ τὴν Κρήτην ἔτι Δαι- 

δάλου διατρίβοντος χαὶ ὑπὸ τῆς Πασιφάης κρυπτοµένου, 

Μίνωα μὲν τὸν βασιλέα βουλό ὀμενον τιμωρίας ἀξιῶσαι 

τὸν Δαίδαλον, καὶ μὴ δυνάµενον εὑρεῖν, τά τε πλοῖα 

πάντα τὰ κατὰ τὴν νἼσον ἐρευνᾶν χαὶ ρημάτων πλῆ- 

θος ἐπαγγελλεσθαι ὃ δώσειν τῷ τὸν Δαίδαλον ἀνευρόντι, 

(8) ᾿Ενταῦθα τὸν λα ναλο) πο Ὕνόντα τὸν διὰ τῶν 

πλοίων δρασµόν, χατασχευάσαι παραδόξως πτέρυγας 

πεφιλοτεχνη! μένας καὶ διὰ οθροῦ. θαυμαστῶς Ἰ ἠσκημένας: 

ἐπιθέντα δὲ ταύτας τῷ τε τοῦ υἱοῦ σώματι καὶ τῷ ἔαυ- 

τοῦ, παραδόξως ἐκπετασθῆναι καὶ διαθρᾶναι τὸ πλη- 
ος ᾱ 

σίον τῆς Κρήτης νήσου πε αγος. ϱ) [Καὶ τὸν μὲν 

Ἴκαρον διὰ τὴν γεότητα μετέωρον τὴν πτῆσιν ποιού- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. (90, 551.) 

οσρὰς αποσι1ε ἹπάΙοίαπα [εοῖέ. (7) ἴω Ππάιοίαπι ο/ρο γοςα- 

{15 οί Ατοορασίίαγατη φεη{επ {15 πιο αἀἀῑοίας, (ασα Ρτῖ- 

ΠΩ α «παπά πι ΑΠῑσα οπμίαπα 96 τοοορίέ, ομ]ας (ρα]ος 

οἵἵαπι ηπης Ῥαάαμάα γοραπίαν. 

ΕΧΧΥΠΠ. ΤΠπο ἴη ΟΓοίαΠη ϱἱαρδιῖ5, 4αΠῃ 1Π πιᾶσηᾶ Ρτορίθε 

ἁτίϊς σἱοτίαπι αἀηιϊγαίίοπα ο58δί, ἵπ γοσῖδ αποαιθ Μίποίς 

ΔΠΙΙΟΙΜΙαΠ1 γοπΙί.. Ῥορίοα, αἱ ἐίας (αρα]αγαπα 86ΥΠΙΟ Ἰχαροαί, 

απσΠ] Χου ΜΙηοϊς Ραδίρμαο {ααπί απιογο ἱηβαπίγεί, πιασμῖηα 

Ρον!ς Ἰηδίαν οοηδίχπσία, αἆ οχρ]οπάαπα Ραδίρμασ ΙρΙάίποπα 

ορεταπῃ ]οσαγΙί. (2) Βεουπάαπα (αβα]απι αΠίπη 5ΟΙΕΠΗΘ [16- 

γαί απίοα Μἰποί, ραἱολειγίηχαπα. αχ οπιπῖ αγΠπθπίο {ααγπι 

αποἰαηηῖς Νερίαπο οηδοοΓα(η οῄθτνο. Ω 4απΠ1Υοτο Πηβίσ]- 

ἰ6υ {ογΠ1οβ8Ι15 απῃ [οίε εχςἡἱςδοί, ἀείθιῖοι ας Ίοσο γἱοπλα 

4εο {ασίας οί. Ἰάάτεο Νερίαηις ΜΙποϊ ἱταίαβ οοΠ]άρθπα 

γθρῖ5 4ΠΠΟΙΘ ἰαί Ππ[αμαν. (9) Θα ρε αγ Ποίαπα Γοράα]Ι 

ίααγο. δρροθίία 6θ]εβγδια η [αυ] ΜΙποίαιγαη. Ρρορειίξ. 

(σπήπαπι Ὠαῖό ποίαταπι (ρα αηέ, αἱ πποηθγα οοτρογῖς 6ιι- 

Ροπίογα αά ΠΙΠΠΘΓΙΠΙ Ἡδοθ δἰπί (αυτί, ορίογα(αθ Μοπιίηίς. 

(4) Ὀϊ νανο παοηδίΓαπη Ίου εἰαρι]ατῖ εἰ πα (πὶγί ροβςοί, Τ,4- 

Ὀγ τη μάϊη 6ἱ Ῥῶάα]α5, οβ]ίαιας αἱ ἱπρεπής Ιπεχρ]σαΡί]ος 

πηθᾶ{αΠ1 ἀηραρσθς Μαβθηίθηι, οοπε{γαχ]{. Τη Ίου ασοης ΜΙ- 

ποίαατα5, 5δρίοπ) Πο ΡΙ6ΓΟ5, Αἰλεπίς μα{1 5οἱἱΐος., {οίῖ-- 

(5) Ὀα.ἆα- 

Ια5-απίθια, τί ἆᾳ πηϊπῖς γοσῖς, ααοά γασδαπη ορπᾶ1άϊ5δαί, 

ἀσπιαία Ριθ]]α5, ἀθ α/ριῖδ αργα, ἀαγοιαβαί. 

απαἰγ]ί, ναι Μποίς γουίᾳ5, αακἰΙο τασίηα», 480 πα ΥΙΡΙΗΠΑ 

(6) Εάδο 

60Π165 εταί Ισοατας β]α5. Οµπι μου αἆ ἱπδυ]απι (παμάαπα, ἵη 

οἱ εαρροάἰίαγεταί, ΟΙ εκ ἱηδα]α ἀῑδοσθείς, 

αἰίορε]ασο φἰίαπι, ἀθ[ετίαν. Τη 4Παπῃ αΡί {6πηθυθ ΕΧΡΟΘΠΞΙΗΠΙ 

Ραταί Ιαγοηί», 1Π Π]άΥΘ ἀείαρξις ἱπίονΠί. Α απο αἱ Ἱσαγίαπι 

Ρε]ασι5 εί ἵπςιι]α Ἱοαγῖα ἀθποπηϊπαία (αἱ. Ταπ] τοσία Ρα- 

ἀαἶας Ἱπδι]α, 1π δἰοΙ Παπ (γαηςηιϊδιί, οο( πε ]οοῖ αρριΠξ, αΏὶ 

6οσαἱας Ἱπιροιαθαί. 15 ῬαάαΙΙΠά Ῥεηίσηε δαδοθρίαπα, ἵη- 

σοµίο οἱ ορἱουτϊίαίο υὶνὶ αἀάπείας, ργῶοἱρααπη θοὶ απο Πα 

(οί. (7) Α ααἰριιξάαιη πως [αρα]α αί[οτδιτ: ἀορεπίοπι αἲ - 

πο ἵη Οἵοία Ῥωάα]απι οἱ α Ῥαδίρμας οεολαἰαπ απο ἀῑα 

αά εαρρΙοίαπα φαῶβίνίθοί ΜΙπος πες ἵαπιθη Ἰηγεπίτεί, 

οπηηία, αι {σπο ογαπί 1η Ἰηδι]α, παγ]ρῖα βοαίαίας π]αρηης 

(8) ΙΩῖ «ρα πα- 

γὶρῖο ο[[ασίοπάί ργωσίδα, Ρᾶ4αἱ15 ταο 8816 αγΠΠοΙο α]αδ 

Πμί ορος ρνοπηἱςίέ, απί ορλίηθπη Πιαἰσαδςοί. 

οσα παἰγαπά ατα η πιοάαπη οοπαρᾶσίας 50 βίαιο οογροΓί 

αρρ]ίοανἰέ, δφο εαΡίίο ενοίαη5 ππανο ΟγεΙσαπη δαρεταν/ζ. 

(9) Φπ01 Υογο Ίσαγας (41) ]αγεπάπη Ἰογίίας εί) ηἰηιῖ5 αἰίο 

νο]αίαπα Ἱμίομάστοί, Παπείαοία {οινουθ 5οἱἱς οετα, αιτᾶ αἶαι 
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τὸν Ἅλιον 
παρὰ τὴν 

µενον πεσεῖν εἰς τὸ πέλαγος, ταχέντος διὰ 

τοῦ συνέχοντος τὰς πτέρυγας κηροῦ: αὐτὸν δὲ 

θάλατταν πετόµενον χαὶ παρ ἕκαστον τέγγοντα 
πτέρυγας διασωθῆναι παραδόξως εἲς τὴν Σικελίαν. 

Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων εἰ καὶ παράδοξός ἐστιν ὃ μῦθος, 

ὅμως ἐκρίναμεν μἢ παραλιπεῖν αὐτόν. 
ΙΧΧΥΠΠΙ. Δαίδαλος δὲ παρὰ τῷ Κωκάλῳ καὶ 

τοῖς Σικανοῖς διέτριψε πλείω γρόνον, θαυμαζόµενος ἐν 

τῇ κατὰ τὴν τέχνην ὑπερθολῃ. Κατεσχεύασε ὃ᾽ ἐν 

τῇ νήσῳ ταύτῃ τινὰ τῶν ἔργων ἃ µέχρι τοῦ νῦν διαµέ- 
Πλησίον μὲν γὰρ τῆς Μεγαρίδος φιλοτέχνως 

ἐποίησε τὴν ὀνομαζομένην κολυμθήθραν, ἐξ ἧς µέγας 
ποταμὸς εἷς τὴν πλησίον θάλατταν ἐξερεύγεται χαλού- 

µενος Ἀλαθών. (5) Κατὰ δὲ τὴν νῦν Ἀκραγαντίνην 

ἐν τῷ Καμικῷ καλουμένῳ πόλιν ἐπὶ πέτρας οὖσαν πα: 

λ 
τὰς 

γει. 

σῶν ὀχυρωτάτην χατεσχεύασε καὶ παντελῶς ἐκ βίας 

ἀνάλωτον" στενὴν γὰρ καὶ σχολιὰν τὴν ἀνάθασιν αὐτῆς 

φιλοτεχνήσας ἐποίησε δύνασθαι διὰ τριῶν ἡ τεττάρων 

ἀνθρώπων φυλάττεσθαι. (8) Διόπερ ὃ Κώκαλος ἐν 
ταύτῃ ποιήσας τὰ βασίλεια χαὶ τὰ χρήματα κατατιθέ- 

µενος ἀνάλωτον ἔσχεν αὐτὴν διὰ τὴν ἐπίνοιαν τοῦ τε- 

χνίτου. Τρίτον δὲ σπήλαιον χατὰ τὴν Σελινουντίαν 

χώραν κατεσχεύασεν, ἐν ᾧ τὴν ἀτμίδα τοῦ κατ’ αὐτὴν 
πυρὸς οὕτως εὐστόχως ἐ προ ᾱ ὥστε διὰ τὴν μαλακό- 

τητα τῆς θερµασίας ἐξιδροῦν λεληθότως, καὶ κατὰ µι- 

κρὸν τοὺς ἐνδιατρίβοντας μετὰ τέρψεως θεραπεύειν τὰ 

σώματα μηδὲν παρενοχλουµένους ὑπὸ τῆς θερµότητος. 

(8) Κατὰ δὲ τὸν Ἔλρυκα πέτρας οὔσης ἀποτομάδος εἰς 

ὄψος ἐξαίσιον, καὶ τῆς κατὰ τὸ ἱερὸν τῆς Ἀφροδίτης 

στενοχωρίας ἀναγκαζούσης ἐπὶ τὸ τῆς πέτρας ἀπόκρη- 

µνον ποιήσασθαι τὴν οἰκοδομίαν, κατεσχεύασεν ἐπ) 

αὐτοῦ τοῦ κρημνοῦ τοῖχον, προθιθάσας παραδόξως τὸ 

ὑπερκείμενον τοῦ κρημνοῦ. (5) Ἀρυσοῦν τε χηρίον τῇ 

Ἀφροδίτη τῇ ᾿Ερυκίνη φασὶν αὐτὸν φιλοτεχνῆσαι πε- 
ριττῶς εἰργασμένον καὶ τῷ κατ᾽ ἀλήθειαν κηρίῳ ἅπα-- 

βεΥ χειρήτως ὣμοιωμόνον. Ἄλλα τε πολλά φασιν αὖ- 
τὸν φιλοτεχνῆσαι κατὰ τὴν Σιχελίαν, ἃ διὰ τὸ πλῆθος 

τοῦ χρόνου διέφθαρται. 

ΗΧΧΙΧ. Μίνως δὲ ὁ τῶν Κρητῶν βασιλεὺς θαλατ- 

τοκρατῶν κατ ἐχείνους τοὺς χρόνους, καὶ πυθόµενος τὴν 

Δαιδάλου φυγὴν εἰς τὴν Σικελίαν, ἔγνω στρατεύειν ἐπ᾽ 

αὐτήν. 

λογον, ἐξέπλευσεν ἐκ τῆς Κρήτης, καὶ κατῆρε τῆς Άκρα- 

γαντίνης εἰς τὴν ἀπ᾿ ἐκείνου Μινῴαν καλουµένην. Άπο- 

/ λ 2. ή 

Ἡαρασχευασάμενος δὲ δύναμιν ναυτικὴν ἀξιό-- 

βιέάσας δὲ τὴν δύναμιν καὶ πέµψας ἀγγέλους πρὸς 

Κώκαλον τὸν βασιλέα, ἐξήτει τὸν Δαίδαλον εἰς τιω-- 

ρίαν. (5) Ὁ δὲ Κώκαλος εἰς σύλλογον προσχαλεσάµε- 

νος καὶ πάντα ποιήσειν ἐπαγγειλάμενος ἐπὶ τὰ ξένια 

παρέλαθε τὸν Μένω. Λουομένου ὃ) αὐτοῦ, Κώκαλος 

μὲν παρακατασχὼν πλείονα γρόνον ἐν τῷ θερμῷ τὸν 

Μίνωα διέφθειρε, καὶ τὸ σῶμα ἀπέδωχε τοῖς Κρησί, 
πρόφασιν ἐνεγκὼν τοῦ θανάτου, διότι κατὰ τὸν λουτρῦνα 

ὠλίσθηκε καὶ πεσὼν εἷς τὸ ὁ ομόν ὕδωρ ἐτελεύτησε, 

(5) Μετὰ δὲ ταῦτα οἵ μὲν συνεστρατευµένοι τὸ σῶμα 
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οοπΗποραπίας, ἱΠ Ῥοἱαρας ἀοοίάϊ. Ῥαίον αὐίσιη ρα]απα 

δΗΡΓὰ ΠᾶΓ6 ΥοΠίαπς αἱαδ(πα ἰάδη[ίάσμα αθαἲς ἵπγοταης, ἵπ- 

οο]απαῖς ἵη Βἰοἰ]αη (γα]θοί.  Οπαπι(ΠσΠ1 γοτο ἱηδο]οης οςί 

οἱ αρδινάα πα] α5 (Ρα: πασγα[ἷο, που ἀαχίηιας {απηοη ρνα-- 

{ογθιπάαιη 6556. 

ΗΧΧΝΥΠΙ. Ραάα]α5 Ρρούγο αραἆ Οοσα]άπι οἱ Βίσαπος πηα]- 

ίαπα {επρουίς οοηδιηηςί{, οἱ οϐ ατίῖς οχοσ]]οη/ίίαπα ΤΠ ππᾶστα 

{αἱ { αποἰογῖ(αίο οἱ Ποπογς θἱηρα]ατί.  ΕάἰάΙ{ οίαπη Ἰῖο ορετα 

ΠΟΠΗ], ο αἆ Ἠάπο 4ποααθ ἀΐσπα ρογπηαποπί. ἵΝαπι ἴπ 

(εγπ(οτίο Μεσατίαἰς σο]γπιρείμταπα, αἱ νοσαίατ (1. ο. ρθςῖ- 

ΠΈΠ]), πηῖγα Ιησοηῖϊ φο]]ογέία [οοίΙέ, ος απα πιαρηας Παγίας. 

ᾳπθπι Α1αβοπδΏι πομηπαη{, ἴπ πΊαΓα Ργορίπ(πΗπη 86 Ργο(απά 1! 

(9) Ῥοιτο Ιπ Ασηϊσεηίϊπο, ααὶ πππο αἆ Οαπιΐσαπι γοσαία, 

αΡγΟ ΊΙΤΡΕΠΗ ἵη ρείγα οπΙΠΙΕΤΩ Παπ (ἱθδίπαη. οί γἱ π]]α οἩ- 

Ρίεπάαπι Φάϊβοανα. Ταῦὰ αγοίαπα εΠΙΠα δ{ ΠρχιοδΗπῃ 60 Εροῖέ 

ἁά παπα, αἱ α παπι απί (πα ἴαου Ποπηίππα ργαδἰάῖο ἀθίοπιάϊ 

Ροββεί. (3) Ι4εο τερίαπη ἵῃ ϱα 6οσα]α5 οχδίγαχίέ, ορεδαυο 

Πίο τουοηα[ίας, Ρε; απο αγομΙίαο 5ο]]ογίίαπι {αοἷ]ο {πίας, 

οοηβοιγαγ{ί. ΌΤονίίο βρεί απη ἵπ ἵθττα οπδίογπι αὖογ- 

ΠΑΥΙΕ, ἵῃ 410 ΝΔΡΟΤΕΠΙ, ἃ 5ΙΡΙΕΙΤΑΠΕΟ ἰδίίο ἶσης οκα)δίαή- 

ίθπα, {8ηλ ἀαχίτο εχεερίέ, αἱ ἴθηστο 5οηβίηι σαἱογο δαάος 

ο]ἱοσγείας, εἰ πα γο]αρίαίο απαἆσηα [ΠὶΡί νογδαμ{ππι 60Υ- 

Ρουα ραι]αίἵπῃ, δίηο ε]]α [ογγοτί6 ππο]θείία, οπτανοηίαν. (4) 

Ργαενεα , (παπα 6αχίΠῃ ἵπ Έγγος πἰπηϊς οΟΠ/ΓΡΟΒΙΙΠΗ οἱ ρΥ0- 

οεΙδΗπα ε58εί, αηριςίίααιθ οἶτοα {απιρ]απι Ὑεηοιίς ΠΟΠ. Π]ςί 

ἵη. ργοροΙρ]ηῖς αἀϊβσατο 5ἰπεγοί, ππΠγΟ οἴγομπι ργοἱρίία 

ἀποίο, ΦΙΠΙΠΙΠΗ γαρί5 αγεᾶπη ΠΩΙΓΙΙΗ αἆ πποάπα απηρ][αν[ε. 

(5) Αγθπὰ 4ποσπε [αγάπη Ἐγγοίηας Ὑεποιί ἱησοπίο αἱ αγίΠ- 

οἱο π]ασπο {αμγίοανϊέ, Υετο οἱ πα(αγα]ί (αγο {απη αβθἰηιί]σῃι, 

η εχίτα Ιη{αοηῖς αἰεαπῃ 655αί. Μα]ία ἵπεαροι αἰία 5ο]- 

Ιογίεν ἵη Βίοί]]α εχεσῖέ, απδ) {πιροτίς Ιοηφίπαιἶίας οοτγηρίέ. 

ΗΧΣΧΙΧ. Οείεγαπι ΜΙΠΟςΡ, τε Ογαίοηρίστη, αἱ πιατῖ ἔππο 

Ππρεταραί, απυπη 4θ Ώαάα]ϊ ἵπ ΒΙο]Ίαπα σα οορηοτίςεεί, 

Ρεβαπῃ Ἱηβιι]) (αοαξςδειε ἀθοτονΙί. ΟπΠῃ πάσης 6150 οἱ ή- 

β{ιιοἱβθίη]α οἰᾶδδε 6ρ)θδδΙ5, αά οσα Αρηϊσοπηϊ ἱτασίης 

αγῃεπι αρρι{, ἆπσο αΏ {ρ5ο Μπο γοσαίαγ. ΕχρορίΗς απίσπι 

οορΙῖδ, Ρ6Γ παπ{ο5 αἆ Οοσα]πίῃ πιο Ώαάαἱαπι αἲ 51) - 

ΡΙἰοπΠ1 αχροβοΙ!. (2) Οοσα[α5 νοσαίο ο οοοφαίαπι Μίποί 

οπηηία 896 [αοίπίσηι ῥΓοπιίθης, Ἰορβρίίαθας οι ο[βεῖϊς 

ἀοπιπ]οεί : αἀαππαθ Ῥαἱήθιη ησγαρδιι5 ορθοί, πηἰπαϊς ἀῑμι ἴπι 

Ώιογπιῖς ἀθίοπίήπα εα]οιῖς ὠδία Ἠοππίπθμι οαοσανς; εί 

ἑαάαγετο ΟΓ6{εηΣΙΡΗ5 τοάά[ίο, Ἠαπο ππον{ῇ σα δατη ργαροχιυέ, 

ααοά ον Ἰαργίσο ἵπ (ουνίάας ασυᾶ5 σαδΗ πηοτίοπα ορροβἱδραί. 

(9) ΜΗΠΙΩ οδο 5οοἵ σοτρις ἀα[απείί πιαρηΙ[ιές 5ορο ης, 
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τοῦ βασιλέως ἔθαψαν µε Ἰδλεπροτᾶς, χαὶ διπλοῦν τά- 

φον οἰχοδομήσαντες, κατὰ μὲν τὸν κεκρυμμένον τόπον 

ἔθεσαν τὰ ὁστᾶ, χατὰ δὲ τὸν ἀνεωγμένον ἐποίησαν 

Ἀφροδίτης γεών. Οὕτος ὃ δ) ἐπὶ γενεὰς πλείους ἐ ἐτιμᾶτο, 

θυόντων τῶν επώρίων ὡς Ἀφροδίτης ὄντος τοῦ νεώ;: 

(4) χατὰ δὲ τοὺς νεωτέρους καιροὺς χτισθείσης μὲν τῆς | 

τῶν Ἀκραγαντίνων πόλεως, Ἰνωσθείσης δὲ τῆς τῶν 

ὀστῶν θέσεως, συνέθη τὸν μὲν τάφον καθαιρεθῆναι;, τὰ 

δ) ὁστᾶ τοις Κρησὶν ἀποδοθῆναι, Θήμωνος δυναστεύον-- 

τος τῶν ΑἈκραγαντίνων. (6) Οὐ μὴν ἀλλ' οἱ κατὰ τὴν 

Σικελίαν Κρῆτες μετὰ τὴν Μίνωος τελευτῆν ἐστασία- 

σαν διὰ τὴν ἀναρχίαν' τῶν δὲ νεῶν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν 

Κώκαλον Σικανῶν ἐμπυρισθεισῶν, τὴν μὲν εἲς τὰς πα: 

τρίδας ἐπαάνοδον ια ρωσααν χρίναντες δ' ἐν τῇ Σικελία 

κατοιχεῖν, οἳ μὲν ἐνταῦθα πόλιν αῷ Ἂν ἀπὸ τοῦ 

βασιλέως αὐτῶν Μινώαν ὠνόμασαν, οἱ δὲ διὰ τῆς με- 

σογείου πλανηθέντες καὶ καταλαθόµενοι πλορην ὀχυρόν, 

ἔχτισαν πόλιν ἣν ἀπὸ τῆς ἐν τῇ πόλει ῥεούσης πηγῆς 
ϱ) { 3 [ο Ἡ) ο] Δ Δ ζω 

ὠνόμασαν Ἔγγυον. (6) Ὕστερον δὲ μετὰ την τῆς 

Τροίας ὅλωσιν Μηριόνου τοῦ Κρητὸς προσενεχθέντος 

αρ Σικελία», προς: εδέξαντο τοὺς χαταπλεύσαντας Κρῆτας 

διὰ τὴν ο... καὶ τῆς πολιτείας μετέδοσαν’ ὅρμώ- 

µενοι ὃ) ἐξ ὀχυρᾶς πόλεως καὶ χαταπολεμήσαντές τινας 
(ἡ Ἀεὶ 

ϱω 3 / Δ ο 

μᾶλλον αὐξανόμενοι, χαὶ κατασνευμσαντες ἱερὸν τῶν 

τὸν περιοίκων, ἵκανὴν κατεκτήσαντο γώραν. 

δὲ 

Μητέρων, διαφόρως ἐτίμων τὰς θεάς, ἀκαβήμα σι πολ- 

λοῖς κοσμοῦντες τὸ ἴε ερὸν αὐτῶν. Ἐ αὗτας δὲ ἀφιδρυθῆναί 

φασιν ἐκ τῆς Κρήτης, ὃ διὰ τὸ χαὶ παρὰ τοῖς Κρησὶ τιμᾶ- 

σθαι τὰς θεὰς ταύτας διαφερόντως. 

ΙΙ ΧΧΧ. Μυθολογοῦσι δ᾽ αὐτὰς τὸ παλαιὸν θρέψαι 

τὸν Δία λάθρᾳ τοῦ πατρὸς Κρόνου: ἀνθ᾽ ὧν αὐτὰς εἰς 

τὸν οὐρανὸν ἀναθιθασθῆναι χαϊὶκαταστερισθείσας ἅ ἄρχπους 

προςαγορευθῆναι' περὶ ὧν καὶ τὸν Ἄρατον συμφωνοῦντα 

τούτοις τεθειχέναι κατὰ τὴν τῶν ἄστρων ποίησιν, 

ἔμπαλιν εἰς ὤμους τετραμµέναι" εἰ ἐτεόν γε 
Κρήτηθεν κεϊναί γε Διὸς µεγάλον ἱότητι 
οὐρανὸν εἰκανέθησαν, ὅ µιν τότε κονρίζοντα 

(Δίχτῳ ἐν εὐώδει ὄρεος σγεδὸν ᾿Ιδαίοιο 
ἄντρῳ ἐγκατέθεντο καὶ ἔτρεφον εἰς ἐνιαντόν ») 
Διχταῖοι Κούρητες ὅτε Κρόνον ἐψεύσοντο- 

(9) Οὐκ ἄξιον δὲ παραλιπεῖν τὴν περὶ τὰς θεὰς γνείαν 

τε χαὶ τὴν κατ’ ̓ ἀνθρώπους ἐ ἐπιφάγειαν. Τιμῶσι ὃ᾽ αὐτὰς 

οὗ µόνον οἳ ταύτην τὴν πόλιν οἰκοῦντες, ἂλ λὰ καί τινες 

τῶν ἄλλων περιοίκων θυσίαις τε ο ο έσι χαὶ ταῖς 

ἄλλαις τιμαῖς ἀποσεμνύνουσι τὰς θεάς. (5) Ἐνίαις δὲ 

πόλεσι καὶ πυθόχρηστ οι γρησ σμοὶ προσέταξαν τιμᾶν τὰς 

θεάς" ἔσεσθαι γὰρ τοῖς τοιούτοις τούς τε τῶν ἰδιωτῶν 
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βίους εὐδαίμονας καὶ τὰς πο. σου Τέλος δὲ 

Ἐρρδαιούσης ἐπὶ πολὺ τὶς χατὰ τὰς θεὰς ἐπιφανείας, 

οἳ μὲν ἐγχώριοι πολλοῖς ἀναθήμασι γρυσοῖς καὶ ἄργυ- 

ροῖς διετέλεσαν τιμ. ὄντες ὄχρι τῶνδε τῶν ἱστοριῶν ἴρα- 

φομένων. (4) Νεὼν μὲν γὰρ αὐταῖς κατεσχεύασαν οὗ 

µόνον τῷ µεγέθει διάφορον, 

τῇ κατὰ τὴν οἰκοδομίαν θαυμαζόμενον' οὐκ ἔχοντες γὰρ 

ἀλλὰ καὶ τῇ πολυτελεία 
. υ 

ΔΙΟΔΟΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Δ. (8ο 945. ] 

ρεμηϊηιησιιθ ΠΠ! δερι]ογαΠα οχθἰγαηξ, ου]αΡ ἱπίρτίοτα Ίο0ο 

ο5ρα τουοπάυη{, αρογίίονε Ὑοποτίς ίΘΠΙΡΙΗΠΗ οἱσαηί : ααοά 

εεα ῬεουΠαπ ον Ὑεπογί οοΠΡεσγα(ΙΠα, ρε πππ]ίας ορίαίος 

ασ ΠΠοαπΙρς 1Ρί ρ1ου]15 η Ἠοποτς οἱ οα]έα Γα1{. (4) Ῥορίεα, 

π1Ώο Ασηϊσοπιπογαα εοπάία, αὈῖ 0558 Πίο ἀοροβίία ἵππο- 

{πστο, Ἠσο (πάσι Οταίεηεῖρις τοπιίδρα, αἱ Ὀδίυπη (απάϊ- 

{15 κα ρίαίαπα αἱ, σπ1π1 ΤΠοίοῦ Ασιησοηηις ΙπροταΓεί. (5) 

Οτείθηςες αίθπι α ἨίποῬ ἵῃ ΒιοΠίαπα {ταάαοί, Ύπάπα γθρθ 

ἀεδμίεγοηίατ, 8εάΠίοηαπη Ἰπίαι 5α οχοϊίαγαπί. 56ά ααοά 

η8γθς ἃ βἰσαΠΐ5, Οοσα]ί δαβά[Ις, ΙΠοεηδα» ο556η{, ἀθδρεταίο 

1η ραίγίαπη τούῖέα, 1π ΦΙοἴ]]α Παρίίατο ἀθοταγοαγιπί. Ῥαΐ5 6ο 

υγρθπα οοπαἰα({, σπαπα α γορῖς ποπαῖπθ ΜΙποἄΠΙ γοσατυηί; 

ρα185, πηαθετγαπεῖς Ῥοτασρτα[ῖ5, ΠΙΙΠΙΗΠ παοία Ἰοέμπ. 

ορρίάἁπι α δοαατίεπίο 1ο [οηίο ἘΠΡγΙΙη ἀεποπηϊπαίαπη 

οοάἱβοαταπ{. (6) ῬΡοδίεα ροδί Τνοίος αχοΙάἴατα, ΜοτΙΟΠΘΠΑ 

Ἰη Φἰο]]ίαπα ο]εοίππα ΟΠ Ογείεηδίρα5, ααοά σεη/[]ες οβ6οηί, 

ἵη οἰν]ία[ἶδ 516 οοΠΙΠΙΙΗΙΟΠΕΠΙ 5αδοθροταπέ, Τηίθϊπα 4 πω 

οκ α/ϱ6 πηυη[ία γο]αί αγζθ εγαρίίοηεπι (αοϊσηί, αἱ απ ἆθίη 

βΩϊππογιπη Ίοσα ςαβίσιηί, πηθάίοσγθπα ἱετγα ἀἱοηαπι οἱῃ] 

οοπιραΓαΠ! : (7) οἱ δαρίπάο πιασίς απιρΠ[οαὰ ορίρας, ἵαπι- 

ΡΙαπι Μαἱπίρας «άϊβποαπε, οχααϊςίίοαιαο γεποταβοπί5 ομ]έι 

αἱ ἀοπανίῇς ἆθαξ Ἰα50θ ρτοδοφπ Πές, Θα εχ Οτεία, 1π αιια 

Ργο ρα Ποπονεμία το]σίοπα, ἰγαηξ]αίας Ρεγμραηῖ. 
. 

ΧΧΧ. ΑΌ 15 1ογοπι αποπάαπα οἶαπά Φα{ίΠτπο πυ(γέσπι 

{αὐιῖ5. ργοΙίαπα οδί. Τα ου]α5 ταση σιοίαπα αἆ οώ]απα 

ογεείῶ οἱ Ἱπίαυ βἶάεια οο]]οσαία, ΠΥΡΑΓΙΠΗ ΠΟΙΠΘΗ οΏΗπιιθ- 

π]π{. Ώο αἶρας Αταίΐας απο(πθ οοπδεμίθποα Ἠϊδόρ 1 5ιιο 4ο 

αδίτῖ Ροσπιαίο εαΠ : 

ΟἨνογβοδ61ιο σογαη{ ΠΙΙΠΙΦΤΟΣ. οἱ ογοάστο {ας οί, 

Παρρίΐογ ο Ογεία »ίο[]αίάπι Ἰπας νεχῖΐ αἆ αχοπι 

5Ι)]1πηςς : (ααπάο ῥτίπιφγα ίεπροτε νίίῶ, 

Οµτοίες Ὠ]οίαω {ποϊίο Ῥοδαογα 58 απίγο, 
ηΟΠ Ῥτουσι] α Ώθιποτο Ιά8ο, {οίάπιααθ ρογαππαπα, 

οἰαπη Ῥραΐνο, 5ο]οΙ{15 εἰαάῖς Ῥανετο {επθ]]απι. 

(9). Ραποιπιοπίαπη Πίαααθ Παγαπα ἀθαγαπῃ αἱ Ἱπίαυ ΠΟΙΙΙΠΕΡ 

εθ]ευγ]ίαίεπη ργαἑοτίγο 5ἴἰοπί]ο Παιιὰ σα η {ογθί. Ποπογαπί 

Γ οα5 ηοη ἰαπίάα Ἠπ]ας Ἰποοία αἲβίς, 5εά ποππ]Ι δη 

ΠΠΙΠΠΠΟΓΙΠΙ θα0ΓΙΠΟΙΙ8 πιαση][οῖς αμΐδαια οι]ίά5 τοιρῖοςί 

ομαίς ἀογεποταπίαν. (9) Ωπἱραδάαπι οαἰίαπα οἰγιαῖρας 

ΑΡοΙΠϊ5 τοδροηδα Ιαβδογυηί αἱ ἆοας Ἠα5 Ιοπονῖρις5 ΡΓΟ56- 

αἀοτοπίαγ. Ηὶ5δ οπΊπι τοπ Ρρηϊγαπα Ῥοβίαπι {οτᾶο, εί Ριι- 

Ρ]ΐες πΙ]]ῖ5 ποη. οοπηπιοά!5 οχαροΓγαηίοΠι. Ἐί ἰαηάσιι αευ 

το]ἱσῖο Ιθίαγαπα Ἱπογορη]έ, αἱ ααγοῖς ἱρδᾶς ἀοπαγίϊς αγσεη{εἶβ- 

απο αἆ Ίου οοπ{ίπΠο {θηΡΙΙ5, 4ο Ἰῶ6 α ποβῖβ γαθθηδεΠί!, 

ἸπάΙσοπα) οολοποςίαγίη{. (4) ΤεπΙρΙΙΠὰ οΠΊΠῃ εἶδ ἐοΠΒίΓΙΧ6- 

ταηί ΠΟΠ πηο]ο (απίαπα αἀδιδίασι, δε αἀἰποα{{οηί5 αποσιιε 
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χατὰ τὴν ἰδίαν χώραν λίθον ἀξιόλογον παρὰ τῶν ἆστυ- 

γειτόνων Ἁγυριναίων ἤγαγον, τῶν μὲν πόλεων διεστη- 
χυιῶν ὡς ἑκατὸν σταδίους, τῆς δὲ ὁδοῦ δι Ἶς ἀνάγκη 

χοµίζεσθαι τοὺς λίθους ὑπαρχούσης τραχείας καὶ παν- 

ὅ τελῶς δυςπορεύτου: δι’ ἣν αἰτίαν χατασχευάσαντες ἁμά- 

ξας τετρακύχλους ἑκατὸν ζεύγεσι βοῶν ἐκόμισαν τὸν 

λίθον. (5) Διὰ γὰρ τὸ πλῆθος τῶν Ἱερῶν χρημάτων 
εὐπορούμενοι, τῇ δαψιλεία τῆς εὐπορίας περι τῶν 

ἀναλωμάτων: βραγὺ Ὑὰρ πρὸ ἁμαν είχα] αἱ θεαὶ βοὺς 

10 μὲν ἱερὰς τρισχιλίας, χώρας δὲ πλῆθος ὥςτε λαμθάνειν 

μεγάλας προσόδους. 
ΙΧΧΧΙ. Ἡμεῖς δὲ περὶ τούτων ἀρχούντως διελη-- 

λυθότες περὶ Ἀρισταίου γράφειν ἐγγειρήσομεν. Ἂρι- 

σταῖος γὰρ ἣν υἱὸς μὲν Ἀπόλλωνος καὶ Κυρήνης τῆς 
15 Ὑψέως θυγατρὸς τοῦ [ηνειοῦ: περὶ δὲ τ 

αὐτοῦ μυθολογοῦαί τινες οὕτως. 

τῆς γενέσεως 
Ἀπόλλωνα, περὶ τὸ 

Πήλιον τρεφοµένης κόρης ὄνομα Κυρήνης διαφερούσης 

κάλλει, ἐρασθῆναι τῆς παρθένου, καὶ μετενεγχεῖν αὐτὴν 
.ω / 3 / λ / 2 δι λ Να 

τῆς Λιθύης εἰς ταύτην τὴν γώραν, ἐν ἡ κατὰ τοὺς ὕστε- 
30 ρον χρόνους τινὰ χτίσαντα πόλιν ἀπ᾿ ἐκείνης ὀνομάσαι 

Κυρήνην. (5) Τὸν δ) οὖν Ἀπόλλω κατὰ ταύτην τὴν 
χώραν ἐκ Κυρήνης γεννήσαντα υἱὸν Ἀρισταϊον, τοῦτον 
μὲν νήπιον ὄντα παραδοῦναι ταῖς νύμφαις τρέφειν' ταύ- 

τας δὲ τῷ παιδὶ τρεῖς ὀνομασίας προςάψαι" χαλεῖν γὰρ 

αῦ αὐτὸν Νόμιον, Αρισταῖον, Αγρέα. Τοῦτον δὲ παρὰ τῶν 

νυμφῶν µαθόντα τήν τε τοῦ γάλακτος πΏξιν καὶ τὴν 

κατασχευὴν τῶν σμηνῶν ἔτι δὲ τῶν ἐλαιῶν τὴν κατερ- 

(8). Διὰ δὲ 
{ λ / οω Ἄ ΔΝ 

τὴν εὐχρηστίαν τὴν ἐκ τούτων τῶν εὑρημάτων τοὺς 

) Αα /Ρ ” λ 3 / 

γασίαν, διδάξαι πρῶτον τοὺς ἀνθρώπους. 

80 εὐεργετηθέντας ἀνθρώπους τιμῆσαι τὸν Ἀρισταῖον ἴσο-- 

θέοις τιμαῖς, χαθὰ χαὶ τὸν Διόνυσον. Μετὰ δὲ ταῦτά 

φασιν αὐτὸν εἰς τὴν Βοιωτίαν καταντήσαντα γῆμαι τῶν 

Κάδμου θυγατέρων Αὐτονόην, ἐξ Ἶς ο. ᾿ΑἈχτέωνα 

γενέσθαι τὸν κατὰ τοὺς μύθους ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν 

(8) Την 
/ [ὰ νλ ς[ λ ν κ» Ἂρ / ο σ Ν ὃ Δ οσο 

τας οι μ5ν οτι χατα το της ρτεμ.οος τερον ια των 

ο τα / ο] -- 3 Α δ/ ο .] 

δὺ διασπασθέντ δ) αἰτίαν ἀποδιδόασι τῆς ἅτυ- 

/{ ο» / 

ἀνατιθεμένων ἀκρωτηρίων ἐκ τῶν χυνηγεσίων προη- 

ολ, τὸν γάμον Χατεργάσκσθαι τῆς Ἀρτέμιδος, οἵ δ᾽, 

ὅτι τῆς Ἀρτέμιδος αὑτὸν πρωτεύειν ταῖς κυνηγεσίαις 

4ΐ ἀπεφήνατο. (6) Οὐκ ἀπίθανον δὲ ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τού- 
τοις μηνῖσαι τὴν θεόν' εἴτε γὰρ τοῖς ἁλισχομένοις πρὸς 

τὴν ἀκοινώνητον τοις γάµοις κατεχρῆτο πρὸς τὸ συντε- 

λέσαι τὴν ἰδίαν ἐπιθυμίαν, εἴτε καὶ ταύτης ἐτόλμησε 
εἰπεῖν αἱρετώτερον αὑτὸν εἶναι κυνηγόν, ᾗ καὶ θεοὶ πα- 

4: ῶι 
/ ο» 3 ’ 5 /' ς / 

ρακεχωρήκασι τῆς ἐν τούτοις ἁμίλλης, ὁμολογουμένην 
4 Φα { 2 λ Μ λ δια ς / / ολ 

καὶ δικαίαν ὀργὴν ἔσγε πρὸς αὐτὸν ἡ θεός' καθόλου δὲ 
πιθανῶς εἰς τὴν τῶν ἁλισκομένων θηρίων µεταμορφω- 

λ δν / ν λ κά λ χ ν Πα σιμ μία 4, : ο» θεὶς ἰδέαν ὑπὸ τῶν καὶ τἆλλα θηρία γειρουμένων χυνῶν 
διεφθάρη. 

ὥς 3 
ϱυ. ΤΧΧΧΠ. Τὸν δὲ Ἀρισταϊόν φασι μετὰ τὴν 

ωὦνος τελευτὴν ἐλθεῖν εἰς τὸ γρηστήριον τοῦ πατρός, 

Ἁκχτέ- 

᾽ Δ 3 /' - . ον λ 3 / νὰ 

καὶ τὸν Απόλλω προειπεῖν αὐτῷ την εἰς Κέώ νῆσον 
/ / .. λ ΔΝ 

µετάβασιν ἐσομένην αὐτοῦ καὶ τὰς ἐσ 

(9) Τὸν δὲ 
Ὁμένας παρὰ τοῖς 

” ο. μ ρω 

Κείοις τιµάς. πλεῦσαι μὲν εἰς τὴν νῆσον 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟΤΙΙ ΠΙΕΡ. τν. 249 

5υπηία αἀπηϊταμί]θ, Χαπιααα απ ἀἱσηιας δἰνασίανα Ιαρῖς ἵη 
τεβίοηο ἴ]α πον βαρρείθτεί, α υἱοιηῖς Πλαπι Ασγγίησοῖς (γαης- 
ρογίατυηί. Η9 (αππεη αγρος ορηίαπη φἰαδ[ῖς ἀῑκίαραπίς οἱ 
σπα γεμεπάμ5 ουαί Ιαρί5, ἄδρονα 41ο Ίσα (Γαηφίέα γἷα ογαξ. 
Ριαιςίτῖς Ιρῖέαν αμαἰίπου γοίαγαπη αἆ Ίος οοπηραγα(ἶς οθΠ{ΠΗα 
{ααίς ΡοΙΠή βάχθαΙη πηα{ογίσπα ἀθάπχογαπί, (6) Θ1ά 5αογῖς 
ομῖπι ορ ρα» αβιηάατθη{, αγαπη οορία δΗπηίας Γα0ἱ]6 51βθ- 

ταγη{. Καπ Ῥα]ο απία Ποδίγαπι ὤἰαίθηι (πα Ῥοίη πα]ία 

οἱ (απίαπη απο 4εσρ Μαβεραηί, π{ πηασηος πάς τοδέας Ρευ- 
ἀἱροτθηί, 

ΗΧΧΧΙ. Ύοτιπῃ 4θ Πὶ5 απία αβαπάο ἀἴσίαπα οδί, Απίςίαοὶ 

Πδίοπίαπι ασστδάἰθιηγ. Απίδίωας Αρο]πο 4ο Όγτοπο, βΙία 

Ηγρεαί, απί Ῥοπαί Π]{α5 ογαί, Πηαία5 ο5ί. Ώο ου]ας σεηθτο µαο 

απογαπάαπα οδί (γαάΙο : ΑΡοΙΙο Ραο]]απα απαπάαπα ΟΥΤΘΠΟΠ 

ΠΟΠΛΙΗΘ, {ΟΥΠΙΗ ρΥαρδίρησπη, απ αἆ Ρο]ίοη. ποηίοπα οά ποσα βα- 

ἴαπ, ΠΙΟΤΘ 6οΠΙΡΙΕΧΗ5, ΠΠ 6ΔΠΏ ΤήΡΥ οἵαπΙ {παπςί, αΏί 

Ῥορίοτο απἰάαἴΏ {απΊΡοΓα ἩΤΡΟΠΙ 6]άς Ποπιῖπο ΟΥΤΘΠΕΠ ο0Ἡ- 

ἀῑα1ι. 

Ἱπ[απίοπι ΝγπιρΗΙς οπιΠοπάαπη ἀθαιί. Πα (πραςδ ΡΙογΙΠὰ 

(9) ΠΠο Αροϊιο παίαπι οκ Ογτοπο ΑπδίσΗπι αἆμαο 

ποπηϊηίρας αρρεΠαταπέ, Αγδίααπι οί Νοπιίαπα γἱάθ]εοί, 

Αστοιτη. Α ΝΥΠΙΡΗΙ5 ο/σο οοαρ]α[ίοΠοαπῃ ]αο(ἶ5 οἱ α1νθατ]Πα 

ἰγιοίαταπα ο{γαγαπησθ ο](1Π1 οἀοσία5, Ῥιῖποερς Ί]]α οΗΠ1 

Ἰοπαϊπίρας οοπηπηπ]σανα{. (9) 9πος Πα]αδηηοά! ἵπγθηίογΙΙΠὰ 

οοπιπιοά1ς Ἱία ἀαπιογιίέ, οἱ ἁῑγίπίς ρατίί6ι ας Ῥασόάπῃ 110- 

ποτίρα5 6ΙΠ1 γοπογατοηίαν. Ἠίπο Απἰδίορι5 ἵη Βωοίίαπι ΡΤ0- 

{οσ15, Αιίοποση ππαπα Οαάπιὶ ΠΠαγαπα ἀαχΙξ, απ Αοίώο- 

ΏΘΙΗ οκ 60 βαδοθρίέ, α Ῥτορηϊ5 οαπΐρας, τἱ ἵπ (αρι]ῖς πανγα- 

ίατ, ἀΠασθταίαπι. (4) 0αµδαπι Ιπ[ογίαπῖ ποπ Ἠαπο 

αἀάμοπηί, ααοά ἵπ ἰεπιριο Ὠϊαπα οἨ ἀαάϊσαίας (ογαΓΙΙΠΙ 

γοπαία οαρίαταπα. αχατία5 πηρίίας ἆοα αππρίτο Ἱπςίίι- 

1956{. ΑΠΙ, αιοᾶ ατία γεηαπάϊ 5ο ΓἰαπαΠα Ῥγαρίατο |αοίας- 

φο{. (5) Νος ἃ Τθτο ἀἰδδεπίαπθειπῃ ο5ί, α{τογῖς ἆσαπα [ασίο 

σταν](αι ο[{οηδαπι. Νάπα 5ἶο αχρ]επάς Ηριάϊπίς στα[ῖα οΙΙ- 

τα ἆθαπῃ α παρ Εῖ5 αΠεπαπῃ Ργῶἆα αΡαδι5 Γαοπΐ; θἶγεα ρυῶδίαη- 

Πογοδῃα Π]α, οἱ 4ῖ 1ρ5ῖ {π ου εθγίαπαῖπθ ῥαἱπλατη σοποράηέ, 

«ο γοπαίοιοπι Ιαοίατο α1δας δἳ : ἵπ πηοίαπα Παπά ἀαρίο 

ΙΤαπι θα οχαικί{. Ῥτοβαβηϊ Ἱίασια ταίίοπο ἵπ Ροδίαταπι, 

απας 6πρ6γθ 5ο]εραί, 5Ρεοίεηι {γαΠ5{ΟΓΠΙΔ{ΙΠΙ 63Π68, αῑἱᾶ5 

{ογαγΙΠά δα μασίοςς, ΙΡ5ΙΠΙ 4ποσιο ἀΠαπίαγιαη[, 

ΙΧΧΧΠ. Ῥο5ί Αοίαοηῖς Ιπᾷθ ΠπΘΟσΠΙ Απίδίωμ5, οοηβι]ίο 

ρατοπ(ῖς οἵασπ]ο,, 4ο 5πα ἵπ Ὅθᾶπα 1ῃδι]αΠ ΠηἰρταΠΙΟΠΘ 114- 

Ῥοπαΐσαιο ἱρῖ αριιά 60605 Ποπογίβις5 ΓΟΡΡΟΠΡΗΙΗ αοθθρίδ5ο 

(οέαν. (2) Ἠ]ας ο1βο Ρτοίδοία5, 4πΙΠΙ (οίαπα ροςίἶ5 αΓοΡΟΙΔΠΗ 
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ςαύτην, λοιμοῦ δὲ τὴν Ἑλλάδα κατασχόντοςποιήσασθαι ] 

τὴν θυσίαν ὑπὲρ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. Γενοµένης 

δὲ τῆς θυσίας κατὰ τὴν τοῦ σειρίου ἄστρου ἐπιτολήν, 
2 ἃ / ο νο / τω, ι 

καθ) ἣν συνέόαινε πνεῖιν τοὺς ἐτησίας, λῆξαι τὰς λοι- 
-.. / 

μικὰς νόσους. (8) Τοῦτο δ᾽ ἄν τις συλλογιζόμενος 
οω λ 

εἰχότως θαυμάσαι τὸ τῆς περιπετείας ἴδιον' ὃ γὰρ ὑπὸ 
ο ο κά ο. 3 

τῶν χυνῶν ἰδὼν τὸν υἱὸν τετελευτηκότα, οὗτος τῶν χατ 
/ Ν 

οὐρανὸν ἄστρων τὸ τὴν αὐτὴν ἔχογ προςηγορίαν καὶ 
/ λ ο 

φθείρειν νομιζόμενον τοὺς ἀνθρώπους ἔπαυσε, καὶ τοις 
2/) 5 3 / οω / / ολ 

ἄλλοις αἴτιος ἐγένετο τῆς σωτηρίας. {4) Λέγουσι δὲ 

τὸν Ἀρισταῖον ἐκγόνους ἐν τῃ Κέῳ καταλιπόντα, καὶ 
λ ο 3 λ 6ὐ 3 λθό οσον ο. Ε μετὰ ταῦτα εἰς τὴν Λιθύην ἐπανελθόντα, ὑπὸ τῆς µη- 

λ 

τρὸς νύμφης τὴν ἀναγωγὴν ποιησάµενον, εἰς τὴν 

Σαρδὼ νἩ λεὺ Ἐν δὲ ταύτ' Μ- Σαρδὼ νῆσον χαταπλεῦσαι. ν δὲ ταύτῃ χκατοιχή 
σαντα. χαὶ τὴν νῆσον διὰ τὸ κάλλος στέρξαντα, φυτεὺ- 

/ ο 

σαΐ τε αὐτὴν καὶ τὸ πρότερον ἐξηγριωμένην ἡμερῶσαι. 
Γεννῆσαι ὃ᾽ ἐν αὐτῇ δύο παῖδας, Χάρμον χαὶ Καλλίκαρ- 

πον. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα ἄλλας τε νήσους ἐπελθεῖν καὶ 

χατὰ τὴν Σικελίαν διατρῖψαί τινα χρόνον, διά τε τὴν 

ἀφθονίαν τῶν ἐν τῇ νήσῳ καρπῶν χαὶ τὸ πληθοςτῶν ἐν 
3. ο / -- ὅ6 να. / 

αὐτῇ βοσχοµένων κτηνῶν φιλοτιμηθῆναι τοις ἐγχωρίοις 
λ Δ .ο 

Διὸ καὶ παρὰ τοῖς 

τὴν Σικελίαν οἰκοῦσι διαφερόντως φασὶ τιμ.ηθῆναι τον 

ο τν ον» ΔΝ δ/ 3 / 

ἐνδείζασθαι τὰς ἴδιας ευεργεσίας. 

Ἀρισταῖον ὡς θεόν, καὶ μάλιστα ὑπὸ τῶν συγκοµιζόν- 
(6) Τὸ δὲ τελευταῖον µυ- 

θολογοῦσιν αὐτὸν εἲς Θράκην παραθαλόντα πρὸς Διό- 

Δ ο. 3 / / 

των τὸν τῆς ἐλαίας καρπὀν. 

νυσον, μετασχεῖν τῶν ὀργίων, καὶ συνδιατρίψαντα τῷ 
- εν 3 ο ο / Ν ο 

θεῷ , πολλὰ οι η παρ) αὐτοῦ τῶν Κρησιμων' περι δὲ 
ΔΝ 3 

τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Αἷμον οἰκήσαντα τινα χρόνον, 
ἄφαντον γενέσθαι), καὶ τυγχεῖν ἀθανάτων τιμῶν οὐ µόνον 

ἐνταῦθα παρὰ τοῖς βαρθάροις, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς Ελ- 

λησι. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ Ἀρισταίου τοῖς ῥηθεῖσιν 

ἀρχεσθησόμεθα, 

ΙΧΧΧΙΠΙ. Περὶ δὲ Δάφνιδος καὶ Ἔρυχος πειρα- 
/ . 3η / εἰ λ / 

σόµεθα διελθεῖν. ᾿Ερυκά φασιν υἱον μὲν γενέσθαι 

Ἀφροδί ὶ Ῥού θασιλέ νὸς ἐγγωρίου δόξ φροδίτης καὶ Ῥούτα, βασιλέως τινὸς ἐγχωρίου δόξῃ 
ο. .ϱω λ / 

διαφέροντος” τοῦτον δὲ διὰ τὴν ἀπὸ τῆς μητρὸς εὐγέ- 

νειαν θαυμασθῆναί τεὐπὸ τῶν ἐγγωρίων καὶ βασιλεῦσαι 
/ μο / -./ ολ ν Ἄ 2ζιόλ µέρους τῆς νήσου. Κτίσαι δὲ καὶ πόλιν ἀξιόλογον 

ὁμώνυμον αὑτῷ, κειµένην ἐπίτινος ὑψηλοῦ τόπου: κατὰ 
δὲ τὴν ἄχραν τὴν ἐν τῇ πόλει τῆς μητρὸς ἵερὸν ἱδρύ- 

σασθαι, καὶ χοσμἣῆσαι τῇ τε κατασχευἥ τοῦ νεὼ καὶ τῷ 
(5) Τὴν δὲ θεὸν διὰ τὴν ἀπὸ 

ο 5 / ο να ον ρα Ἂν το τῶν ἐγχωρίων εὐσέθειαν καὶ διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ τεχνω- 

΄ ο. 3 { 
πλήθει τῶν ἀναθημάτων. 

οω ϱω λ /’ 

θέντος υἱοῦ τιμὴν ἀγαπῆσαι περιττότερον τὴν πὀλιν" 

διόπερ αὐτὴν Αφροοδίτην Πορυχίνην ὀνομασθῆναι. Όαυ-- ϱρ αὐτὴν Ἀφροδίτην Ερυκίνην ὀνομασθῆναι. 
ἕως 3 .] Δ 

μᾶσαι δ᾽ ἄν τις εἰκότως ἀναλογισάμενος τὴν περὶ τὸ 

(2) Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα 
ο λ / 
οια περιστα- 

ς ν --ὖ ος ον {4 

ἱερὸν τοῦτο γενοµένην δόξαν. 
/ Ε) / - ο / / 

τεμένη ἀνθήσαντα ταῖς δόξαις πολλάχις 
πα ου ”- ο 

σεις τινὰς τεταπείνωται, µόνον δὲ τοῦτο τῶν ἐξ αἰῶνος 
3 Ἡ νὶ ν 6 ὐδέ ον γ . 

ἀρχὴν λαθὸν οὐδέποτε διέλιπε 
3 / αλ ον 4’ οω ο 2ζ / 

τοὐναντίον ἀεὶ διετέλεσε πολλῆς τυγχάνον αὐξήσεως. 
Μ ΜΕΝ Ν τ { ο ΕΝ δ48 η Ν ν ὃς 

(4) Μετὰ γὰρ τὰς προειρηµένας ὑπὸ Ἔρυχος τιμὰς ὕστε 
/ 3 /{ νι 

ρον Λἰγείας ὁ Αφροδίτης πλέων εἰς Πταλίαν καὶ προς- 

ό 3 αλ λ 

τιμώμενον, ἀλλὰ χαὶ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΘΤΟΥ ΒΙΡΛ. Δ. {556 3569) 

μορυ]αγθίν, Ρτο βα]Ηίθ ΟΠΙΠΙΙΠΗ (γάροογάΠΙ ρογίαν]{. 

Οππη(6 βασγάη []αά οἴνσα ΒΙγῆ ουέαπα ρθγαρογοίΗγ, ἵῃ 4 µ6Πι 

(3) ΒΙη- 

Ρυ]αΓοΠα Ἠ8ηο ΤΟΓΙΠΑ ο0ΠΥΘΓΦΙΟΠΕΙΗ δἱ απὶς Ροπί{ας οκαπηί- 

Ε(εδίαγάη Παίς ΙηΟΙ41έ, ΡοβΗ]απ[ία Πποπα Παριέ. 

ποί, πηεηίο ἀθμι]τοίαν. Ου] απ βΗσπα α οαπίρας ἀἱδορι- 

ΡΙΠΙ 141, 16 οῶ]ερία βἰάπβ, οαπίδ ποπιπθ αρροβαίαπι, 

απο Ποπαἱπίρις οχ{απα α[[ογγα ῥρη(αίατ, πσαγ{έ , οἱ ΠΊΟΥ- 

{α]ναςδ ΠΟΠ ραποῖ5 αποίο. εα]αῖς οχι. (4) Ῥτοσοπίο 

ἀείηοερς ἵπ Ο6α τοµσία, Τη Τήργαπη αἆ ΠΠαίΤΘΠΩ ἨΥΤΗΡΙΑΠΗ 

τεπηθαγΙ{, ας ἀε]πάς 8οἱγεης ἴη βαγάϊπίαπι (ταηβτηϊθίί, Θ8ΠΙ- 

απθ, ρι]ομίαάίπο Ἱπδα]α οαρίας, Ἱηπαρίαπάαπι θἱρί ἀε]θ- 

δίέ, αἱ ΡἱαΠ{ϊ5 οχοοΙθΏ5, απίοα Ῥαιματαπα οἱ αριορίοπι αἆ 

ΠΙΦΠΡΘΙΘ{ΙΟΓΕΠΗ ου]{Η5 ταβοπείη ἐγαάαχίί. ὉΡί οἵαπα ἀαογαα 

(6) Ῥοεί 

ἀἶίας αποσιθ Ἱηβυ]ᾶς αθρθβαῖ{, αἱ 1π Φἱοἶ]α αΠαπαπιά(α. θιι0- 

51. 

Ρατθης ΠΠονΙΠη [αοίας αδί, Ονατπαί οἱ Οα]σατρί. 

Η]ο αρετίαίο (Γασυπη οἱ πια] έπάΊης ροσογπι αἀάι- 

ος, 5οΠεγία 51 Ῥοπεβοία Ἱηςα]απῖς ποία [οοΙί. Τάδοφαθ 

ΒΙΙΩΙΩΟΡ Αγβίσρο Ἠοπογθς ἴαπι αἲἲ 5ου], ἔππω Ἱπρνίπηίς απϊ 

(6) 
Αά οχίγεπ]αΠι ἵη ΤΗναθΙάΠΙ αἆ Βασσοπαπῃ Ργοίεσίας, οτρῖο- 

{υαοίας ο1ἱγα οοπιροτίαπί , {απαααπι 46ο οχλήραθγιη{. 

τΙΠΩ ραΓ{166ρς {αοίας οδί, οἱ Ρει {αΠΙΙΠΑΥΘΠΙ 6ἱΠῃ ἆθο οοἩ- 

βιθίιά(πεπα απο Τογαπ] πια]ίαγά Γη ουσπΙΠοΠεπι 8Ώ 60 Ρεί- 

οορίε. Ούπιάπο αἆ Ηῶππαπι, άπεπῃ γοσαηξ, πποπίδπα αΠσααπ]- 

αἷα Παρίίαδδαί, οχ πιογίαΠππη οσα]ίς {απάσηι αβταρίαις (Η1{: 

ο] ἀϊγίπος ποπ πποᾶο Ῥαϊβαγορ ἴ]]ο σεηίθς., 564 οίαπῃ αγοροὶ 

ΏσΠοίας ἀθάϊσαταηί, Ὑδγατα ἆθ Απὶδί8ο Ι41Ώ ἀἱΟΙΙ5 ορπίθη{ 

ΘΓΙηΠΒ. 

ΙΧΧΧΠΙ. Ναπο ἆθ Ώαρμηίϊάο εἰίαπα εί Έτγερ ααᾶάατη Γ6- 

{εγγο πορίς απίπηας θδἰ. Ειγόοεπ Ψεηογίς αἱ Βία τεσι[ῖ 

ου/]αςάαπα ΙΠπάΐσεπορ ϱ]ογία 5 Ιηβῖσηϊς ΠαΙπῃ Γαΐδδο ῬετΠ]- 

Ροπί. 15 (αἱ ἰταάατ) απ] οϐ σθηθτί5 πιαἴετηϊ ποβΙΠ(αίθιη 

πηαρηϊ Πεγεί αὓ Ιπ6ο]Ι5, ραγίθιη Ιηςιι]ῶ γασίο οΠΙ Ιπαρογίο 

Ροββϊἀθραί. Οἱ 5αϊ 4αοααθ ποπηπἰς πτῃθπι αιά πιθςΙο- 

έΤΘΠΙ 1η θ1ίο άποάαπα Ίοοο αρἀϊβοαν]ί : ἵῃπ ου]α5 ατζθ {σπι- 

Ρ]απι πια(εῖ εομαἰα1ί »οπιπἰ(αθαρραταία αἱ ἀοπατίογαπῃ οορῖα 

οχογηαν. (9) Ῥεα Ιἰρίίατ οϱ. Ρρἱείαίοπι ΙπορΙαΓΙΠ1 αίαιιε Ἠο- 

ΏΟΓΘΒ α [11ο βἱῖ ἐπριίος οἰγιίαίαια Ἰαης ἀΡΡΓΙΠΙΕ 64Γ8Π1 Ὦὰ- 

Ροραί, αἀθο αἱ Ύεπας ΕΤγοίΠα Ἰμάς εοσηοπαϊηα εί”. Ἐαπί 

μα] 15 το]ἱσίοςί πια]οδίαίθπα 5ἱ ας αθουγα(ἰα5 Ροηρίίαί, πιοτῖία 

Π]αά αἀηϊτα(ίοπο Ργοβοφπείαγ.. (9) ΑΙία οπίπι βασγατία ρορί 

σ]ονία Ἱπογθηιοπία αἀγοιδὶ ρεί5ῶρε οὔδις Ιαρε[ασίατυηί οἱ 

εοηγι]δογυηί, αἱ υ]ας ο 15 οχ. οπιηί πιθηογία {απί ου]ές 

ἃ Ρηίπηο ἀθα{σαἰοπί5 οχοναἰο {αηίαπι αρεςί τί ἀε[εσεηῖέ, τα 

οοπίνα βαβίπάο πια]1ς αθοοροΓῖί ααβπηεηίαη. (4) Ρο5ίΐ ΠοΠο- 

νο οπίπη αὖ Ἐγγερ ἱηδήέπίος, ἄἼηθας Ὑεπεγο ηαία5, 4011 
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/ ον 9 / ὃ ας / ς Ἅ 

ορμισθεὶς τῇ νήσῳ πολλοις ἀναθήμασι τὸ ἱερόν, ὥς ἂν 
/ ο- κι 

ἰδίας μ.ητρὸς ὑπάρχον, ἐκόσμησε' μετὰ δὲ τοῦτον ἐπὶ 

πολλὰς γενεὰς τιμῶντες οἵ Σιχανοὶ τὴν θεὸν θυσίαις τε 

µεγαλοπρεπέσι συνεχῶς καὶ ἀναθήμασιν ἐκόσμουν' 
Δ ο ο ὃ / / ος δι ελί 

μετὰ δὲ ταῦτα Καρχηδόνιοι, µέρους τῆς Σικελίας κυ- 
ριεύσαντες, οὐ διέλιπον τιμῶντες τὴν θεὸν διαφερόντως' 
ΧΙ » δ ” / ν' λί φς τὸ δὲ τελευταῖον Ῥωμαῖοι πάσης Σικελίας κρατήσαν- 

τες, ὑπερεθάλοντο πάντας τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῖς εἰς ταύ- 

την τιμαῖς. (6) Καὶ τοῦτο εἰχότως ἐποίουν' τὸ γὰρ 

γένος εἰς ταύτην ἀναπέμποντες, καὶ διὰ τοῦτο ἐν ταῖς 

πράξεσιν ἐπιτυχεῖς ὄντες, τὴν αἰτίαν τῆς αὐξήσεως 
εν / / κ ” 

ἡμείθοντο ταῖς προςηχούσαις χάρισι χαὶ τιμαῖς. (6) 
ο ο. ή λ 

Οἱ μὲν γὰρ καταντῶντες εἷς τὴν νῆσον ὕπατοι χαὶ 

στρατηγοὶ καὶ πάντες οἱ μετά τινος ἐξουσίας ἐπιδημοῦν- 

τες, ἐπειδὰν εἰς τὸν "Ἔρυχα παραθάλωσι, µεγαλοπρε- 
πέσι θυσίαις καὶ τιμαῖς χοσμοῦσι τὸ τέμενος, καὶ τὸ 
σχυθρωπὸν τῆς ἐξουσίας ἀποθέμεναι μεταθάλλουσιν εἰς 

παιδιὰς καὶ γυναικῶν ὁμιλίας μετὰ πολλῆς ἱλαρότητος, 

µόνως οὕτω νοµίζοντες χεχαρισµένην τἩ θεῷ ποιήσειν 

τὴν ἑαυτῶν παρουσίαν: (7) Ἡἤ τε σύγκλητος τῶν Ῥω- 

µαίων εἰς τὰς τῆς θεοῦ τιμὰς φιλοτιμηθεῖσα τὰς μὲν 
πιστοτάτας τῶν χατὰ τὴν ἈΣικελίαν πόλεων οὔσας 

/Ν - σδο / .ω 3 α/ 

ἑπτακαίδεκα χρυσοφορεῖν ἐδογμάτισε τῇ Ἀφροδίτῃ 
χαὶ στρατιώτας διακοσίους τηρεῖν τὸ ἵερόν. Καὶ περὶ 
στο 3 λ / 3 ος 3 / 

μὲν Ἔρυχος εἶ καὶ πεπλεονάκαµεν, ἀλλ’ οὖν οἰχείαν 

πεποιήµεθα τὴν περὶ τῆς θεᾶς ἀπαγγελίαν. 

ΙΤΧΧΧΙΥ. Νυνὶ δὲ περὶ Δάφνιδος πειρασόµεθα 

διελθεῖν τὰ μυθολογούμενα. “Ἡραϊα γὰρ ὄρη κατὰ τὴν 
/ 5 / / Η΄ λ / λ / 

Σιχελίαν ἐστίν, ἅ φασι κάλλει τε χαὶ φύσει καὶ τόπων 

ἰδιότητι πρὸς θερινὴν ἄνεσιν καὶ ἀπόλαυσιν εὖ πεφυχέ- 
ναι. Πολλάς τε γὰρ πηγὰς ἔχειν τῇ γλυκύτητι τῶν 
ον / ω / ὰ 7 ἃ ” ο. 

ὑδάτων διαφόρους καὶ δένδρεσι παντοίοις πεπληρῶσθαι. 
Είναι δὲ καὶ δρυῶν μεγάλων πλΊθος, Φερουσῶν κχαρ- 

Δ ο / ον / / ων .) 

πὸν τῷ µεγέθει διχλλάττοντα, διπλασιάζοντα τῶν ἐν 
κ. ες / / ει Ελ] Δ ο / 

ταῖς ἄλλαις χὠραιςφυοµένων. Εχειν δὲ και τῶν ἡμέ- 

ρων καρπῶν αὐτομάτων, ἀμπέλου τε πολλῆς φυοµένης 
καὶ µήλων ἀμυθήτου πλήθους. (5) Διὸ καὶ στρατό- 

/ ον / ζκ--ᾱ- ω» / ο ; 

πεξόν ποτε Καρχηδονίων ὑπὸ λιμοῦ πιεζόμενον διαθρέ- 

ψαι, παρεχοµένων τῶν ὁρῶν πολλαῖς μυριάσι χορηγίαν 
κ. / 

εἰς τροφὴν ἀνέχλειπτον. Ἐν ταύτῃ δὲ τῇ χώρα συναγ- 

κείας δένδρων οὔσης θεοπρεποῦς χαὶ νύμφαις ἄλσους 

ἀνειμένου, μυθολογοῦσι γεννηθΏναι τὸν ὀνομαζόμενον 
ρ ἙἩ -- λ Δ / ο / ο να σνα -ω λή 

Δάφνιν, Ἑρμοῦ μὲν καὶ νύμφης υἱόν, ἀπὸ ὃξ τοῦ πλή- 

θους καὶ τῆς πυχνότητος τῆς φυομένης δάφνης ὠνομά- 

σθαι Δαφνιν. (3) Τοῦτον δ᾽ ὑπὸ νυμφῶν τραφέντα, καὶ 
βοῶν ἀγέλας παμπληθεῖς κεχτημένον, τούτων ποιεῖσθαι 

3 / ο τς μέ Ἅ] /’ Ν 3 

πολλὴν ἐπιμέλειαν: ἀφ᾿ ἃς αἰτίας βουκόλον αὐτὸν ὀνο- 

µασθῆναι. Φύσει δὲ διαφόρῳ πρὸς εὐμέλειαν κεγορη- 

γηµένον ἐξευρεῖν τὸ βουχολικὸν ποίημα καὶ µέλος, ὃ 
µέχρι τοῦ νῦν κατὰ τὴν Σικελίαν τυγχάνει διαμένον ἐν 

ἀποδοχη. (4) Μυθολογοῦσι δὲ τὸν Δάφνιν μετὰ τῆς 
Ἀρτέμιδος κυνηγετεῖν, ὑπηρετοῦντα τῇ θεῷ κεχαρισµέ- 

οω / οω . / 

νως, καὶ διὰ τῆς σύριγγος καὶ βουκολικῆς µελῳδίας 

τέρπειν αὐτὴν διαφερόντως. Λέγουσι δὲ αὐτοῦ µίαν τῶν 
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ΠαΠαπα ρείατας αἆ οΙ]ίαπα αρρο]]οτεί, πι](ῖς {ΘΠΙΡΊΠΠΙ 
ἀομῖς, αποά ππαί(γὶ οοΏςδογα{ΙΠη 6886ἱ, οχογπαγ{{. Ῥοδί οΠΠη 
ΡΙόπηΙ ΡεΓ πιπ]ία5 φίαΐος πιρεῃςο ἆθαῃα οοἶπεγα, πιαση]βοῖς- 
ας [επρίαπη δαοϱἱ5 αἱ ἀοπατ]ῖ5 αποία5 οί Παδίντας ος ς]άς- 
παπί, Φαυφοουῖς Ἠϊπο (οππροτίθης Οατ{ασϊπίεηςος, Ρρατίο 

ης] ἴπ 4 ίοπεπῃ τοάασία, οχἰπι]ο ἆθαπι ου] ργοδεφα ΠΟῃ 

ἀαδιίαγιπ{. Ἐ{ Βοππαπί (απάθπα ἰοία ἱηδυ]α Ρο ΓΗΕ1, ΠΟΠΟΓΙΙΠΙ 

(5) Τάσο 

Ἰαμά ἱπηπηθγῖίο αΏ 1ρδῖ5 (πσοίαπα οδί. Οπή θΠίΠ1 σοηογῖς αἱ 

ΔΠΙΡΗ(ιάΐηθ ΟΙηΠ65 απία 56 Ίομσα θπρογατί. 

ογίαπη αἆ ἱρδαπα τοάιεδγοηί, αἱ ργορίήαπα 1 τοις σογοηάϊς 

{ογίππαπα ἰάσίτου οχροτϊτοπίέας; απιοίοΓοΠα {απίί ΙΠΟΥΟΠΕΠ (1 

(6) 6οηςα]ος 

επίπη οἱ ρυα:{ου65 οΠΙΠΕΡ(Ι16 6Η Ἱπιρονίο ἵπ. Ιης]απῃ ἀῑστος- 

ὀοηγεπ]θηίθ σταίία οἱ Ἡοπογς τοπαποναγη. 

5ἱ, υβί αἆ ΕΥγόεπα ρειγεπίαη{, 5αοτἱ5 οἱ οπονίβις ασιιςῖς 

(επηρ]απα ἀθορταπέ, αἱ δονοτῖίαίο πιαρἰςίταία5 φαΐ ραπ]δρος 

ἀεροβίία, πλασηᾶ ΟΠΠ ἨΠαπίαίο α Ίάδα5 αἱ οοοφιῖα ΟΠ 

{οηη]ηϊς 56 ἐοηγετίαηί, πες αἱίο απιαπῃ ος ρασίο σταίαπη 86 

(7) Δο βεπαίαξ 

ΤΟΙΠάΠΟΓΙΠΑ θ{ησιι]αιί πα απ ἵπ Ποπογες ἆθῑ ΡΓοροηδίοΠθ 

ἀοοτείο δίαἰαῖί, αἱ Π4εΙΙ55ΙΠ ρογ βἰοίΙαπῃ οἰν](αίθς δορίθπη- 

ἀθοῖπι αΠΓΙΠ Ὑοηογί εοη/δττοη{, οἱ πο πα. οθη(ατία» 

46ῶ [ασίατος ργα5εηΜἶαΠὰ 51απ1 οχἰδίηιαπ{. 

ρτο (ορ! οαςδίοᾶἷα δἰαϊοποπι ασοτεπί. Ἠαο Ἰοεί ρ]ανίρας 

46 Έγγέο γετρῖς οχδεοα(1 51ηιι5» αἆ Ὑεηογτῖς ίάπΊθη Ηϊςίογίατη 

αιῶ ρογπεραπ{, α ποβίς τοσθηςίία 5η{. 

ΙΧΧΧΙΥ. Νυπο σπα 4ο Ώαρμπίᾶα [αβι]ῖς ἀἰνα]σαία µη, 

5ιρίοχονα οοπαβίπ]αν. βυηί ἵπ βίοΙ]α Ηενῶί ΠΙΟΠίΘΒ., 4ος 

απηωηϊίαία παίατασια οἱ δῖία Ἰοσογαπι Ροοι]ίανί αἆ Γ6ςγθᾶ- 

Ποποιη οἱ γοιαρίαίεπι αοδἰίγαπι ρεταααΠι ορροτίΠος 6556 ἀἷ- 

ουπί. Μι]ίος οηίπα {οηίες5 μαβεηπί ασ αγαπη ἀπ]οσάΐπα ϱ168- 

φίαηίος, αιροπίρας ουππί5 σοποΓῖς γοίογίῖ.  ΜασηαΓΙΗ Πρί 

απογοπαπ} οορία οδὲ, απ αχἰηιῖαρ πιαση{ιάἰπὶς βπαοίαπα 

ἀπρ]οσιιο ΠΙΑΙΟΓΘΠΙ οί οορἰοδίοἵθπι αΏβί ἵεγγαγαΠι πᾶςέρη({- 

Ρις Ργοάασιπί. Ηοτίοπςί 4ποσπο [αοία ααῖ δροηίο 1ΡΙρΓο- 

νοβ]ι αριπάαηί, οἱ γ5 παΙογαππ(ο ἵπδεης οδί αρετίας : (2) 

αὖοο αἱ Οαγμασἰηϊοηδίαπη εχετοῖία5 ααοπάαπα [πιο Ι4βοταης 

πάς αἰογοίαγ; πο6ς {αππθη δαπηία, Ποεί ἵπ {οἱ πα]]ία Ῥνοίαςο, 

πιοΏ βία οορία οχλαϊτοίατ. Τη Ίας τορίοπθ οοηγα5 αδβ- 

4απα ατΏοταα ἀἰνίπαπα άρσης ἀασοΓεπα , εἰ ἀῑσδίας ηγπιρμῖς 

Ίποις οχδὶς. Τί Ῥαρυπίπ Μοτουιτίο ΠΥΠΙΡΗαἄΙΙε σεη[(απη 

6556 ρτοάυπίς οί ΙαάΓογαΠα 1ίο πππ]Η{αάο οἱ ἀεηβίίας Πο- 

ΠΊΟΠ ρορογίί. (3) 15, α πγπαρηίς εἀασαίας, 411 πηη]ία ϱο- 

ππα ἀτηιοηία Ρρορδἰάθτεί, ΠπιᾶΡηΣΙΩ το ραδίογΙῖο 6ΠΥΑΠΙ ϱος- 

α{{, θσα ἄο σααδα θαα]οἱ 4ποσααο ΠποπἹθι ασαδίναί. Εί σπα 

οχσσ[θης ἵπ Ποπιίπο ἱησοπίαπα αἆ πηαδίσαπα Γεγνδίς, Ῥιοο]]- 

ΟΠ 6ΑΓΙΠΟΠ. οἱ Πιο]ος, 4οᾶ δΜἴαπΙπαη αριιά Φ1οµ10ς ἵπ δη 

οἱ µοπογα οδί, ἱπνοπίί. (4) Οοπιπαπες δίαπα μη Πίαμα 

γομα(ις ομίίσςο ἆθααπα αιαίίαπα ορδοφιιἶς. Ργοπηεγπίσςε εί 

βρίπ]α εαπία ασ Ῥηοο]ία πηοἰοθία ο.πα Π]γίβοε οὐ]εσίᾶδ5ο 
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νυμφῶν ἐρασθεῖσαν προειπεῖν, ἐὰν ἄλλη τινὶ πλησιάση, 
στερήσεσθαι τῆς ὁράσεως" κἀκεῖνον ὑπό τινος θυγατρὸς 

βασιλέως καταµεθυσθεντα, καὶ πλησιάσαντα αὐτῃ, 

στερηθῆναι τῆς ὁράσεως κατὰ τὴν γεγενηµένην ὑπὸ τῆς 
ὅ νύμφης πρόῤῥησιν. Καὶ περὶ μὲν Δάφνιδος ἱκανῶς ἡμῖν 

εἰρήσθω. 

ΙΧΧΧΥ. Περὶ δὲ Ὡρίωνος τὰ μυθολογούµενα νῦν 

διέξιµεν. Λέγεται γὰρ τοῦτον σώματος μεγέθει καὶ 

ῥώμῃ πολὺ τῶν μνημονευοµένων ἠρώων ὑπεράγοντα, 

10 φιλοχύνηγον γενέσθαι καὶ κατασχκευάσαι μεγάλα ἔργα 

διὰ τὴν ἰσχὺν καὶ φιλοδοξίαν. Κατὰ μὲν γὰρ τὴν Σι- 

χελίαν κατασχευάσαι Ζάγχλῳ τῷ τότε βασιλεύοντι τῆς 
τότε μὲν ἀπ᾿ αὐτοῦ Λάγκλης, νῦν δὲ Μεσσήνης ὀνομα-- 

ζομένης, ἄλλα τε χαὶ τὸν λιμένα προεγώσαντα τν ὀνο-- 

16 µαζοµένην Ἀκτὴν ποιῆσαι. (5) ᾿Ἠπεὶ δὲ περὶ τῆς 

Μεσσήνης ἐμνήσθημεν, οὐκ ἀνοίχειον προςθεῖναι νοµί- 
ζομεν τοῖς προχειμένοις τὰς περὶ τὸν πορθμὸν διηγήσεις. 

Φασὶ Ίὰρ οἵ παλαιοὶ μυθογράφοι τὴν Σικελίαν τὸ πρὸ 
τοῦ χεῤῥόνησον οὖσαν, ὕστερον Ἰενέσθαι νῶσον διὰ τοι- 

20 αύτας αἰτίας. (3) ὸὸν ἰσθμὸν κατλ τὸ στενώτατον ὑπὸ 

δυοῖν πλευρῶν θαλάττης προσχλυζόμενον ἀναῤῥαγῆναι, 

καὶ τὸν τόπον ἀπὸ τούτου “Ῥήγιον ὀνομασθῆναι, καὶ 

τὴν ὕστερον πολλοῖς ἔτεσι χτισθεῖσαν πόλιν τυγεῖν τῆς 

ὁμωνύμου προσηγορίας. (4) Ἔνιοι δὲ λέγουσι, σει- 
»ὅ σμῶν μεγάλων γενοµένων, διαῤῥαγῆναι τὸν αὐγένα τῆς 

ἠπείρου, καὶ γενέσθαι τὸν πορθμὸν διειργούσης τῆς 

θαλάττης τὴν ἤπειρον ἀπὸ τῆς νήσου. (6) Ἡσίοδος 

δὲ ὃ ποιητής φησι τοὐναντίον ἀναπεπταμένου τοῦ πε- 
λάγους Ἡρίωνα προςγῶσαι τὸ κατὰ τὴν Πελωρίδα 

30 χείµενον ἀκρωτήριον, καὶ τὸ τέμενος τοῦ Ποσειδῦνος 

χατασχευάσαι, τιμώμενον ὑπὸ τῶν ἐγ/ωρίων διαφερόν- 
τως" ταῦτα δὲ διαπραξάµενον εἷς Εὔόοιαν μεταναστῆ- 

ναι χἀχεϊ κατοικῆσαι: διὰ δὲ τὴν δόξαν ἐν τοῖς κατ 

οὐρανὸν ἄστροις πας Ἴθεντα τυχεῖν ἀθανάτου μνή- 

3ὅ µης. [6 Περὶ οὗ καὶ ὃ ποιητὴς Όμηρος ἐν τῇ νεχυία 

μιμνησχόμενός φησι 

Τὸν δὲ μέτ᾽ Ὡρίωνα πελώριον εἰςενόησα 
θῆρας ὁμοῦ εἰλεῦντα κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, 
οὓς αὐτὸς χατέπεφνεν ἐν οἰοπόλοισιν ὄρεσσι, 

40 χερσὶν ἔχων ῥόπαλον παγχάλκεον, αἰὲν ἀαγές. 

() Ὁμοίως δὲ καὶ περι, τοῦ μεγέθους ἐμ φανίζων, χαὶ 

προεκθέµενας τὰ περὶτοὺς Ἁλ ᾠάδας, ὅτι ἐνναετεῖς ἦσαν 
τὸ μὲν εὖρος πηχῶν ἐννέα, τὸ δὲ μῆχος τῶν ἴσων ὁρ-- 
γυιῶν, ἐπιφέρει 

τοὺς δλ μ.ηκίστους θρέψε ζείδωρος ἄρουρα 
καὶ πολὺ καλλίστους µετά γε χλυτὸν ᾿Ὡρίωνα. 

.». ο λ νά [ 

μεις δὲ χατὰ τὴν ἐν ἀργχἩ πρόθεσιν περὶ τῶν ἠρώων 
’ / ο / 

χαὶ ἡμιθέων ἀρχκούντως εἰρηχότες αὐτοῦ περιγράψοµεν 
λ / 

τήνδε τὴν βίόλον. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. Δ. (557, 558.) 

ΠΙΘΙΠΟΤΑίΗΓ. Α αααάαπι αιίεπα ΠΥΠΗΡΙᾶ, 416 ΑΠΠΟΤΟ θ]ς 

ΠασταΡραί, γα ϊσίαπι 1ρ5ἱ (αογαί, δἱ οαΠα αἰία τοπ Ἰαμογοί, 

οομ]15 οαρίαπα ΠΠ. Νορ γαιοϊπίο βά65 ἀα[αῖέ, ΟΠ τορῖς 

επΙπ} Π]ία , σπα» ΠΠΘΓΟ 1β5ΗΠΗ ΙΠΘΞΟΑΥΟΤΑΕ, 6ΟΠΏΡΤΘΒΒΙΙ5, Τ1ΠΊΘΗ 

οο]ογΙ Πα απαϊδΙέ. Βοᾶ μῶο ο Ώαρμπίάς πιοπιοταία Πορίς 

β{Ποἱα{. 

ΙΧΧΧΥ. Νιαπο Οποηί5 {αΏι]ᾶπ1 Ρ6ΓοττδΙηΙς. Ἐθτίις 

Μο ρτοσθγ]ίαίο εογροτί5 αἱ γοβογθ ΟΠΗΠ6Ρ; απ οο]ερταπία, 

Ἠθγοςς εχορςξίδ5ο, οί γοπα[ϊοπίς φίπάϊοδι5, απαπι νπρις 

Ρομµοεγεί σἰοπίαᾳαο αγἰάἱδδίπηιις θ556ί, Τ65 Πιᾶσηας Ῥθγρ6- 

3996. Ζ4Π6]0 οπίπι, Ρ]ομ]ογαπητεσί,α 4ο ΖαΠο6]6 ο1ἵῃ, πτῖΠς 

Μόδβεπε, ΠΟΠΙ6Π αἀερία α5ί, οΙΠῃ αα ρεγ[δοί, {απι Ῥοτίαπῃ, 

(2) Ῥοβί- 

ααπ] γ6Γο ΜοθξΒΕΠΘς μῖο {αοία ΠιεΠ{Ιο ο5{, ηΟΠ 8ΗΘΠΙΠΙ αΓ- 

απσπι Αοίοη γοσαηί, ]αοί πιοριας οχδίγαχίί. 

ΡΙ(ΤΠΙΗ, εἰ ασ» 4ο [Γοίο πατταπίαγ, Πίο δαρίαεχαπηας. Απί- 

(αΓΗΠ1 οΠΙΠ ηαγγαΙοπΙπη δοπρίογες, βίοίῆαπαι αποπᾶάαπα 

6ΠεΓ5ΟΠΕΡΙΠΙ , 14 οδί ροπίηφυ]απη, {ἱ68ε ρεγμ]ροπέ, οκ απα 

Ροδίπιοάαπα Ἰηδη]α οἵΐ {ασία; αἱ ααἱάσπα 5 4ε οπαρῖς. (3) 

ους Ῥρατίε Ιδίηπιις ἵπ αγοίΙΠῃ ΠιαχΙπΊε οοηβίγῖοίας α ἀποβις 

απίησε Ιαίοπίρας π]αγί αηαεραίατ, ἀἰδγαρίς μέ, οί Ιου 

ἴπάε Ἠ]ιοσίί οορποπιθηίΠα {πΗ{ : αδῖ ππα]15 ρο5ί απηϊς ατῃς 

εοπάϊία 146 51Ρῖ ΠοΠΊΘΏ ν]παϊσαγ!{. (4) ΑΠΙ πιασηῖς ἴδια 

οοποιδδἰοηῖριι5 ορ γ ἱόδπῃ ἵ]]απη 6ο Ιπεπ{ἶ5 ρογ/[γασίαπα ἀῑσιηί, 

αίᾳπε πιατὶ οοπΗποηίεη αὐ Ίηδυ]α δοραταπία Γπδίαπα Π]ιά 

ο[[οοίαπῃ 6556. (6) Ηοδίοάμς αι{επιροεία οοπ/(τατ]Ηπῃ δα {η {: 

Ἰαΐΐα5 οπ]πι ἀἱ[ῆα5δο Πίο πιατί, ΟΓΙΟΠΕΠΙ Ρτοπιοπ{οτΙΠΠη Ῥε]ο- 

τ1ά]5 ασσογΙπῃ ΠΙΟΗΡΙ5 ο αχίβδο, ἵπ οούΠε Φά1βσαδδο {θπι- 

ΡΙαπη Νερίαηῖ, ααοά τε]ὶσίο8ε Ποπογαπί Ἰηδι]απί. Ἠ]ς Ρει- 

αοδ, ο ἵπ Ἐπρωαπι 56 οομί]ῖδδα ἴρίαιια Παμίίαβςε: 

ἀαϊπᾶς Υ6γο Ρτορίοτ γἰ{ιῖς οε]εργαίεπα ἴπίαν αδίτα τι- 

(6) οµ- 

Ίας Ηοπισταςδ αποατο Ροεία ἵπ πιοτίαογαπα μ]δίοτία Πιθη([Ιο- 

ΠΠΘΓΑΙΙΠΙ ϱ0{ΘΓΠΠΙ ΟΡ{ΙΠΙΙΙ556 ΠΟΠΙΙΠΙ5 ΠΙΘΠΙΟΤΙΑΠ1, 

ΏΘΙΗ [αο]{, Πἱ5 γονβῖς : 

Ῥοβί απο ΟΤΙ0Ἠ ναδίο παὶΠὶ 6οΥΡΟτΤΕ γἰδη5, 

1η Ῥταίο γ]γ]άαπίο Γογαδ 6ΟΠΥΟΙΥΘΥΟ αρίθ5ί65, 

εο]ἱναρῖ5 {ας 1ρ5ο ]ασί5 ρτορίτανοτ]{ οπῃ, 

σπα οἸαναπ πιαπίθαδ ποάοδαπα εκ ὤτθ ροτεβαί, 

(7) ΒιπιΏ]ίαυ πιασπ]έαἀἴπειη θ]α5 ποίαί, αΡί, Ρορίαπαπι Α]οαᾶ- 

ἄας ἀῑχοιαί ποπο ορ{α[ῖ5 4ηπο ]αΜΜαάἴπαπι ποΥΕΠΙ ου ΡΙΟΓΙΙΩ 

οἱ ργοσεγϊ(αίθτη {οἱ 4οη ρᾶδδυπη Παριίςε, αά]ίοῖί ος : 

Οοτροτθ 4πος.σε]δο αἱ Ρα]ομτο βαρεγ εχίαΠί οππηες 

αἶπιὰ Ῥάτεης, (ος, ΟΡίοπα ἳ εχοΙρί5 απαη], 

7ατα απἷα 9 Πογοῖρας εἰ βοπιϊάθίς Ῥγο ἰηςίΠ(α(ἶ αΏ 1ΠΙ10 τᾶ- 

ῄοπο 5αἲῖς α ποθίς ἀἰσίαπη εδί, Ιρτο Πίο ΒΠΕΙΗ ΙΠΙΡΟΠΕΠΙΙΒ. 
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ΡΙΡΛΟΣ ΠΕΜΠΤΗ. 

.ω ϱω / / 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ πέμπτη τῶν Διοδώρου βίθλων. 

α’. Περὶ τῶν μυθολογουµένων κατὰ τὴν Σικελίαν καὶ τοῦ σχή- 
µατος χαὶ μεγέθους τῆς γήσον. εν ὶ : 

β’. Περὶ Δήμητρος καὶ Κόρης καὶ τῆς εὑρέσεως τοῦ πνρίνου 
χαρποῦ. ΄ νά ὁ 

Υ’. Περὶ Λιπάρας καὶ τῶν ἄλλων τῶν Αἰολίδων καλουµένων 
νήσων. 

[ό ο) ΄ Δ / 

δ’. Περὶ Μελίτης καὶ Γαύλον καὶ Κερχίνης. 
ε’. Περὶ τῆς Αἰθαλίας καὶ Κύρνον καὶ Σαρδόνος. 

ο δρ, Ξ - , 
ς’. Περὶ Πιτνούσσης καὶ τῶν νήσων τῶν Γυµνησίων, ἅς τινες 

Βαλιαρίδας ὀνομάζονοι. : ή ι 
ζ’. Περὶ τῶν ἐν Ὠκεανῷ νήσων τῶν πρὸς ἑσπέραν κειμένων. 

” : αν, ο ήν / / 
η’. Περὶτῆς Βρεττανικῆς νήσου καὶ τῆς ὀνομαζομένης Βασιλείας, 

καθ’ ἣν τὸ ἤλεχκτρον γίνεται. Μέλη ό, 
θ’. Περὶ Γαλατίας καὶ Κελτιθηρίας, ἔτι δ) Ἰβηρίας καὶ Λιγν- 

στικῆς καὶ Τυῤῥηνίας, καὶ τῶν ἐν ταύταις κατοικούντων, τίσι 
χρῶνται νοµέµοις. αμ , ή 

ν. Περὶ τῶν κατὰ τὴν µεσημθρίαν ἐν Ὠκεανῷ γήσων, τῆς τε 
Ἱερᾶς ὀνομαζομένης καὶ τῆς Παγχαίας, καὶ τῶν ἐν αὐταῖς 
ἱστορονμένων. ΛΑ ’ 

ια’. Περὶ Σαμοθράκης καὶ τῶν ἐν αὐτῃ μυστηρίων. 
16’. Περὶ Νάξου καὶ Σύμης καὶ Καλύδνης. 

ιγ’. Περὶ 'Ῥόδον καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὴν μυθολογονµένων. 
εδ’. Περὶ Χεῤῥονήσον τῆς ἀντιπέραν τῆς Ῥοδίας κειµένης. 
τε’. Περὶ Κρήτης καὶ τῶν μνθολογουµένων ἐν αὐτῃ µέχρι τῶν 

γεωτέρων παιρῶν. ς ας μι 
ις’. Περὶ τῆς Λέσόου καὶ τῶν εἰς Χίον καὶ Σάμον καὶ Κῶν καὶ 

Ῥόδον ἀποιχκιῶν ὑπὸ Μακαρέως. 
(ζ’. Περὶ τῆς Τενέδου καὶ τοῦ κατ’ αὐτὴν οἰκισμοῦ καὶ τῶν ὑπὸ 

Τενεδίων περὶ Τένου μυθενοµένων., ' μα, 

επ’. Περὶ Κυκλάδων νήσων τῶν ἐλαττόνων καὶ τυχουσῶν οἶκι- 
σμοῦ ὑπὸ Μίνωος. 

σπορ 00 «---- 

Γ. Πάντων μὲν τῶν ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς χρησίμων 
προνοητέον τοὺς ἱστορίαν συνταττοµένους, μάλιστα δὲ 
τῆς κατὰ µέρος οἰκονομίας. Αὔὕτη γὰρ οὐ µόνον ἐν 
τοῖς ἰδιωτικοῖς βίοις πολλὰ συµθάλλεται πρὸς διαμονὴν 

καὶ αὔξησιν τῆς οὐσίας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ἱστορίας 

οὐκ ὀλίγα ποιεῖ προτερήματα τοῖς συγγραφεῦσιν. (5) 
Ἔνιοι γὰρ καὶ κατὰ τὴν λέξιν καὶ κατὰ τὴν πολυπει- 
ρίαν τῶν ἀναγραφομένων πράξεων ἐπαινούμενοι δικαίως, 
ἐν τῷ κατὰ τὴν οἰκονομίαν χειρισμῷ διήµκαρτον, ὥςτε 
τοὺς μὲν πόνους καὶ τὴν ἐπιμελειαν αὐτῶν ἀποδοχῆς 
τυγχάνειν παρὰ τοῖς ἀναγινώσχουσι, τὴν δὲ τάξιν τῶν 
ἀναγεγραμμένων δικαίας τυγχάνειν ἐπιτιμήσεως. (9) 

Τίμαιος μὲν οὖν μεγίστην πρόνοιαν πεποιηµένος τῆς 
τῶν χρόνων ἀκριθείας καὶ τῆς πολυπειρίας πεφροντικώς, 

διὰ τὰς ἀκαίρους καὶ μαχρὰς ἐπιτιμήσεις εὐλόγως δια- 

θάλλεται, καὶ διὰ τὴν ὑπερθολὴν τῆς ἐπιτιμήσεως 
Ἐπιτίμαιος ὑπό τινων ὠνομάσθη. (4) Ἔφορος δὲ τὰς 
κοινὰς πράξεις ἀναγράφων οὐ µόνον κατὰ τὴν λέξιν, ἀλλὰ 
καὶ κατὰ τὴν οἰχονομίαν ἐπιτέτευχε' τῶν γὰρ βίθλων 

ἑκάστην πεποίηχε περιέχειν κατὰ γένος τὰς πράξεις, 

Διόπερ χαὶ ἡμεῖς τοῦτο τὸ γένος τοῦ χειρισμοῦ προχρί- 

ναντες, κατὰ τὸ δυνατὸν ἀντεχόμεθα ταύτης τῆς προαί- 
ρέσεως. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟ6011 ΤΙΣ. Υ.΄ 
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ΗΡΕΒ ΟΠΙΝΤΗΕ. 

1120 ἴπ φιζπίο Ι)ἰοᾶογί {ἱῶγο οοπ{ἱποπίι : 

1. ο 15, αα (αρα]οςο ἆσ δἱοἶ]ϊα πατγαπ{1 : ἀθαπο Βριτα οἱ 
πηαρηασἷηο Ἱηδι]]οο. 

3. ο 6εΥ6Γο 6ἱ Ῥγοδογρίπα οἱ Εραπιθη!1 Ἱπγδη[ίοηο, 

ὃ. Ὦο Πρατα οἱ οοίογ] Ἱηρη11ς, σαῶ ο]άες αρρο]απίαγ. 

4. ο ΜοΠία, ζαΠ1ο οἱ Οοοῖπα. 
6. Ῥο Ἠϊμα]ία, Ογτπο δεα Οοτείῖσα, οἱ Φαγζτπία, 
6. ο ῬΙέγιβεα εἰ Ογπηποςί] Ιηδη]ς, συας ποπηι]]] Ῥα]θαγοἙ 

ποπιπαΠ{. 
7. ε Ἱηςι]]ς Οσσαπϊ, φασό αἆ οσοϊᾶσηίσπι νοτρυη{. 
8. Ώε Ἱηδι]α Βπ]απηίσα εί θα, (1 Βαφί]οα ἀῑσίίαν, αΡί οΙσοίγαπι 

Πηαδοίαγ. 
δ. Ῥεσαμία, Οε]Ηρονία, Προνῖα, Ἰαβατῖα, Τγτγποπία, ΠΙαγατη(ο 

Ἰπσο]]5 ας Ἱερῖρας. 

10. ο Ιηδι]ῖς Οσραπί γογςς πιογἰάἵοπῃ : ο σα, σα. Ἠΐστα, 14 
εδί 6αστα, ποπη]παίασ : 46 Ῥαποῆωα ο[απι οἱ Τ6βΙΙ5, 4 Πο 
οχβἰδίονο ἱταάυηίαγ. 

11. Ώε Ῥαπποίμτασία ο]πδᾳο παγκ{ογ]]ς. 
15. Ῥε Ναχο, 8γπιο αἱ (α]γάπο. 
19. Ὄε Ἐμοάο οἱ 15 αασ {αμα]οςο 6 Ί]]α οοπηπηοπιοταηίαν. 
14. Ώο6 ΟΠ6ΓδοΠθ5Ο οκαάνογξαπι Βῃοίο αἷία. 
15. Ώε Ότοία, εἰ 1δ απα [αρα]οςο ἀθ Ί]]α αἆ τορρη/Ίογα πδσαιθ 

{οπιροτα ἀἰοαπίαν. 
16. ε Τ65/ο, ΟΗ1ο9, 8απΠΟ, (9, Β]οάο οἱ οο]οηπῖς ἵῃ ε458 α Μα- 

οαγεο ἀεάο[ῖς, 
17. Ώε Τεπείο αἱ οο]οπίω ἵπ θαπι ἀἆοάποίίοηο ἄθσιο 15, απα 
ᾱε Τεπο Τοποςἱ [αρα]απίαν. 

18. Ώε ΟΥο]αάϊρας 1ηβα]15 πποτῖρα5, ἆαας Μίπος οο]οη]ϊς [γ6- 
σποηίαν!(. 

---ᾷ.ὐλ ο 

1. Ο11Π1 οπή σπα, απ αἆ φοπΙρίίοπθπη Εἰ]ία δΗΠί, ο1ά 4ἲ 
Ἠ]κίογἱεῖς Φιιδαἰρίοηᾶα οδί, ἔππα ἱπρνϊηηίς ογα1ηῖς 1η βἰησι]ῖς 
Ρατήβι5 Παροπάα ταίο.. Ηϊο οηίΠι ποη. ἵπ ριϊγαία ΦΟΙΗΠΙ- 
πηοᾶο γἱία ΡΙΙΠΙΠΊΗΠΗ αἆ απσοηᾶα5 οἱ οοπςογναηᾶας (αο]ίαίος 
οοπάποές 5εᾷ ἵπ Ἠἱίοιῖ5 4ποαπθ ΡΙαΓίΠΗΠΙ 5οτρίονίριις 
αζ]απιοηΙ ρυαρία{. (9) Νοπηπ]ί οπίπῃ, απαππ( παπα ο8 θἱ0- 
οπ1οπί5 ογηαίαπη ογιάΠ{απιαιιο τ6ΥΙΠΙ ἀθφοπῖρίαγιπι ναγ]οία- 
{6ῦα πηθηΠίο Ιαπάσηίαν; ἀἰδίτί ρα Εοπ]ς {απ1θη πορ]ἰροπίία Ρ6ς- 
οαρηηί, 9π0 Πί αἱ Ἰ4ρος ααἰάδπα εἰ ἱπάδίνῖα ἵΡβΟΓΗΠΗ 
Ἰεοίονίρα5 Ῥνοβθίη, 5εᾷ ονᾷο δοηἱριοπίς ]ΗδίαΠι τοργοµθη- 
ΒΙΟΠΕΙΗ ποιγγαί, (3) Τϊπιαιις 64η οἱ ἵπ {ΘΠΙΡΟΤΗΠΗ Ποἰᾶ- 
Ποπο οχαἱκίίαπα ααΠήρέ ἀΠιροπίίαπι, δέ, τἱ ναγῖα ΤΘΓΙΠΗ 
ἐοβη{οπθ αραπάεί, ο]οἵίο Ἰαῦοταί; αἱ ρτορίαυ ἱπίοπηρος/]- 
νας εἰ νοιρορας τοριομοηδίοπθς /μτα τοργομοπά(ίμν. Θ14τα 
οϱ πΙπη(απη {αχαπά! ΠΗρίά(ποπι εί αοογη[ίαίοπα Ἐρίήπιαας (1 6, 
ἴαχαίου) ἃ απ] αδάαπα ποπη(ηα(ας {11. (4) Οοηίτα γογο ΕΡΙΙο- 
Γ15, Τ68 Ρ55ΙΠΙ ρορίας 4εδογίβεῃς, ποπ Υ6ΓΡΟΓΙΠΙ οἰοραπίῖα 
ἀππηίαχαί, 564 αθουταία οτ6]μῖ5 4ποσπε οΏθογγα(ἶοηο ργουί 
οβιαίο Ικίονῖοί Γαπείίατ.  Ὁποσαοσιθ οπἶπα ]ῦτο οθείπι 
ΤΟΡΗΠΗ Ρεη5 οοπηρ]εοΒίας, Οοἆ {Γασία(ϊοηίβ ρεπι5 οἱ ΠΟ 

8Η15 Ῥγα[εγοηίαΒ, ἰά6πα ϱτο [αου]ίαίο ἱηιϊέαίαπι ἄπιρίεχα- 

πι 
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Π. Καὶ ταύτην τὴν βίθλον ἐπιγράφοντες νησιωτικὴν, 

ἀκολούθως τῇ γραφῃ περὶ πρώτης τῆς Σικελίας ἐροῦμεν, 

ἐπεὶ καὶ κρατίστη τῶν νήσων ἐστὶ καὶ τῇ παλαιότητι 
τῶν μυθολογουιένων πεπρώτευκεν. Ἡ γὸρ νῆσος τὸ 

παλαιὸν ἀπὸ μὲν τοῦ σχήματος Πρινακρία κληθεῖσα, 
ἀπὸ δὲ τῶν χατοικησάντων αὐτὴν Σικανὼν Σικανία 

προςαγορευθεῖσα , τελευταῖον δὲ ἀπὸ τῶν Σικελῶν τῶν 
Ἂ 3 ου 3 / ον ΔΝ / 3; / 

ἐκ τῆς Ιταλίας πανδημεὶ περαιωθέντων ὠνόμασται Σι- 
/ εδ] ο) 2. ο / δ/ ς 

Χελία. (2) ᾿Εστι ὃ αὐρῆς ἡ ο. σταδίων ὥς 

τετραχιςγιλίων τριακοσίων ἐξήκοντα" τῶν γὰρ τριῶν 

ἀπὸ τῆς Πελωριάδος ἐ ἐπὶ τὸ Λιλύδαιον 

ὑπάρχει σταδίων γιλίων ἑπταχοσίων, Ἡ δ᾽ ἀπὸ Λιλυ- 

πλευρῶν ἡ μὲν 

βαίου μέχρι Παχύνου τῆς Συραχοσίας χώρας σταδίων 
χιλίων καὶ ρα ααών, ἡ δ᾽ ἀπολειπομένη σταδίων 

ζιλίων ἑκατὸ ἐξήκοντα. (3 ) Οἱ ταύτην οὖν κατοικοῦντες 

Σικελιῶται παρειλήφασι παρὰ τῶν προγόνων, ἀεὶ τῆς 

φήμης ἐξ αἰῶνος παραδεδοµένης τοῖς ἐκγόνοις, ἱερὰν 

ὑπάρχειν τὴν νῆσον Δήμητρος καὶ Κόρης" ἔνιοι δὲ τῶν 

ποιητῶν μυθολογοῦσι κατὰ τὸν τοῦ Πλούτωνος καὶ Περ- 

φόνης γάμον ὑπὸ Διὸς ἀνακάλυπτρα τῇ νύμφη δε- 

σ (4) Τοὺς δὲ 
αὐτὴν τὸ παλαιὸν Σικανοὺς αὐτόχθονας εἶναί φασιν οἳ 

δόσθαι ταύτην τὴν νῇσον. Ἀατοικοῦντας 
ε) 

νομιμώτατοι τῶν συγγραφέων, καὶ τάς τε προειρηµένας 
λ / κό / .ω Δ λ ο 

θεὰς ἐν ταύτη τῃ νήσῳ πρώτως φανῆναι καὶ τὸν τοῦ 
; εν Δ Δ λ 

σίτου καρπὸν ταύτην πρώτην ἀνεῖναι διὰ τὴν ἀρετην 
ο / π Ν λ ν, οω οο 

τῆς χώρας, περὶ ὧν χαὶ τὸν ἐπιφανέστατον τῶν ποιητῶν 
- / 

μαρτυρεῖν λέγοντα 

ἀλλὰ τά Υ᾿ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται 
πυροὶ καὶ χριθαί, ηδ᾽ ἄμπελ οι, αἴτε φέρονσιν 
οἶνον ἐριστάφνλον, καί σφιν Διὸς ὄμόρος ἀέξει. 

3 ο» ο / 9] 

Εν τε γὰρ τῷ Λεοντίνῳ πεδίῳ καὶ χατὰ πολλοὺς ἄλλους 
/ ο. π] ο ο / Δ / 

τόπους τῆς Σικελίας µέχρι τοῦ νῦν φύεσθαι τοὺς ἀγρίους 
. / / . /. ολ 

ὀνομαζομένους πυρούς. {5} Καθόλου δὲ 
ο / Δ / ο. / 

ρέσεως τοῦ σίτου, ζητουμένου κατὰ ποίαν τῆς οἰκουμέ- 
ο. ο” / / / / 

νης γῆν πρῶτον ἐφάνησαν οἳ προειρηµένοι καρποί, εἶκός 

περὶ τῆς εὕ-- 

ἐστιν ἀποδίδοσθαι τὸ πρωτεῖον τῇ χρατίστη χώρα" χαὶ 

τὰς θεὰς δὲ τὰς ε εὑρούσας ἄκολούθωςτ οις εἴρηι ημένοις ὅρᾶν 

ἔστι μάλιστα τιμωμένας παρὰ { τοῖς Σικελιώταις. 

ΠΠ. Καὶ τῆς ων γῆς τῆς κατὰ τὴν Κόρην ἐ ἐν ταύτῃ 

γενομένης ἀπόδειξιν εἶναι λέγουσι φανερωτάτην, ὅτι τὰς 

διατριόὰς αἵ θεαὶ κατὰ ταύτην τὴν νῆσον ἐποιοῦντο διὰ 

τὸ στέργεσθαι | μάλιστα παρ᾽ αὐταις ταύτην. ϐ) ε-- 

νέσθαι δὲ μυθόλούοῦσι τῆς Κόρης τὴν ἅρπαγ Ἂν ἐν τοῖς 

λειμῶσι τοῖς κατὰ τὴν Ἔνναν. "Εστι ὃ᾽ ὃ τόπος οὗτος 
/ Ἀ .ω /' εν ο 

4 πλησίον μεν τῆς πόλεως, ἴοις δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἄνθεσι 

Διὰ δὲ 
ο / - ο ” ΄ / ΔΝ ο 

τῶν φυομένων ἀνθῶν εὐωδίαν λέγεται τοὺς χυνηγεῖν 

ο κ» 3 Ν Δ / ο Δ δε, ελ 
παντοθδαποις εὐπρεπῆς χαὶ θεας ἄξιος. την ἆπο 

3 06 / Ἀ ῥαφιῤ, β / 3 ον / 

εἴωθότας χύνας μη δύνασθαι στιθεύειν, ἐμποδιζομένους 
Ν λ 3 

τὴν φυσιχὴν αἴσθησιν. "στι δὲ ὅ --- Ἰμένος λει 
λ ιά λ Δ 

σ μὼν ἄνωθεν μὲν ὁμαλὸς καὶ παντελῶς εὔνδρος, κος 

Δοχεϊ 
ο 3 / εν οω ς/ τά Αλ λ ν ε) / 
ο ἐν µέσῳ κεῖσθαι τῆς ὅλης νήσου, ιο καὶ Σικελίας 

(5) Ἔχει δὲ καὶ 

ολ ς δλ Δ / -. 3 / 

ο ὄψηλος και πανταγοθεν κρημνοις αποτοµ.ος. 

3 Δ / / 

ὀμφαλὸς ὑπὸ τινων προςαγορεύεται. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ε. (581 355.) 

ΠΠ. ΟΠ Ἠππο ρίέαν Πβγαπα Τη5α]ατοΠῃ Π{μ]ο 8110 ποη]]- 

ΏΘΙΠΙ5, ἆθ Βἰοἴ]α ἀ6ίΠποερς ΡΓΙΠΙΟ 1ο6ο Υθτρα {αοίατῖ ΒΙΠΙΠ5 : 

απαπάοφιἰάεπα Ἠσο -ργς{αηΙβδίππα οδί Ἱηδυ]αγάπη, οἱ απί]- 

απίαία τογάπα ορππιοπιογαΠάαΓΙΠΗ {016 ρτῖπιας {6ηθί. ΟΙΙπα 

α στα Τηήπαστίος, 14 οδί {γ]απείγα», ΠΟΠΊΘΗ Παρ. Ῥοδίθα 

α Φίσαπῖς ου]ογίρα5 Β]οαπία ἀῑσία : οἱ {απάθπι α ΦΙοι]5, αιῖ 

εκ Πα]ία οαΠη {οία ἴ]]αο σοπίο {γα]οσεγυπί, Ρίο]]α παπομραία 

οί. (9) Απιηιις αἶις οδί σἰαάϊογαπα αααέίαου ΠΊΠ Πάπα {γ6- 

οθηίογΙπῃ θοχασίπία. Ὁπιαπῃ επΊπ Ἰαΐάς ἆς {ήρα5, αποᾶ 8 

Ῥο]οτίαάᾳ αά 1μ]γρααπι {απαΙί, Πη]]]ε δερησοηίογαπη εδί 

ίααἴογαπα; ααοά α ΤΙγΏα0 αἆ Ρασμγηπα, Ῥγγτασμδαπα ᾱἷ- 

{οπί5 ΡτοπποΠ{οΡΙΗΠΗ, οχονγ]{, 5ἰαᾶῖα πηῖ]α ααἱησεηία 60ΠΙ- 

ΡΙεσΗία; το]ί( απ πῖ]α ορπίπη αἱ δοχασἰπία δίαδῖα ορηί]- 

πδί. (3) Ενοαιαπίἁπί6ς ηαπο ΦΙαΙΠοίῶ α πια]ογίρας Ρε {αα[- 

Βοηθηι {οί 5οοι]ῖς εοππααίαπα αοζθρεγυΠί, Ἱπδμ]απη Οοτεγῖ 

ας Ργοδογρίπα ἀῑσαίαπη 6556. Νοπηυ! ροθίατάτη (αρα]απίας, 

ἵπ Ῥ]η{οη]ς αἱ Ῥγοξεγρίπῷ πυρ{5 Ἠαπο Ρο ΑπαζαΙγρίηΙς (5ΐςα 

οαΠἱδί{α «οι Πποτα υοσαπι{, φίπι γοίοεία }γΙυ7ν 

7αεἶο ἴπι υ1γογπι ἐοτιδμεείιώπ ῥγοςἱϐ) πογα» παρία ἃ 7οὖγ6 

ἀοπαίαπη 6556. (4) Βίέαπος αμίθπα, τειις[ίβ5ῖπιος Ἱηδη]α 

επ]ίογες, Ιπάϊσεηαξ 6556 ΡτοβαΙςδϊπαϊ 5οπρίοταπι ἱταάιηί, 

Τη ας ἀθαδ, απας ἀῑχίπιας, οΠΠΙΗΠΗ ργ]πηᾶς 5056 οδίθηἀ[εδο, 

Ριήπηαξά 6 ο8. 5ο]ἱ Ῥοπῖίαἴδιη Ἰ]ο {Γασθς ΡΥογεηί55ο ΠΙΘΠΙΟ- 

ταηί.. Οσα) οΙα]βδίπιιις θἱἶαΠῃ Ῥοθίαγπι 510 {αβίϊπποηῖο ο0η- 

βιηαί : 

ΑΏξήπο δαΐα Ἠ]ο 6ΓΘΡΟΙΗΙ 6ἵ νοπιθγῖς οπηπ]α 5α]σο, 
Ἠογάθαπα αἱ αἰόοπιατη π]βραπα, Υυ{ίεδᾳαθ ραΓεη{6Β 

αναταπῃ οἱ γ]πῖ. ος ἑαρρῖίογ Ἱπιρνίρας απρεί. 

Τη Τ,οοπ{ῖπο ϱηῖμι αστο αμΐδαια Β1οἶος Ἰοοἳδ ΡρΙαγῖρας α[ἴαπα 

(5) Οπιπίπο οἱ 

46 (Γαππεη{ο ταροτίο͵, ἵπ απαπαπα οτΡῖ5 γαρίοπθ ΡΙπΙ8» {1665 

ΏΙΠΟ ΕΠΠοΙΠΙ ηᾶδοί, ααοά αμγεδίο γοσαη{. 

αρραγαθτίη{, αασταίατ, Ῥτίπιας ορίῖπης» Τετγα ἀε[εγῖ Ρ{ο- 

Ῥαμίϊο οδί. Ἰάεοσιθ ἆθαςδ ἴ]αν ΠἩριη τερετίγῖςες ἵπ Βἰ- 

οἴῖα αρρτίπιο οο1ἱ γίάετε ε»ί. 

1Π. Παρίαπι 4ποαιθ Ῥγοδογρίηπῷ ἵῃ Ἠας αοοἰᾷϊδδα, το 

πιαΠ][οβ1βδίπια 15 ἀεπιοηςίταίίοηπθ αδί, αποά ἆθα {Π Ἰας 

(2) 
Ῥαρία γοτο ἀῑσίίατ ἵπ γἰοϊηῖς Έππο ργα(ῖδ, αἱ Ίου ΠΟΠ 

1ηδη[α:, ΟΠΙΠΙΗΠΙ ΠιαχΧΙΠηθ 81ρί ἀλθοία, οοπηπιογαία: θἱηί.. 

Άνου] οί αν α1θα, γἱο]ῖς αμδᾳαε Πογαπι ρεπεγῖρις τοπί- 

ἀεης αἱ 6ρεείαία ἀἴδηας. Ἐαπία ο οάογπα {’ασταπ{]α 9956 

ἀἰαία, αἱ ο.Ώο5 αἆ (ογας Ἱπάασαηάας επηῖς»! , [αου]ίαία 56ΠΕΙ15 

Ἱπροαάίία, οἀοταία {εγας Ιηγερίίραγο πεαιεαΠί. Ἐδίαιε Ρί8- 

έαπι ]]ά ἵη. ΦΠΠΗΠΙΟ ἀἆοηςο ΡαπΠΙ οἱ Ιγήσαιπῃ, οΙγΟΙΤΗ 

νοτο αἴτοα α]ίαπι οἱ ππαϊῖσαθα ργῶγαρίαπ; ο {η πιρά[ο {οίταβ 

Ἱηςιι]) θἱέαπα 6586 ρυίαίαγς απο ἱο]ία απιρί]οας α (αἱρᾳς- 

ἄαπι γοσαίαν. (9) Τι Ῥτοφπίησαο αΜἴαπη Ίά6ος οἱ ργαία Παβεί 

πλησίον ἄλση καὶ λειαῶγας καὶ περὶ ταῦτα ἕλη, καὶ | ραιάΐριις οἰτουπιδορία, οί γαδίαπη απαπάαπα βρεἰαποᾶ(η ; ἵη 
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(1.5, 

σπήλαιον εὐμέγεθες, ἔ ἔχον χάσμα χατάγειον πρὸς τὴν 

ἄρχτον νενευχός, δι) οὗ μονο μαι τὸν Πλούτωνα μες) 

ἅρματος ἐπελθόντα ποιήσασθαι τὴν ἁρπαγὴν τῆς Κό- 
λ λμ./ Δ υ. ωὶ 3 ο λ / 

ρῃς. Τὰ δὲ ἴα καὶ τῶν ἄλλων ἀνθῶν τὰ παρεχόµενα 
1 3 ο / δν / Α 2 ϱ -ω 3 ον τ: / 

τὴν εὐωδίαν παραδόξως δι’ ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ πχραµέ- 

νειν θάλλοντα καὶ τὴν ὅλην πρόςοψιν ἀνθηρὰν καὶ ἐπι- 

τερπῆ παρεχόµενα. (4) Μνθολογοῦσι δὲ μετὰ τῆς Κό- 
ρης τὰς τῆς ὁμοίας παρθενίας ἠξιωμένας Ἀθηνᾶν τε καὶ 

Ἄρτεμιν συντρεφοµένας συνάγειν μετ αὐτῆς τὰ ἄνθη 
ο ” Δ Δ / 

χαὶ κατασχευάζειν χοινη τῷ πατρὶ Διὶ τὸν πέπλον. Διὰ 

δὲ τὰς μετ’ ἀλλήλων διατριθάς τε καὶ ὁμιλίας ἁπάσας 

στέρξαι τὴν νῆσον ταύτην μάλιστα, καὶ ον ἑκάστην 

αὐτῶν χώραν, τὴν μὲν Ἀθηνᾶν ἐ ἐν τοῖς περὶ τὴν Ἴμέραν 

μέρεσιν, ἐν οἷς τὰς μὲν νύμφας χαριζοµένας Ἄθηνᾶ τὰς 

τῶν θερμῶν ὑδάτων ἀνεῖναι πηγὰς κατὰ τὴν Ἡραχκλέους 

303.) 

/ λ 2 3 / / 2 εω κο 
παρουσίαν, τοὺς δ᾽ ἐγχωρίους πόλιν αὐτῃ καθιερῶσαι 

λ / νι / / ω. ουν 

καὶ γώραν τὴν ὀνομαζομένην µέχρι τοῦ νῦν Αθήναιον" 
Δ δ᾽ 1 Ἀ 3 ο ον) / ο-ω λ εν 

τὴν δ' Ἄρτεμιν τὴν ἐν ταῖς Συρακούσαις νῆσον λαθεῖν 
4 ρα μα / , ω 

παρὰ τῶν θεῶν τὴν ἀπ᾿ ἐκείνης Ὀρτυγίαν ὑπό τε τῶν 
-” . -ω / ν ς 

χρησμῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων ὀνομασθεισαν. (6) ὍὉμοίως 
λ ο κ λ / 

δὲ καὶ χατὰ τὴν νῆσον ταύτην ἀνεῖναι τὰς νύμφας ταύ- 
σω / λ 

τας χαριζοµένας τῇ Ἀρτέμιδι μεγίστην πηγὴν τὴν ὀνο- 
7 / 3 / τ Ἡ] / ολ .) / Δ ΔΝ 

μαζομένην Ἀρέθουσαν,. Γαύτην ὃ οὗ μόνον κατὰ τοὺς 
/ / Ν λ ’ 

ἀρχαίους χρόνους ἔχειν μεγάλους καὶ πολλοὺς ἰχθύας, 
/ / 

ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἡλικίαν συμβαίνει διαµέ- 
Π ς Ν 3] Δ 100 3 0 / ας 2 

νειν τούτους», ἵεροὺς ὄντας χαὶ ἀθίχτους ἀνθρώποις: ἐξ 
ο κο Δ Δ 
ὧν πολλάκις τινῶν κατὰ τὰς πολεμιχὰς περιστάσεις 

/ λ ο. . 

φαγόντων, παραδόξως ἐπεσήμηνε τὸ θεῖον καὶ μεγάλαις 
συμφοραῖς «περιεθαλε τοὺς τολμήσαντας προσενέγκα-- 
σθαι" περὶ ὧν ἀκριθῶς ἀναγράψομεν ἐν τοῖς οἰκείοις χρό- 
γοις. 

λ » λ » 
ΙΥ. Ὁμοίως δὲ ταῖς προειρηµέναις δυσὶ θεαῖς καὶ 

.» εν) λ ιό οο 

τὴν Κόρην λαχεῖν τοὺς περὶ τὴν Ενναν λειμῶνας' 
ο. ο. ο / 

πηγὴν δὲ μεγάλην αὐτῃ καθιερωθῆναι ἐν τῇ Συρακοσία 
σλ ἀ ’ 

τὴν ὀνομαζομένην ἸΚυάνην. (5) Ἔὸν γὰρ Πλούτωνα 
-ω λ) / / 

μυθολογοῦσι τὴν ἁρπαγὴν ποιησάµενον ἀποχομίσαι 
2 / ον ο. 

τὴν Κόρην ἐφ᾽ ἅρματος πλησίον τῶν Συρακουσῶν, καὶ 
.. : Δ κω / 

τὴν γῆν ἀναῤῥήξαντα αὐτὸν μὲν μετὰ τῆς ἁρπαγείσης 

δῦναι καθ) Ἅδου, πη ην δ) ἀνεῖναι τὴν ὀνομαζομένην 

Κναάνην, προς ᾗ κατ᾽ ἐνιαυτὸν οἳ Συραχόσιοι πανήγυ- 
ριν ἐπιφανῖ συντελοῦσι, καὶ θύουσιν οἱ μὲν ἰδιῶται τὰ 
3 / κ. ς / Ό / αλ μ. / ω θιζ 3 
ἐλάττω τῶν ἱερείων, δηικοσίᾳ δὲ ταύρους βυθίζουσιν ἐν 
ο / /” λ / Αα “Φ Ἡ λέ 

τη λίμνη, ταύτην τὴν θυσίαν καταδείξαντος Ἡραχλέους 
ς ο / κ... 

καθ ὃν καιρὸν τὰς Γηρνόνου βοῦς ἐλαύνων περιηλθε 
.ω ὴΙ ὴ αλ ἡ ος ο 

πᾶσαν τὴν Σικελίαν. (8) Μετὰ δὲ τὴν τῆς Ἱόρης 
. ο / Ν μυ / 

ἁρπαγὴν μυθολογοῦσι τὴν Δήμητραν μη δυναµένην 
[4 - Ν / {8 .) νά λ λ . εὑρεῖν τὴν θυγατέρα, λαμπάδας ἐκ τῶν κατὰ τὴν Αἴτνην 

3 . - Φωκά . λ / .ω 

κρατήρων ἀναψαμένην ἐπελθεῖν ἐπὶ πολλὰ µέρη τῆς 
ο /. λ 

οἰκουμένης' τῶν ὃ) ἀνθρώπων τοὺς μάλιστα αὐτὴν 
ο / τας Δ .ω ον υ τὰ ὦ 

προςδεξαµένους εὐεργετῆσαι τὸν τῶν πυρῶν καρπὸν ἂν 
/ ο ο 3 

τιδωρησαμενην. Φιλανθρωπότατα, δε τῶν Αθηναίων 

ὑποδεξαμένων τὴν θεών, πρώτοις τούτοις μετὰ τοὺς Σι- 
κελιώτας δωρήσασθαι τὸν τῶν πυρῶν καρπόν: ἀνθ᾽ ὧν 

ὁ δημος οὗτος πεοιττότερον τῶν ἄλλων ἐτίμησαν τὴν 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΙΤΙ ΙΡ. ν. 2505 

θα Ἰαίας οδί φαὐίοιγάποις Ατοζο οΏτοιοης. Ῥογ απθπι 
Ῥ]πίοπαπῃ ουττα αὖ απ[ογοπάαπι Ῥτοβουρίπαπα ΙΠγδςίΠΠῃ ο8ςᾳ 

[αρυαπίατ. . ΑΛάάςθ αποᾶ νίοια» ὀθίοτί(αα Πογες οὔογαῇ 
ΠΙΙΓΟ πιοᾷο ρ6υ {οίππα οοη(Ἰπθηίου ΠΠΗΠΗ Πογοαη!, {οίαΓη(ο 
5ρεοἴοπα Ποπάαπα αἳ /πουπάαπα οοπ{οπηρ]απίίρις οβίοηάαηέ. 
(4) Οππι Οεγουίς β]α Μίπαγγαπι ᾳπσοσπο οί Ρίαπαπα , αἴάθιηα 
ηγριηΠα(1ς αιάΙο ἀῑσαίας, εὐιιζαἰοηῖς ἔθπιρογο γ]χίςκο, οἱ 
Πογεςδ ουΠ1 ϱα εοερίσδα, αίᾳπθ ραίτὶ Ζογἱ {οσα ΟΟΙΗΠΗΗΗΙ 

ορετα οοη(εχμ]55ο ρετ]ήραπί. Ας Ρτορίον (απιϊΠαγθιη Ππίογ 

56 σοηδεἰμάἴποπη εας ἱπδι]απι πηϊτίβεο ἀῑ]οχί5ςρ, αὖσο τί 

απα(ιςαπο οθΓίΠΠΗ 1η 6 ΊοσΠῃ 51Ρἱ γΙπάΙσαςδεί. ΜΙΠΘΥναΠι 

π]άεπη Τη γίοίπο Ηίπηεγα, ἱτασία, αΡὶ σα ἆαγιπη {οηίος απι1α. 

ταπα ΠΥΠΗΡΗΟ 50 αἀγοπίππα Ἠετοπ]ϊς ἵπ σγα(ἶαπι Ρα]]αᾶϊς 

ἁρογιῄδεεηί; ορρίάππα 4ποσιθ ουΠ1 αστο, απἱ αἆμιο Αίῃθ- 

πο, 1 οδί Μίπεγνα]ίς, ποππῖπα εο]ευτῖς, αἲ ἱποο]ίς οἰάθῃι 

ερηκεσγαἴαπα; Βίαποθ γενο Ἱηδμ]απι ΘΥΓαΟΙΡΠΑΤΗ, 41Π1 αἱ 

ογασπ]α εἰ Ποηιίπες ΟτΙγθίαπα 49 ἱρεα γοσατιηέ, α ἆθαβις 

Ππραίσπι. (ϱ) Νγπιρίας οίίαπι, αἱ πιασῖς Γαπαπη αἱΡ] ἆθ- 

πηετετεη{, {οηίθπα ππακίπχΙΠῃ, οἱ ΑγοίμΣΕ: ΠΟΠΠΘΗ, ἵπ ἱηςι]α 

Ρυοάυχίβςα. Ηία πο ρι]δοῖ5 ποᾷο. (οππροτίβς ΠΙΑΣΗΟΓΗΠΙ 

Ρίδοῖαπα οορίαια (π]{; 5οἆ Πῖ ποδίτα άποσιθ αρίαίο σαοτῖ θἱ 

Ἰιοπηπίρας ἱπίασϊ Ρουπηαπθη{. Ώ6 απἶρας αἱ απὶ Βε]]ο ρτας- 

δαηίο ἵη οἴροναπα αλφα]ά αδαπα γετίενο αιθί Γπἱβδοπέ, 1108 

τερεηίς ΠΊΠΠΕΗ, πηαπ[αδίο ἵτο Ἱπάίοῖο, ἵῃ πιασηας οα]απη]{ᾶ- 

{65 οοπ]θοΙί. Οἱ 51ο {εΠηροτε ασοαγα(ἶας ππαμποταβΠ{αγ. 

ΗΝ. Ιπ]Πίεν ας πω Π]ω ἆθθ Ρτοβεγρίπα 4ποαπθ ρταία 

οἵ ΠΙαδΠΙΠΙ 1Π αστο ΘΥΓΑΟΙΒΑΠΟ 

(9) Ναπι 

Ῥ]αίοπεπα [αΡα]αΡίΗΥ, Ροδίᾳπα!α ταρία Ρετρείταίο Ργοδεγρί- 

οἶτεα ΕΠΠαΠΙ 5ογ[ίΐα αεί, 

{οπίθπι, απί Ογαπθ νοσαίατ, 6οπςδδογαίαῃ Ἰαβαί. 

Πα Ῥγτασμδᾶς α56πθ 1η ουπγὰ ἀοροτίαδδεί, ἀτηρία ἴ]ιο 

ἰαυτα ἱρεαπῃ πάει σπα αρτορία αἆ Οτοµπ ἀοθσσηά[ςεο, 

564 [οπίθπι ΟΥαΠε5 ποπηἶπθ ίππο ργοάιιχῖςςε : μΡί 5ΟΊΘΙΠΠΘΗΙ 

αποἰαππῖς Ραποσγιίη οε]εργαπί Αγτασιδαηϊς ἵῃ σπα ργ]γαξἶπα 

πηϊποι Ίρις ἱππππο]αίατ Ποδ1ἱ5, Ῥαβαίσς απίοπαι 5αρπηθγδῖς ἵπ 

Ίασα ἰαατῖς αοβοσίαν. Εί [ας αογῖ ΠΙΟΓΕΠΙ Ηθτοι]εξ 

Ἰηγοχίε, (παπάο οπΠ1 ἀαιγοηί5 αγπηεηίο ΦΙοΙΠαπα {οίαπι οΡ]- 

Ραί. 

π]το ΠΟΠ Ῥο55εί, Οεγε» αεοθηδί5 οχ εταίοιίς Είπα [αοἵρας, 

Α0 Ῥθηθ ἀθ 

(3) Ρορί ταρίαπα Υοτο Ῥτοδεγρίπα., ά11Π1 β]ἴαΠα ΙΠΥθ- 

Ρρ6ς τηπ]ίας οτί ρατίος οἰτοπηινασαία ἀιο{αγ. 

Ποπηπίρας, ππαχπο ααἰ Ῥοηΐσης ]]απι αεοῖρετεΠί, ΡΓΟΠΙΘ- 

τηῖε, (πΠοῖαπο Γαπιεηίο 605 τεπππηθνανΙ{. Ἐί σαπῖα Αί1θ. 

πίθηςος ΠπιαΠἰςδίπ]θ 61σα ἀἆθαΠα 56 5ο55ἱ556Πέ, Ρο5έ ΦΙομΙΟΒ 

οπηπίαη Ρα] (Γαπιεπίϊ Πα]Η5 ἆοπο 5μηί α[ἴοςΗ. Ῥτο απο 

ΠΠΠΠΟΥΟ {11Η δρ]οπαά9 γἱοϊρλαγανα. ομ]αΠοπίρια5, πι Πη]- 
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θεὺν θυσίαις τ ἐπιφανεστάταις χαὶ τοις ἐν Ελευσῖνι 

μηστηρίοις, ἃ διὰ τὴν ὑπερθολὴν τῆς ἀρχαιότητος χαὶ 

ἀγνείας ἐγένετο πᾶσιν ἀνθρώποις περιόόητα. (4) Παρὰ 

δὲ τῶν Αθηναίων πολλοὶ µεταλαβόντες τῆς ἐκ τοῦ σί-- 

6 του φιλανθρωπίας, χαὶ τοῖς πλησιοχώροις μεταδιδόντες 

τοῦ σπέρματος; ἐπλήρωσαν πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 

Οἱ δὲ κατὰ τὴν Σικελίαν, διὰ τὴν τῆς Δήμητρος χαὶ 

Κόρης πρὸς αὐτοὺς οἰκειότητα πρῶτοι τῆς ων 

τοῦ σίτου µεταλαθόντες, ἑ ἑκατέρᾳ τῶν θεῶν κατέδειξαν 

10 θυσίας καὶ πανηγύρεις, ἐπωνύμους αὐταῖς ποιήσαντες 

καὶ τῷ χρόνῳ διασηµήναντες τὰς δοθείσας δωρεάς. 

(ο. Της Ἡς μὲν Ύὰρ Κόρης τὴν καταγωγὴν ἐποιήσαντο 

περὶ τὸν καιρὸν ἐν ᾧ τὸν τοῦ σίτου χαρπὸν τετελεσιουρ- 

γῆσθαι συνέδαινε, χαὶ ταύτην τὴν θυσίαν καὶ πανή- 

10 μην μετὰ τοσαύτης ἀγνείας καὶ σπουδῆς ἐπιτελοῦσιν, 

ὅση εἰκός ἐστι τοὺς τῇ πρατίση] δωρεᾶ προκριθέν τας 

τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἀποδιδόναι τὰς ̓ χάριτας: τῆς δὲ 

Δήμητρος τὸν καιρὸν τῆς θυσίας προέκριναν ἐν ᾧ τὴν 

ἄρχ. ἣν ὁ σπόρος τοῦ σίτου λαμθάνει ἐπὶ δὲ ἡμ. έρας 

30 δέχα παγήγυριν ἄγουσιν ἐπώνυμωον τῆς θεοῦ ταύτης, τῇ 

τε λαμπρότητι τῆς παρασχευῆς µεγαλ ιοπρεπεστάτην 

καὶ τῇ διασκευῆ μιμούμενοι τὸν ἀρχαῖον βίον. (6) 

Ἔθος ὃ᾽ ἐστὶν αὐτοῖς ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις αἰσχρο- 

λογεῖν κατὰ τὰς πρὸς ἀλλήλους ὁμιλίας διὰ τὸ τὴν θεὸν 

οὐ ἐπὶ τῃ τῆς Κόρης ἁρπαγῇ λυπουμένην γελάσαι διὰ τὴν 

αἰσγρολογίαν. 

Ύ. Περὶ δὲ τῆς κατὰ τὴν Κόρην ἁρπαγῆς, ὅτι γέ- 

γονεν ὡς προειρήχαµεν, πολλοὶ τῶν ἁργαίων συγγρα- 

φέων καὶ ποιητῶν µεμαρτυρήκασι. Καρχίνος μὲν γὰρ 

90 ὅ τῶν τρα Ἰῷδιῶν ποιητής, πλεονάκις ἐν ταῖς Συρακού- 

σαις παρεπιδεδημηκὼς χαὶ τὴν τῶν ἐγκωρίων ΄ τεθεοµέ- 

νος σπουδὴν περὶ τὰς θυσίας καὶ πανηγύρεις τῆς τε Δή- 

µητρος καὶ όρης, κατεχώρισεν ἐν τοῖς ποιήµασι τούςδε 

τοὺς στίχους; 

56 Ἀέγονσι Δημητρός ποτ᾽ ἄρῥητον πόρην 
Πλούτωνα Ἀρυψίοις ἁρπάσαι βουλε ὖμ. ασι, 

δῦναί τε γαίΐας εἰς μελαμφαεῖς μυχούς ᾿ 

πόθῳ δὲ μητέρ᾽ ἠφανισμένης χόρης 
μαστΏηρ᾽ ἐπελθεῖν πᾶσαν ἐν χύκλῳ γθόνα. 

40 Καὶ τὴν μὲν Αἰτναίοισι Σιχελίαν πάγοις 
πυρὸς γέμουσαν ῥεύμασιν δνςεμθόλοις 
πᾶσαν στενάξαι, πένθεσιν δὲ παρθένου 

σίτων ἅμοιρον διοτρεφὲς φθίνειν γένος. 
“Οθεν θεὰς τιμῶσιν εἰς τὰ νῦν ἔτι. 

ἀὔ (9) Οὐκ ἄξιον δὲ παρα ον τῆς θεοῦ ταύτης τὴν ὕπερ- 

θολὴν τῆς εἰς τοὺς ἀνθρώπους εὐεργεσίας. Χωρὶς γὰρ 

τῆς εὑρέσεως, τοὺ σίτου τήν τε κατεργασίαν αὐτοῦ τοὺς 

ἀνθρώπους ἐδίλαξε καὶ νόμους εἴςηγήσατο καθ᾽ οὓς δι- 

καιοπραγεῖν εἰθίσθησαν: δι ἣν αἰτίαν φασὶν αὐτὴν 

σθ θεσμοφόρον ἐπονομασθῆναι. (9) Τούτων δὲ τῶν εὑρεμά- 

των οὐκ ἄν τις ἕτέραν εὐεργεσίαν εὗροι μείζονα" καὶ 

Ίὰρ τὸ ζῶν καὶ τὸ λος την, περιέχουσι. Περὶ μὲν 

οὖν τῶν μυθολογουμένων παρὰ τοῖς Σιχελιώταις ρχε- 

σθησόµεθα τοῖς ῥηθεῖσι. 

ο ἨΠ. Περὶ δὲ τῶν κατοικησάντων «ἐν αὐτῃ πρώτων 

45 Εοιδίπ!δ, αα οϐϱ νοίαρίαίοπι οἱ απο ήπιοπίαπι Ἱπίοι 

ΟΠΊΠ65 ορ]οβγαπ{α πιονίαΙ65, Ἱπρεηῖας αΡ Ἀου ρορμἱο ἆθα 

Ἠοποναίαν. (4) Οαππαπο (πσαπα ῬοηθβοΙαπα ο πη]ἶς 

Αἴλλοπίοηδος οοπηπηαπ]ἑατοη{, εἰ αἲ α1ο5 Ρουγο γἰοῖπος 86- 

ππθηής ἰγαηδῖνεί, (ποίαπα οδί τί απίνδιδῃς ραμ]α[ῖπα ο 5 

{ρηρίρις ἱπρ]οτοίαν. Βίοι] οἴσο απαπΙ Ῥτορίεν Οοτογῖς αἱ 

Ῥνοδοτρίης» {απηϊΠα γα ἴοπα ή πηῖ (ππδη{1 πδάπη ραγΠεἴρας- 

βοπέ, αἰτίααο ἆσω 6α6ΓΟΥΙΠΙ Γοδίογαππ(Πθ φο]επηπίέαίος, 

{ΡΦΑΓΙΠΗ ΠΟΠΛΙΠΟ 6θ616Ρ/5., ΠηςδίΠπογιπ{ς 1ου α{Ίαθ ποᾶο,, αἱ 

1Ρ5ΗΠΙ απΠΙ {οπαρα5 Ῥεπεβο ΙπάΙοίαπα το[ειταί. (5) Εαδία 

επίπι Ῥνγοβοτρίπω ἀαάπεσπάς» 6ο {6ΠηΡΟΤΥα οε]εβταπί, «πο 

{γσ65 ΠΠΑίΗΤΟΡΟΘΥΟ 5οἱεηί, αἳ ου 5οἶόπιπο ἰαπία ουτα οί 

βαποΠίαίο ρεΓασιη{, αιια Τ6[6ΙΓΕ ϱγαΠαΠη ο05 4θθσί, απῖ Ρο 

εαΠα παηθυί5 οχ ΗΡΙ ῄοπθπα αηίγοιςίς πηονία]ίρας αη[αροβί(ά 

δαηί.  Αά Οοτοις απίση βασΓΙΠΙ ρα δα{]οπῖς {οπιρας 

ἀο]εσαγιπί. Ῥου ἀθοσπῃ {εδίππι ἀῑεξ οοπππαίαγ ἆθθ πο- 

ΠΙηΘ ΙηβΙςΗΠ{ΙΠΙ, πιαςηΙβοθη {Ι5δΙΠπΙΠη αρραγαία5 δρ]επάοἵθα 

μαρεί, ορίεγοσι6 οπ]ί1 ρηΐδές Ἱαβίίαπα γἱέο Ἱππ(αίαν. (6) 

Ἰηΐθγαα {μτρο5 οοΙοσι15 ΞΕΓΠΊΟΠΕΣ5 αἀπηῖδοθίς πιονῖ5 θ8ί, 

ααοά ἆαῦ οϐ ταρίππα παί παγεη{ γογβογαπα ορδοση]ία5 

τίδαπῃ ρτογοσθατ{. 

Υ. Παρίαπι απίοπι Ῥνγοδοτρίησ Ἱα, πί Ῥαπ]ο αηίε 6οπι- 

ΠΙΘΙΠΟΓΥΑΥΙΠΊΗ5, αοοἰ155ο, πι] νοίσταΠα, πι Ἠϊςίογ]οἳ ἔαπι 

Ροδία», ἰος5Ηηιοπ]ῖ5 5αἱς οοηβγηιαηί. ΟατοίΠΙς επίπι, ἱταρο- 

ἀἴαταπι οοπά1ίου, απ ΘΥΓΑΟΙΦάς ΠΟΠ τΤανο ῬΡτοίεόαΙ5δ, απο 

ίιά1ο [οβίαπα οἱ 5αοτα Οογοτῖς ομίνοπί οἶας Ἰοοί ΠΟΠΙΙΠΘΡ. 

νίά1ξ, ἵπ ροσπια(ἶθιις 5αἱ5 1ο56ο Υείδι5 Ροβίίο5 Παβεί : 

Εογηπί, απο αἶπια Οετοτῖδ οἵπι Πα 

5ἳ{ [γαιά α]οτπ(]5 ταρία ὈΙ{15 πιασΠ]ηῖς, 
οἱ π]στ]σαηί{ος ΙπῖαγΙ{ {ογυορ βΡεΕΒ; 

ππαίοτ(αο Ρον Ἱίαπα ΤοαΓΙΙΤΘΗς απχ[α, 

ἰοίαπι νασαία 5ἷέ ρου ογϱῖ5 απιΡΙ{απῃη. 

Τυπο ασ 5αϱ 41ίπο ο Ιρας Τεπαστία 

Ίρηϊ 5οα{εί Ρ]οβοδααε Ιαείαί ΠαΠΙΠΙΘΟ., 

Ἰπσοπππ]{ οιηηῖς: ἄαπιαο νίτσο Ῥιαηρϊίαν, 

6οης 1ον!ςδ αἴάπιπα, 6σοηα ν]οίας, ἰαραί. 

Ἠϊπο οί, ἆσαδ αἆμαο ααοᾶ ἵπιρεηςε οο]απ{. 

(9) Νας γετο Ρα 65δεί Ίου οσο ργαίθτίτο αχἰπιίαπι ἆ6οβ 

μα]ας ουσα ηιογία]ες Ρεποβόθη[απῃ. ΆΝαπι ργορίεγ(απῃ ααοά 

{ραςες τοροΓῖξ, ορετας εἴίαπι γαδέας οἱ αδΙπῃ Π]ΑΓΙΠΙ ἆο- 

ου1έ, Ἱεσοδαπο ρτοπηα]σανίέ, 6παΓΙΠ1 ΠΟΥΠΙά ]Η5ί6 4σ6Γ6 Ἰο- 

πηΙηας αὔςιΙεβορΓθηί. Οἱ 4Π1 ΟΡ 6ΔΙΒΑΠΙ Θεσμοφόρον, Ιᾷ εδ 

Ιοσί{ίογαπα, οοσποπηἰπατί ρεγμίροηί, (9) Θπἱρας 58πθ ΙηΥΘΠ{ῖ5 

ΠΠΘΡΙΠΙΙΩ γὶκ απιριίας Ἰηγθηθεῖς. Ναπι αἱ γΙίαπι ἱρδαπι αἱ 

Ἰοπθρίαπη γἱία» 1η5{(α{1οπαπι οοπηρ]θοίαπίαν. Οσο αἆ {α- 

Ῥη]ορας Ιίαααε πατγα(ἴοηες οσα αίαπα ΦΙομΙαγάΠ αΗῑπεί, 

αῑσία Ία1ῃ 5α/Πεἰαηί. 

γΙ. Ρε ΦΙοαΠΙ5 γετο, Ρηπη]ς βΙΟ]{α) Ιηρο]ἱ5, 4αΙΠα βοπῖρίο- 
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Σικανῶν, ἐπειδή τινες τῶν συγγραφέων διαφωνοῦσιν, 
μαι ἐστι συντόμως εἰπεῖν. «Φίλιστος μὲν Ὑάρ 

φησιν ἐξ Ἰθηρίας αὐτοὺς ἀποικισθέντας κατοιχῆσαι τὴν 

νησον, ἀπό τινος Σικανοῦ ποταμοῦ κατ Ἱθηρίαν ὅ ὄντος 

δ τετευχότας, ταύτης τῆς προςηγορίας: Τίμαιος δὲ τὴν 
ἄγνοιαν τούτου τοῦ συγγραφέως, ἐλέγξας ἀκριθῶς ἆπο- 

φαίνεται τούτους αὐτόχθονας, εἶναι" πολλὰς δὲ αὐτοῦ 

Ῥέροντος ἀποδείξεις τῆς τούτων αμ» ο 

ἀναγκαῖον ἡγούμεθα περὶ τούτων διεξιέναι. 6 ) Οἱ ὃ 

10 οὖν Σικανοὶ τὸ παλαιὸν χωμηδὸν ὥχουν, ἐπὶ τῶν όχυ- 

ρωτάτων λόφων: τὰς πόλεις χατασκευάζοντες διὰ τοὺς 

λῃστάς: οὐ Ὑὰρ ἦσαν ὑπὸ μίαν ἡγεμονίαν βασιλέως τε- 

ταγµένοι, κατὰ πόλιν δὲ ἑκάστην εἰς ἦν ὃ δυναστεύων. 

(3) Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἅπασαν τὴν παν κατῴκουν, 

16 καὶ τὴν χώραν ἐργαζόμενοι τὰς τροφὰς εἴγον' ὕστερον 
δὲ τῆς Αἴτνης ἐν πλείοσι τόποις ἀναφυσήματα πυρὸς 

ἀνιείσης, καὶ πολλοῦ κατὰ τὴν χώραν ῥύαχος ἐκχυθέν- 

αι συνέθη φθαρῆναι της γῆς ἐπὶ πολὺν τόπον. Ἐπ 

ἔτη δὲ πλείω τοῦ «πυρὸς ἐπινεμομένου πολλὴν χώραν, 

90 φοθηθέντες τὰ μὲν πρὸς ἕω χεχλιµένα τῆς Σικελίας 

ἐξέλιπον, εἰς δὲ τὰ πρὸς δυσμὰς νεύοντα µετῴχησαν. 

Ίὸ δὲ τελευταῖον πολλαϊς γενεαῖς ὕστερον ἐχ τῆς Ἴτα- 

λίας τὸ τῶν Σικελῶν ἔθνος πανδημεὶ περαιωθὲν εἲς τὴν 

Σικελίαν τὴν ὑπὸ τῶν Σικανῶν ἐκλειφθεῖσαν χώραν 

3ὔ κατῴχησαν. (4) Ἀεὶ δὲ τῇ πλεονεξία προθαινόντων 

τῶν Σικελῶν, καὶ τὸν ὅμορον πορθούντων, ἐγένοντο 

πόλεμοι πλεονάκις αὐτοῖς πρὸς τοὺς Σικανούς, ἕως συν- 

θήχας πονησάµενοι συμφώνους ὅρους ἔθεντο τῆς χώρας: 
περὶ ὧν τὰ κατὰ µέρος ἐν τοῖς οἶχείοις χρόνοις ἀναγρά- 

50 Ψομεν. (6) Ὕσταται δ) ἀποιχίαι τῶν Ἑλλήνων ἐ ἔγς- 

νοντο χατὰ τὴν Σιχελίαν ἀξιόλογοι καὶ πόλεις παρὰ 

θάλατταν ἐκτίσθησαν. Ἀναμιγνύμενοι δ᾽ ἀλλήλοις 
χαὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν καταπλεόντων Ἑλλήνων τήν τε 
διάλεκτον αὐτῶν ἔμαθον καὶ ταῖς ἀγωγαῖς σωνεραφεντες 

3 τὸ τελευταῖον τὴν βάρθαρον διάλεκτον ἅμα καὶ τὴν 

προςηγορίαν ἠλλάξαντο, Σικελιῶται προς 

ΥΠ. Ἡμεῖς δὲ περὶ τούτων ἀρχούντως εἰρηκότες 

µεταθιβάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ τὰς νήσους τὰς μας 

µένας Αἰολίδας. Αὗται δ᾽ εἰσὶ τὸν μὲν ἀριθμὸν ἑπτά, 
0 προςηγορίας δ᾽ ἔχουσι ταύτας, Στρογγύλη καὶ Γυώ- 

νυμος, ἔτι δὲ Διδύμη καὶ Φοινικώδης χαὶ Ερικώδης, 

πρὸς δὲ τούτοις Ἱερὰ Ἡφαίστου καὶ Απ αρλήςς, ἣν 

ὁμώνυμος πόλις καθίδρυται. {5) πευτας ὃ᾽ αὗται 

μεταξὺ Σικελίας χαὶ Ιταλίας ἐπ᾽ εὐθείας ἀπὸ πορθμοῦ 

ὅ αλ τῆς πρὸς ἕω πρὸς τὴν δύσιν. Ἀπέχουσι δὲ τῆς 

Σικελίας ὡς ἑκατὸν πεντήχκοντα σταδίους» καὶ τὸ µέ- 
γεθός εἶσιν ἀλλήλαις παραπλήσιαι' ἡ δὲ μεγίστη αὐτῶν 

ἐστι τὴν περίµετρον σταδίων ὡς ἑκατὸν πεντῄχοντα, 

(8) ) Αὗται δὲ πᾶσαι πυβὸς ἐσχῆκασιν ἄναρ φυσήµατα µε- 

0 Ὑάλα ». ὧν κρατῆρες οἵ Ὑεγενημένοι χαὶ τὰ στ τόµια 

µέχρι τοῦ νῦν εἶσι φανερά. Ἐν δὲ τῇ Στρογγόλη καὶ 
τῇ Ἱερᾶ µέχρι τοῦ νῦν ἐκ τῶν χασαἄτων ἐκπίπτει 
πνεύματος μέγεθος χαὶ βρόμος ἐξαίσιος" ἐκφυσᾶται δὲ 

καὶ ἄμμος καὶ λίθων διαπύρων πλΏθος, καθάπερ ἔστιν 

ΡΙΟΡΟΠΙ5. Ἱ. 
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τ05 ποηΠΗΗΙ οη{οη [115 νανῖοηέ, αξ Ῥγου]ίου Παυ(ς. ἀῑςεογα- 
ΠΤ16, ΠΘΟΘΑΡΑΠΙΙΠΙ οδί,  Ῥ]]ίδίις απἰάσιη ὃχ Πραρία ρου 
ο]οπί Φε ποοΠοΠ (γαηβ]αίος ἴη ΡΟΡΡΘΑΒΙΟΠΘΠΙ {οί νο 
η] α[ϊτηιαί, ἃ Ισαπο, ]οαγία Παπηίῃο σποάσηχ, ΠΟΠΙΟΗ 
Π]ιά «ογῇίος. 56 ΤπιΦΗ5, ἰσηογαπ[ίαηι δοπρἰογ]ς το[υ]- 
1εη5, ἱπάίσοπας 6656 Πᾳπϊάθ Ῥτοῦθαιθ οφίόπατ. Ου] σαυῖα 
ηλη]ίας π4 ἀθιποηδίγαηά απ ἸογίΠη ΒΠΠαΙΠ(αίοΏ}. ταβοηος 
ἁΠοιΕ, Ἠ]α Γο6ΘΠςΘΓΘ ἨΟΠ 0996 ηεοθββδατ η αι [ίνα 
(2) Βϊσαπί οἰίπι νἱοκίῖπι ΜαρΠαραπ{, ορρίάα ἵπ οοἵρας, τί 
απἴδᾳπο Ἠπίατα, πηηΙ [βοίπηιας ογαἰ, 51 ρτορίου Ια{ποΠΙΠΙ 
ΠΠΟΙΥΒΙ5 οχίγθηίος. Χου οΠίΠὴ 5) ΠΠΙ γθβῖς ΙΠΙΡΘΓΙΙΊΠΙ 
τράας( εγαηέ, 5οᾷ πηυπιαποάσιο ορρίάµηι 5Η1Π1 Ἠαῦοίας 
Ρυϊποῖρεπι. (3) Ας Ρεϊπη(μς ΠΠΙΥΟΥΚΑΠΙ ορπεβαηί ἱῃςπ]αιη 
εἰ εκ ἴουια ου] νἰοίατα οοπιραταβαη{ : Ῥοδίοα γογο ΤΠ 
Ραπίρι5 ἵη Ἰοοίς Όίμα ΠαπΊηΊας οχια]αη: εξ, ππυ] απ] {ρηῖς 
Ιπ. ΥἱοΙΠαΠ ΓΘΦΙΟΠΘΙΗ ε[ζαπάσγείαν, οῖ]ας αά (πασίΠΠ Ώρηῃο 
ΊοήσΠΙ γαςίαραίαγ. ΟΙ ΠΠΊάΠ6 αἲ οοπἹρ]ατος αηπος Ρο Τ6- 
ΕΙΟΠΘΙΗ ἴποθηαππη ΕΓαβ8Τ6ίΗΥ, ἱπορ]α 5πΏασ{ἶ Πισέη » 4θ86ι- 
15 απ αἆ Απγογαὰ. γογσιηέ ρατήριας βἰοΙα, η οσείάας 
γαηβηη]σγαγιΠξ.  Ῥοδί ιηπ]ίας ἀρηίαιιε ανίαίος ΦἱΟΠΙΟΓΙΗΗ 
ΕεΏ», εχ Πα]ῖα ο [αηγΠ]15 απἱγογοίς ἵῃ ΘἱοἳΠαίη (παῃβριθδρα, 
γαοίαπα α θἱοπηίς ἃβτυπη οοοαρανΙέ. (4) Ουἱ ἆπι οαρίς]- 
ἴαΐα ρ]ᾳ5 αεφιἰγοπᾶἱ φαΏίπάο αἲἲ π]έογίογα Εταδδαηίες ΠηΠ]- 
ΠΙΟΤΙΠΙ 48105 Ρορυ]απίΗς, Ώε]]α. ΕΡΡΘΠΙΙΠΙΘΓΟ ΟΙ1Π1 Β]οαηῖς 
Ρεδδεγιηί, ἆοπες Πχα{αο {α.άθτιΗ 6Ώδ6ηςι1 σογ{ί08 ἄΦΤΟΓΠΠ 
Πηε5 δἰαίμθγο. ΑίΠυῖ ραυ(ἱοι]ασίη ΠΟΡΙΠΙ ΟΟΠΙΠΙΘΙΠΟΤΑ{10- 
ΏΡΠ1 44 518 ΤΕΡΟΓΥΔΠΙΗ5 {οπηρογα. (5) Ὀ]ίίπιας Ῥοττο ο]ο- 
π]ας ἵῃ ΘἱΙ]αΠα πιἰδογηπί Οτασὶ εᾶδσιθ τοἰαία ἀἱρηας : α 
απ{ρι5 γρες α πάτο εοΠά[( δαΠί. Ῥογ οοπηηηθγοῖα γθιο 
αἱ πι] πάἴποπα (ΓῶΟΟΓΙΠΗ 60 ΠΑΥΙς4ΠΠΙΠΠΙ {ασίηπη οςί 
εί Πηριαπα ΟγῶΟΟΡΗΠΗ ἀἰδοστοηέ, οἱ οππάθη γἱέρο ΏΊΟΤΘΠΙ 
ἁαἀορίῖ, ῬαγΏαγαπη αἱίαπη Ιοᾳθίαπῃ αἱπηι] οἱ ΠΟΠΊΘΠ »5ἱοΠἱοία» 
ἀεβίπο αρρο]]αίΙ, ππυἰανοπ{. 

ΥΠ. 18π1 απία 46 [5 φα{ἶς ἀἰσίαπα, αἲ Ἱηδυ]ας, σας ἀ10- 

465 γοεαπί, (Γαπςίτο Ι1Ώοθης ΟΓΑΠΙΟΠΘΠΙ. Βερίαπι 

δι, εί γοσαηίαϊ, ΘΙΤΟΠΡΥΙΕ, ΕΠΟΠΥΠΗΗ5, Ριάγπιαο, ΡΙΩ- 

πίουδδα, Ετίοιβδα, Ηίοια Ὑπ]οαηϊ οἱ Πάρατα, ἴη πα ποπηἰηῖς 

ο]α5άεπα 11ης ροβίία οδί. (2) ασσπί ἰδία ἱπίου ἱο[]ίαηι οί 

Ἰ{α]ίαπι ἀϊγθοίο αἆ οεσᾶδαπῃ αὖ ουἱθηία ος : οἱ α Φἱο]]ία 6ρῃ- 

έππι (πἠπ(ααρίηία οὐ γοῖέου φἰαά1ϊς αὔΏφιπέ, πιαση(άἶπο Ἱηίθι 

βοβἱπη]]ες. Μαχίηια 5ίαάογιπῃ σρπίαπη απἰπαασίπία απαΏίέα πα 

Μαβεί. (3) Οαποίῶ γ6το πιασηας ἱσπίαπῃ ογοίαίίοηος ςιις{]- 

ποηί, ουαί6γβδαιε, απῖ πάς οχς(ἴίογαπί, οἱ ο5{ῖα ΠαΠΥΠΙΑΓΙΤΗ 

οαπηΠΙΠΗ εοπβρἰοἰπηίαν, Τη Φίτοηργ]ο απἰάεια οἱ Ηΐογα αἲ 

Ἰμο οκ Ἰαῖρας Παίααπη νὶς ἵηρεις ογιπαρίί πα [Γον 

Ἱπηπηαπί. Γνοπα αγ ο ίαπα αγοηα Ἱαρίά πια {ρηΙίογΗ πα εορίᾶ; 
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κ στ ὁρᾶν καὶ περὶ τ τὴν Αἴτνην Ὑινόμενον. (8) Δέ πω Ύάρ 
τινες ἐκ τούτων τῶν νήσων ὑπογόμους εἶναι κατὸ γῆς 

µέχρι τῆς Αἴτνης κχὶ τοῖς ἐπ᾽ ἀμφότερα στοµίρις συν- 

ημμένους' διὸ καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον ἐναλλὰξ καίεσθαι 

ὅ τοὺς ἐν ταύταις ταῖς γήσοις κρατῆρας τῶν κατὰ τὴν 

Αἴτνην. (6) Φασὶ δὲ τὰς Αἴόλου νήσους τὸ μὲν πα- Ἴ ή µ 
λαιὸν ἐρήμους γεγονέναι., μετὰ δὲ ταῦτα τὸν ὀνομαζό- ρηι ) µ. 

/ ή 3/ οο / εγ σ Ν 

µενον Λίπαρον, Αὔσονος ὄντα τοῦ βασιλέως υἱόν, ὑπὸ 

τῶν ἀδελφῶν καταστασιασθῆναι. 

10 νεῶν μακρῶν καὶ στρατιωτῶν, ἐκ τῆς Ιταλίας ονγεν 

εἰς τὴν ἀπὸ τούτου Λιπάραν ὀνομασθεῖσαν" ἐν ταύτῃ δὲ 

τὴν ἐπώνυμον αὑτοῦ πόλιν χτίσαι, χαὶ τὰς ἄλλας νή- 

σους τὰς προειρηµένας γεωργῆσαι. (6) Τούτου δὲ γε- 

γηραχότος, Αἴολον τὸν Ἱππότου µετά τινων παραθα- 
16 λόντα εἰς τὴν Λιπάραν, τὴν τοῦ Λιπάρου γῆμαι θυγα- 

τέρα Κυάνην' καὶ τοὺς λαοὺς χοινη μετὰ τῶν ἐγγω- 
ἰ , λ / / ος ίλ : οο ο. τιν 

ρίων πολιτεύεσθαι ποιήσας ἐασίλευσε τῆς νήσου. Τῷ 

δε Λιπάρῳ τῆς Ἰταλίας ἐπιθυμοῦντι συγχατεσχεύασεν 
ο. Δ λ Σ Ῥ/οςς / ο) λ / 

αὐτῷ τοὺς περὶ τὸ Σύῤῥεντον τόπους, ὅπου βασιλεύσας 

ϱϱ χαὶ μεγάλης ἀποδοχῆς τυχὼν Ὅ ο ίσο, ταφεὶς δὲ 

Μεγαλοπρεπῶς τιμῶν ἔτυχεν ἡρωικὸν παρὰ τοις ἐγχω- 

ρίθις. () Ὁ ὃ' λίθος οὗτός ἐστι πρὸς ὃν μυθολογοῦσι 

τὸν Οδυσσέα κατὰ τὴν πλάνην ἀφικέσθαι. Τενέσθαι 
ο) ε) / ) ρο- ο ό 3 νὰ Δ Χ Ν 

δ) αὐτόν φασιν εὐσεβῇὴ καὶ δίκαιον, ἔτι δὲ καὶ πρὸς τοὺς 

οὅ ξένους φιλάνθρωπον: πρὸς δὲ τούτοις τὴν τῶν ἱστίων 

χρείαν τοῖς ναυτικοῖς ἐπειςηγήσασθαι, χαὶ ἀπὸ τῆς τοῦ 

πυρὸς προσημασίας παρατετηρηκότα προλέγειν τοῖς 

ἐγχωρίοις ἀνέμους εὐστόχως: ἐξ οὗ ̓ ταμίαν αὐτὸν εἶναι 

τῶν ἀνέμων ὁ μῦθος ἀνέδειξε: διὰ δὲ τὴν ὑπερθολὴν τῆς 

30 εὐσεθείας Φίλον τῶν θεῶν ος 

ΥΠΙ. Τοῦ δ᾽ Λἰόλου υἷοὺς γενέσθαι τὸν ἀριθμὸν ἕξ ἕξ, 
Ἄστύοχον καὶ Ἐοῦθον καὶ Ἀνδροχλέα, πρὸς δὲ τούτοις 

Φεραίµονα καὶ Ἰόχαστον καὶ Ἀγάθυρνον: πάντας δὲ 

τούτους διά τε τὴν τοῦ πατρὸς δόξαν καὶ διὰ τὰς ἄρε- 

9ὔ τὰς μεγάλης απ τοδοχῆς τυχεῖν. Τούτων ὃδ᾽ ᾿Ιόκαστος 

μὲν τῆς Ἰταλίας ἀντεχόμενος ἐθασίλευσε τΏς παοαλέας 
, ο λ ας ρό / / πσοι Ν 

µέχρι τῶν κατὰ τὸ Ῥήγιον τόπων. Φεραίμων δὲ καὶ 
5 ο ο 3 ν τό δ' λί 3 λ ο 

Ἀνδροχλῆς ἐδυνάστευσαν τῆς Σικελίας ἀπὸ τοῦ πορ- 

θμοῦ µέχρι τῶν κατὰ τὸ Λιλύθαιον τόπων. Ταύτης 

δὲ τῆς χώρας τὰ μὲν πρὸς ἕω κεχλιµένα µέρη κατώ- 

χουν Σικελοί, τὰ δὲ πρὸς δυσμὰς Σικανοί. (5) Ταῦτα 

δὲ τὰ ἔθνη πρὸς ἄλληλα διεφέροντο’ τοῖς δ᾽ Αἰόλου παισὶ 

τοῖς προειρηµένοις ἐκουσίως ὑπήκουον διά τε τὴν τοῦ 
3 Ν 

πατρὸς Αἰόλου διαθεθοηµένην εὐσέβειαν καὶ διὰ τὴν 

4ὔ αὐτῶν ἐκείνων ἐπιείχειαν. θασίλευσε δὲ καὶ Ξοὺ- 

θος τῆς περὶ τοὺς Λεοντίνους χώρας, ἥτις ἄπ᾿ ἐχεί- 

νου µέχρι τοῦ νῦν γρόνου Ἔουθία προςαγορεύεται. Ἀ- 
/ Δ ο] ο / ο ο 3 / 5 

γαθυρνος δὲ βασιλεύσας τῆς νῦν ὀνομαζομένης Ἄγα- 

θυρνίτιδος χώρας ἔχτισε πόλιν τὴν ἀπ᾿ αὐτοῦ κληθεῖσαν 

60 Ἄγάθυρνον. Ἀστύοχος δὲ τῆς Λιπάρας ἔσχε τὴν 

ἡγεμονίαν. (5) Πάντες δὲ οὗτοι μιμ.ησάµενοι τὴν τοῦ 

πατρὺς εὐσέθειάν τε καὶ δικαιοσύνην μεγάλης ἐτύγ- 
ο 3 ὃ ωο ωὃ ὴ λλὸ ολ Ελ) κά 3 / 
χανον ἀποδοχῆς. ὑπὶ πολλὰς δὲ γενεὰς τῶν ἐγγό- 

νων διαδεχοµένων τὰς δυναστείας, τὸ τελευταῖον οἱ 

άί Φῶὼ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΠΑΛ. Π. 

Κυριεύσαντα δὲ 

(316, 337.) 

αποά οἴτοα ΑΡίπαΠΙ 4ποσπο γ]άσγο οί. (4) ΑΕ μῖς ΠαΊ(πθ 

Ιηδυ]{5 6ανε’ Πα» 6556 δι)ίογΓαηθας αδηιιε αἲ ίπατα, οοπ]πη- 

ος απ ήη( 6 ο5{115, ποπηι]ἱ αβήγπηαηί; 1ά60 ΡΙογ (1ο αἱέου- 

υἱ8 αγάοῦο Ἱηςα]άρπ ογαίογες οί Αη. (5) 6είογαπη Ίας 

«οἱ ηδα]α5 αὐ Ιηοο](ς νασιας (ποπάαπι (15ο ἀῑσιηί : ροβί- 

εα Υ6ΥΟ ΠΙρΡᾶΓΙΠΙ, ΑΙΡΟΠΘ Τορο ΠΦίΗΠΙ, Πποία οοπίτα 56 {{α- 

ὕρυπῃ 5εζΙ{1οπο, πανίρις ]ομσῖς οχογοέασιιο Ρομπ οκ. Παἰία 

{η Ἰηδα]απα Πασίθβο, 4παΙΏ ἆθ ΠοΙηίης 810 Πἱρᾶγαῦ} αρρε]]ᾶ- 

τς εοπά[ίαπιο ἵπ ἵ]α ε]αςάσπῃ αρρα[αΜἰοπίς αΏα, οδίθΓαΓΙΠΙ 

οίἶαπα Ιπδπ]ανάπα στο οκοο]ιθρθ, (6) Ἠου 5οπεσίΙίθιι 

ἁἀορίο, Αποϊιπα, Ηἱρροία βΠαπα, Πάρατα αρριίδυπα, 07α- 

ΠΘΏ, Πρανί ηδίαπα, ἀπχίδδθ ΠΧΟΤΕΙΙ. ΟΠΙΠΙ(Πθ ο[[ορίφβοί 

υἱ βοοἵ ὤσαο οπα Ιπαἱρεηῖς ]άγα ν]νετοη!, τορηπα ἱηδυ] 

ορίηέ. Τάραἵο απίοπα, ταῖίας ἵη Πα]ίαπι οπρίᾶο, αἱ ἰτᾶ- 

οἵα5 οἶτοα Ῥαγτοηίπηα οσθαρατεί, αά]πίου [αἱ έ:. αξί τορπιαι 

οσα} Πιαρης ΠΟΠΗΙΠΙΠΑ αρργοβαίίοηο αἀρηἰπὶκίγαγ{{, οἱ ροςί 

γι αχ ση πιασηίβοο ἑαπηπ]αίας οἱ ογοίσο α- Ρορι]ανίθας 

4 4άθπι ἵπ ουἷία α{[οσίας 65. (7) ἄῑοῑα5 Υογο ἰδίο οί, 

ορεγγα[οηο κα Ὀ]γδδεια ρογγοπίςςο (αρι]απίαν : ρίαπι 6σα 

4605, Ιαδίαπ αἆγουδις Ποππίπος 6ἱ ἨΠΠΙΟΠΙΠΩ Ραπίσπαπ](πθ 

η Ποβρῖίος {πἱ956 πηδιηογαηί» τοΙογάπα ῥιῶίετθα δα ἄο- 

ομίθδα παμἶοςρ τοὶ δἱπάϊοδοςδ; οχ. Ἰσμίδ 4ποσαθ ρτοβςίϊμ 

ἀῑΙβοπίεν οΏδετναμίς, απΙ ναί Ιπονα αγ ο8δαομέ, Ἰπάἱσαηῖς 

οθνίο ρΓω[κίβδο. [πάς γεπίογΗπα ρνῶςες οἱ ἀἰδροηδαίου α 

{[αριία ἀεο]αγαίας οδί; οϐ. Ρἰοίαίθπα Υογο οχἰηπίαΙα ἀἆδογαα 

απιίσις ποπηΙπα(α). 

ΥΠΙ. 8εχ ϱο Ιβοιί ργοσηα{1, ΑδίΥοσΙΙΣ, Χπίμῃς, Απάνο- 

465, οἱ Ριαίει ο Ῥμαιαιποῦ, Ιοραδίας δἱ Ασαΐισιηιςς 

αι οωῃες ο) ραίτῖς σ]ογίαΏα εί δια ἱρβογαπα γἰγαίος η]α- 

σηος Ποιηίπιπα {αΥοἵθς δαη{ αἀαρίῖ.. Εκ Πῖς Τοσαδία5 πιαι]- 

επιας Τα οἵας αἆ Ἠιερίαπ απδαας δα ἀῑοπίς {αοί; 

ΡΙΙ6ΥΟΘΙΠΟΠ οί Απάντοσ]ας δἱοἴ [ος γοβίοῃος ἃ β.είο α Τἱγραδαπα 

πδαιιο ορποῦαπί. Ἠυ]ας ἱηδυ] ἴειίας πα ΔΗΤΟΓΑΠΙ 8Ρ6- 

οαπίος ιο, αἆ οσζαθυπι Βἰσαπί οἑσοαραναηί. (») Ιηίες 

ααοςδ Ρορι]ο5 ἴπδεης μασίεηια5 ἀἰδδεηξίο ογαί; 5ο 1ο ΠΗ5 

π]ίτο, ο) οοΙεβτατη ραγεηίῖδ ἴπ ἆθος Ρἰείαίεπι οἱ 1ρβογιια 

πιοοβίίαιη, ραγεραπί. Χπίμας Τ,θοπΙΠοΓΙΠη ἴδιΓδη, Χιι- 

{μίαΠι αΏ 60. οΙΩΠΙΠΙ ἀῑσίαιη, Ροβ5οᾶξ. Αδαίμγτη!ς τ16- 

σίοπο, απ ΑραιῤγηιΚἷς Ἰπάθ ποΠΊσΏ αοοθρίµ, Ρροβία5, 

ορρίάαπα. αἱ ποπηϊπ]5 Ασαίμγγπαπι οοπαἰαΙ.  Αδίγοσομιας 

Πάρα ἀοπηϊπίαπι ομπα. (9) Οπωπες απΐθπ Ρἱδίαί6πα 

σοπ{(ουῖ5 οἱ Ιαςἶαπα Ἰηλ{α{1, πιᾶσηαπα δἳρί Ἰαάθιη οοπηρᾶ- 

τανοτα, ΟἱΠΙάΙ16 αἆ πη]ίας µοπιίπη] αεἰαίθς ΡοΓ 5αο6θξξίο- 
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(537: 208.) 

ἀπ᾿ Αἰόλου γεγονότες βασιλεῖς κατὰ τὴν Σικελίαν διε- 

λύθησαν. 

ΙΧ. Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ μὲν Σικελοὶ τοῖς ἀρίστοις τῶν 
3 ο Δ 5 / ο να ν.μ ς δὲ ν 1 Ν 
ἀνδρῶν τὰς ἡγεμονίας ἐνεχείριζον, οἱ δὲ Σικανοὶ περὶ 
οω ὃ (ο κ) / ο ν η /᾿ 3 / 

τῆς δυναστείας διαφερόµενοι πρὸς ἀλλήλους ἐπολέμουν 
ἐπὶ πολλοὺς χρόνους. Μετὰ δὲ ταῦτα πολλοῖς ἔτεσιν 

ὕστερον, πάλιν τῶν νήσων ἐξερημουμένων ἀεὶ καὶ μᾶλ- 
λον, Κνίδιοί τινες καὶ Ῥόδιοι δυςαρεστήσαντες τῇ βα- 
ρύτητι τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν βασιλέων ἔγνωσαν ἀποικίαν 

ἐκπέμπειν. (5) Διόπερ προστησάµενοι σφῶν αὐτῶν 
ἡγεμόνα Πένταθλον τὸν Κνίδιον, ὃς Ἡν ἀναφέρων τὸ 

/ μα 6 / λ σημα / / Δ 
γένος εἰς Ἱππότην τὸν ἀφ᾿ Ἡρακλέους γεγονότα, κατὰ 

λ 3 {Ν λ / ων ο /“ 

τὴν Ὀλυμπιάδα τὴν πεντηκοστήν, Ἂν ἐνίκα στάδιον 

᾿Επιτελίδας ὃ Λάχων, οἳ ὃ) οὖν περὶ τὸν Πένταθλον 

πλεύσαντες τῆς Σιχελίας εἰς τοὺς κατὰ τὸ Λιλύέαιον 

έλαθον Ἔ ί ὴΣ ί τόπους χατέλαθον Εγεσταίους καὶ Σελινουντίους 
πολεμοῦντας πρὸς ἀλλήλους. (8) Ἠεισθέντες δὲ 

Σελινουντίοις συμμαχεῖν, πολλοὺς ἀπέβαλον κατὰ 

δια- 

τοῖς 

τὴν 
µάχην, ἐν οἷς ἣν καὶ αὐτὸς ὁ Πένταθλος. Διόπερ οἳ 
περιλειφθέντες, ἐπειδὴ κατεπολεμήθησαν οἳ Σελινούν-- 

ο ) / / ο] 1 νά αλ / .) τιοι, διέγνωσαν ἀπιέναι πάλιν ἐπ᾽ οἴκου: ἑλόμενοι ὃ 

ἡγεμόνας τοὺς οἰχείους τοῦ Πεντάθλου Τόργον καὶ Θέ- 

στορα χαὶ ᾿Επιθερσίδην, ἀπέπλεον διὰ τοῦ Γυῤῥηνικοῦ 
πελάγους. (4) Προςπλευσάντων δ) αὐτῶν τῇ Λιπάρα 

καὶ φιλοφρόνως ἀποδοχῆς τυχόντων, ἐπείσθησαν χοινῇ 

μετὰ τῶν ἐγγωρίων κατοικῆσαι τὴν Λιπάραν, ὄντων 

τῶν ἀπ᾿ Αἰόλου περιλελειμμένων ὡς πενταχοσίων. 
“ αλ ο [ο οἷς ο Δ / ἡ Δ / Υστερον δὲ τῶν Τυῤῥηνῶν ληστευόντων τὰ κατὰ θά- 
λατταν πολεμούμενοι, κατεσκευάσαντο ναυτιχκόν, καὶ 

διελόµενοι σφᾶς αὐτούς, οἵ μὲν ἐγεώργουν τὰς νήσους 
4 / 

χοινὰς ποιήσαντες, οἱ δὲ πρὸς τοὺς λῃηστὰς ἀντετάτ- 

τοντο' καὶ τὰς οὐσίας δὲ κοινὰς ποιησάµενοι καὶ ζῶντες 
/ 

κατὰ συσσίτια, διετέλεσαν ἐπί τινας γρόνους χοινωνι- 
ο οσο η] Ν Ν 

κῶς βιοῦντες. (56) Ύστερον δὲ τὴν μὲν Λιπάραν, καθ 
Α λ δ. / αν αἲΓ 3 3 / 
ἣν καὶ ἡ πόλις ἠν, διενείµαντο, τὰς δὲ ἄλλας ἐγεώρ- 

ουν κοιν. Τὸ δὲ τελευταῖον πάσας τὰς νήσους εἰς 
ο ῤ Ὑ ; ον { / ο. / / 

εἴκοσιν ἔτη διελόµενοι, πάλιν κληρουχοῦσιν, ὅταν ὅ γοό- 

νος οὗτος διέλθη. Μετὰ δὲ ταῦτα πολλαὶς ναυμαχίαις 
ο ῳ 

ἐνίκησαν τοὺς Γυῤῥηνούς, καὶ ἀπὸ τῶν λαφύρων πλεο- 
’ 

νάχις ἀξιολόγους δεκάτας ἀνέθεσαν εἰς Δελφούς. 
ο. οσο ο / / 

Χ. Λείπεται δ) ἡμῖν περὶ τῆς τῶν Λιπαραίων πὀ- 
ο ΑΔ .. Τ . / 

λεως τὰς αἰτίας ἀποδοῦναι, δι ἃς ἐν τοῖς ὕστερον χρό- 
αὁ ο) / µ 2 / ” λλὰ 

γοις ἔλαθεν αὔξησιν οὗ µόνον πρὸς εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ 
λ κεί ἄν α Ν λ { λ ο ηνοτον καὶ πρὸς δόξαν. Αὔτη γὰρ λιμέσι τε Χαλοις ὑπὸ τῆς 

φύσεως κεκόσµηται καὶ θερµοις ὕδασι τοῖς διαθεβοη- 
κο 1 

µέγοι. Οὐ µόνον γὰρ πρὸς ὑγίειαν τῶν νοσούντων τὰ 
- λ Ν Ν 

κατ᾿ αὐτὴν λουτρὰ πολλὰ συµθάλλεται, ἀλλὰ καὶ κατὰ 
ο ευ λ 

τὸν τῶν θερμῶν ὑδάτων ἰδιότητα παρέχεται τέρψιν καὶ 
ο» Ν πω κ 

ἀπόλαυσιν οὐ τὴν τυχοῦσαν. Διόπερ πολλοὶ τῶν κατὰ 
4 Ἡ / τὴν Σικελίαν ὑπὸ νόσων ἰδιοτρόπων ἐνοχλούμενοι χα- 

-. - - ’ 

ταντῶσιν εἲς αὐτήν, καὶ τοῖς λουτροῖς Ἰρώμενοι παρα- 
- 4 η) ο» ο 

δόξως ὑγιεῖς καθίστανται. (5) Ἔχει ὃ' ἡ νῆσος αὕτη 
λ ο αρηης έταλλα τῆς στυπτηρίας. ἐξ ᾗς λαμ- τὰ διαβεθοηµένα μέταλλα τῆς στυπτηρίας, ἐξ Ἶς λαμ. 
ο] .. .» / /8 

(άνουσιν οἱ Λιπαραῖοι καὶ Ῥωμαῖοι μεγάλας προςόδους. 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΙΟ" ΠΠ. Υ. αδν 
Ώοπα ο]! ρυοροπίος πορίαπα ἵπ δίοῖα ρηποίραία η δοδείς- 
56, αἆ ΡοβίγοπΙΙπΙ οκ ποία 656, 

Ν. Ροδίαος Βίοι1ἱ αἲ ορίίπχπα 4πθπηφιο ΙΠΙΡΘΓΙΗΠΗ ἆ6- 

(ογουαπί. 5Ιοπηϊ Υογο͵, ἆθ 5ιΠηΠᾶ ΓΟΓΙΗΠΙ ἀϊδοερίαηίος, αἆ ]οι- 

ΡΙΠΛ {οπηριις οἰνί]α πίοι 5ο Ῥο]]πηα σογομαηί. Μι]ίος ἁοϊπας 
Ρ05ΐ 4ΛΠΟΡ ΦΗΠΩ Πθγα οἱ δυρίηάθ πιασίς α οι]έοιἵρις {ηςιι- 

1 ἀαθηίπονοπίαν, αοοἰᾶἰέ αἱ Οπίάϊοαπα οἱ ΕΙοΚΙΟΓΙΙΠΙ 

ποΠΩΙΗΗ, αθρογῖίαίο τοριπα. ΑδίαἴοογΙπα ο[[θηδί, οοἱοηίερ 

ἀθάποσιά ο οοηφῆἶα Ιπίτοηί. (9) Οτοαίο ἱσῖέαν αἆ που άσσος 

Ρεπία(]ο ΟπΙάΙο, απὶ ϱοηογῖς ογἵππα αᾱ Ηἱρροίοη Ηογοπ]ία 

το[ογεῦαξ, ((οπιρας Ίου Ἰποῖά(ξ ἵη ΟΙγπηρίαάσπη απἰπαπασο- 

βἴπηᾶπα, Ὕπα 5ίαΚ 1 νἱοίοτίαηα Ἱρίέα]ίάας Τάσο τορονίανγ1{͵) 
ἵπ ΙΟΙΠ8Ω (παηβγασ, αἲ Πγροαπα αρραϊοραηέ, Τσι 

Ερείαηῖ {ουίο ας Βομηαπ Ῥδ[αῦα ἰπίευ 5ο σοιοβαπί. (2) 

Γι φοσἱείαίαιη ἰρίία ΒοΠπιη(ίογαπη. Ρο]ἱοοίί πηπ](ος η ρτα»- 

1ο, αί Ιπίθυ Ίο ῬοπίαΗΙση ἵρδατη, απιίφογαπ{. Ὑἱοιἶς ἰσίματ 

Ρο] βοπυα(ἶς, δαρογείίο5 4οππάπῃ τογθηί οοσαραηί 

ἀποἱραδαπα οκ [αηλατίρας ῬοπίαίμὴΙ, ἄοἱδο γἰάσ]οεί ας 

ΤΠεδίοιο οἱ Ερίοτδίάε, ἀθ]ασίς, Ρον ΤΥΤΙΜΕΠΙΠΙ Πηατο 

ομαδα πρ περαπί. (4) Δά Πἱρ8αΓη Υονο ἀε]αί, ααι 

ρογρεηίρπο οχοἰρογεηίας, {αοῖια, αἱ Παβίίαπάϊ ουηι ἰποο]ί5, 

απογαπα Υἱκ αἰησεηίϊ αὐ 41οΙο 5αροιδίία ογαη{, δο6ἱθίᾶ- 

(αμα ἱπίτοηί, Ραιδααθὶ (αογαπέ. Ῥοδίοα ασ Έγγγπθηί |α- 

ἱτοσιπῖϊδ Πλατο Ἱη[οδίμπα τοάστεηυί, Ιποιτδιοπῖθις Π]ογάΠι 

γοαχα οΙ556ΠΙ ραγατθγαη{, ἵπάμο ῥρατίος αἰδίτρια(ὰ, αἲ π 

ΟΟΠΙΙΠΠΠΘΙΗ Π15ΗΗ αστος. ἱηδα]αγαπη οο]εραπί, αλ η ργεςί- 

4ἱο οί »ἰαΐΐοπο εγαηί ὁοπίτα Ρίγαίαδ. Οοηηιαηίσα(ἶς Παφαα 

[αου]ίααρις οἱ 5οἆαΠΩ15 πια(αἱ οοηνἰσα5 ἱηδη(αἱἶδ, αἆ αἱ]- 

(5) Ὠοείηάε 

Πάρατα, ἵῃ 4πα πιείγοροΙίς ογαί, Ἱπίαι 56 ἀῑγίδα, ορίεγας ἵη- 

ααοᾶ {οπαρις ἵπ οοπηλΙπίοηο γω ρεις[εγυηί. 

«ι]ας οοπιπηπί ορετθ γδί]εο οοἰοραη{. Ῥοβίήεπιο ομησίας 

ἵηδι]ας αἆ Ισ] αππος5 ἀἱδρογια, αἰτοππηδοίο ἴ6ΠΙροΓΕ 

ίδια ρου 5ο Ποποπα ἀῑγ]άπηί, Μις ἀεμίης πανκ ριας 

ρασηΐς Τγτοπος γἰορτιηέ, εί 5αρεπαηοτο ππεπιοταρήε5 

ο αρο]ΐς ἀθοῖπιας ἆοο ἀθάϊσπηίος πηϊεγαηί Ώε]ρίιο». 

Χ. ἨῬοβίαί ιἱ οαχΡοΠαΗδ, πἱραςδ ἆ4ᾳ οπιθίς Ιηδοσυί]5 

{οπιρονῖρας Πἱρατῶογι οἰγ{{α5 ποὮ Πιοάο αἆ Γε[οΙίαίεη, δεὰ 

αἶαια ρ]ογίαπι {αμίο5. Ἰπογεπιεηίογαπα Ῥτομγεδδις Περί, 

Πτου εμίμι ροής α παίατα Ρορίαθας Οιεγηίσαπο οο]ευτῖ- 

ῥις οχοιπαία οδί. Ῥαϊποῶ οΠΙΠῃ ἰδία ΠΟΠ Ποᾷο αἆ Ῥοπαπι 

να]σιαάίποτα α στοίαπ{ίρις ΠΗ]έάπ. οοπ(ογαηῖ, 56ᾷ ῥγο δἱη- 

σπ]ατῖ αφ πάΓΙΠΙ ρομίο Ποπ. πιράίοσγεπα γολαρία(ἰ5 (ηοίαΠῃ 

Ὀεοδίαί.  Τά0νου πη]ί ἵη Βἰοἶμα ροζπανίρης γεχα!! πποι” 

μ5 ἵη ἰπδι]αὴ απο (ταηδηνη{, σαάίαπο Ιαναστὶ δι ορί- 

πἰομθ ος ρηςππη φαηἰ(α ες. γίρονοπι γοσαροταηί. (2) 

Πως αἴίαπι ἱπδα]α (απιρογαίαπα αἰαπαηίς ππείααπη παβεί, 

απάσ ππασηΗτη Πραγοηρίρας εί Ποιηαπῖς γοσίίρα!.. σπα 
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ο λ οο 3 / ϱω / / 

Οὐδαμοῦ γὰρ τῆς οἴχουμενης τῆς στυπτηρίας Ὑινοµέ- 
Δ / / / 

γης, καὶ πολλὴν γρείαν παρεχοµένης, εἰχότως µονο- 
͵ γι. ανα μήν ος βΙΡΙ .. 

πώλιον ἔχοντες χαὶ τὰς τιμὰς ἀναθιβάζοντες πλῖθος 
/; / 3/ 2 / Δ ο / 

χρημάτων λαμθάνουσιν ἄπιστον" ἐν μόνη γὰρ τῇ νήσῳ 
/ / λα / 

Μήλῳ φύεται μικρά τις στυπτηρία, μὴ δυναµένη διαρ- 
- : - /' 3 Φλ Δ οο κο 

χεῖν πολλαῖς πὀλεσιν. "στι δὲ καὶ ἡ νῆσος τῶν Λι- 
. λ λ / α΄ Ν ο 

παραίων μικρὰ μὲν τὸ μέγεθος, καρποφόρος δὲ ἵκανῶς 
λ 3] / 

καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώπων τροφὴν ἔχουσα διαφερόντως. 
δι . ΓἩ - βύ οὗ ο αὰ Ξ λ0 

(5) Καὶ γὰρ ἴχθύων παντοδαπῶν παρέχεται πληθος 
α ου ου / λ / 

τοῖς χατοικοῦσι καὶ τῶν ἀκροδρύων τὰ μάλιστα δυνά-- 
/ λ 3 ο 3 / ς / Δ 

μενα παρέχεσθαι τῃν ἐχ τῆς απολαύσεως ἡδονήν. αἱ 
λ μ ας / η) ο χλ) ο 508 / 

περὶ μὲν Λιπάρας καὶ τῶν ἄλλων τῶν Αἰόλου νήσων 
/ εω κ. 

καλουµένων ἀρχεσθησόμεθα τοῖς ῥηθεῖσι. 
/ Ν . ο Λ ’ 

ΧΙ. Μετὰ δὲ τὴν Λιπάραν εἰς τὸ πρὸς δυσμὰς µέ- 
-” / Δ λ λ ά . 3 

ρος νησός ἐστι πελαγία., μικρὰ μεν το μέγεθος, ἔρημος 
3 ο 

ὰ καὶ διά τινα περιπέτειαν Οστεώδης ὀνομαζομένη. ἑ χα μαροι 
/ Δ / 

Καθ) ὃν γὰρ καιρὸν Καρχηδόνιοι πρὸς Συρακοσίους 
κ λ λ / / ο / 

διαπολεμοῦντες πολλοὺς καὶ μεγάλους πολέμους, δυνά-- 
” 2Υ /  Ὅ / ε λ / ; 

µεις εἶγον ἀξιολόγους πεζικάς τε καὶ ναυτικᾶς, (5) 
λ / αι ι) 

περὶ δὲ τούτους τοὺς καιροὺς μισθοφόρων ὄντων παρ 

ἴἵς πολλῶν καὶ παντοδαπῶν τοῖς ἔθνεσιν, οὗτοι 
ο) / 3 λ λ) μ λ να {3 τω ὃν 

δὲ ταραχώδεις ὄντες, καὶ πολλᾶς καὶ µεγάλας στάσεις 
- κ. ϱ) λ Δ 

εἰωθότες ποιεῖσθαι, καὶ μάλιστα ὅταν τοὺς μισθοὺς 
/ λ / οο 

εὐκαίρως μὴ λαμθάνωσιν, ἐγχρήσαντο χαὶ τότε τῇ συν-- 
ὁ / Δ / 9 3 ών ολ 3 

ήθει ῥαδιουργία τε χαὶ τόλμη. ο γὰρ τὸν ἀρι- 
λ λ 3 3 ΔΝ ο { 

θμὸν ὡς ἐξαχιςχίλιοι, καὶ τοὺς μισθοὺς οὐκ ἀπολαμθά- 
οο / / -ω 

νοντες, τὸ μὲν πρῶτον συντρέχοντες χατεθόων τῶν 
ο 5 / , / λ 

στρατηγῶν' ἐκείνων δὲ ἀπορουμένων χρημάτων, καὶ 
- Ὀ λ σ) ώεῤ-ὰ ο με ο) 

πολλάκις ἀναθαλλομένων τὰς ἀποδόσεις, ἠπείλουν τοις 
- Ν σπα ΕΕ τερώῃ ος τὸ 

ὅπλοις ἀμυνεῖσθαι τοὺς Καρχηδονίους, καὶ τὰς γεῖρας 
΄ μμ. / κο δν ή / 3 . 

προςέφερον τοῖς ἡγεμόσι. (8) Της ὃε ερουσίας έγκα 
ο ον ο 3 ϱω 3 . 

λούσης, καὶ τῆς διαφορᾶς ἀεὶ μᾶλλον ἐκκαιομενης, Ἡ 
.ω - 3 Ρ] ας / / - μὲν γερουσία τοῖς στρατηγοῖς εν ἀποῤῥήτοις προςέταξεν 

. / ο / 

ἀφανίσαι πάντας τοὺς ἐγχαλουμένους: οἱ δὲ λαέόντες 
/ 5) / ” 

τὰς ἐντολάς. καὶ τοὺς μισθοφόρους ἐμθιθάσαντες εἰς 
ν 1 / 

τὰς ναῦς, ἐξέπλευσαν ὡς ἐπί τινα πολεμικήν χρείαν. 
ο / / Ν / 

Προςπλεύσαντες δὲ τῇ προειρηµένη νήσῳ, καὶ πάντας 
3 3 / 3 4 

τοὺς μισθοφόρους ἀποθιῤάσαντες εἰς αὐτήν, ἀπέπλευ- 
ο λ 3 / [4 

σαν καταλιπόντες ἐν αὐτῇ τοὺς ἐγχαλουμένους. (4) Οἱ 
ο 3” οω 4 - .. Δ 

δὲ μισθοφόροι περιαλγεῖς ὄντες τῇ περιστάσει και μὴ 
η 

Δ ῃ ιν ο ΕΑ., ρα ζ. 

δυνάµενοι τοὺς Καργηδονίους ἀμύυνασθαι, λιμῷ διε 
οω / 9 [4 

Ἐν νήσω δὲ μικρᾶ τοσούτων αἰγχμαλώτων : έ 
ψ 

φθάρησαν. 
ὄντα πληρω- τελευτησάντων συνέόη τὸν τόπον ὀλίγον 

θὔναι τῶν ὀστῶν: ἀφ' Ἶς αἰτίας { νἼσος . η 

τῆς προςηγορίας. Οἱ μὲν οὖν ο τση, αν 

τρόπον παρανομηθέντες τῆς µεγίστης συμφορᾶς ἔτυ- 

χον, ἐνδείᾳ τροφῆς διαφθαρέντες. ο 

ΧΠ. ἩἨμεῖς δ᾽ ἐπεὶ τὰ περὶ τὰς Αἰολίδας νήσους 

διήλθομεν, ἐν µέρει τὰς ἐκ θατέρου μέρους χειμένας 

νήσους ἀναγραφῆς ἀξιώσομεν. Ἵἃς γὰρ Σικελίας ἐκ 

τοῦ κατὰ μεσημέρίαν μέρους νῆσοι τρεῖς πρύχεινται 

πελάγιοι, καὶ τούτων ἑκάστη πόλιν ἔχει καὶ λιμένας 

δυγαµένους τοῖς γειμαζομένοις σκάφεσι παρέχεσθαι τὴν 

ἀσφάλειαν. (2) Καὶ πρώτη μέν ἐστιν  προςαγορευομένή 

/ 
ἔτυχε ταυτης 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Γ. [398, 900.) 

οηΙΠὰ ΠΠ ΡΙ (ου ΓαγαΠα ἄΠΠΠΠΟΠ ργογοβίαί, φποᾷ ππασηΗ {4- 
ΠΕΠ ΠδΗΠα ρυ5ίαί , [αοἷ]α Ιπ{ο]Ηρίέαν Ἱάραγθο5. ΠΙΟΠΟΡΟΙῖο 

ραπάεπίες, αποίἰ Ῥνο αι]γίο Ῥτοίῖῖς, Ἰπογοβϊμί]ος ἱπάθ 
απορία» [ασεγς. ΤΠ 5ο]α ϱΠΊπη Μο]ο Ἱηδη]α οχίσαα (παἄαπι 

ἁληπηϊπ]ς οορία οΓγοβοΙ{, 4πσ {4ΠΊΘΠ πο. (η]15 ραΐ 6990 εἷ- 
γΠαΙβρις Ροίοδ. Ἠσο Ἠρατοηδίαπα ἵηδι]α ΠίθΙῃ ΠΟΠ Πιᾶ- 

6η ΠΙ απΙάεπα εοπηρ]εοΒίαγ 6ραΠΠΗ, 56ᾷ {ΓιδΠα δαἱῖς {θγΩΧ 

εί, εἰ τερις αἲ πι (τπηεπία Ἱοπηίπαπα Ἰάομεῖς αβιπάα{. (3) 

Χαπη ΡΙδΟ ΠΠ ναΓίογΠη οορίαΠα, θοβ6416 ατβογαπα ᾖποίας, 
ααῖ ΠαοιιάΙςείππαπι (ποπίρας οΡ]ας(α4οΠΘΠΙ α[[ογαπί, 50- 

πηηκίγαϊ. Βοά 46 Ἱάρατα οείετίκᾳιθ ΑΡοἰί Ἱηβα]ί5 Πίο ἀἰσειιά: 

π]οάιΙ5 ποὺῖς αρίο. 

ΧΙ. Ῥο5ί ΠἨραγαπι ΑΠίΕΙΠΗ οοσαδΙΠΙ ναιδις ἵῃ αἴίο Γιατί 

Ἱηδι]α απαάαπη οί ρατνα οἱ Ποπηηίρας Υασυα, {παπι Ο5ί60- 

46η, Ἰὰ εδί οβδδπαρίαπα, αὖ ογοπία αποάᾶπι ΠοπιπαηΕ, 

Οσο απῖπα ἴεπηροτο ϱαΓΠαΡΙΠΙ6Π665 ΠΠ θγγασαδαπῖς πι]Η8 

ππασηϊΙξζαθ ΡεΠΙ5 οοπῄἰσίαραπίαγ, Ἱηςίγαομρδίπιας Ἰαθοαβαηέ 

(9) Ταπι πι] 

σαοαμθ οκ νατίῖς σοη{ίρας πιονοεπατή 54ροπάΐα 1η οαβ[αῖς 

Ἠ]οταπι {αοϊεραπί.. Ταρα]επίαπι τά 6εηις ΠοππΙηπη εδ, 

η]μ]ίαδαιε οἱ αἴτοςθς οχο[ίαγο 5εά1ΙοπθΒ αβδοΙεί, Πιαχίπιο 

απσΠη ΤΠ {οππροτο εἱροπάία ποη φοἸγαηίαγ. 1ά6ο ἴαπι ο0!- 

«ποία άποαιπα Ιππργορίίαίο εἱ οοπβάρηα ρτο]οσεία απἱόάαπι 

αδὶ, (οταπί απἴεπῃ αἆ 5εχ πη]]ία,) άππῃ 5{ροπάία ποή αθε- 

Ρογθηέ, 6ΟΠΕΙΤΞΙ ΡΕΙΠΙΙΠΩ {ασίο, ἱηςαη]ς οἰαπποιήβς ἀποίο- 

νο Ιπιρείεραπί. Ὠεϊπάς α1ΗΠῃ ΤΙ α ροσοπ]ῖ5 ἀθξδηία(! 5ο- 

Πα{ίοπαπῃ 1άεπηιἆθπα ΡΓοςΓα5ΠΙΠΔΤΕΗΕ, 56 ΑΓΙΗΙ5 115 δΙΗΠ1 αᾱ- 

γθιςιις Οαν(ασίηῖθηςδθ5 ῬογβεοίΙγος 6556 πηπαραηίας, 

πΙΣΠΙΡ(16 Ργα{6οί15 Ιπ]οιοραπί. (3) Ωπαπιτῖς απίεπῃ α 5εηαία 

ο). 14 τορτοµεπάσγεπίαϊ, οοπἰθη/{ῖο {πε πα πηασῖς 

ὀορία5δ, ἴαπι Πηαπίίσας, 4παπα {αιγθδίτοβ. 

οχαιςῖί, Τηριπίν 6Γϱο πηΠίαπα 5θοτοίο πιαπάατ]έ 5εηαία5, 

αἱ, απἰά(α]ά 5οάοδογαὰ. ο5θοί, 6 ππεάίο {ομεγεπί. Ηϊ 

φίαἴΐπι αεορῖς πιαπᾶα!ἶ, οοπάποΙαπα πεί πανίρις 

ἱπιροπιπέ, ας γαμαῖ αἆ πηϊΠίατο αἰίααοά παροβίαπα Τπ Ίηςιι- 

Ιαπ, 46 ατα ΠΠΘΠ{Ιο [ασία οδί, ῬΡτογεσίῖ, Παήραίογες ἐχρο- 

πυπέ, νο]οίίδᾳιο Πς αροιπί. (4) Μετοεπαν! αἰπί «ρτα 

μιπσ οπδαπι (ογοηί, ιἱοίοί {απποη 6αΓίΠαβΙπΙΕῃδ65 ΠΟΠ 

Ροΐμστς,, 5ο4 {απ16 {απάεπι οχμαιιςί οοπίαραεγαπί, Ο1Π]-- 

απο ἵπ ἱπςυ]α {αι Ραΐνα ἴοἱ γο]αί οαρνὶ π{ογ]5δοη{, Ίοῦ15 

εθἰοιοα ία αησαςίας οβδίπηι. πια] Μάΐπα πορείας {Η{, εί 

ου ΠΟΠΊΟΠ Ἱπδα]α οργοπίέ. Αά απο πιοάπΠα Τη ΘΗΠΙΠΙΗΡ 

οπ]απη(αίος Ἰπίαιια ΙΙΟΓΙΙΠΗ {Γααάε αἀἁπιοίἡ οἱΡί ΙΠπορίᾶ ΠῄςεΓε 

Ρογίεγηί. 

ΧΙ. ζαππ ᾖο]ϊάας ροιδεοπ ἱηδαία5, οείεΓᾶς, απα αἰίθ- 

τα Ἰαίας οἰησιπέ, ςἰηβι]αΓίΠῃ Ρογιδίταβίπιας.  ΡἱοΠΙ 

τογςιι5 πιθγάἶσπα έτος Ἱηδι]ῶ πθάῖο 1π Ρε]ασο οβ]εοίο δη! 

σπαταπα ππασααΗρεί αΓΏθί Παβοί οἱ Ροτίας, απὶ {π{ο8 η8- 

νίρας. (οηρορίαϊα Ιαοίαεΐ γεοερίας Ριῶβοηί. (9) Ῥήπια 
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Μελίτη, τῶν Συρακουσῶν ἀπέχουσα σταδίους ὡς ὀκτα-- 
χοσίους, χαὶ λιμένας ἔχει πολλοὺς καὶ διαφόρους ταῖς 
εὐχρηστίαις, τοὺς δὲ χατοικοῦντας ταῖς οὐσίαις εὖδαί- 

μονας. Τεχνίτας τε Ἱὰρ ἔχει παντοδαποὺς ταῖς έργα- 
ὂ σίαις, κρατίστους δὲ τοὺς ὀθόνια ποιοῦντας τῇ τε λε- 
πτότητι καὶ τῇ µαλακότητι διαπρεπῆ: τάς τε οἰχήσεις 
ἀξιολόγους καὶ κατεσχευασµένας φιλοτίμως γείσοις καὶ 

χονιάµασι -περιττότερον. (8) "Ἔστι δὲ ἡ νῆσος αὕτη 
ονζιων ἆ ἄποικος, οἳ ταῖς ἐμπορίαις διατείνοντες μέχρι 

10 τοῦ κατὰ τὴν δύσιν ᾿Ὠκεανοῦ καταφυγὴν εἶχον ταύτην, 

εὐλίμενον οὖσαν καὶ πειμένην πελαγίαν΄ δύ Ἶν αἰτίαν 

οἳ χατοικοῦντες αὐτὴν εὖ χρηστούµενοι χατὰ πολλὰ 

διὰ τοὺς ἐμπόρους ταχὺ τοῖς τε βίοις ἀγέδραμον καὶ 
ταῖς δόξαις ηὐξήθησαν. (4) Μετὰ δὲ ταύτην τὴν νῇσόν 

16 ἐστιν ἑτέρα τὴν μὲν προςηγορίαν ἔχουσα Γαὓλος, πε-- 

λαγία δὲ καὶ λιμέσιν εὐκαίροις χεκοσµηµένη, Φοινί-- 
χων ἄποιχο. ἜἙξης δ᾽ ἐστὶ Κέρχινα, πρὸς τὴν Λι- 

θύην νενευκυῖα, πόλιν ἔχουσα σύμμετρον καὶ λιμένας 
εὐχρηστοτάτους, οὐ µόνον ταῖς ἐμπύροις ἀλλὰ χαὶ ας 

30 μαχραὶς ναυσὶν εὐθετοῦντας. Ἰπεὶ δὲ περὶ τῶν χατὰ 

τὴν µεσηµθρίαν νήσων εἰρήκαμεν, ἐπάνιμεν πάλιν 

ἐπὶ τὰς ἑξῆς τῇ Λιπάρα νήσους τὰς χειμένας κατὰ τὸ 

Τυῤῥηνικὸν καλούμενον πέλαγος. 

ΧΠΙ. Τῆς γὰρ Τυῤῥηνίας κατὰ τὴν ὀνομαζομένην 
3ὔ πόλιν Ποπλώνιον νησός ἐστιν, ἣν ὀνομάζουσιν Αἰθά-- 

λειαν. Αὕτη δὲ τῆς παραλίας ἀπέχουσα σταδίους ὥς 
ἑκατόν, τὴν μὲν προςηγορίαν εἴληφεν ἀπὸ τοῦ πλήθους 

τοῦ κατ αὐτὴν αἰθάλου. Ἠξέτραν γὰρ ἔχει πολλὴν 
σιδηρῖτιν, Ἂν τέµνουσιν ἐπὶ τὴν γωνείαν καὶ κατα- 

40 σχευὴν τοῦ σιδήρου, πολλὴν ἔχοντες τοῦ μετάλλου δα- 
Ψίλειαν. Οἱ γὰρ ταῖς ἐργασίαις προσεδρεύοντες χό- 

πτουσι τὴν πέτραν χαὶ τοὺς τμηθέντας λίθους καΐουσιν 
ἔν τισι φιλοτέχνοις καµίνοις ἐν δὲ ταύταις τῷ πλήθει 

τοῦ πυρὸς τήχοντες τοὺς λίθους καταμερίζουσιν εἰς µε- 

4ὖ γέθη σύμμετρα, παραπλήσια ταῖς ἰδέαις μεγάλοις 
σπόγγοις. (5) Ταῦτα συναγοράζοντες ἔμποροι καὶ 

µεταθαλλόμενοι χοµίζουσιν εἴς τε Δικαιαρχ ίαν καὶ εἲς 

τὰ ἄλλα ἐμπόρια. Ταῦτα δὲ τὰ φορτία τινὲς ὠνούμε- 

νοι καὶ τεχνιτῶν χαλκέων πλῆθος ἀθροίζοντες πατερ- 

40 γάζονται, καὶ ποιοῦσι σιδήρου πλάσματα ο α.. 
Γούτων δὲ τὰ μὲν εἷς ὀρνέων τύπους χαλκεύουσι, τὰ δὲ 
πρὸς δικελλῶν καὶ δρεπανῶν χαὶ τῶν ἄλλων ἐργαλείων 

εὐθέτους τύπους Φλοτεχνοῦσιγ’ ὧν χομιζοµένων. ὑπὸ 

τῶν ἐμπόρων εἰς πάντα τόπον, πολλὰ μέρη τῆς οἴκου-- 

45 μένης ! µεταλαμθάνει τῆς ἐκ τούτων εὐχρηστίας. 8 

ΜΠετὰ δὲ τὴν Αἰθάλειαν νησός ἐστιν ο λωσα μὲν 

ταύτης ὥς τριακοσίους σταδίους» ὀνομάζεται δὲ ὑπὸ 
μὲν τῶν Ἑλλήνων Κύρνος, ὑπὸ δὲ Ῥωμάίων καὶ τῶν 

ἐγγωρίων Κόρσικα. Λὕτη δὲ ἡ νησος πρόρρσς 

νο οὖσα κάλλιστον ἔχει λιμένα τὸν ὀνομαζόμενον Συρα- 

κόσιον. Ὑπάρχουσι δ᾽ ἐν αὐτῆ καὶ πόλεις ἀξιόλογοι 

δύο, καὶ τούτων ἡ μὲν Κάλαρις, ἡ δὲ Νίκαια προςαγο- 
ρεύεται. (4) Τούτων δὲ τὴν μὲν Κάλαριν Φωχαεῖς 
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οδί Μο]ίίο φις νοσσ!ΗἩ, οσΗηρεηία φἰαδία α- θγτασιιςῖς (ἷ- 
δίαη5 Ρογίαραβᾳο αἀπιοᾶαπα οοπ]ΏιοΚῖς ἱηςίγαςία, Ορίρια5 
αβιηάσηέ Ἱπεοίω.  ὙαπίογΙπῃ οηἶῃι ΟΡΕΤΗΠΗ αγβοςς Ἰαβεί; 
Ιηί6υ 4108 οχοθ]]απί αἱ Ππίοα Ἰηδίρηί ΠΙΟΙΙ{16 οἱ ο ΕΠ1{ηίο 
ἴεχυηί.  Ώοπις Π]ίο δα ρερυ]ο γα, θιρστιηά](ν οἱ α|- 
Ῥαγίο ορεγο πηαρηβοθηίογ οχογηα(αο. (3) Οο]οπία Ίο ο5ί 
Ῥιιαηϊόαπη : ααἰ 4 Πά οοΙηΏθγῖα σημα. 4 Ο6ΘΑΠΙΠΙ Ἡδαιια 
οεοἰάρηία]εια εχίοπάσγοῃ!, το[αρίυ πα ἵπ απο ἱηπδι]απῃ οἳ 
Ρουίπηὰ. σοΠηΠιοΚΙἴαίσπη οἱ ἵπ αἰίο πιανί βἰέσπι Πα μεβαί, 

Ο 1109 6αδα ΗΕ, αἱ ]οοί 6]α5 ΠαβΙίαίογος ΠΙΟΓΟΔ{ΟΓΙΙΠΙ Ῥθηθ- 
Ποἱο πῃοχ οἱ ορίρα5 αισαγοπίιτ οί ΠΟΠΙΙΠΘ Ιπε]αγβςοργρη!. 
(4) Ροβί Ίπαης α]ίοια ο5έ, απᾶπα (41111 Υοσαη{, 1η α[ίο ρθ- 
Ίασο δἷία οἱ ΡΟΓΙΠΙΙΠΗ οοπηΠιοΚ (ία Ργορίαης, α Ρ]ωηϊσῖριίς 
Ριήπλάπα. ἠοηυοπίαία. Βείπορρς αδἰ Οειοίπα, αἆ 1ήβγαπι 
ΥΕΤΒΕΠΒ : 1η αιια ἁγίίας πιοάιοσγῖς οί Ρογία5 οοπ]ηοςΙβείπι], 
πο ΠΠεγζαίοτίρι5 {απίσηι, δεἆ Ιοηρῖς εἴῖαπα πανίριις ο0η- 
Βυπθηίος. Ῥορίζπαπι ἆθ ααςίτα]ίρας ἱηςη]ίς Φἱσίμῃι ος δα 
οείενᾶς Τραγ αἀ]αροηίες ἵπηιιο Έγττμθπο, ααοά γοεαη!, 
ΠηαΙ βἰίας ΤεάΙηΗ5. 

ΧΠΙ. ἵΝαπι αἆ ορρίάαπι Εἰταπίω, αποά  Ρορι]οπίαι 

ἀἰοίίαν, ῑνα[ία Ίαεθί : αι α οοπΗπεη{ἶ ΟΘΠΙΙΙΠΙ [ογῃῃ]ο ς{α - 

ἷα ἀῑδίαί, α (α]ἱσἰμῖς Ππίρί οορίᾶ ΠΟΠΙΘΗ βογβία, Φίάογί(ς 

επίπα Ιαρίάε αριηᾶαί : Ύπθπι αἆ εφα[ίοποπα οἱ ια ραγαίιι- 

Γ8Πὰ. {ετηῖ, απο πηπ]έαπα Ἠ]α5 Ιησ(ΑΙἱ η «ο ὀρηπααί , 
οχδοϊπάαπί. ΦΟιί εἰαβογα]οπί Ῥη]ας ἱποαπηβιηί, ΡείταΠα 

ἀΠΠπάμηί, οἱ οχοίδα οἷας [ηδία ἵῃ {ουπασίριας φοἱ]ογίοτ 

εχδίγαοῖς αφία]απί. Τη ῖς Ιαρίάος πηαρηα Ισηῖς γἵ Ἰᾳμο- 

Γαοίο ἴπ Πιοάῖέας Ροτίίοπος, αυῦ πιᾶρηας [ΟΓΠ4 δροησίας 

γεργασεηίαηί, ἀἱεραγήυπίαν. (9) Ἐος ρογπιπ{αίίοης Π]θη- 

ἵππα τε! ροομπία πορο(ἰαίογος οοθΠΙΠ{ »ἶπφιε Γἱζραγομ]απη 

ἈΠασια επηρογία ἱπαηφγθείαπί. Βαγεἷηᾶς ΡΟΓΤΟ ἰδίας απἱάαπι 

πηεγοσα, σοπάαο(ἷς [ουγαγίογΗπα αγ Ηήβοηι ορονίς εἰαβοναπέ, 

οπηηίδαπθ ϱομοτῖν βσπιοπία Ἰπᾶς ργοσιάμπί. Ἰμαμηίπας οηἱῇι 

ἁΠας ΤΠ αγαπη (ϱ) βρασἴεπα {αργίσαπί αγ; αἰίας αἆ ΠσοπΠ, {α]- 

οἵσνη εί αἰίεγίας σεποτίς α{εηςΠ(απω βριγας φο]]οτίου οχσι- 

Ηοταη πδης α πιετοαίοπίθ5 πο Π]αο ἀορογίαίογΠι 

(9) Α0 

ἆσηί. 

6η ρἰθείδᾳπα οτρίς τοροπῖυιας οοπληαπ]σαίγ. 

{ιαἰὶᾶ Ῥοττο Ιπδι]α {γοσεη[ῖς5 δίαἀ1ῖς τοπποία, παπι αγαωςί 

ΟγΙΠΙΠΑ, Ποπιαπῖ αἱ Ιπάΐσοπας Οογαίσαπι αρρε]αΠί. Ἠα-ο 

αἀῖία ΡεγααΠα {αοη15 Ρογίαπῃ Ίοηρο ρυ]ομεγηΠἹΗ τη), ποπ]ΙΠθ 

ουγασμβιιή, λαβοί. Ώαα ο[ίαπα πΓΏος {ηδητπ{ ποιποταρί]ες, 

σᾳα]ατί [4ἰαϊία »ἷνο ἴεγία] εἰ Νίοσα. (4) Οα]ατίπ ΡΙιο- 

τ γ ογὖγον τιν τ ζ { ὸ Ἱ Ι α ἷ α Ρρ τ) αι ἱ ο] 14Η] ἵ ή 1 ο υ1 ΠΠ Ρ6Γ {επιρις αλα ιιοἆ 1151 
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νῶν ἐξεθλήθησαν ἐκ τῖς νήσου. Ῥὸν δὲ Νίκαιαν 

ἔχτισαν Τυῤῥηνοὶ θαλαττοχρατοῦντες χαὶ τὰς κατὰ τὴν 

ημων Χειμένας νήσους ἰδιοποιούμενοι' ἐπὶ δέ τι- 

νας Ὑρόνους τῶν ἐν τη Κύρνῳ ο. πο πε. 

ἐλάμθανονπ παρὰ τῶν ἐγχωρίων φόρους ῥητίν: ην καὶ χηρὸν 

καὶ μέλι, φμομανν, τούτων Ες ἐν τῃ νήσῳ. (6) 

Τὰ δὲ ἀνδράποδα τὰ Κύρνια διαφέρειν δοκεῖ τῶν ἄλ- 

λων δούλων εἰς τὰς κατὰ τὸν βίον χρείας, Φφυσικῆς 

ταύτης τῆς ἰδιότητος παραχολουθούσης. Ἡ δ᾽ ὅλη 

νῆσος εὐμεγέθης οὖσα πολλὴν τῆς χώρας ὀρεινὴν ἔχει, 

πεπυκασµένην δρυμοῖς συνεχέσι καὶ ποταμοῖς διαῤ- 

ῥεομένην μικροῖς. 

ΧΙΥ. Οἱ ὃδ᾽ ἐγχώριοι τροφαῖς μὲν χρῶνται γάλαχτι 

χαὶ μέλιτι χαὶ χρέασι» δα Ψιλῶς πάντα ταῦτα περα, 

µένης τῆς χώρας, τὰ δὲ πρὸς ἀλλήλους ας έπιει-- 

χῶς καὶ δικαίως παρὰ πάντας σχεδον, τοὺς ἄλλους 

βαρθάρους. Τά τε γὰρ κατὰ 

ὄρασω εὑρισχόμενα χηρία τῶν πρώτων εὑρισχόντων 

τὸν ὁ θρεινὴν ἐν τοῖς δέν-- 

ἐστί, μ.ηδενὸς ἀμφισθητοῦντος: τά τε πρύθμρα, σηµείοις 

διειλημμένα, κὰν µη δεὶς φυλά ἄττῃ ; σώζεται τοῖς χεκτη- 

μένοις, ἔν τε ταῖς ἄλλαις ταῖς ἐν τῷ βίῳ χατὰ μέρος | 

οἴκονομίαις θαυμαστῶς προτιμῶσι τὸ δικαιοπραγεῖν. 6) 

Παραδοξότατον δ᾽ ἐστὶ παρ αὐτοῖς τὸ γινόμενον χατὰ 

τὰς τῶν τέχνων ̓ γενέσεις. Ὅταν γὰρἡ Ὑυνὴ τέκη, ταύτης 

μὲν οὐδεμία γίνεται περὶ τὴν λοχείαν ἐπιμέλεια, ὃ δ) 

ἀνὴρ αὐτῆς 

ἡμέρας, ὡς (3) 

Φύεται δὲ χατὰ τὴν νῆσον ταύτην χαὶ πύξος πλείστη 

τοῦ σώματος αὐτῷ χακοπαθοῦντος. 

ας οκ ) λ /' λ / 3 ” ου 

καὶ διάφορος, δι) ἣν καὶ τὸ μέλι τὸ γινόμενον ἐν αὐτῇῃ 
Π . 
οω / 4 ζ ωμά νά 3 λ / 

παντελῶς Ὑίνεται πικρόν. Ἰατοικοῦσι ὃ αὐτὴν βαρ- 
6 Ἀ ο νλο ν ἔοντες ἐξ] ηλλα" λίπος ο σΞν 

αροῖ» την ὀιαλεχτον ΕγΟὺτ ες ΕζηΛλα μεν ην χαι ουεχα 
/ 

ὑπάργουσιν ὑπὲρ τοὺς τρις- 
/ Δ ΛΙ 3 / Δ 

τανόητον" τον ὃὲ αριθμον 
/ 

µυρίους. 
7 3 / ο λὶ / ο. /΄ 3 ς 

Χγ. Ἐχομένη δὲ ταύτης νησός ἐστιν ἡ προςαγο- 
ἔνη Σαρδώ. τῷ μὲν µεγέθει παραπλήσιος τῇ ρευοµένη Σαρδώ, τῷ μὲν / ε βαπλήσιος τῃ 

Σικελία, κατοικουµένη δὲ ὑπὸ ναρβάρων τῶν ὀνομια- 

ζομένων Ἰολαείων , οὓς νοµάζουσιν ἀπογόνους εἶναι τῶν 

Ἰολάου καὶ τῶν Οεσπιαδῶν κατοικησάντων. 

Κατὰ γὰρ τοὺς Χβόνους ἐν οἷς Ἡρακλῆς τοὺς διαθεύοη-- 

μένους ἄθλους ἐτέλει, παίδων ὄντων αὐτῷ πολλῶν ἐ ΕΧ 
υ 

μετ 

. / / ε -- / 
τῶν Θεσπίου ο ρα Ἡρανλῆς χατά τινα 

χρησμὸν ἐ 

ναµιν ἀξιόλογον Ἑλλήνων τε καὶ βαρθάρων ἐπὶ τὴν 

ξαπέστειλεν εἰς Σαρδὼ καὶ μετ) αὐτῶν δύ-- 

ὴ] Λ Δ αχ / ς ὸ}4Α 

ἀποιχίαν. (5) Ταύτης δὲ προεστηκὼς Ἰόλαος ὃ ἀδελ- 
ΝΔ ς ε ο σσ ρ » 3 ασ ωρα / 

φιδοὺς Ἡρακχλέους καταλχθόμενος ὤχισεν ἐν αὐτῃ πὀ- 
τας, ΡΟ τος η, Δ 

χεις ἀξιολόγους, καὶ τὴν γώραν καταχληρουγχήσας τοὺς 
3 ο { 3 .] / 

μὲν λαοὺς ἀφ᾿ ἑαυτοῦ προςηγόρευσεν ἸΙολαείους, κα- 
ι .ω Δ ι ή 

τεσχεύασε δὲ χαὶ γυμνάσια καὶ θεῶν ναοὺς καὶ τἆλλα 
/ τ / 

πάντα τὰ πρὸς βίον ἀνθρώπων εὔδδίπονα, ὧν ὑπομνή- 

μ.ατα μέχρι ο ῶνδε τῶν χαιρῶν ὃ διαµένε . υ " 
- ” 

ε 

εν λ λ λ 

Τα μὲν γὰρ 
/. ο / λ -- 

χάλλιστα πεδία τὴν προςηγορίαν ἀπ᾿ ἐχείν ου λαέό ντα 

Ἰολάεια καλεῖται, τὸ δὲ πλΏθος μέχρι τοῦ νῦν φυλάτ 

τει τὴν ἀπὸ Ἰολάου προςηγορίαν. 3 ϱ) Τοῦ 
ολ Δ 

οξ περι 

της ι- ἀποιχκίας χρησμοῦ περιέχοντος ὅτι τοῖς τῆς πο 

Δ κο / λ | 

ἀναπεσὼν ὥς νοσῶν λοχεύεται ταχκτὰς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. (δα, 49.) 

Ἠαβριίαφδοηί, α Ἐγγγλθηϊς 5αηέ ε]εοί.  ἹΝϊοσραπι ορπἱἀσγαπέ 

ἘάδαΙ, απαπάο ππατῖ ἀοπππαραηίαν, εί αἀ]ασσπίαος Ταδοία 

Ίηρι]ας 5υ5) ἀῑῑλοπί υἰπάἰεαραπί. παπα, απ ααπαπιά τα 

Οοτρῖσς» ατΏοας ἴπ Ροΐεείαἰο µαβρεπί , ἰγραία αΏ Ἰποο]ῖ5 οχδο- 

Ῥαπί, ΤοβίΠᾶΠΑ , 6ΕΓ4ΠΙ 6ἱ πθΙ, 4πογάπ Ίατρας 1Ρί Ῥτογεῃ- 

{ας οδί. (5) Μαποαϊρία Οοιθῖσα 5ἱηρι]ατ] παίατορ ἆοπο 5ειγῖς 

ας αἆ αδάπα σ{ία. ργα[ογοπά! νίάρηίαγ.  ἹἸηδα]α Ἠσο Ῥοαί- 

Πιᾶδηᾶ , ΠΙΑΧΙΠΙΔΠΙ ΡαΤί6ΠΙ πιοηίοβα ο5ί, αἱ (οαποπάριας 

ς{]γί5 ορᾶσα, ρατγίδαιο Πιηϊπίρας Ιγησαίαν. 

ΧΙΝΥ. Ἱποοία ϱτο πιπΙπιεηίο αἰσπίατ Ἰασία, πιο]ῖα, σατ- 

πἱρα5, απαρ γορίο Ἠσρο α [ία πα Ῥτα εί οπηπία. οσηδίο Ιπίαυ 

56 ο Πιπ]αΠΙ{6Υ, 5αρτα 41αΠΙ οΓΊηθς αΠ Ῥαγρανὶ, νῖναπί, 

Ναπι απῶ 1Π οανῖς ππρηππ ατροτίρης Ἰητοπίυπίαγ πιε]α, 

οἵέτα οοπ{γονθιςίαπα Π]ογαπῃ 5απ{, απὶ Ἱηγοπογαπ{. Όγοεαπθ, 

εθγίῖ5 ἀἱδΗηπεία πο[ῖς, οίίαπι ποπιίπο βεγγαηία, Ἠθιίς αγ 

πηαμοηί.  Ἰῃπ τοῄσια εἰῖαπι νι αὐπηη]κίταίοπο Ἰηδίο 

() 
Τηβ0Ι6Π5 αριιά 608 αππαΠΏ πιαχίπηε ϱ8ί, αποᾶ οἴτοα ΠῬοαγογαπα 

ασοπά{ ΠΟΥΠΊΔΗΣ, 510 απίαπο Ίοσο , πγ]βσεο οΏβειναηί. 

ρατίας αοοἰἀ1{. Χαπι πια Πετίς επίχο» Πιι]]α η ριεγρετῖο 61Γ8 

βογίίαν; 5εᾶ πηατίίας ο]ας, νο]αί ὤσον ἀασιπαῦθῃς οί οοΓΡΙΙ5 

Πα] α[ΙθοίΙΠα Ἠαάβθης, Ραδγρεγῶ γίεο ρε οθγίο5 ααποί 

ἀίδς ἵπ Ιεοίο ἀεοαπιβίέ. (3) Μυα]ίαπα άποαπε Ραχὶ, 6]αδαπθ 

ΏΟΠ γι]σατῖς, ἵρῖ παδοϊίατ; ας 68ηΡα εδί αἱ Πιθὶ ΡΤΟΤΒΙΒ 

ΑΠΗΑΓΗΠΙ 115 οχθὶδίαί. ἘΤεπείιν Ἰηδιι]α α Ῥαγβρανίς, σπογαπα 

αΠΕΠΙ5, ποθο [αοΏί5 Πηία]]ασίι 86ΥΠΙΟ οδί. Νάπα Ποπιῖ- 

ΏΠΙΗ {γ]σὶηία τηϊ]]α αχοθαῖί. 

ΧΥ. Ῥνορίπααα Π βατάϊπία αςί, δ5ἱοἴαπα πιασπ(αζ]πο 

{ΕΓΙηΟ Φ4Π8Π5. ἸποοΠίαν Πο ἃ Βατρατίς, αιος 10ἱάβ05 

ποπηίπαπί, οτἰαπάῖ5, αἱ ρυίαηί, αἲ 116, απὶ οὔπῃ Τοἱαο εί 

Τιεςρίααἰς Μῖο θαΏ5Πίγαηί.  Ναπι ἆάο {6ππροτο ἐε]εβγαία 

Ί]α Ἠοτειμ]ος οργίαπηῖπα ροίασεβαί, απάπα ΡΙαΓΙΠΙΟ5 οχ Τ]6- 

αρῖῖ ΠΠαβας ρετος σεηαςεδί , ογᾶσι]1 ηλοπ]έα ἵπ αγ Ιπῖαπα 

ουπα ΄ΠΠΠΙοΤΟΡα ΤΦΟΟΓΙΠΙ οἱ ΡαΤΡΑΤΟΓΙΠΩ ΠΙΔΠΗ, ἂἆ πογας 

οπρίοπάαπῃ 5οἆ65., ἴ]ος εηἰς]{. (2) Ηοἵάπῃ Ργίηζϱρς Ίοίαις, 

Ἠογοι]ῖς οκ (γαΐτο πθροςδ., ἱηδα]απῃ οοοαραν1έ, εί ργῶεἶαγας 

ἵῃ θα οἰγ[ίαίο οοπαἰά1έ; αρηίδᾳπε δογίε ἀῑγ]δίς, 101808 α 568 

ροηίαεπη αρρεμανγΙ{. ἀγτωπαςία ργαίεΓεα ἀεογαππ(μο {επρ]α 6 

αἶία αμανγίς, Ύασ αἆ [οσεπα ουηίηαπα Υἱίαπα οοπάαθετεΠί, 

ἵπ σα’ οοηδἰγαχῖές αποτυπα πποπµΠηθηία α Ἠ8η6 4ποσι1ε ἵθμῃ- 

Ρορίαίθια ροτάαταπί. Απιαηίςαιπιϊ θΠίη σαπηρΙ 1ρῖα5 Πο- 

πήπο Το]ασί παποαραπ{αΓ; ΙΠΠΊΟ ΡορΙ15 ΠΟΠΙΘΗ ΦΗΠΠ1 4 

Το]αο ἀθάιιοίαπα αά ο οοηδθιναί, (3) ἵπ ογασι]ο ἆθ 6010- 

πὶα οἵαπα Ίος οοπ{ποβαίατ : Οπἱσπησαθ 5Η ἵῃ 6ΒΙ ΠοηΙηὰ 

ος - 



(242, 549.) 

χίας ταύτης κοινωνήσασι διαμενεῖ τὰ τῆς ἐλευθερίας 

ἅπαντα τὸν αἰῶνα, συνέθη τὸν χρησμὸν παραδόξως 

µέχρι τοῦ νῦν αὐτονομίαν τοῖς ἐγγωρίοις ἀσάλευτον 

λάξαι. (4) Καρχηδόνιοί τε γὰρ ἐπὶ πλεῖον ἰσχύσαν- φυλάξαι. βχηδόν' γὰρ έτ εἴ χσαι 
-ω / 3 ο. 

6 τες καὶ τῆς νήσου κρατήσαντες οὐκ ἠδυνήθησαν τοὺς 

προκατασχόντας τὴν νῆσον καταδουλώσασθαι, ἀλλ᾽ 

οἳ μὲν Ἰολάειοι χαταφυγόντες εἷς τὴν ὀρεινὴν χαὶ 

καταγείους οἰκήσεις χατασχευάσαντες, ἔτρεφον πολ- 

λὰς ἀγέλας βοσκηµάτων, ὧν παρεχοµένων δα- 
10 ψΨιλεῖς τροφὰς ἠρκοῦντο προςφερόμενοι γάλα καὶ 

τυρὸν καὶ κρέα" καὶ τῆς μὲν πεδιάδος γῆς ἐκχωρή- 
2 ου -ἷ / / 22/ 

σαντες τὴν ἐκ τῆς ἐργασίας χαχοπάθειαν ἐξέχλι- 

ναν, τὴν δὲ ὀρεινὴν νεµόμενοι καὶ βίον ἔχοντες ἄμοιρον 
χακοπαθείας ταῖς προειρηµέναις τροφαῖς διετέλεσαν 

16 γρώμενοι. (6) Τῶν δὲ Καρχηδονίων πολλάκις ἀξιο- 
/ 32 λόγοις δυνάµεσι στρατευσάντων ἐπ᾽ αὐτούς, διὰ τὰς 

δυςγωρίας καὶ τὴν ἐν τοῖς χαταγείοις δυςτραπελίαν διέ- 7. β 
κ τει) οἱ - α / 3 

µειναν ἀδούλωτοι. Τὸ δὲ τελευταῖον Ῥωμαίων ἐπικρα- 

τούντων καὶ πολλάκις ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατευσάντων , διὰ 

50 ταύτας τὰς αἰτίας ἀχείρωτοι πολεµία δυνάµει διέµει- 
.] λ εν] το Ν λ λ 2 / / 

(ο) Οὐ μὴν ἀλλὰ κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους 
Ἰόλαος μὲν συγκατασχευάσας τὰ κατὰ τὴν ἀποιχκίαν 
ναν. 

ἐπανῆλθεν εἰς τὴν "Ελλάδα, οἱ δὲ Θεσπιάδαι τῆς νή-- 

σου προεστῶτες ἐπὶ πολλὰς γενεάς, τὸ τελευταῖον ἐξέ-- 

36 πεσον εἷς την Ἰταλίαν, καὶ χατῴχησαν ἐν τοῖς κατὰ 

Κύμην τόποις, τὸ δὲ ἄλλο πλΏθος ἐκόαρθαρωθὲν καὶ ῃ η 2 η ρ 

«ο ; / 
προστησάµενον ἐκ τῶν ἐγχωρίων τοὺς ἀρίστους ἡγεμό- 

νας, διεφύλαξε τὴν ἐλευθερίαν µέχοι τῶν καθ ἡμᾶ  οβο ὶ ριαν µεχρ μας 
μ. 

᾿χρόνων. 

“ο. ΧΥΙ. Ἡμεῖς δ ἁρχκούντως εἰρηχότες περὶ τῆς Σαρ- 
/ /”” Ν ο αν / { 

δόνος διέξιµεν περὶ τῶν ἑξῆς κειμένων νήσων. Μετὰ 

γὰρ τὰς προειρηµένας νησός ἐστιν ὀνομαζομένη μὲν 

Πιτυοῦσσα, τὴν δὲ προςηγορίαν ἔχουσα ἀπὸ τοῦ πλή- 

θους τῶν κατ αὐτὴν φυομένων πιτύων. Πελαγία δὲ 

36 οὖσα διέστηκεν ἀπὸ μὲν Ἡρακλέους στηλῶν πλοῦν 

ἡμερῶν τριῶν καὶ τῶν ἴσων νυκτῶν, ἀπὸ δὲ Λιθύης 
ρω / 

ἡμέρας καὶ νυχτός, ἀπὸ δὲ Ἱθηρίας μιᾶς ἡμέρας: (Σ) 
κατὰ δὲ τὸ μέγεθος παραπλήσιός ἐστι Κορχύρα" κατὰ 

ασ λ / / 
δὲ τὴν ἀρετὴν οὖσα µετρία τὴν μὲν ἀμπελόφυτον χώ- 

:40 ραν ὀλίγην ἔχει, τὰς δ΄ ἐλαίας ἐμπεφυτευμένας ἐν τοῖς 

Ἀοτίνοις. Τῶν δὲ φυομένων ἐν αὐτῇ καλλιστεύειν φασὶ 
λ / ο. κ. ς / Ν ον / 

ο τὴν µαλακότητα τῶν ἐρίων. Διειλημμένη δὲ πεδίοις 

ἀξιολό) ὶ γεωλός ὀλιν ἔχει τὴν ὀνομαζομένην ἀξιολόγοις καὶ γευλόφοις πόλιν ἔχει τὴ μαζομένη 
.] ” πι εν 

Ἔθεσον, ἄποικον Καρχηδονίων. (8) ΕΤει δὲ καὶ λι- 
ὁ ένας ἀξιολόγους καὶ τειχῶν κατασχευὰς εὐμεγέθεις 

καὶ οἰκιῶν πλθος εὐ κατεσκευασµένων.  ἸΚατοικοῦσι 

ὃ) αὐτὴν βάρέαροι παντοδαποί, πλεῖστοι δὲ Φοίνικες, Ὅ 

δὲ ἀποικισμὸς αὐτῆς Ἰέγονεν ὕστερον ἔτεσιν ἑκατὸν 

ἑξήκοντα τῆς κατὰ τὴν Καργηδόνα κτίσεως. 

50ο ΧΥΠ. Ἄλλαι δ) ὑπάρχουσ, νῆσοι καταντικρὺ τῆς 

Ἰθηρίας, ὑπὸ μὲν τῶν Ἑλλήνων ὀνομαζόμεναι Ευ- 
µγύσιαι διὰ τὸ τοὺς ἐνοικοῦντας γυμνοὺς τῆς ἐσθῆτος 
βιοῦν κατὰ τὴν τοῦ θέρους ὥραν, ὑπὸ δὲ τῶν ἐγχωρίων 

-”ω / .. . Δ 1 

καὶ τῶν Ῥωμαίων προςαγορεύονται Βαλιαρεῖς ἀπὸ τοῦ 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΩῦΙΙ ΙΛ. ν. 265 

γαδΙαἰφδεπί, Ιιῖ5 ΙΓ ον{α{οιη Ρος οΠ1Πο ΥΙΠΙ αγία {αοίαῃῃ - 
απο [06. Ας ΤεγθΓα αοοῑάΙί τἱ Πίνο Που. ΙΠοΟΠΟΙΙΘΕΔΠΙ 
απκάἰοοπθΠα αἆ Ίου αδαο {επηρι5 γοτίίας ογασι]ὰ Η]ς εοη- 
5εγναγονγῃ. (4) σατναρἰηίεησες οπἶπι, (14Π1Υ15 ΒΙΠΗΤΟ ρο- 

(ευ βυ15ς γίρογο ἱηδα]απα Ἠαπο οερίδεεηί, ΡΓΙδΙΙΠΟΡ (ΔΠΊσῃ 

6/15 Ροβερθδογος αἱ φοιγ]μίοπι γοβίσετθ Πο ΡοίμθΓα. ΝαΠι 

1οἱαθί αἆ πιοπίαπα οοη/αρογαΠ{, αἱ, Παδἰίασι]ίδ 5 ἔοττα 

5ίγαο(Ι5, πα]ίος Ῥοσογ απ ρτθρο» αἱαθτο. Ἠίης Ίαγρο νἰοίη5 

οορία 4015 οαφεῖᾳπο εἰ οαγηίαπη. 65 οοπίοης θαρροίοραί, 

Παρα ἆππι εαπιροδίτίρα5 6χσθβδ6τθ, κἰπιπὶ αριτοπ]αγα 

είῖαπι πηο]εςίῖας ἀεοπαταπί, γἰίαπιαιο ἵπ πποπΗβις οχίτα 

Ιαῦοαπη ὤγαθληας, (οπαί, 4πειη ἀἰκίπιας, ο ροτυπα αρρα- 

γαία {ο]τανο Ρεϊριηί. (5) Αο {απιοίςί Οατ]αρὶμίοηςος 

πιαρηϊς 5ο σορίΐ5 ἵπ 905 πιογαιν]ηί, Ιο6οῦαπα (απιοπ ἀῑε[ι- 

ου]{α5 εί Ἱπεχρ]]σαρί]ες δ6ρθοΠα 5αΡ{6ΓΓΑΠΘΟΤΗΠΩ Πηθαίς α 

ειν](π{ο {Πίο Ἠοδεςθ Ῥγαρίετα. Ῥαπάσια απ οίἶαα 

Βοπιαπί ΓΟΓΙΠΩ Ρο ({ δαρίυς Ματίο Ί]ος {οηίατεη{, πυ]]α {α- 

πΙΘΗ ΥΙ Ῥομίεα οὗ. οαδάθπι εαιιδας 5αβίσί ροίαεταηέ. (6) 

Ύοενγαπα, αἱ αἆ ρεῖδέα τεγοτίαιης, Τοαμ5, ρον(οοίίς οο]οπία» 

πηορο(5, ἵπ Εγωοἶαπα ΓΘΥοτςΗ5 οί. Τμεερίαζσ απίοπη απάπα 

Ρ6υ πυ]ίαςορίαίος ἱηδυ] ρνα[αἱβδεῃί, ἵπ Παἰίαπα. {απάσπι 

αχριι]ςί, ΕΠΙ Οσπ αρταπ Ἱηδεάθνπί. Ἀοιαααπι 

Ιπίθτίπα ναίσας αἆ Ῥαγρατίεπα τοάασίαπα, ἸπάΙσοπαταπι 

ορώτηος ταίραβρ]σας ριαβ6ἴΘις, Ηρετίαίειη αἆ Ποδίτατη αδ- 

αυθα ορίαίεπι (πἰαίαπι δί. 

ΧΥΙ. Ῥοδίαααπι 4θ βαγά]πία εα:ἶς ἀῑσίαπι ο5ί, ἆα δεαδα{- 

Ρα5 Ἠ]πο Ἰη5η]ί5 παγΓα(ΙοποΠη α{ίεχθπ]5. Ῥο5ί δΗρΓα ΠΠΘΙηΟ- 

ταίας ΡΙ(γιιβδα ο5ί, α ῬίπαπΠι 1ο παβδοθπίίαπα πα (αάἶπα 

ἀοποπηϊπαία. Τη αἰίο |άοςΠ5 Ρε]αρο α οο]ηπηπίς Πογου]]5 (γαι 

ἀἴαναπῃ {οϊάεππααθ ποσΠπη, α Ἰωήθγα απῖας ἀῑεί ποοίίδαπο, 4 

Ηιδραπία ἀῑδῖ {απίαηι παγἰρα[ίοπθ ἀῑδίαί. (2) Μαρπιμάϊηο 

Οοἵογτῶ α»αια![ῖς οί [ογηΠίαία πιεβῖοσνῖ ΡγοάΤία ο5ί. Ῥαυσας 

επίτη γίηθας εί οΐτας οἰεαςίὶνῖς ἱηείίας αρεί. Τη{ας ργονθηίθη- 

{ια 1ο Ίαπας οϐ πιο] οπι οοπηππεηάαπ{, Οαπιρίβ ἀῑκμποία 

αδί ας οοΙΗρα5 απιωπ]ςθίπηϊς, αΤΏεπ]αιΙο Ἠαβεί ΕΡΙΡΙΙΠΙ, ΟαΓ- 

(λαρϊπ]οηδίαα εο]οπίαπη. (9) Ῥοτίας εἰἶαπα πιοηλοταβί]ε5 οἱ 

ίτισίατας πιῴπίαπα απηρ]α5 εί ρ]οπάίάε [αὐτίοαίαταπα ἆο- 

πΙΠΗΠ (Γοαμοπατα ορίπεί. Ῥνοπΐκεας Πρὶ ΒατρατοτΙπη 

σοπίος Παβία, πηαχίπιο Υοτο Ραπὶ. ἸΠηπηὶρτα(ἶο ἵπ οαΠη 

{ασία οδί οσηίαπα δοχασίἰπία απηΐ5 Ροδί Οατίμαρίπί5 (απ άα[ο- 

ΠΕΙη. 

ΧΥΙΠ. δη{ αἱία: ροττο [ηδη]α οχαἀγθίδιΙΠῃ Πηο[ίᾶ", ἀΥΠΙΠ6- 

ία» ατωα γοςΙίση{, ᾳαοᾶ πιαᾶῖ5 (γυμνοῖς) ἵποσ]α οοιροτίρα 

αφία(ἶ5 ἰθηροτο μίο γ{νΠ{. Ηος Ρορι]αγος εί Βοπιαηί Ραΐθα: 

Γοβ 4 βάλλειν, 4 οί Ιαομ]αμάο, ἀῑσιπί; απὶα ΠΠάΡΠΟΣ {ηπ” 
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βάλλειν ταῖς σφενδόναις λίθους μεγάλους κάλλιστα τῶν 
Ἐν 2 λ περ θὰ / / 
ἁπάντων ἀνθρώπων. ἸΤούτων δὲ ἡ μείζων μεγίστη 

ον .ᾖλι λ Δ ς λ ά ν' λί Σ ὃ / πασῶν ἐστι μετὰ τὰς ἑπτὰ νήσους, Σιχελίαν, Σαρδώ, 

Κύπρον, ΙΚρήτην, Εὔδοιαν, Κύρνον, Λέσθον, ἀπέχει δὲ 
ω. 3 / ο ς οἷά ”ς οἱ ἑλά ολ 

τῆς Ἱθηρίας πλοῦν ἡμερήσιον: ἡ ὃ' ἐλάττων χέχλιται 
Ν λ λ ςϱ / ολ { λλὰ λ ὃ 

μὲν πρὸς τὴν ἕω, τρέφει δὲ κτήνη πολλὰ καὶ παντοδα-- 
πά, μάλιστα ὃ᾽ ἡμιόνους, μεγάλους μὲν τοῖς ἀναστή- 
µασιν, ὑπεράγοντας δὲ ταῖς ῥώμαις. (5) Ἀμφότεραι 
δ᾽ αἱ νῆσοι γώραν ἔχουσιν ἀγαθὴν καρποφόρον χαὶ πλῆ- 
θος τῶν χατοικούντων ὑπὲρ τοὺς τριςμυρίους» τῶν. δὲ 

πρὸς τὴν τροφὴν Ἰεννημάτων οἴνον μὲν ὁλοαχερῶ», οὐ 
φέρουσι” διὸ χαὶ πάντες εἰσὶν ὑπερβολῇ πρὸς τὸν οἶνον 
εὐχατάφοροι, διὰ τὸ σπανίζειν παρ᾽ αὐτοις' ἐλαίου δὲ 

παντελῶς σπανίζοντες κατασχευάζουσιν ἐκ τῆς σχίνου, 

καὶ μιγνύντες ὑείῳ στέατι τὰ σώματα αὑτῶν αλείφουσι 
’ / : ολ ο ς / 3/ ’ 

τούτω. (9) Μάλιστα δὲ τῶν ἁπάντων ὄντες φιλογύ- 
1 

ναιοι προτιμῶσιν αὐτὰς ἐπὶ τοσοῦτον, ὥςτε ὅταν τινὲς 

γυναῖχες ὑπὸ τῶν προςπλεόντων ληστῶν ἁλῶσιν, ἀντὶ 
. . Ἂ 

μιᾶς γυναικὸς τρεῖς 

Οἰκοῦσι δὲ ὑπὸ ταῖς κοιλάσι πέτραις, καὶ 

τέτταρας ἄνδρας διδόντες λυ- 

τροῦνται. 

παρὰ τοὺς χρημνοὺς ὀρύγματα χατασχευάζοντες χαὶ 
καθόλου πολλοὺς τόπους ὑπονόμους ποιοῦντες, ἐν τού- 

τοις βιοῦσιν, ἅμα τὴν ἐξ αὐτῶν σχέπην καὶ ἀσφάλειαν 
ο ο / ΔΝ 

θηρώμενοι. (4) Ἀργυρῷ δὲ καὶ χρυσῷ νοµίσµατι τὸ 
ο /' ο / 3 

» παράπαν οὗ χρῶνται, καὶ καθόλου ταῦτα εἰςάγειν εἰς 

τὴν νῆσον χωλύουσιν" αἰτίαν δὲ ταύτην ἐπιφέρουσιν, 

ὅτι τὸ παλαιὸν Ἡρακλῆς ἐστράτευσεν ἐπὶ Γηρυόνην, 

ὄντα Ἀρυσάορος μὲν υἱόν, πλεῖστον δὲ κεκτηµένον ἄρ- 

γορόν τε χαὶ χρυσόν. "να οὖν ἀνεπιθούλευτον ἕ ἔχωσι 

τὴν κτῆσιν, ἀνεπίμικτον ἑαυτοῖς ἐποιήσαντο τὸν ἐξ ἂρ- 

Ύόρου τε καὶ ο. πλοῦτον. Διόπερ ἀχολούθως ταύτῃ 

τη χρίσει κατὰ τὰς Ίεγεν ημένας πάλαι ποτὲ τες 

παρὰ Καρχ. ηδογίοις τοὺς μισθοὺς ͵ οὐκ ἀπεχόμιζον 5 τὰς 

πατρίδας» ἀλλ ὠνούμενοι γυναϊκας χαὶ οἶνον ἅπαντα 

τὸν μισθὸν εἰς ταῦτα κατεχώριζον. 

ΧΥΠΙ. Παράδυξον δέ τι καὶ κατὰ τοὺς γάμους νό- 

μ1μ.ον παβ᾽ αὐτοῖς ἐστιν. Ἐν γὰρ ταῖς κατὰ τοὺς γά- 

μιους εὐωχίαις οἰχείων τε χαὶ ολων χατὰ ο. ἡλιχίαν 

ὁ πρῶτος ἀεὶ καὶ ὁ δεύτερος χαὶ οἵ λοιποὶ χατὰ τὸ ἑξῆς 

μίσγονται ταῖς γύμφαις ἀνὰ μέρος, ἐσχάτου. τοῦ νυμ.φίου 

τυγχάνοντος ταύτης τῆς τιμῆς. 8) "διον δέ τι ποιοῦσι 

καὶ παντελῶς ἐξηλλαγμένον περὶ τῆς τῶν τετελευτηκό- 

των ταφ]ῆς συγχόψαντες γὰρ ξύλοις τὰ µέλη τοῦ σώ- 

µατος εἷς ἀγγεῖον ἐμθάλλουσι καὶ λίθους δαψιλεῖς ἐπι- 

τιθέασιν. (9) Ὁπλισμὸς δ᾽ ἐστὶν αὐτοῖς τρεῖς σφενδόναι, 

καὶ τούτων µίαν μὲν περὶ τὴν χεφαλὴν ἔχουσιν, ἄλλην 

περὶ τὸν Ὑαστέρα, τρίτην δ) ἐν ταῖς χερσί. Κατὰ 

τὰς πολεμικὰς χρείας βάλλουσι λίθους πολὺ μείζους 

τῶν ἄλλων οὕτως εὐτόνως, ὥστε δοχεῖν τὸ βληθὲν ἀπό 

τινος χαταπέλτου φέρεσθαι, Δι χαὶ κατὰ τὰς τειχομα» 

χίας ἐν ταῖς προεθολαῖς τύπτοντες τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπαάλ-- 

ξεων ἐφεστῶτας κατατραυματίζουσιν, ἐν δὲ ταις παρα- 

τάξεσι τούς τεθυρξοὺς καϊτὰ κράνη, χαὶ πᾶν σχεπαστήριον 

() Κατὰ ὃ δὲ τὴν εὐστοχίαν οὕτως 

ϱ2 ὦ2 

ο) Ον (η” 

ὅπλον συντρίβουσι. 

ΔΙΟΔΩΡΟὺΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. ΓΕ. (845. 349.) 

4ἱς Ιαρίᾶςς πιο]ία5 απαίη απίγαγςί πηογία]ος ο]ασιι]αηίν, Τηίον 

μας π]ᾶ]ΟΥΝ, ΟΙΗΠ65 πιαση(ιιά]ηθ {ηδι]α5, Ρο5ἱ Ἰαφεο δθρίεπι, 

ΜΙοΠίαπα, Βαναϊπίαπα, ΟΥρτπι, Οτείαπι, Εάβα"απι, Οογςί- 

σα}, Ἱμεδραπη, εκοθά[έ. Ἠίπνπο μαγῖς οµγδα αὐ Ηἱεραπία 

«Βεραγαία εδἰ. ΜΙποςγ απτούαπῃ τεβρ]οΙί, οἱ πηπ]ία οΠηΠί5 σᾳΠθ- 

τὶδ ]απηεπία πα (ν1έ, Ἱηργ]πηϊς Ὑθγο πημ]ος; ααὶ εί ργοσοτϊ(αίο 

οογροΓίς εί 1ομογθ οχοθ]απί. (9) Ὀίαααα Ῥοππι Παλοί 

βο]απ1 Γαβίρασαιια βἰησπάϊ αρίαπη, αἱ ἱΠπουΙαγΙΠΙ δΡΓΕ 

Πρῖηία πηϊΠία, 01ο ΠαδεθΏΙΠΠΙ ϱ {ογγα ΡΥΟΥΘΠΕΗΠΙ αὐμοί,, 

ΥΙΠΟ ΡΤΟΙΡΗ5 οαγεηίς ου] 15 {ΠΕΠ ο) γαγἰ(αίοπα Ίοησο διΠί 

οΠΊΠ6Ρ αρρείοη[ἱδεϊηα, ἹΜασηα αἱ οἱεῖ ἱπορία Ἰαβογαπί. 1480 

ΕΧΡΓΕΒΡΑΠΗ ϱ Ιεηίίδ0ο Ρἱησιθάίπεπα 6ΗΠΙ 51110 αάἲρο οοπηπη]- 

5οεη{, μίδαιιθ οογροΓα 8αα ἱπηρυηί, (3) Μαχίπιο γογο οΙΗΠΙΗΠΗ - 

ἵῃ ΔΠΙΟΥΘΙΗ ΓΟΠΙΙΠΔΓΙΗ δη{ ο[15ἱ, ααας {αη1 οφ ήπηαπί, 

αἱ απΠ1 πηπ]ίθγος ἃ ρἱγα[ἶ5 οαρία» 1]πο ανθλπίαή, ἐτίρυς αιί 

απα{που υπ ππαπα α(παπα τοἱπιαηί, 

Μαριίαη{. 

Τη ἑαγῖς Ι ρείεῖς 

Ίη δρεοιΡα5 οηίπ οἶτοα πιοηίαπα Ῥγοργηρία οἵ- 

{οββῖς οιηϊοι]ίδαιθ ραδδίπι [αοἰς ὠίαίοπι ἀπουπί : ααἲρής 

{εσιπηθηίαπη θἵπιι] εἱ (αίαπηθη 51Ρῖ γοπαπίς, (4) Αγροηίθϊς 

Υοτο αιγαίδαιιο πηπηπαῖ5 Ἠαιάφαασααπα αἰπηίασ :. 5εἆ οιἱαίῃ 

Ἱπιροτίανί ΠοΓΠΙ ααἰά(παπῃ αἆ 56 γείαπἰ. Οπ]α5 απο ϱαΠ58Π 

α[[ετυηί, ααοὰ Ηογοι]ος ααοπάαπι αοτγοη!, Οµγςαογῖς β11ο, 

Ώ6]]ΙΠΏ Ργορίεγθα ἱπίπ]τί{, πα πἹασηαΠα αγροη{! οἱ ααγὶ γἷπα 

ροβδίἀονεί. ὉὈί ἰπίαδ ε/σο 4 {ηδάΙῖς {αου]ίαίες ας τεί]- 

πθαη{, ΙΙ] οἱ ααπὶ αγρθη{]αῦο ἀῑνΙ 15 5ΙΡῖ οοΠΊΠΊΠΘ {0γ6 

φαποϊνοτιπί. οδπχία Ἠους Ιδίίαν ἀεοτοίαπι, παπα. Οαγἱμασί- 

πἰθηφίριι5 οἰπι πηϊ]ατοηέ, ΠΙΠΙΙ ἵπ ραΐγίαπη 5εἱρεμάίογαπα 

γο[ογοραΠί, δο6 1 Ππ]ίθτΙπη αἴᾳαθ υπῖ οΠηΠΙοΠεΠη τά {οίαπι 

ΙΠΦΙΠΙΘΡΕΠΙ. 

ΧΥΠΠ. ΑΡβινάἁπι 4ποσιθ οἴτοα παρίας Ιηδ{Ι(Π{ΗΠα Ἠα- 

Ῥοηί. Τη οοηγ]γῖο οηἶπα παρ/Ηα1Ι ΠοόΘβΡαΓΙΟΓΙΠΑ ϱἱ αΠΙΙΟΟΓΙΠΙ 

ααίσαια αίαίο ρήπιας, δεεπάα5, εί οοίοτί ἀθίΠ6ερς, οι 

πονα παρία θἱηρ]απη ΤΕΙ Παβοπί, ἀοπεο ἂά 8ΡΟΠΒΙΙΠΙ Ἠο- 

ΠΟΥ Ιδίο τά ππα πα {απάσπη ἀοίοτίατ. (2) ΒΙπρα]ατο αἰἴαπῃ ου 

αδί οί αΏ αἰἴογαπα πονῖρα5 Ρ]αΠθ αΠΘΠΗΠΗ, αποα 1η Γαπθγα{ίοπα 

ΠΙΟΓΠΟΤΙΠΗ {αοΗ(απ{. Οαἀανοιῖδ οΠΙΠ1 ΠΙΕΠΙΡΓΕ Πρη]ς οοη{αδά 

ἵπ ΓηᾶΠα οοπ/ἰοϊππί, πιαρη Πα 1θ ΙαρίάιΠι 4ΟΘΕΥΙΗΤΩ 5Ι1ῃΕΓ- 

φίτιπί. (9) Αιπιαίαγα ἱρεογαπῃ τον (πάς, αααγαπη ρτ]- 

ΠΙΑ ΤΠ εαρίίο σογαπί, αΠἴετατη γοπίτί οἰγουπαίθοκιηί, (εγίῖαπα 

πηαπῖριις {οπσπ{. Ὀδί ποοθββίίας Ώεἰ1 οχἰσίί, Ιαρίάςεδ Πίο 

σιαπᾶἴογες, 4 παπα αλί, Ιαείαηί, 1άᾳ16 Γ8Πη να[άς, αἱ α σὰ- 

(αρυ]ία. απαάαπα. πηὶρδί]ο ἱπίογαπετ ραζείς. 1460 ΙΠίει 

ΠγΟγΙΠΙ ορῥυρπαοπος ΡγοριρηαίοΓο» ἱοβρας δις ρυα ΥΠ) 

εαιοἰαπί η οο]]αία γοτο αοἰε 5ουία σαϊεᾶδαπε αἱ ΟΠΠΕΠΗ, 

(4) σα εοιρογα (εραπία, αὐπλαίαΓαπα Ρε (Πηβιηί. Ε{ {8Π1 



ο, οἱ) ΡΙΟΡΟΛΙ δΙΟΌΙΙ ΠΠ. ν. 905 
ὧν ν Ν β κ. ερσν : ἀκριθεῖς εἶσιν, ὥςτε κατὰ τὸ πλεῖστον μὴ ἁμαρτάνειν ] εθιίο Ιαοίι ἀῑπίαππι, π{ ΡΙθγΙΠ(πο ἆ- ΠΠο. οδοί Ρτοροβίίο 

ο / ο. ψ, ὰ /’ ς 
τοῦ προκειµένου σχοποῦ. Αἴτιαι δὲ τούτων αἱ συνε-- 
χεῖς ἐκ παίδων µελέται, καθ ἃς ὑπὸ τῶν µητέρων 

ἀναγκάζονται παῖδες ὄντες συνεχῶς σφενδονᾶν προχει- 

ὅ µένου δὲ σκοποῦ χατά τι ξύλον ἠρτημένου ἄρτου, οὗ 
πρότερον δίδοται τῷ μελετῶντι φαγεῖν, ἕως ἂν τυχὼν 

τοῦ ἄρτου συγχωρούµενον λάθη παρὰ τῆς μητρὸς χατα- 

φαγεῖν τοῦτον. 

ΧΙΧ. Ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν ἐντὸς Ἡραχκλείων στηλῶν 
/ / / λ -” ΔΝ λ 3, 

10 κειμένων νήσων διεληλύθαμεν, περὶ τῶν κατὰ τὸν Ὦ- 
λ ον / Δ Δ τή ο 

χεανὸν οὐσῶν διέξιµεν. Κατὰ γὰρ τὴν Λιβύην κεῖται 
μὲν πελαγία νῆσος ἀξιόλογος μὲν τῷ µεγέθει, κειµένη 
δὲ χατὰ τὸν ᾿Ώκεανόν: ἀπέχει δὲ πλοῦν ἀπὸ τῆς Λι- 
θύης ἡμερῶν πλειόνων, κεχλιµένη πρὸς τὴν δύσιν, ἔγει 

16 δὲ χώραν χαρποφόρον, πολλὴν μὲν ὀρεινήν, οὐκ ὀλίγην 
μ / { / - 3 / λ 

δὲ πεδιάδα χάλλει διαφέρουσαν. (9) Διαῤῥεομένη γὰρ 
κ» ο» .) ο Αμ Δ 

ποταµοὶς πλωτοῖς, ἐκ τούτων ἀρδεύεται, χαὶ πολλοὺς 

ἓν ἔχει παραδείσους καταφύτους παντοίοις δένδρεσι, 
-. ον ΑΙ / / ϱ[ὸ / 

παμπληθεῖς δὲ χηπείας διειλημμένας ὕδασι γλυχέσιν: 
5 ἐπαύλεις τε πολυτελεὶς ταῖς χατασχευαὶς ὑπάρχουσιν ἐν 

αὐτῃ καὶ χατὰ τὰς χηπείας κατεσχευασµένα χωθωνι- 

στήρια τὴν διάθεσιν ἀνθηρὰν ἔχοντα, ἐν οἷς οἳ κατοι- 

κοῦντες κατὰ τὴν θερινὴν ὥραν ἐνδιατρίθουσι, δαψιλῶς 
ο ’ ΔΝ Ἶ /' Δ 

τῆς χώρας γορηγούσης τὰ πρὸς τὴν ἀπόλαυσιν καὶ τρυ- 
ος σχ 5 κ ϕ πα, Ν 1 

36 φήν. (8) Ἡ τε ὀρεινὴ δρυμοὺς ἔχει πυχνοὺς καὶ .με- 

γάλους καὶ δένδρα παντοδαπὰ καρποφόρα καὶ πρὸς τὰς 

ἐν τοῖς ὄρεσι λιαίτας ἔχοντα συναγχείας, καὶ πηγὰς 
ο / 

πολλάς. ἸΚαθόλου δὲ ἡ νῆσος αὕτη κατάῤῥυτός ἐστι 
ναµατιαίοις καὶ γλυχέσιν ὕδασι, δι ὧν οὐ µόνον ἀπό- 

δὺ λαυσις ἐπιτερπὴς γίνεται τοῖς ἐμθιοῦσιν ἐν αὐτῇ, ἀλλὰ 

καὶ πρὸς ὑγίειαν χαὶ ῥώμην σωμάτων συμβάλλεται. 

(4) Κυνήγιά τε δαψιλῆ παντοίων ζώων καὶ θηρίων 

ὑπάρχει, καὶ τούτων ἐν ταῖς εὐωχίαις εὐποροῦντες οὐδὲν 
2 χ μα νὰ λ νὰ ς λ λ ζλ 5 ἐλλιπὲς ἔχουσι τῶν πρὸς τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν ἀνη- 

80 κόντων. Καὶ γὰρ ἰχθύων ἔχει πλῆθος ἡ προσκλύζουσα 
ο» / / ὃ ὰ λ / λ Ὠ λ κ 

τῇ νήσῳ θάλαττα διὰ τὸ φύσει τὸν Ὠχεανὸν πανταγη 

πληθύειν παντοδαπῶν ἰχθύων. (6) Καθόλου δὲ ἡ νῆσος 
αὕτη τὸν περικείµενον ἀέρα παντελῶς εὔκρατον ἔχουσα, 

τὸ πλεῖον µέρος τοῦ ἐνιαυτοῦ φέρει πληθος ἀκροδρύων 

40 καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὁραίων, ὥςστε δοχεῖν αὐτὴν ὡςεὶ 
.. 3 2 / ς / 3 / μὴ 

θεῶν τινων, οὐκ ἀνθρώπων ὑπάρχειν ἐμθιωτήριον διὰ 

τὴν ὑπερόολὴν τῆς εὐδαιμονίας. 
α / 

ΧΧ. Κατὰ μὲν οὖν τοὺς παλαιοὺς χρόνους ἀνεύρε-- 
ο 3 /. 

τος ἦν διὰ τὸν ἀπὸ τῆς ὅλης οἰκουμένης ἐκτοπισμόν, 
[ὁ / 

4ν ὕστερον δ᾽ εὑρέθη διὰ τοιαύτας αἰτίας. Φοίνικες ἐκ πα- 
ο ο .) ἀ 

λαιῶν χρόνων συνεχῶς πλέοντες κατ᾿ ἐμπορίαν, πολλὰς 
λ Ἆ Δ δὐ ο 3 / 3 / 3 όλι δὲ μὲν κατὰτὴν Λιθύην ἀποικίας ἐποιήσαντο, οὐκ ὀλίγας δὲ 

καὶ τῆς Εὐρώπης ἐν τοῖς πρὸς δύσιν χεχλιµένοις µέρεσι. 
Τῶν δ᾽ ἐπιθολῶν αὐτοῖς κατὰ νοῦν προχωρουσῶν, 

/ / λ ῃ 3 λ ο Ἡς λ ζ 

πλούτους μεγάλους ἤθροισαν, καὶ τὴν ἐκτὸς Ἡρακλείων 
-” . - / 

στηλῶν ἐπεθάλοντο πλεῖν, ἣν Ὠκεανὸν ὀνομάζουσι. (5) 
’ -” ... -. / 

Καὶ πρῶτον μὲν ἐπ) αὐτοῦ τοῦ κατὰ τὰς στήλας πόρου 

πόλιν ἔκτισαν ἐπὶ τῆς Εὐρώπης, Ίν οὖσαν γεῤῥόνησον 

προςηγόρευσαν }άδειρα, ἐν ᾗ τά τε ἄλλα κατεσκεύασαν 

σέ 

πος ἁρειτεπί. ΕΠΙΟΙἴ που οπερτα α ρογῖ5 οχογο{α[ίο, αῑα 

ρανγαἩ αά λαο 58 ππαίη ἀἰςαιρ]ίπα (απαἱς [αομ]ατί οοΡιπη- 

μτ, Ῥτο δεορο οηίπι 15 ἵπ 5Ηρίίο αἰιο 5αδροηριις οοί 

ΡαΠἱ5, 416π1 ἆοπαο οοπσονῖηί, Ιε[απὶ ππαηθηί, οἱ ο ἔαπι 

ἀδιηάΠῃ ἃ πηαίγο ἵη οἴθάπῃ οἱ οοποθᾶ αγ. 

ΧΙΝ. Ῥοδί(παπῃ ἱπδι]ας οἵς οοἱαπηπας Ηογοι]ίς αἰίας ροί- 

ουγγίπηα5, α{οίογος. αἰἴαπα ἵηπ ΟεθᾶΠο οχίσθιηιι. ΑΠΙσαΠΙ 

αηΙπα νοιδΗ5. Ρογππᾶρηα (πα ἆαπα Ἱηδυ]α ἵΠ γαςίο ΟεθαΠϊ ρθ- 

Ίαρο Ιαοεί, οοπαρ]αγίαΠα παγἰραίἴοπο ἀἴεγατη α Τήβγα ἵη οὐςᾶ- 

δυπ1 ἀοοηαης. ο] απ Τρί ασί[ογαπας ου]ά5 Πιασηα Ρρ895 ἵῃ 

πηοηίθς αθδιηρίί, που οχίριια ἵπ 68ΠΏΡΟΡ 5656 οχραηάΙ{. Εἰ 

6 ρα» απιοη]ίαίθ οχσθ]{. (9) Απιπος οηίπι ρου Π]απα 

πανἰσαρ]]ες ἀαουνταπί, α- απἴρας Ἠαεοίαίας; (ποπαθηίος 

ΠΡΙ ρατας1δί, νατ]5 αιροτῖριις οοηβῖθῖ, Ῥοπιαπίασιο {πΠΙΠΙετα 

ἀπ]εῖρας αιῖς ἰπίογδοσία» υἰ]]α. οίἴαπι δυπλίαοθίς αάΙβοῖς 

εχονγπαία., οἱ {αρετή ἵη Πογίῖς οοπιροίογία Πονιάο Ῥαβδίπι 

ἀἱδροβίία οεουγδαΠ{. Ἠῖςα, άπ4Π1 {εγνα αἆ γο]αρίαίος εί ἀθ]οίας 

εοπηπηοάα Ἰαγσο δα ρηνηΙςίγεί, α5ίῖγο {6ιπροτο ἀῑγθιβαπίς. 

(3) Μοπίαπα τορίο 6γΘΡΤΟΡ 6ί ΠΠΡΙΟ5 Παβεί ςαἰίας, νανῖασαο 

ΔΓΡΟΓΙΙΠ ΓΓΠο(ΠΟδΑΓΙΠΙ 6οηδΓα; 6ΟΠΥά]]65 ο[ίαπι οἱ {οηίος, 

αἆ πηοηίαπας να τουγοαίῖοηθς Ι40π6οδ, Ραδδίϊῃ οχκΗῖροί. 

ΠΙΟ ἰοία Ίος Ἱηδιι]α ἀπ]οί5 ααιι) εεα(αγὶσιπίριας Ἱτήραίαι; 

απάο ποή. Ἱποππάα {απίαπα ἡμῖο ἀαροηίίρας νο]αρίας ομοτί- 

{ατ, 5ο πηπ]ίαπλ ἆποαμθ αἆ αηαί6πα οἱ τοβιχ θΠΙΟΙΙΠΙΘΗ {1 

οοη(εγία. (4) Νεπα[ῖο Πίο οπιΠίς σοπεγῖς ΓΕΓΑΤΙΠΗ 5ΙΡΡΟΙΙΙ, 

συ αγΗΠὰ η εοηγ{γ]ῖς εορία πΙΠΙ] αἆ ἀε[ίοίας αἱ διηία5 τοί]- 

απάπῃ {αυ Δά πῶς ρίδαίρις αὐαπάαΐ παατα ἱηςη]απη Ίαηο 

8άοη5, αποπίαπ] Ο66απΙΙ5 παΐατα δα αὐίαια Υαγίο ρἱβοῖαΠα 

6εηοιθ 5οα{εί. (0) ΜΙΙβείπια {απάσπι αετῖς Πίο {επιρογῖος 

οδί; αι (αοίί αἱ ππα]ογο αηπΠὶ Ῥατία {γιοία5 ατΏογαπ αί 14 

6εηιΙ5 α[ία γεηιυδία αἱ Ιποπηάα ριογεηίαπἰ. Ταπία ἀθπίαια 

[ε]οΙίαίο εκσσ]1έ, πί ἀαογαπῃ ααογαπάαπῃ, ΠΟἨ ὨοΠΙΙΠΗΠΗ 7 

Παβιασα]άπῃ 6556 γἱάραίατ. 

ΧΧ. ΟΙίπι ρτορίοτ τοπιοίῖοτοίῃ α το]ἴαιο ἱεγγαγαπα οτΏο 

φΙί1πι ἱποοσπίία θαῑίς 5ο ΊἸαο (απάσπι οζθαδίοηθΘ Περοτία, 

Ῥ]ωπῖεθς α γαίαςεἰρείπαϊς ἴπάς {οπιροτίριας (Γοαπεηίθς ΠΠοΓ- 

οί στα(ἷα πανἰρα(ἴοπος Ιη5πογαπί.  Οπο [αοίαπι αί 

ππμ]ίαταπα ή Αγίοα οοΙοπίαγιπα, πθς Ῥαιοατα Τη ἵη 5 ἘΙΙΓΟ- 

ρᾶ ρανίρις, πα αἆ οοοἰἱἀρηίοπα Υαγριηί, αποίογος Πετεηί. 

Φπππάπε Ἱπορρία οχ απἰπηϊ φοπ{θη[ία οεάσγεηί, πιαση]ς ἀΠαί! 

ορίθις οχίτα φποααθ εοἸαπηπας ἨΗοτοι]ίς ἴπ ππατε, σααοᾶ 

Οοραπῖ ΠΟΠΠΘΗ Ἰαροί, οχουγογΠ{. (2) Αο ΡΙΠΙΙΠΗ αχία 

ἱρθιπα αἲ οοαπιμας Πο ἵπ Επτοριῦ ροπίηδυ]α ΕΓΡΘΗ} 

Ῥοδ"οτο, ἀ4495 πιπομραίαπι, Τὰ αα 41η αἰία Ίο0ο ἰδή 
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οἰκείως τοῖς τόποις καὶ ναὸν Ἡ βακλέους πολυτελΏ., καὶ 

θυσίας κατέδειζαν µε Ἰαλοπρηπεῖς τοῖς τῶν Φοινίκων 

ἔθεσι δἰοικουµένας. Τὸ δὲ ἱερὸν συνέθη τοῦτο καὶ τότε 

καὶ χατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους τιμᾶσθαι περιττότε- 
ὴ ΔΑ .. ο 

ὅ ρον μέχρι τῆς καθ) ἡμᾶς ηλ χίας. Πολλοὶ δὲ χαι τῶν 

Ῥωμαίων ἐ ἐπιφανεῖς ἄνδρες χαὶ μεγάλας πράξεις κατειρ- 

Ὑασμένοι ἐπονήσαντο | μὲν τούτῳ τῷ θεῷ εὐγας, συνετέ- 

λεσαν ὃ᾽ αὐτὰς μετὰ τὴν συνσέχείαν τῶν κ τορθωµά- 

των. (8) Οἱ δ᾽ οὖν Φοίνικες διὰ τὰς προειρηµένας αἰτίας 
.ω ο οο Ν κὰ 

10 ἐρευνῶντες τὴν ἐχτὸς τῶν στηλῶν παραλίαν χαὶ παρὰ 
Δ / / ος να / 3 γι. 

τὴν Λιθύην πλέοντες, ὑπ᾿ ἀνέμων μεγάλων ἀπηνεγθη- 
) 

Χειμασθέντες ὃ σαν ἐπι πολὺν πλοὺν δι Ελκεανοῦ. 

ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, προςηνέχθησ αν τῇ προειρηµένῃ 

νήσῳ, καὶ τὴν εὐδαιμονίαν αὐτῆς καὶ φύσιν κατοπτεύ- 
(4) Διὸ καὶ Ἑυρ- 

ῥημῶν θαλαττοκρατούντων καὶ πέμπειν εἰς αὐτὴν ἄποι- 
1ὅ σαντες ἅπασι γνώριμον ἐποίησαν. 

χίαν ἐπιθαλομένων, διεχώλυσαν αὐτοὺς Καρχηδόνιοι, 

ἅμκι μὲν ἐὐλαθούμενοι μὴ διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς νύήσου 

πο) οσον ἐκ ο Καργαόνος εἲς ἐχείνην μεταστῶσιν, 

ο, ἅμα δὲ πρὸς τὰ παράθολα τῆς τύχης κατασχευας ζόμενοι 

καταφυγήν, εἴτιπερὶ τὴν Καρχηδόναθλοσχ: ερὲς πταῖσμα 

συμθαίνοι" ο... γὰρ αὗτοὺς ραπ 
3 

ἀπᾶραι πανοιχίους εἰς ἀγνοουμέ ένην ὑπὸ τῶν ὕπερεγόν- 

των νησον. 

6. ΧΧΙ. Ἐπεὶ δὲ περι τοῦ χατὰ τὸν Λιθύην Ὠκεανοῦ 

καὶ τῶν ἐν αὐτῷ νήσων διήλθομεν, µεταθιθάσοµεν τὸν 

λόγον ἐπὶ τὴν Εὐρώπην. Κατὰ γὰρ τὴν Γαλατίαν 

τὴν παρωχε εανῖτιν καταντικρὺ τῶν Ἑρχκυνίων ὀνομαζο- 

μένων δρυμίον, οὓς μεγίστους ὑπάργευν παρειλήφ αμεν 

30 τῶν κατὰ τὴν Εδρώπην, νῆσοι πολλαὶ κατὰ τὸν ες 

νὸν ὑπάρχουσιν, ὧν ἐστι μεγίστη 3 Πρεττανικὴ χα-- 

λουμένη. (5) Αὔὕτη δὲ τὸ μὲν παλαιὸν ἀνεπίμικτος 

ἐγένετο ζενικαϊς δυνάµεσιν; οὔτε γὰρ Διόνυσον οὔθ' 

Ἡραχλέα παρειλήφαμεν οὔτε τῶν ἄλλων Ἡρόων 3 

35 δυναστῶν ἐστρατευμένον ἐπ π᾿ αὐτήν: καθ᾽ Ἠμᾶς δὲ Γάΐϊος 

Καΐσαρ ὃ ὃ διὰ τὰς πράξεις ἐπονομασθεὶς θεὸ πρῶτος 

τῶν μνημονευομένων ἐγειρώσατο τὴν νῇσον, καὶ τοὺς 

Βρεττανοὺς καταπολεμήσας ἠνάγχασε τελεῖν ὧρισμέ- 

Ἀλλὰ περὶ | 

40 πράς εις ἐν τοῖς οἶκεί ίοις χβόνοις ἄναγράψομεν, περὶ δὲ τῆς 

λ / λ λ / 

ας φόρους. μ.ΕΥ τουτων τας χατα μερος 

νήσου καὶ τοῦ φυομένου χατ αὐτὴν καττιτέρου νῦν 

διέξιμεν. (8) ιδ. γὰρ τῷ σγήµατι τρί] ὦνος οὖσα 

παραπ Κησίως τῇ Σικελία τὰς πλευρὰς οὐκ ἰσοχώλους 

ἔχει. Παρεκτεινούσης δὲ αὐπῆς παρὰ τὴν Εὐρώπην 

40 λοξῆς, τὸ μὲν 
5 { Ἀ 
ἄκρωτήριον, ὃ 

ἐλάχιστον ἀπὸ τῆς ἠπείρου διεστ ηχὸς 

χαλοῦσι Κάντιον, φασὶν ἀπέχειν ἀπὸ 

τῆς γῆς σταδίους ὡς ἑκατόν, καθ ὃν τόπον Ἡ θάλαττα 

ποιεῖται τὸν ἔκρουν, τὸ δ᾽ ἕτερον ἀχρωτήριον τὸ χαλού- 

μενον Βελέριον ἀπέχειν λέγεται τῆς ἠπείρου πλοῦν 
] / / λ 

ο ἡμερῶν τεττάρων, τὸ δ᾽ ὑπολειπόμενον ἀνήχειν µεν 

ἱστοροῦσιν εἲς τὸ πέλα Ἰοςν ὀνομάζεσθαι δ᾽ Ὄρ. αν. 8 

Τῶν δὲ 

ἑπταχιςχιλίων πενταχκοσίων, παρήκουσαν παρὰ τὴν 
πλευρῶν τὴν μὲν ἐλαχίστην εἶναι σταδίων 

Εὐρώπην, τὴν δὲ δευτέραν τὴν ἀπὸ τοῦ πορθμοῦ πρὸς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ε. (515 916.] 

εοηρναα, ἔαπα (απαΠ1 Ηογοι]1 βΙΗΠΩ{ΠΟδΙΗΗ ουπῃ δαονῖς πηαρη- 

Ποἳς Ραπίσαπη τἰξα ῬοΓασεπα15 ἱηβείαεγαπί. Ταππρίαπη που 

αἲ ρηδοῖς, ἴία γοεθη{]οτίρας οίῖαπι 5οου15, αἆ Ποδίγαπη ἱ8- 

απθ ορίαίοπη ἵη ΦΗΠΊΠΙΗ γεποΓαίΙοπο μαβΙίαπα ΓΗΐ5 αάθο Πέ 

πι] οίίαπι ἨΟΠΠΑΠΟΥΙΠΙ, ποβ]Πίαίο ας πιαση]ἑαάῖπο τ6γαΠὰ 

βοφίαγανη Π]αδίγας υἰτ, ἆθο 1] νοία παπραρατπ{, περο(Ι]δ- 

απο [οΠσϊίετ οοπ{θοίῖς οχδο]νονῖηί. (9) Ἠαο Ιβίατ γαίίοπο 

Ῥ]απίθας, ἱηγοξ[ἰδαία αἰίτα οοΙάπΊηᾶδ ογα, (πμ Απίσς Ποια 

Ιερογοηί, γεηίοτατη Ργοςθ]]ἱ5 αἆ Ἰοησίηαος ἵπ 06ραπο {Γασίιις 

π/{ αΏγορί. Ῥοτ πππ]ίος {απάσπι ἀῑεδ υὶ {απιρεδία(ϊς αά 

Ἰηδ]απη, 46 απα Ίαπι ἀἰσίαπα, αρρα]εταπί, πα(αγαπηατιθ 6] α5 

αἱ (εΠοϊαίοεπι, α 5ο ῥηϊπηϊίας εοσηϊίαπα , ἵη αΠοτάπη ἀεϊηάς 

πομβίαπη Ῥεγάαχογιπ{. (4) Ἰά4οο Έγτγπεπί ααοααε, πι8νῖς 

Ἱπηρογίαπα αἀθρίῖ, οο]οπίαπῃ 6ο ἀαδπαταπί. Ῥεά Οατίμαρί- 

ηίθηςας Π5 ομςιέογαηί; θἴ η] οηΊπα πηείπεραηί Πε Ρ]αγ{πηἱ 

αγίσπα 5ΠογΙΠ Ῥοπ]ίαίο Ἱπςι] αθοίί ο οοπηηϊστατοηί, 

πι] οαιῃ ορηίγα δαΡ1ἱο5 [ογαπος οαδας, ἱ οχΙΙοδΙΠη Υ65- 

ΡαυΗσα Οσαγηιασἰπ]εηδίαπα {οτίο ἀαπιπΙπη αοοϊρεγεί, τεία- 

5ίάπα. δ1ϱῖ ῬαΓαίΠΠω 6556 γο]εραπί. ἨἈαπΠ 66 πιατί5 αἆμιο 

Ροΐθηίας ἵη ἱηκα]απα νἱοίοτίρας ἰβηοίασι οαΠα αη]τογείς [αηηῖ- 

115 (γαηςπηίστατθ ρο556 οοπΠεβαΠί. 
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ἀἰοίππα ο5ί, 5οΓπποπεα αά Ἐπτοραιη (ταηδίεΓοπιας. ΊΝαπι 

ατα ρατίο σα [ίαπα Ο66απ5 ἰπηρῖέ, Ηετογπῖα, ϱαΗ{ρᾳς, 4ποβ 

οπηπίαπα ἵη Ἐπτορᾶα ΠπαχίπΙΟ5 6556 αοθθρίηλ5», πηπ]{α Ἰηδι- 

Ία οριεπάηί{ατ, Φυαγαῃ παπα οδί, οἱ απἰάθπι πηαχῖπα, 

σα Βγίαηπία γοσαίατ. (9) Ηαο αξ εχίγαπαίς οἵπα γρ 

Ἱπίασία πηαηςῖε. Ναπ Ὠοαπθ Βαεεμαςδ, πει Ἠετοι]αος, 

αἱοταπιγθ ΠθτοΙπῃ απί τοσα απἱδασαπι, ααοά πο απἰάεπι 

φοἴαπιας, Ώε]]ο οατη ἸαρθβκίνΙέ. ἸΝοδίπο γετο 56ομ]ο αΐα5 

6 .ας, ααὶ Ὠϊν{ ποΠΠΘΗ Τθρι5 ρε8ί5 ρνοπηογας, οπιπίαη, 

ααί πηεπιοταπίας, Ῥηίηλας ἱηδαίαηι ἵπ Ροΐεδίαίεπη τεζρρίέ, 

Ῥνήίαπποδαιο ἀεροβαίος οετίππη Ρεπάστα (πραίαπῃ εοορῖῖ. 

γδγαπι ας ραγΗσπ]αίίπι 5αο {θπιροτο εχρ[σαριπέας τ ]π 

ᾷ6 1πομ]α ςίαπποαπο ἵπ ϱα Ρτογοπίεπίο ποηπΠ] ἀἴσρπλα». 

(3) Ἐοιπησπα ἱηδίαι δΙάα. ἐᾳποίταπι μαρεί, 5εᾷ ἸαΐεΓα {α- 

Πωθῃ ἰποραπα]ία δαπί. Ου απο Έπτοροθ οβ]ίαπε ορίεηάαία, 

Ῥνοππομ{ογαπη οοπποπί{ ΡΓΟΧΙΠΗΙΠΗ, ααοᾶὰ σαπίαπι γοσαη{, 

ορπίαπα δίαάϊα οἰγαϊίον ἃ ἴογγα αὔθςςο Ρεγ]ήροηί, 1ρίαπε πλᾶ- 

τἷς ο[]αχας οί. Αἰίσαπα, εί Βο]οίο Ώοπ]θη, (πα{νιος 

ἀἱεγιμα πανἰραίίοπθ α οοππθη{ί βαρηποίαπη. ο]αιπη}, 

ομί Ἠοτοσ ΠΟΙΠΘΠ, ἵπ Ρε]ασαδ εκοιΓ/εῦθ π]πηοτα Γι. (4) 

1ιαίας πωἰμίπη, Τπτορα” 9656 ομγοτίθη5, δθριῖθς πη]ε εἰ 

φπἰησοπ{δνη οἰαά{ογπι 65565 ἀἰίογυπα, ἃ {γείο αά γειΙσει 



(116, 947.) ΡΙΟΡΟΠΙ σΙΟΠΙΤΙ ΙΙΠ. Υ. 907 
τὴν κορυφὴν ἀνήκουσαν σταδίων µυρίων πενταχισχι- , 355ιΥβοις5, φίαθίήηι απἰπᾶσσῖ π]]α : ὔπαπι γἱρίηΙ 

/ / π Ν α- ος Ε : "ο 
λίων, τὴν δὲ λοιπὴν σταδίων διομυρίων, ὥστε τὴν πᾶσαν ἵ πηΏ]ία Ἰαρογα ἀονηί : πα {οίας Ἱπδη]αο ἁπηρίτας απαἁτασίηία 
εἶναι τῆς νήσου περιφορὰν σταδίων τετραχιςµυρίων 
διςχιλίων πεντακοσίων. 

ϱ Βρεττανικὴν αὐτόχθονα γένη καὶ τὸν παλαιὸν βίον ταῖς 
ἀγωγαῖς διατηροῦντα. "Ἅρμασι μὲν γὰρ κατὰ τοὺς 
πολέμους χρῶνται, καθάπερ οἳ παλαιοὶ τῶν Ἑλλήνων 

ἥρωες ἐν τῷ Τρωικῷ πολέμῳ κεχρῆσθαι παραδέδονται, 
χαὶ τὰς οἰχήσεις εὐτελεῖς ἔχουσιν, ἐκ τῶν χαλάμων ἢ 

1 ξύλων κατὰ τὸ πλεῖστον συγχειµένας' τήν τε συναγω- 

γὴν τῶν σιτικῶν χαρπῶν ποιοῦνται τοὺς στάγυς αὐτοὺς 
:ἀποτέμνοντες καὶ θησαυρίζοντες εἷς τὰς καταστέγους 

οἰκήσεις' ἐκ δὲ τούτων τοὺς παλαιοὺς στάχυς καθ᾽ ἡμέ- 

βαν τίλλειν, καὶ κατεργαζοµένους ἔχειν τὴν τροφήν. 
1 Τοῖς δὲ Ίθεσιν ἁπλοῦς εἶναι καὶ πολὺ κεχωρισµένους 

τῆς τῶν νῦν ἀνθρώπων ἀγχινοίας καὶ πονηρίας. (9) 

Τάς τε διαίτας εὐτελεῖς ἔχειν καὶ τῆς ἐκ τοῦ πλούτου 

γεννωµένης τρυφῆς πολὺ διαλλαττούσας. ἶναι δὲ καὶ 

πολυάνθρωπον τὴν νῆσον, καὶ τὴν τοῦ ἀέρος ἔχειν διά- 

20 Ώεσιν παντελὼῶς κατεψυγµένην, ὡς ἂν ὑπ αὐτὴν τὴν 

ἄρχκτον κειμένην. ἨΒασιλεις δὲ χαὶ δυνάστας πολλοὺς 

ἔχειν, καὶ πρὸς ἀλλήλους κατὰ τὸ πλεῖστον εἰρηνικῶς 

διακεῖσθαι. 

ΧΧΙΙ. Ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν κατ’ αὐτὴν νοµίμων καὶ 
ο τῶν ἄλλων ἰδιωμάτων τὰ κατὰ µέρος ἀναγράψομεν ὅταν 

ἐπὶ τὴν Καίσαρος γενομένην στρατείαν εἰς Βρεττανίαν 

παραγενηθῶμεν, νῦν δὲ περὶ τοῦ χατ᾿ αὐτὴν φυομένου 

καττιτέρου διέξιµεν. ης γὰρ Βρεττανικῆς κατὰ τὸ 

ἀκρωτήριον τὸ καλούμενον Ῥελέριον οἳ κατοικοῦντες 
90 φιλόξενοί τε διαφερόντως εἰσὶ καὶ διὰ τὴν τῶν ξένων 

ἐμπόρων ἐπιμιξίαν ἐξημερωμένοι τὰς ἀγωγάς. Οὗτοι 

τὸν καττίτερον κατασχευάζουσι φιλοτέγνως ἐργαζόμενοι 

τὴν φέρουσαν αὐτὸν γῆν. (5) Αὕτη δὲ πετρώδης οὖσα 
διαφυὰς ἔχει γεώδεις, ἐν αἷς τὸν πόρον κατεργαζόµενοι 

9ὔ καὶ τήξαντες χαθαίρουσιν. Αποτυποῦντες δ᾽ εἰς ἄστρα-- 

γάλων ῥυθμοὺς κοµίζουσιν εἴς τινα νῆσον προχειµένην 

μὲν τῆς Βρεττανικῆς, ὀνομαζομένην δὲ Ἴκτιν' κατὰ γὰρ 

τὰς ἀμπώτεις ἀναξηραινομένου τοῦ μεταξὺ τόπου ταῖς 

ἁμάξαις εἰς ταύτην κοµίζουσι δαψιλη τὸν καττίτερον. 
40 (8) Ἴδιον δέ τι συµθαίνει περὶ τὰς πλησίον νήσους τὰς 

μεταξὺ χειμένας τῆς τε Εὐρώπης καὶ τῆς Βρεττανικῆς. 

Κατὰ μὲν γὰρ τὰς πλημμυρίδας τοῦ μεταξὺ πόρου 

πληρουμένου νῆσοι φαίνονται, κατὰ δὲ τὰς ἀμπώτεις 

ἀποῤῥεούσης τῆς θαλάττης χαὶ πολὺν τόπον ἀναξη-- 

45 ραινούσης» θεωροῦνται γεῤῥόνησοι, 

ἔμποροι παρὰ τῶν ἐγχωρίων ὠνοῦνται καὶ διακοιίζου-- 
σιν εἰς τὴν Γαλατίαν' τὸ δὲ τελευταῖον πεζη διὰ τῆς 

Γαλατίας πορεύθέντες ἡμέρας ὥς τριάκοντα χατάγου-- 

σιν ἐπὶ τῶν ἵππων τὰ φορτία πρὸς τὴν ἐκβολὴν τοῦ 

60 Ῥοδανοῦ ποταμοῦ. Περὶ μὲν οὖν τοῦ καττιτέρου τοῖς 

ῥηθεῖσιν ἀρκεσθησόμεθα. 

(6) Κατοικεῖν δέ φασι τὴν ͵ 

(4) ντεῦθεν δ᾽ οἱ ͵ 

ΧΧΠΙ. Περὶ δὲ τοῦ καλουμένου ἠλέκτρου νῦν δι- | 
ο ονς ον ᾿ ε 

έξιμεν. Της Σχυθίας τῆς ὑπὲρ τὴν Γαλατίαν χαταντι- 
ἃ κο... - / ενος νο κό 

κρὺ νηδος ἐστι πελαγίκ κατὰ τὸν ᾿Ωχκεανὸν ἡ προςαγο- ἱ 

άπορας. 5ιαάτἡμι παῆΗδας οἱ αἱπσοηίϊς οομ[ἴῃοπίμν. (0) 

Ίποσ]ας αρογῖσίπος οἈ56 αἰππί, αἱ Ρι]5005 αἆμιο γὶγοηᾷϊ 
πιργος πεηθαηί.  Δά Ρ6]]α παπη(αο οφβρᾶἷς τ{ΠΠίΗ, ααθπι- 
Δάρλοάπηα απΙ(πος ΟΓ26ΟΓΙΠΗ Ἰθγοςς ἵπ Ὀο]]ο Ττο]απο Ῥε]- 

1βογα»ςο (ναᾶιπί. Ὑἱ]ος αβίίκηέ έ85α5, 6 ε]ηιίς απί Ησηῖς 

αἱρ]απίπχάῦα οοηίθχίας.  ΈγσΙη Πιθςβος Ία {αοῖππί, τί 

Τε5θ6ἰᾶ5 ἃ ΟΠΙΠΙΟ βρίσας ἵη Ἰουγοῖς 540 {σοίῖς γοροπαη{. Ἰπας 

γείαφίῖοτες, αἰαπί, δρίσας, οααπέαπη ἵπ ἀἴθιη α:ἷς Β{{, νοιῖ- 

οπηί, εἰ οκ Ἠαγηι στα πι γηοΠίαΠα. αἰυί σομβο μη, 

Μοτες εἶς βἰπηρίίορς, α γαιδηἰία οἱ ἱηργοβίίαίο ποβίτα" {ουη- 

Ρεδία{ἶ5 Ἠομίπίηι Ίοησο τοποίῖ. (6) Υἱοία σποσσο (Γησα] 

5υη{ οοπ{θη(ϊ, α- γοαρίαβρις ἀῑν Πίαγαπη αφεοο]ῖς Πα 

Βε]πηοί.  Ποπαίπαηι πππ]ΗΜπάἶπο ἱηδα]α ἀΡΕΠά8{, σο]ἆαπῃ- 

σπα αετῖς (οπιροπίοπ Παῦοί, 1ρθί πίτα Ότδαρ διμ]οοία. 

Έερες ργποίρεξαπο Πίο πμ] Ἱπιρονίίαηί, .. υἱριυνί- 

ΠΠ Ιπίατ 56 60Ι6Πί68, 

ΧΧΠ. Αἱ 4α ἱπίμιίῖς ΠΟΠΗ 8ϊδαιιο ρουμ]ανίίος Ἰαῖο 

Ἱηε]α αθ]αποίῖς (γασίαβίηχας δροσἰα{ἴπα, (παπάο αἲ Ορςατίς 

ης ο 

Ομ] Ῥοα]ο- 

παπα Βναπηί Ῥνοπιοπίονίαπα αοσο]αηέ, Ποβρίία]ος κυπί 

η Ῥηπαηπίαπι οχροά[ῄοπθηα Γαοηΐ ΡογνοπίσΠι : 

5ίαΠπο, ααοά Πίο α[οάΙίαν, ἀῑσσπαί Ίοοις οί. 

ἄΡΡΓΙΠΕ, εί ρτορίετ ΠπογοαίοΓΗΠΑ Πίο οοΠλΏιογοία ΠΙΑΠΞΙΙ6- 

ποτε γ]α ουσία. Ἠϊ δίαπππα οοπβοίαΠέ, στα, απ’ Π]αά 

Ρτούιοῖέ, φοΠεγίῖ οροτε δαµασία. (9) Ου” 4 1Πὰ ροίγῖσσδα 

ΒΙἱ, Υοµαᾶς αααςάαπα Ἰαβοί (ογγορίτος, ο απίβιις θΓΙΙΕΠΠΤΗ Π]θ- 

(41Η Ρνονοπίαπα Παπο[ασῖαπέ οί οχρυγσαπί. Ταἱοταπι ἀσἱπᾶς 

πιοάο οοπ/{ογππαίαΠα ἵπ απαπάαπα ΡΕ αηηίω α.]ασθηίσπη ηςιι- 

Ίαπη, οἱ ΠΟΠΊΘΗ Ταἶ5, ἀεροτίαπί. Ώιπα οηίπη ρος γοβχις Ἱη- 

{εγγα]απ1 Ίοσις {π πηθάἰο ἀεδίοζαίαν, ρἱαπςίτῖς Ίαγσαπα φαί 

γίπα (αηβυοοίαπί. (9) Πηδα]ής Πίος γἱοιηϊς, ασ ΕΓΟΡΩΠὰ 

απο Εγαηηίαπα ἱπίο]ασεηί, Ῥεομ]αταο φπἱάρίατι αοσἰα(ε. 

Τνασία5 εηίπι 1]6, 5) παπάα[ίοποπα Ὠδίας αηαἲς ορρ]εία5, 

Ἰηβι]ᾳ5 6559 οείοπά]{ : ἀοοοάεηία ρογ τουῥῄῃτοςαἴοπθιι πλαη!, 

Ίπσοης ]οοἳ ρα ΠαΠ1, ααιἱ5 ἆ ο[οσίάπα, ρεπ]ηςααγαπη θροσίοια 

γούαῖέ. (4) Πιάο δίαπηπα αἳ ποσο] οπηίπη ἵπ Οαἱαηα 

πηργσπίονος (γαηβίεναπί. Εί (πρίπία ἀἱογαπα ποιο ρου 

ζαΗἱα ροάςαςἰϱῖ βατοῖπας οπιἱ5 Ἱπιροβίία» αἲ Ἠμοάσηϊ 

οδίία ἀεροτίαπί, Ἠσο ἆς 5ίάΗΠΟ πιαπιοταία Παρίσηιις θ{[]- 

ααηπί, 

ΧΧΠΙ. απο ἆᾳ οἰεσίτο, αποά τοσαπί, ποπηί]α εὈ]]- 

οθηίατ. Ἑ τερίοηο Βογίμία, 5ρτα (αἱίαπη ἵπ Οὐσαπο ἵῃ- 

π]α ]ασαί, απαπι Ῥαδσαπ γοςσῖίαηί. ἴπ απο δι 0ΘΙΠΙΙΠΗ 
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ρευοµένη Βασίλεια. Εΐὶς ταύτην ὅ χκλύδων ἐκθάλλει 
δαψιλὲς τὸ καλούμενον ἤλεκτρον, οὐδαμοῦ δὲ τῆς οἴχου- 
µένης φαινόµενον. Περὶ δὲ τούτου πολλοὶ τῶν παλαιῶν 
ἀνέγραψαν μύθους παντελῶς ἀπιστουμένους καὶ διὰ τῶν 

ἀποτελεσμάτων ἐλεγχομένους. (5) Πολλοὶ γὰρ τῶν τε 

ποιητῶν καὶ τῶν συγγραφέων φασὶ Φαέθοντα τὸν Ἡλίου 

μὲν υἱόν, παῖδα δὲ τὴν ἡλικίαν ὄντα, πεῖσαι τὸν πατέρα 
μίαν ἡμέραν παραχωρῆσαι τοῦ τεθρίππου. Συγχωρή- 

θέντος δὲ αὐτῷ τούτου, τὸν μὲν Φαέθοντα ἐλαύνοντα τὸ 
10 τέθριππον μὴ δύνασθαι κρατεῖν τῶν ἡνιῶν, τοὺς δ) 

ἵππους καταφρονήσαντας τοῦ παιδὸς ἐξενεχθῆναι τοῦ 

συγήθους δρόµου, καὶ τὸ μὲν πρῶτον κατὰ τὸν οὐρανὸν 
πλανωμµένους ἐκπυρῶσαι τοῦτον, καὶ ποιῆσαι τὸν νῦν 

γαλαξίαν καλούμενον κύχλον, μετὰ δὲ ταῦτα πολλὴν 

15 τῆς οἰκουμένης ἐπιφλέξαντας οὐκ ὀλίγην καταχαίειν 

χώραν. (8) Δι καὶ τοῦ Δις ἀγανακτήσαντος ἐπὶ τοῖς 

γε εγενηµένοις, κεραυνῶσαι μὲν τὸν Φαέθοντα, ἀποχατα- 
στῆσαι δὲ τὸν ἥλιον ἐπὶ τὴν συνήθη πορείαν. Τοῦ δὲ 

Φλαέθοντος πεσόντος πρὸς τὰς ἐκθολὰς τοῦ νῦν Πάδου 

ῳ χαλουμένου ποταμοῦ, τὸ δὲ παλαιὸν ᾿Ἡριδανοῦ προςα- 

γορευοµένου» θρηνῆσαι μα τὰς ἀδελφὰς αὐτοῦ τὴν 

τελευτὴν φιλοτιµότατα, διὰ δὲ τὴν ὑπερθολὴν τῆς λύπης 

ὑπὸ τῆς φύσεως μετασχηματισθῆναι τὴν φύσιν, Ύενος 

µένας αἰγείρους. (4) Ταύτας δὲ χατ᾽ ἐνιαυτὸν κατὰ 

οὐ τὴν αὐτὴν ὥραν δάχρυον ἀφιέναι, καὶ τοῦτο πηγνύµε- 

νον ἀποτελεῖν τὸ χαλούµενον ἤλεχτρον, λαμπρότητι 
μὲν τῶν ὁμοφυῶν διαφέρον, ἐπιχωριάζον δ᾽ ἐν ταῖς τῶν 

νέων τελευταῖς κατὰ τὸ τούτων πένθος. (6) Διημαρ- 
τηκότων δὲ πάντων τῶν τὸν μῦθον τοῦτον πεπλακότων 

50 καὶ διὰ τῶν ἀποτελεσμάτων ἐν τοῖς ὕστερον χρόνοις 

ἐλεγχομένων, προςεκτέον ταῖς ἀληθιναις ἱστορίαις' τὸ 

γὰρ ἤλεκτρον συνάγεται μὲν ἐν τῇ προειρηµένῃ νήσῳ, 

χομίζεται δὲ ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων πρὸς τὴν ἀντιπέραν 

ἤπειρον, δι) ς φέρεται πρὸς τοὺς καθ᾽ ἡμᾶς τόπους, 

3ὔ καθότι προείρηται. 

ΧΧΙΥ. Διεληλυθότες δὲ περὶ τῶν νήσων τῶν χειμέ- 

νων ἐν τοῖς πρὸς, δυσμ.ὰς μέρεσιν, οὐκ ἀἄνοίκειον εἶναι 

νομίζοµεν περὶ τῶν πλησίον τῆς Βὐρώπης ἐθνῶν βρα- 

χέα διελθεῖν, ἃ παραλελοίπαµεν ἐν ταῖς πρότερον βί- 

40 έλοις. ἹὭς Κελτικῆς τοίνυν τὸ παλαιόν, ὥς φασιν, έδυ- 

νάστευσεν ἐπιφανὴς ἂνήρ,, ᾧ θυγάτηρ ἐγένετο τῷ με- 

γέθει τοῦ σώματος ὑπερφυής τῇ δ' εὐπρεπείᾳ πολυδις 

ο τῶν ἄλλων Λὕτη δὲ διά τε τὴν τοῦ σώματος 

ῥώμην καὶ τὴν θαυμαζομένην εὐπρέπειαν πεφρονημα- 

46 τισµένη παντὸς τοῦ μνηστεύοντος τὸν Ὑάμον ἀπηρ- 

νεῖτο, ομίζουσα μηδένα τούτων ἄξιον ἕαυτῆης εἶναι. (9) 

Κατὰ δὲ τὴν Ἡρακλέους ἑ ἐπὶ Γηρυόνην στρατείαν , χα- 

ταντήσαντος εἰς τὸν Κελτικὴν αὐτοῦ καὶ πόλιν Ἀλησίαν 

ἐν ταύτη χτίσαντος, θεασαµένη τὸν Ἡραχκλέα καὶ θαυ- 

σ0 μάσασα τήν τε ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ τὴν τοῦ σώματος 

ὑπεροχήν, προςεδέξατο τὴν ἐπιπλοχὴν μετὰ πάσης προ- 

θυµίας, αυγκατανευσάντων χαὶ τῶν Ἰονέων. () Μι- 

χθεῖσα δὲ τῷ Ἡραχλει ἐ ἐγέννησεν υἱὸν ὀνόματι Γαλάτην, 

υ9 

πολὺ πρρέχοντα τῶν ὅμοεθνῶν ἀρετῃ τε ψΨυχῆς καὶ | 

(14.,, οἱο.) 
Ίάγρ6 α Παοέίρις οκδριέας, αἰίας Πιβ(Ιάπῃ {η οτΏς {ΘΓΓΑΓΗΠΙ 

5656 οχμίΡοης. ο Ίου πι]1 οχ γοίοτίρις (αΡη]ας οπιπίποα 

ἱπογοδϊρί]ος, οἱ απὰς Ίρ5ε γε{ε]Η{ εγοηίι, Ῥτοροβιοτο. (9) 

Νάπα αἱ α πλα]ής Ροδίαγαπι αἱ Πθίογίοογαπι ργοβίπι δέ, 

Ῥμαεί]ιοη , Βο]ἱ5 βΠ{15, Ῥιοτ αἀλαο, Ῥτοσίῖρς Ραίγ6ιη ἵπᾶι- 

χίέ, αἱ ρ6υ άΠΙΙΠΙ ἀἴθπῃ οπγγας ΠΠ σα ογηα[ίο οοηοθᾶστοίηγ. 

Φ0 Ἱπιραίταίο, α πα αἆ αβοηας γοσθρπάΠ} ποῃ δαΐ γἱγίπηι 

αβογαί, ου, ριθτῖ Ἰπιρογίαπη αβρθγηαίί, α δοΠίο ου1δα 

εχοιρΙίαη{, ασ ἀεγίο Ρ6Γ οσ]άΠῃ 6ΓΓΟΥΘ, ΡΥΙΠΠΟ ἱρδαπῃ ἱπῃαπι- 

πηαηί, ηπάε Ἰασίειις ἵπ 6ο οἴτοι]ας οχδέ : ἵαπη ππᾶρηα 

(ευ Ρατίθ εχαρία, τερίοπ6ς ΠΟΠ ραµσας Ιπορηᾶίο γαδίατιη/{. 

(5) 91.96 Ιπβϊσηαίας αρρίίος, θα]πιῖηο ἵῃ απγίσαπα Ιπέοτίο,, 

Φο]6πι οοηδιδίαπη ομίνο ΟΗΓΒΙΠΙ {αβαῖί, Ῥμασίπονι αμίθῃι 

ἵπ οδία Ῥαάἱ, αἱ αποπάαπα Εγὶάαπί ΠΟΠΗΘΗ Ἰαβθραί, ἀθ]α- 

Ρ5ι5 οδί. Ὀρί ααπηὰ Ιη{θηϊέαπη 6] ας 8ογογ68 ἱπηρεηβίας ἀθῇο- 

τεηί, Ῥορ ΠΙΟ Ἰαοία οχηία παίαγα ρεςίπα, ἵπ Ρορι]οΒ 

πίσγας ἰγαηδίογιλαία διΠί. (4) 9 αποίαηηϊς 5 1ά6Π1 

{πηρα Ἰασγίπιᾶς η Πέπε, ο ά18ΓΙΠΩ ΟΟΠΟΤΕΙΙΟΠΟ οἱαοίγΙΠι 

ος, αποά ποπϊηαηί, ο[[οί ροιηροίατ, ααοά το]ίαα θιί 

βοποτῖς Πἰίογο οχδιρογεί, αἱ {πι πιαχίπιο 1Π τοσίοπο ἴ]]α 

εχδιἀθί, 4παπ1 ο) ᾖαγεηοθς ο γίία 5αΡ]αΐος Ἰαοίας ης αἱ ταν. 

(5) Αί ααπΏι ΟΙΠΠΘ5, απο ΓαβΙ]απ ϱΟΠΙΠΙΕΗΙΙ, ἃ Υ6γ0 89Ώοί- 

ταν]η{, Ῥοδίεγίονίδαε 5εουί αγεηία οἱηί γτα[ι{α{1, γεγῖς ΡοΗ15 

Ἠἰςίογῖς β4ε5 αἀ[ρεπάα 6δί. ῥιαοσϊπαπῃ θηίπι ἵη {ηδαία, 

ου] 15 Ια [αεία Πππεπ{ῖο εδί, οομρίαις, εἳ αἲ Ιησο]ῖς ἵπ αἰἷ- 

ΥΟΤΒΑΙΗ {τα]1οιίαν οοηΙπεηίθΠ1; ϱ6Ι 4 18Π1 ΡΟΓΓΟ ἵῃ Ἠσρς πδααθ 

Ίοσα {ταηδίοτίατ, τδἱ 4ᾳ Πὶ5 αηίθα ἀπ δρῖ. 

ΧΧΙΝ. Α) Ἰας ἆο ης] αά οοσἱἀεηίεπι 115 πδιγαίίοπθ 

ΏΟΠ ΔΙΙΘΠΙΙΠΙ {0γ6 οχΙςΙΠ]απιΗ5, 5ἱ Ρ8ι1σα ἆο γἱοπίς Ἐιιτορᾶ 

σοπΗρας, ἵη δαρεπίοίρι5 Ηργίς ργῶ{εγηι/ςδᾶ, μἱ6 ΙΠ56Γ8ΠΙΠ8. 

Τη Οο]σα οἱ, αἱ πιεππογαΠἰ, ποβῖ5 αἰάαπη γἱν ἀοπη]ιᾶ- 

μαΐνς, οἱ βΙΙα ογαί οοπρογῖ5 πωα]εδίαία γ]καγοπι πανανρ 

ἸηοάµΠι οχοθάθης, οἱ [ογπιῶ ἀθοοῖο ἁἰίαβ7ν ἱηρίπθ Ίοηρθ 5ι- 

Ρ6γ8Ἡ5. Ἠωο οῦ γίτος οουροιΐς οί πιἰγβοἅπη [ογηιανδΙθραη- 

παπα πηασηος σογθη θρἱΠ{5, απ ΠΠΙ ΠΘΙΙΙΠΕΠΑ 56 ἀῑσηιη αγρὶ- 

(ταγθίατ, Ῥτουος μΠΙΥΘδος Τεριαίαθαί., (9) ΑοοΙΙ αὐἴεπα 

αἱ Πογοι]ας., ἵπ Ρ611ο αἆνοτδιαδ ἄ6ΓΥΟΠΕΠ ἵη Ο61ήσαπι ἀ46- 

Ποσίονς, Αἱορία 1ρί οοπἀθτοί. Τιαπ1 ριεῖία οοπβρίοία 

Ἠονοπ]οπα, πα γἱγαίσνη οί οοτροτί5 επηπεπΏίαπι ἀθπηίγᾶ- 

γοίαχ, οοπηρ]οχα εἶας ρεγοπρίάθε, Ἠοῃ αΏδαιθ μαΓθη{άΠΙ 

{αΠΙΟΠ 6ΟΠ5ΕΠΦΗ, αηϊκίί. (9) Οοηρνθ8ρᾶ Ιρίίατ οὔπι Ηει- 

ομ]ο αααίοπ δαςοορίέ, απ ρορι]ατες υϊγέπίο αηἰπ{ 8ο 600: 

Ρουἱ5 Ίοησο ριῶδίαραί. 15 απαπι αἆ γΙήεηα αρἰαίθηι ρογγεπίς. 
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ῥώμῃ σώματος. Ἀνδρωθεὶς δὲ τὸν Ἁλικίαν χαὶ δια-- 
δεξάµενος τὴν πατρῴαν βασιλείαν, πολλὴν μὲν τῆς προς- 

οριζούσης χώρας χατεχτήσατο, μεγάλας δὲ πράξεις 

πολεμικὰς συνετέλεσε. Περιόόητος δὲ Ὑενόμενος ἐπ᾽ 

ὅ ἀνδρεία, τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν τεταγµένους ὠνόμασεν ἂφ᾿ ἕαυ- 

τοῦ Ἰαλάτας' ἀφ᾽ ὧν ἡ σύµπασα Γαλατία προςηγο- 

ρεύθη. ΄ 

ΧΧΥ. Ἐπεὶ δὲ περὶ τῆς τῶν Γαλατῶν προςηγορίας 

διήλθομεν, καὶ περὶ τῆς χώρας αὐτῶν δέον ἐστὶν εἰπεῖν. 

10 Ἡ τοίνυν Γαλατία κατοιχεῖται μὲν ὑπὸ πολλῶν ἐθνῶν 

διαφόρων τοῖς µεγέθεσι' τὰ μέγιστα γὰρ αὐτῶν σχεδὸν 

εἴχοσι μυριάδας ἀνδρῶν ἔχει» τὰ δ᾽ ἐλάχιστα πέντε µυ- 

ριάδας, ὧν ἐστιν ἓν πρὸς Ῥωμαίους ἔχον συγγένειαν 

παλαιὰν χαὶ φιλίαν τὴν µέχρι τῶν καθ ἡμᾶς χρόνων 

16 διαµένουσαν. (5) Κειµένη δὲ κατὰ τὸ πλεῖστον ὑπὸ 
τὰς ἄρχτους, χειμέριός ἐστι καὶ ψυχρὰ διαφερόντως. 

Κατὰ γὰρ τὴν χειμερινὴν ὥραν ἐν ταῖς συννεφέσιν ἡμέ- 

ῥαις ἀντὶ μὲν τῶν ὄμθρων χιόνι πολλῆ νίφεται, χατὰ 

δὲ τὰς αἱθρίας κρυστάλλῳ καὶ πάγοις ἐξαισίοις πληθύει, 
η και ς / ω 2}9/ / 

20 δι” ὧν οἳ ποταμοὶ πηγνύμενοι διὰ τῆς ἴδίας φύσεως Ύε- 
ον 

Οὐ µόνον γὰρ οἳ τυχόντες ὅδιται χατ 

ὀλίγους κατὰ τοῦ κρυστάλλου πορευόµενοι διαθαίνουσιν, 

ἀλλὰ καὶ στρατοπέδων μυριάδες μετὰ σκευοφόρων καὶ 

ἁμαξῶν γεμουσῶν ἀσφαλῶς περαιοῦνται,. (9) Πολλῶν 

4ὔ δὲ καὶ μεγάλων ποταμῶν ῥεόντων διὰ τῆς Γαλατίας χαὶ 

τοῖς ῥείθροις ποικίλως τὴν πεδιάδα γῆν τεµνόντων, οἵ 

μὲν ἐκ λιμνῶν ἀθύσσων ῥέουσιν, οἵ δ ἐκ τῶν ὁρῶν 
νά Δ λ λ λ) 3 3 / . λ δ᾽ 3 6 λ ς 
ἔχουσι τὰς πηγὰς καὶ τὰς ἐπιῤῥοίας: τὴν δ᾽ ἐκθολὴν οἱ 

μὲν εἰς τὸν ᾿Ὠκχεανὸν ποιοῦνται, οἱ δ᾽ εἰς τὴν καθ ἡμᾶς 

30 θάλατταν. (4) Μέγιστος δ᾽ ἐστὶ τῶν εἰς τὸ καθ’ ἡμᾶς 
/ / [ή ς / λ ἀ Εῤ Ξ] 

πέλαγος ῥεόντων ὁ Ῥοδανός, τὰς μὲν πηγὰς ἔχων ἐν 

τοῖς Ἀλπείοις ὄρεσι, πέντε δὲ στόµασιν ἐξερευγόμενος 

εἲς τὴν θάλατταν. Τῶν δ) εἰς τὸν Ὠκεανὸν ῥεόντων 

µέγιστοι δοχοῦσιν ὑπάργειν ὅ τε Δανούθιος καὶ ὁ Ῥϊ- 

36 νος, ὃν ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς χβόνοις Καΐσαρ ὁ χληθεὶς θεὸς 
3. [α κ / λ / ο» Φ/ 

έζευξε παραδόξως, χαὶ περαιώσας πεζη τὴν δύναμιν 

ἐχειρώσατο τοὺς πέραν κατοικοῦντας αὐτοῦ Γαλάτας. 

(6) Πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι πλωτοὶ ποταμοὶ κατὰ τὴν Κελ- 
τικήν εἶσι, περὶ ὧν μακρὸν ἂν εἴη γράφει. Πάντες 

40 δὲ σχεδὸν ὑπὸ τοῦ πάγου πηγνύμενοι γεφυροῦσι τὰ 
ο ο τω / ο αι / 

ῥεῖθρα, καὶ τοῦ κρυστάλλου διὰ τὴν φυσικὴν λειότητα 
ποιοῦντος τοὺς διαθαίνοντας ὀλισθαίνειν, ἀχύρων ἐπι- 

θαλλομένων ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀσφαλη τὴν διάθασιν ἔχουσι. 

ΧΧΥΙ. Ἴδιον δέ τι καὶ παράδοξον συµθαίνει κατὰ 

4ὔ τὴν πλείστην τῆς Γαλατίας, περὶ οὗ παραλιπεῖν οὐχ. 

ἄξιον ἡγούμεθα. ᾿Απὸ γὰρ θερινῆς δύσεως καὶ . ἄρχτου 

πνεῖν εἰώθασιν ἄνεμοι τηλικαύτην ἔ ἔχοντες σφοδρότητα 

καὶ δύναμιν, ὥστε ἀναρπάζειν ἆ ἀπὸ τῆς γῆς λίθους χειρο- 
/ ” / ο ὃν εν -ω 

πληθιαίους τοῖς µεγέθεσι χαὶ τῶν Ψηφίδων ἄδρομερῇ 
/ /5 / / ς / 

δ0 χονιορτόν’ καθόλου δὲ χαταιγίζοντες λάθρως ἁρπάζουσιν 
άν) ὲ - 9 4 ου ο Δ λ 3 05 .] Ν δὲ 

ἀπὸ μὲν τών ἀνδρῶν τὰ ὅπλα καὶ τὰς ἐσθῆτας, ἀπὸ δὲ 

τῶν ἵππων τοὺς ἀναβάτας. { 9) Διὰ δὲ τὴν ὑπερθολὴν 

τοῦ ψύχους διαφθειροµένης τῆς κατὰ τὸν ἀέρα κράσεως 

οὔτε οἴνον οὔτε ἔλαιον φέρει" διόπερ τῶν ΓΓαλατῶν οἱ 

φυροῦνται. 
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5εΐ, ΓερηῦΠη ΡαίοΓηαΠι αἀθρίας, πιπ]ίας ο Ππ{Ιπηϊς ἔδιτας 

αοσυδἰγ{έ, πιαρηᾶς(πο Γ65 Ώθ]]ο οοη/δοΙ{. ΟΗΠησι1ο (απηα ἆδ 

{ου έαάΐπο ο] αὐίααα Ιπο]αγαϊςδοί, εαθα1ίος ἃ ΠΟΠΙΙΠο 5110 

αα]αίας αρρε]]αγ1{» {οίῖαια ρτοϊπάθ πα(ἶοηπί αᾳααΐίῶ 5οι (αα]- 

1 ΠΟΙΠΘΗ αἱ αἀβοιίπηῃ, 

ΧΧΥ. ἨΠωό Ροβίᾳιαπι ἆδ ποπιῖπο («αΠοταα οχρ]απαία 

βυηη{, 46 ἵθγγα οἴῖαπα ἀἰορπάνπῃ οδί. αἱίαπα πηπ]ίῶ ροηίος., 

ΏΟΠ ὤσιθ {απιεΠ Ρορι]οδα., ἱποο]απίέ. Μαχίπια Ιπίθγ Ίιας 

ἀπορπία γἱγήπα πη]]]ία, πηΙπίπι ααἰπαπασίηία ηη]]ία. οοπ({- 

ηθη{. ο πἱριας παπα Υοιιδία οαπι Βοπιαπίς πθοθββάἴπο 

εί απι]οἰίῖα οοη]αποία οδί, πα; αἆ Ίος αδαιχο ίθηριι5 οοηδίαΙ8 

Ιηηθί. (2) Οπία γετο 5ορίαπι]οπίρι5 πιαχίπ]α οκ ρατία 

5ιβ]αοία ο5ί, ΜΙεΠΊε αο ρο]α ορρίἰάο παπι ἱη[οδίαίας. Νάπα 

510 ΙἰοπιθΠα, ἀἱοπιβί]ο, Ίο6ο πα ργίαπα πηἰγίρας εοπβροιρί αι : 

Β6ΓΕΠΟ ἀ{θΙη , σ]αοῖθ ἃο ΠΙΙΠΟΓΘ οοπογείο π5αᾳ1θ αἆθο οΏΡΙ6- 

νά, αἱ απ]ηος {πίσογα Ιπάμταίϊ, δααρίο παίυτα ϱΟΠ{ΙΠΙΟ Υθ: 

Ια{1 ροπίο Ιηδίετπαπίατ.  Νοη οπῖπ στορατῖϊς {αΠίΙΠι γἱᾶ- 

ἰοτίρα5 εί ραιοί Ιίει ρ6γ ρ]ασοίοπι Ρραΐθί, 5εᾷ παπετοςῖ 41οθ- 

απο οχεγοΙί15 οὔπα ΙπιραάΙππθη/{{5 αἱ ουτῖρας οπιςίῖς οἶία 

ΡοτίουΙαπα ἱγαηδευη{. (3) Μα! ας πιαρηϊ Ρον (α]ίαπα Παγ1ϊ 

ἀαουγγιηί, γαπίδαιο ϱαΠΠρος Παχίριας Ιηίθγςεσαηί : 4πογαπα 

αΠΠ ο ρτοΓαπᾶϊ5 οη]θτσιιη{ 5ίαρηίς, αΙἴογαπῃ αχ ΠΙοΠ{ΙΡι5 508. 

Ἐ{ Π νο] ἵηπ Ο6ΘάΠΙΙΠΙ 9056 

(4) Μαχίπιις ἆα 

ΠοδίγαΠα Ιπίταπ{ρα5 Ππιατα Παγ]ῖς οδί Ἡ]οάκηιας, αχ Αἱρίρας 

{αγίσῖηος αἱ ῥτοβαχ5 ο πίγ. 

οχοπογαπ{, Υ6] ἵηπ ΠοΒίΓΙΠΙ Πάγο οχειΠ{. 

ΦΟΔ{ΙΙΓΙ6Η5, οί απἱπαιε δα ο5Ηἱ5 ἴπ ρε]ασιις ογμοίαῃς. Ῥο 

οείονῖ5, ααο5 ΟοθᾶπΙ5 οχοΙρίέ, πιαχἰπηὶ γἱάεηίμγ 6556 Ώαπι- 

Ρίι5 αἱ Β]αοπις5; απσπι ποδίτα ορίαίο Ώίΐνιας ἴ]ο Οῶ5αι ροηίο 

ΠΙΙΤΗΠΩ ἵπ πιοάαπα Ιαπχί{, εί (γαάπο(ῖς ρεάρςἰτῖ ία εορίς, 

σα]ος π]ίογίογος ἀοπιί. (5) Μι] {απιεη αϊ Πποσαθ Πᾶ- 

γὶραρί]ες Ρεν (αα]]ίαπι ΠαγΙῖ οοουνγαηί : 46 απἱρας 5εγίρεΓθ 

Ίοησπη οί. Ῥ]εγίαιιο οίηπος σο]α Ἱία οοηβρἰδδαη{σ, ἃς δἱ ΡΟΗ- 

(69 α]νοαῖς φις ἱπάιχοτίπί. ΟΠ Ύετο ρ]αοίο5 παίγα1 810 

Ἰάγοτο Ρο» ΙΠ {γαηςδιπ ας ΠαβγίοΙπη ε[βοίαί, Ῥαἱθαᾶς διι- 

Ρονπ]οαπέ, αἱ Πγηπ]ογί ἵπρτθδδια Ργουθάδη!. 

ΧΧΝΙ. Ῥνορτίππη αμἱάχαπη οἱ {η5ο]εης ἵπ ρΙατἱπῖς αα]]ία) 

Ἰοοίς ασοἰάστο 5οἱθί, ααοά ποῃ γἰάθέατ τοοθπάΠη 6556. ΑΡ 

οοσᾶδ οηἴΠλ ὠδίϊνο οί 5ορίοπαίτίοηο γεπ{ῖ «ρίγα 5ο]θηί {απι 

νο[ιοπηθηίος οἱ ἱπιρείμοφί , υ{ Ιαρίάςς ριρ/]]αγος ΟΠ οΓᾶ550 

ρ]αγοι» ρμ]νοτθ α ἵοτγα αἱ{ο]]απί, ἴππππο {ατρίηϊς γἱο]εηίία 

γὶτῖς αγΠΊα οἱ γορίας οχίογζιιθαηί ϱ{ 58550Γ65 αὐ οαπίς ἀείι- 

Ῥοπί. (2) Έκεθβδις [ἰρογίς {η οὔδα οδέ, αἱ οογγηρία ΔεΓίδ 

(οιηρογίο πθο ΥίΠΙΠΙ πθο οἴθιη ῥτοδυσαίατ. 1ά4εο 411, 



10 

10 

2ὅν 

80 ἔ 

οσυτ 

40 

45 

5ο 

εταῖς τροφαῖς, 

εφέρεται τὸ πόµα. 

270 

τούτων τῶν καρπῶν στερισκόµενοι ή πόµα κατασχευά- 

ζουσιν ἐκ τῆς κριθῆς τὸ προςαγορευόµενον ζῦθος, καὶ 

τὰ χηρία πλύνοντες τῷ τούτων ἀποπλύματι χρῶνται, 

(3) Κάτοινοι ὃ δὲ ὄντες καθ’ ὑπερθολήν, τὸν εἰκαγόμενον 

ὑπὸ τῶν ἐμπόρων οἶνον ἄκρατον ἐμφοροῦνται; καὶ διὰ 

τὴν ἐπιθυμίαν λάθρῳ γρώμενοι τῷ ποτῷ καὶ µεθυσθέν- 

(4) Διὸ 

καὶ πολλοὶ τῶν Πταλικῶν ἐωπόρων διὰ τὸν συνήθη φι- 

λαρ γυρίαν ἕρμαιον ο... τὴν τῶν ῇΓαλατῶν φιλοι- 

νίαν. 

ρα ο 4 / ον 

πες εἲς ὕπνον ἢ µανιῶθεις διαθέσεις τρέπονται. 

Οὗτοι ὰρ διὰ μὲν τῶν ον ποταμῶν πλοίοις, 

διὰ δὲ τῆς πεδιάδος 7 ώρας ἁμάξαις χομίζουτες τὸν οἵ- 

νου, ἀντιλαμθάνουσι τιμῆς πλῆθος ἄπιστον' διδόντες γὰρ 

οἴνου κεράµιον ἀντιλαμ.όάνουσι παῖδα, τοῦ πόματος 

διάκονον ἀμειθόμενοι. 

ΧΧΥΠ. Κατὰ γοῦν τὴν ΤΓαλατίαν ἄργνρος ! μὲν τὸ 
αλ 

σύνολον οὗ γίνεται, χρυσὺς οξ πολύς, ὃν τοῖς ἐγχωρίοις 

ἡ φύσις ἄνευ µεταλλείας χαὶ χακοπαθείας ὑπουργεῖ. 

μ.| γὰρ τῶν. ποταμῶν ῥύσις σχολιοὺς τοὺς ἀγχῶνας 

ἔχουσα, χαὶ τοῖς τῶν παραχειµένων ὁρῶν ὄχθοις προσα- 

ράττουσα χαὶ μεγάλους ἀποῤῥηγνῦσα χολωνούς, πλη- 

() Τοῦτο δ’ οἳ περὶ τὰς έργα- 

ποη ο μις. συνάγοντες σα, Ἴ συ Υκόπτουσι 
μι χρυσοῦ Ψήγματος, 

τὰς ἐχούσας τὸ ψῆγμα βώλους' διὰ δὲ τῶν ὑδάτων τῆς 

φύσεως τὸ Υεῶδες πλύναντες παραδιδόασιν ἐν ταῖς καμί- 

νοις εἲς τὸν χωνείαν. (8) Τούτῳ ὃ δὲ τῷ ερόπι σωρεύοντες 

γρυσοῦ πλγθος, κ πρὸς κόσμον οὗ μόνον αἳ 

νοισε ἀλλὰ καὶ οἳ ἄνδρες. Περιι μὲν Ὑὰρ τοὺς καρποὺς 

καὶ τοὺς βραχίονας Ψέλια φοροῦσι. περὶ δὲ τοὺς αὐχένας 

χρίκους παχεῖς δλογρύσους καὶ μι ἀξ ξιολόγους, 

ἔτι δὲ γ γρυσοὺς θώρακας. (4) 1 

ἕον παρὰ τοῖς ἄνω Ἐελτοῖς ἐστι ος τὰ δα τῶν 
λ 

ὶ ο 
/ 3 Δ 

θεῶν γινόµενον. εμένεσιν ἐπὶ 

«δν Ἡ 

Ἐν γὰρ τοῖς ἱεροῖς χα 

χβὸ ὃς ἄνατεθει- ο / / Μ 

τῆς χώρας ἀνειμένοις ἐρ ιπται πο 
3 
ως δεὶ ς ἅπτεται τού- 

ος Ὁ 

ολὺ 

ας τοῖς θεοῖς: καὶ τῶν ἐγγωρίων 

ου διὰ τὴν δεισιδαιμονίαν, καΐπερ ὄντων τῶν Κελτῶν 

ας χαθ᾽ ὑπερθολήν. 

ΧΧΥΠΙ. Οἱ δὲ Ταλάται τοῖς μὲν σὠμασίν εἶσιν 
{ -” ολ 

εὐμήχεις, ταῖς δὲ σαρξὶ κάθυγροι χαὶ λευκοί, τα 
/ 3 / / ιά /{ Ν 

χόµαις οὐ µόνον ἐκ φύσεως ξανθοί, 

κατασχευῆς ἐπιτηδεύουσιν αὔξειν τὴν φυσικὴν τῆς ο 

ἰδιότητα. (2) Τιτάνου γὰρ ἀπολύματι σμῶντες τὰς τρί- 

ας συνεγῶς καὶ ἀπὸ τῶν μετώπων ἐπὶ τὴν κορυφὴν καὶ 

τοὺς τένοντας ἀνασπῶσιν, ὥστε τὴν πρόςοψιν αὐτῶν 
ο ο» / 

φαίνεσθαι Σατύροις χαὶ Πᾶσιν ἑοικυιαν" παχύνονται 
λ / ἃ οω (/ Λ σω 

Ύαρ αἱ τρίχες πο τῆς κατεργασίας, ὥστε μηδὲν τῆς 
υ μι 

τῶν ἵππων χαίτης ὃ λιαφέρειν. (8) Τὰ ὃξ ἴένειο τινες 
κ / μὲν ρονκαι. τινὲς δὲ μετρίως ὑποτρέφουσιν' οἵ ὃ) ε- 

Ἰενεῖς, τὰς μὲν παρειὰς ἀπορειοωίσαν τὰς ὃ ὑπήνας 

ἀνειμένας ἐῶσιν, ὥςτε τὰ στόµατα αὐτῶν ἐπιχαλύ-- 
/ Ι ο / 

πτεσθαι. Διόπερ ἐσθιόντων μὲν αὐτῶν ἐμπλέχονται 
/ Ν 4 .-ω 

πινόντων δὲ καθάπερ διά τινος Ἰθμοῦ 
ο” ο] / ιά 

(4) Δειπνοῦσι δὲ καθήμενοι πάντες 

οὐχ ἐπὶ θρόν ἀλλ) ἐπὶ τᾶς γης. ὑποστρώμασι γρώ- ἐπὶ θρόνων, ἀλλ’ ἐπὶ τῆς γῆς, ρώμασι χρ 
/ - ο / 

µενοι λύκων Ἠ κυνῶν δέρι 
Γη ο) ς λ 

α,χσι. Διακονοῦνται ὃ ὑπο 
ἴν 

ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ε. (3560, 861. 

ΠοΓυὴ. (ΓαοίπΠΠη Ίπορες, οκ Ἠογάσο εἳδί ΡοίπΠα σοπβομί, 

αιὶ 2γχα5 αρρε]αίαν. Ἐαγος αιίαπῃ ασαα ἁπααπί, ἁΠαίαπι- 

ααθ που ροίΐαπα 5 Ῥγῶδίαί, (9) Οπππ]άε ρταίει πιοᾶσπη 

νῖηο εαρίαπίατ, Ιπρογίαίαπῃ α πιθγσαίονῖρας πιεΓάπη Ἱησητρί- 

{απί; οί οπρϊἀϊίαίο αἆ Ἰα1ρίογοπι Ροία(ίοποεπα εί εργείαίθιη 

Ῥγονοςί, ααί βοπιηϊ σναγεάίπθ, απί Γηδαπίο γογβρίηθ ο0ἵ- 

πρππίατ. (4) Ρτορίθγεα πιη]ῖ οχ Παα πορο[αίογθ8 Ῥτο 

{απηἰατ]. 5ἱΡί αγαπία (οηια]οηίίαΠὴ αἱἱογαπ) ἵπ απ δίαπα 

6ΗΙΠΑ Υογαπ{. Ηϊ οπίΠα ρε Παγίος πανίἰα!ιϊ5, εί ρος ομπι- 

Ρορίτία ρ]αιςίτῖς γίπΙπα αἆ 6ο5 ἀθγεμιαπί, εἰ Ιπδρδίπιαβί]θ 

Ἰπᾷθ ΡΥΕΙΙΙΤΩ ταρογίαη{. Ῥτο οαο οΠΗἩ υΙηϊ Ρά6ΓΙΠῃ τος]- 

ρίαηί, Ρροία παπΙξίταπα Ρειπια({αηίθς. 

ΧΧΥΠ. ἵπ α]ία παπα οπηΠΙπο αγσθπίπη ο[[οάἹίαη, 5οᾷ 

απτὶ ππ]ίαπα, ααοά παίαγα 1ου Πας Ποπηιηίρ5 αΏ54116 Π]θ- 

{αΠΙοΙ ορονῖ5 ππο]εδίία 5αρρεα]ίαί. ΟΠ ΠαγίογαπΏ οΠίΠ1 4θ- 

ουγδα5 ορ]αἱς Ργασμίογαπα Πεχίθις5 ἵη πποη ατα αἆ]αςθ μπα 

ταάῖσας Ἱππρίηραί, 4ἱ αἱ π]ασπος Ἰπάςε {απια]ος αρταπηραπ{, εί 

ταη]οπ{{5 αι ορρ]εαπ{. (2) 14 πεσο{]ς Ιήςοςο οἑοαρα({ οο]]]- 

συη{, σἱαβαδαιο αατῖ 6γαηᾶ εοπ{]πεηίες πιο]αη{ ναι οοπίη- 

ἀσπί, εἰ ἀαλμίπο εἰαίαπι απαἲ5 {ῶοειῃ ἰθγγεδίτειὰ {ΟΓΠ8ΟΙΗΙ 

εἰαπαζοηί οοπηηἑ(έσαηί. (3) Μαρια ααΏὶ οορία α4 Ἠάης πού Πα 

εοαοειναίατ : 4παπι αἆ ουπαίαα 5π πι Ώοῃ {απίαπα {οπιίπα:, 

5ο οἵαπι υἱτὶ αδιτραῦ{. Ηἶηο οπίπι αγπι]]ας ΟΓ08 ΠΙΒΠΙΠΠΗ 

Παποίατας εί Ῥτασ]ία βεδίαπ{, εἶ 6Γ45505 οχ Ρ"Πο ρυίοῃιε 

αυτο ἴογααες οἶνοα σοι αππαΙοβαΙθ Ἰηδίρπες εί 411γ6ΟΒ 

{Πδαβογ {μογασες οοπβοϊαπί. (4) Βιηβιίατο που γεΓο εβί εί 

Ρ]αη6 ΠΙΙΡΙΠΑ, ααοά. ἵπ (αηΐς ἀαογαπ] α (α1ἱ5 βαρογίο 5 

ομφοιναίαν. Τη 5αθθε]ῖς ομίπι ἀε]αρτίδαιε Ἠπ]ας ἴειγῷ 60η- 

φοογα(ἶς Ππ]έάπα αιτὶ ἵπ. ΟΠΟΤΕ ἀσογαπα Ραδδίμη ἱββεηιί- 

Πα{πη ]ασεί, αποά ΠΕΠΙΟ. 1π ἵ]α τορίοηο ΥθγΡΔΠΘ (ἴ8ῦ 8η- 

Ρει5πήορα 1115 τοιἰσίο εδί) οοπηρ]ές απάπὰ αγαιἱθθΙπηῖ {8ΓΠΕΗ 

Ιπίθγίη 51πί αΠ1. 

ΧΧΥΠΙ. Ῥτούστα 5 διπἰ οοΓρογᾶ; οπτο αορυ]επία αἰ- 

απθ οαπᾶϊάα; ο0β54ΓΙΕΠΙ ΠΟΠ Πιοᾷο πηαίατα ρεδίαηἰ τυ{οίη, 

φοά ατία 4ποαια παίναιη εο]ονῖδ ρτορεϊείαίεπ 4µφετε 5δί- 

ἀπ. (0) 6αἱος επῖπι Ηχίγία (γεαασηίον οαΡΙΗο5 Ἰαναηί, 

605416 α [Τοπίο αἆ νογίσσπα, αἴαπο Ἰπάθ αἆ οετν]οεπι γείου- 

αποπέ. δαΐγτος ἰρίέαν οί Ῥαμας αἀδρεσία το[θτΙη{. Ὠας 

ομίπι οπ]έαγα Ἱία ἀοηκαπία, αἱ αῦ οαποταπα {αβίς πμ ἀῑί- 

{οταί. (9) Ῥατραᾶς ποπ! αὐγαδαμέ; απἰάδπι πποάίσο αλα. 

Κοθίονθς ἔοηδιγα βθμαδ «πάσι Ἰγίσαπί,, πιγδίᾶοςΒ 

τογο ἀσπιίαπί, αἱ οτα ἵρογαπα ορίεραπί{Η. 1ά46ο ααΗὰ 

οσα, οἴνί ρἱ]15 Ἱπερμίσαπίας : απαπι ΡρυΠ{, εοι Ρεὲ οοΙ Πα 

Ροΐας ἀἴπιαμαί. (4) Ὀνί ρναπάεπί απί οΦηαπέ, τοβΙάεη{ 

οπηηος ποπ ἵη 5ο ήρας,, 5ο Ἠπηί, 6ἱ Ρτο δἱταρι]ῖ5 11ρΟΓΗΠΙ 

απί εἄΠΙΠι οχιγίας θμήοαπί. σαπίογες εἷς ταἰιίδίταηί, 
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τῶν νεωτάτων παίδων ἐχόντων ἡλικίαν, ἀῤῥένων τε καὶ 
θηλειῶν. ἨΠλησίον δ) αὐτῶν ἐσχάραι χεῖνται γέµουσαι 
πυρὸς καὶ λέθητας ἔχουσαι καὶ ὀθελοὺς πλήρεις κρεῦν 

ὅλομερῶν. Τοὺς δ) ἀγαθοὺς ἄνδρας ταῖς καλλίσταις 

6 τῶν χρεῶν µοίραις γεραίρουσι, χαθάπερ καὶ ὁ ποιητὴς 
τὸν Αἴαντα παρειςάγει τιμώμενον ὑπὸ τῶν ἀριστέων, 
ὅτε πρὸς Έκτορα μονομαχήσας ἐνίχησε, 

νώτοισιν δ᾽ Αἴαντα διηνεκέεσσι γέραιρε. 

(6) Καλοῦσι δὲ καὶ τοὺς ξένους ἐπὶ τὰς εὐωγίας, καὶ 

10 μετὰ τὸ δεῖπνον ἐπερωτῶσι τίνες εἰσὶ καὶ τίνων χρείαν 

ἔχουσιν. Εἰώθασι δὲ καὶ παρὰ τὸ δεῖπνον ἐκ τῶν τυ- 
χόντων πρὸς τὴν διὰ τῶν λόγων ἅμιλλαν καταστάντες, 
ἐκ προχλήσεως μονομαχεῖν πρὸς ἀλλήλους, παρ᾽ οὐδὲν 
τιθέµενοι τὴν τοῦ βίου τελευτήν. (6) Ἐνισχύει γὰρ 

16 παρ᾽ αὐτοῖς ὅ Πυθα όρου λόγος, ὅτι τὰς Ψυγὰς τῶν ἀν- 
θρώπων ἀθανάτους εἶναι συµθέέηκε καὶ δι’ ἐτῶν ὧρι- 
σµένων πάλιν βιοῦν, εἰς ἕτερον σῶμα τῆς ΨυχῆΏς εἲς- 
δυοµένης. Διὸ χαὶ κατὰ τὰς ταφὰς τῶν τετελευτηκό-- 

των ἐνίους ἐπιστολὰς γεγραμµένας τοῖς οἶἰκείοις τετε- 
30 λευτηχόσιν ἐμθάλλειν εἰς τὴν πυράν, ὡς τῶν τετελευτη- 

κότων ἀναγνωσομένων ταύτας. 
ΧΧΙΧ. Ἐν δἑταῖς ὁδοιπορίαις καὶ ταῖς µάχαις χρῶν- 

ται συνωρίσιν, ἔχοντος τοῦ ἅρματος Ἠνίοχον καὶ παρα- 
ῥάτην. Ἀπαντῶντες δὲ τοῖς ἐφιππεύουσιν ἐν τοῖς πο- 

λέμοις σαυνιάζουσι τοὺς ἐναντίους, καὶ χαταβάντες τὴν 

ἀπὸ τοῦ ξίφους συνίστανται µάχην. (9) Ἔνιοι ὃ αὐτῶν 

ἐπὶ τοσοῦτο τοῦ θανάτου καταφρονοῦσιν, ὥςτε γυμνοὺς 

20 

λ / 6 / 3 Ν / 
καὶ περιεζωσµένους καταθαίνειν εἷς τὸν χίνδυνον. 
δεν /{ Γον ει / 9) / 3 ευ 

Ἐπάγονται δὲ καὶ θεράποντας ἐλευθέρους ἐκ τῶν πε- 

νήτων καταλέγοντες, οἷς ἡνιόχοις χαὶ παρασπισταῖς 

(5) Κατὰ δὲ τὰς παρατά- 

950 

γρῶνται χατὰ τὰς µάχας. 

ξεις εἰώθασι προάγειν τῆς παρατάξεως, χαὶ προχα- 

λεῖσθαι τῶν ἀντιτεταγμένων τοὺς ἀρίστους εἷς µονο- 
µαχίαν, προανασείοντες τὰ ὅπλα χαὶ καταπληττόµε- 

νοι τοὺς ἐναντίους. "Όταν δέ τις ὑπαχούσῃ πρὸς τὴν 

µάχην, τάς τε τῶν προγόνων ἀνδραγαθίας ἐξυμνοῦσι 
καὶ τὰς ἑαυτῶν ἀρετὰς προφέρονται, καὶ τὸν ἄντιτατ- 

τόµενον ἐξονειδίζουσι καὶ ταπεινοῦσι καὶ τὸ σύνολον τὸ 
θρᾶσος τῆς ψυχῆς τοῖς λόγοις προαφαιροῦνται. (4) Τῶν 

40 δὲ πεσόντων πολεμίων τὰς χεφαλὰς ἀφαιροῦντες περιά- 

πτουσι τοῖς αὐχέσι τῶν ἵππων ' τὰ δὲ σχῦλα τοῖς ϐε- 

ράπουσι παραδόντες ἡμαγμένα, λαφυραγωγοῦσιν ἐπι- 

παιανίζοντες καὶ ἄδοντες ὕμνον ἐπινίκιον, καὶ τὰ ἀχκρο- 

θίνια ταῦτα ταῖς οἴχίας προςηλοῦσιν ὥςπερ ἐν κυνη-- 

αῦ Ὑίαις τισὶ κεγειρωμένοι θηρία. (6) Τῶν δὲ ἐπιφανε- 

στάτων πολεμίων κεδρώσαντες τὰς κχεφαλὰς ἐπιμελῶς 

τηροῦσιν ἐν λάρναχι, χαὶ τοις ξένοις ἐπιδειχνύουσι 

σεμνυνόμενοι διότι τῆςδε τῆς χεφαλΏς τῶν προγόνων τις 

Ἡ πατὴρ Ἡ καὶ ἀὐτὸς πολλὰ χρήματα διδόµενα οὐκ 
60 ἔλαθε. «Φασὶ δέ τινας αὐτῶν χαυχγήσασθαι διότι 

χρυσὸν ἀντίσταθμον τῆς κεφαλῆς οὐκ ἐδέξαντο, βάρ- 

θαρόν τινα μεγαλοψυγχίαν ἐπιδεικνύμενοι” οὐ γὰρ τὸ μὴ 
πωλεῖν τὰ σύσσημα τῆς ἀρετῆς εὐγενές, ἀλλὰ τὸ πο- 
λεμεῖν τὸ ὅμόφυλον τετελευτηχὸς θηριῶδες. 
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{αυ [οηισ]], απάτη πηαδοα1, 6ᾷ ρασΗ ο Ππηῖέθς πιοβ μη 
ερτοφεῖ. Ῥνορε 1]ος [οοί δαπί ἰρηί ατἀοπίος, οἹίδαιιο ασ 
ἔεναβας, απ Ἱπίοργογαπι οπγηίβ5 ΠΙΘΠΗΒΓΟΓΗΠΙ γοίθγία 
δυη{, Ἰηςίγαοῖ, Ἐπνορίϊς απίοπι γἱεῖς ρα]ο[ογγίηιας οβΓΠΊΗ Πα 
ΡοΓ{ΙοΠες Ἠοπουϊς οπηδα αρροηαπέ; αποπιοᾶο θἶαπῃ Ρορία 
ἄγαοογΙΠὰ ορίϊπλαίες ΑάσθΙΠ, 4παπάο ἃ- φἱπση]ατί ΕΠΙ 
Πεείοτε εογίαπηῖπο γἱείογ τοδῖεταί, τοππαποναπίος Ἱπίτοῦι- 
οἵί [ου οΓΠΙΙΠΟ : 

Ῥοκ Τε]απ]οηε 5α{ο ἵθτρα Ἱπίρστα ἐγαᾶῖί Ἠοποβίπης, 

(6) Δά οοηγ]νία Ιοβρίίος εἴίαπη Πηγ]ίαηέ, Πδηο ΠΠΙἱ5, (απι 

άθππυπα, αἱ οἷπέ, απἷὰ γοπογίηί, φοϊδοίαπίαν. Ππίος ἴρεας 

4ποαπε ερα]ᾶς, 6ααδα οκ ]ηηρίο «ποπιοάοοππ(ιο ἀττορία, 

ἵδυγρογθ, οί εκ Ῥιογοσα{ίοπθ, πΙμΠΙ γἰία" ἱαοίπταη ας ίῖ- 

πηαηΐο5, Ιπίετ 8ο ἀἱρίαδίατί φοἱοηί. (6) ΡΥίμασογα": οΠίΠι 

ἃριά Π]ος ορίηίο Ιηγα]αέ, απίηιας Ποπηίπιπα Ίππηογ(α] ος, ἵῃ 

δΗιιά ἱπσταβδᾶας οοηρα5, ἀθ[πΙίο {6παροτο ἆθπιο νἰίαπη οἹ- 

Ρ6β5εγε. Τά6ο ἵη (πεγα[ἴοπο πιογίαογΙΠι ορὶςίο]α» ργορίη- 

απῖς [ηβοπῖρία» ἵπ τοβαπα οοη]ἱοἶαπέ, ορίηαπίος οᾳ5 α ἀθ[ησ[ἶς 

Ιοσίηπα 1η]. 

ΧΧΙΧ. Τη ΠΗπεηίριις οἱ ρισηίς Ῥϊσαγη Π]ΐς τισ ε.ί, 

απ αιτίδαιη οἵ οδεεζαγίαπα τη Πίθῃι σοθίαη{: οἱ οεομγγρηέος 

ἵῃ Ρε]ο εφ ΐρις ϱαιπίο (Ῥαγρατίσαπι {ε]ί σοηις ο5) Ἰιο- 

5ίαπῃ ρείπηί, έππα αᾱ σἰαᾶ1ἱ οοηΠ{σοίαπα ἀεδοεπάπηί. (2) υπ 

1η{6Υ ἴρ5ο5, απϊ α4θο Πηογίεπη οοπίεπηπαΠΕ, αέ πιάΙ ας 5ι1ῃ- 

ΜΙΠΙ- 

βίτος πρεπαα οοπά{Ποηί5 5οσύπη ἀπσμπί, οκ Ρτο]οίαγίς ἆο- 

Πρασι]]5 (αηίαπα τασϊπο ρισησ ἀἰδγίπιοη αθαί. 

Ιασίο5, αι τῃοάαιίογαπα οἱ ϱα{θΗΊίαπι οἷς ορειαΠα ἵπ Ὠθ]ίο 

Ρτωρίοπί. (3) Πηδίτιεία οπίπι αοῑε Ρτοσιγγοτο δοἱθηί, οί 

ορΏπητα 4πθππ(παο εκ αἀγογεατ]ῖς αἆ βἱησι]αιο οδΓίαΠΊΟΠ 

5ἱ 

ας οοπίτα εχ]οηί αἲ ἀἰππσππάσπα, φίτοηια Ππα]ογτη {- 

Ῥνογοσατθ, ἄτηια α4 ἴοΓΤΟΤΘΙΗ Ποδίαπα. οοπαιιαςςαΠ{ος. 

οἴπονα ἀθοπηίαηί, 51α5 οίἶαπι γἱτίπίες ἀορτααἰσαμε, αἄγοτ- 

αγαπη οοηίτα νΠπροναπί αἱ Ἰππαϊήαπί, ἀθηῖαιο ΟΠΊΠΕΠΙ 

ἁπίπηϊ Πάποῖαπη γενρῖς Π]ί ἀαίταμαηί, (4) Τνυποαία Ποδίίαπα 

σαρΙίᾶ ο ΠοΤΙΠΗ οΗ5 αρροπάπηί οἱ 6ρο[ία 5αησιἴπο ρο]] μία 

{απη]15 γε]α{ [η (ΙΠΠΙΡΙΟ ρτα[εγεπάα (γαάθηίας, ἱρδί γΙοίο- 

Πας 

ασαθῖ ΡΠΗ{1ᾳ85, πο 566115 868ἱ [εταδίη γεπα{ἴοπο οσοἰάϊςδοπί, 

ΤΙΙΕΙΗ ΠΥΠΙΠΙΠΙ οναηίες ἀασαπίαπί. πηαΠΗΡΙΑΓΙΙΠΗ 

γαρ ή5 ἀοπιογατα αβραπ{. (5) ΝορΙςδίπιογαπη σαρῖία Ἠο- 

5µίαπι οεάήπο Ρογποία ἀλροπίου ἵῃ ατοῖς 5ογναΏί, οἱ Ἱοβρί- 

Ώρας οβίεηίαηίος σἱοτίαπίης, ααοά ππα]οτατη αφιῖς γα] ρα- 

ΤΕΠΒ 5ΗΙ15 Τε] οίαπῃ 1ρ56, πιᾶσπαπα Ἰἱοεί ρουπία γίπι Ρίο 

πος οαρίίο οΡἰαίαπα Παριθηέ, ΠΟΠ {αππεπ αοεθροπ{. Ἀοη- 

πι]]1 6ο |αοία({οπίς ΡτονεΠ! ρονμϊρεπίαν, αἱ Φᾳυήρτο ροπάυβ 

ἁτί οαρί{ο πππίατο πο]αθγῖηί, Ρατβαταίη απαπάαηλ ου ραείο 

ππαση[πάἴποπα αη]πηί οβ{εμίαπ{ός5. Νοη οηίπα γἱγια{15 ἱηβίρπία 

ΠΟΠ Υ6ΠάΘΤΘ ΡΟΠΘΤΟΣΙΠΙ θδί; 5εᾷ οΠῃ ο[αδάειη πα(αγ Ππου- 

υπ Ὠο]]απη σογσγθ , 4 ΙπΙπΙαπε αἴσιιο ο([6γυπῃ. 
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ΧΧΧ. Εσθῆσι δὲ χρῶνται καταπληκτικαϊς, χιτῶσι 

μὲν βαπτοῖς χρώμασι παντοδαποῖς διηνθισµένοις χαὶ 

ἀναξυρίσιν, ἃς ἐχεινοι βράχας προςαγορεύουσιν: ἐπι- 

πορποῦνται δὲ σαγους ῥαθδωτοὺς ἐν μὲν τοῖς χειμῶσι 

δασεῖς, κατὰ δὲ τὸ θέρος ψιλούς, πλινθίοις πολυανθέσι 

χαὶ πυχνοὶς διειλημµένους. (5) Ὅπλοις δὲ χρῶνται 

θυρεοῖς μὲν ἀνδρομήχεσι, πεποιχιλµένοις ἰδιοτρόπως 

τινὲς δὲ καὶ ζῴων γαλκῶν ἐξοχὰς ἔχουσιν, οὗ µόνον 

πρὸς κόσμον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀσφάλειαν εὖ δεδηµιουρ- 

γηµένας. Κράνη δὲ χαλχᾶ περιτίθενται μεγάλας έξο- 

χὰς ἐξ ἑαυτῶν ἔχοντα καὶ παμ μεγέθη φαντασίαν ἐπι-- 

φέροντα τοις χρωμένοις" τοῖς μὲν γὰρ πρόσχειται συμ- 

φυῆ κέρατα, τοῖς δὲ ὀρνέων ἢ τετραπόδων ζῴων ἐχτε- 

τυπωμένα προτοµαί. (8) Σάλπιγγας δ ἔχουσιν ἴδιο- 

φυεῖς χαὶ βαρθαρικάς: ἐμφυσῶσι γὰρ. ταύταις καὶ 

προθάλλουσιν ἦχον τραχὺν καὶ πολεμικῆς ταβαχῆς 

οἰκεῖον. Θώρακας δ᾽ ἔχουσιν οἳ μὲν σιδηροῦς ἆλυσι- 

δωτούς, οἳ δὲ τοῖς ὑπὸ τῆς φύσεως δεδοµένοις [άρχοῦν-- 

ται, γυμνοὶ μαχόμενοι.  Ἀντὶ δὲ τοῦ ξίφους σπάθας 

ἔχουσι μακρὰς σιδηραῖς ἡ γαλκαῖς ἁλύσεσιν ἐξηρτη- 

µένας παρὰ τὴν δεξιὰν λαγόνα παρατεταμµένας. Τι 

νὲς δὲ τοὺς χιτῶνας ἐπιχρύσοις ἢ καταργύροις ζω- 

στΏρσι συνέζωνται. (4) Ἡροθάλλονται δὲ λόγχας, ἃς 

ἐκεῖνοι λαγχίας καλοῦσι, πηχυαῖα τῷ µήχει τοῦ σι- 

δήρου καὶ ἔτι µείζω τὰ ἐπιθήματα ἐχούσας, πλάτει 

δὲ βραχὺ λείποντα διπαλαίστων" τὰ μὲν γὰρ ξίφη τῶν 

παρ᾽ ἑτέροις σαυνίων εἰσὶν οὐκ ἐλάττω, τὰ δὲ σαυνία 

τὰς ἀκμὰς ἔχει τῶν ξιφῶν µείζους. Γούτων δὲ τὰ 

μὲν ἐπ᾽ εὐθείας χεχάλχευται, τὰ δὲ ἕλικοειὸ Ἡ δι) ὅλων 

ἀνάχλασιν ἔχει πρὸς τὸ καὶ κατὰ τὴν πληγὴν μὴ µό- 

νον τέµνειν, ἀλλὰ καὶ θραύειν τὰς σάρχας, χαὶ χατὰ 

τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ δόρατος σπαράττειν τὸ τραῦμα. 

ΧΧΧΙ. Λὐτοὶ ὃ' εἰσὶ τὴν πρόςοψιν καταπληκτικοὶ 

χαὶ ταῖς φωναῖς βαρυηχεῖς χαὶ παντελῶς τραχύφωνοι, 

κατὰ δὲ τὰς ὁμιλίας βραχυλόγοι καὶ αἰνιγματίαι καὶ τὰ 

πολλὰ αἰνιττόμενοι συνεχδοχικῶς, πολλὰ δὲ λέγοντες 
ἐν ὑπερθολαῖς ἐπ᾽ αὐξήσει μὲν ἑαυτῶν, μειώσει δὲ τῶν 
ἄλλων. Ἀπειληταὶ δὲ καὶ ἀνατατικοὶ καὶ τετραγῳ- 

δηµένοι ὑπάρχουσι, ταῖς δὲ διανοίαις ὀξεῖς καὶ πρὸς 

µάθησιν οὐκ ἀφυεῖς. (5) Εϊσὶ δὲ παρ αὐτοῖς καὶ 
ποιηταὶ μελῶν, οὓς βάρδους ὀνομάζουσιν. Οὗτοι δὲ 

μετ ὀργάνων ταῖς λύραις ὁμοίων ἄδοντες οὓς μὲν 

ὑμνοῦσιν, οὓς δὲ βλασφημοῦσι. Φιλόσοφοί τέ τινές 

εἶσι καὶ θεολόγοι περιττῶς τιμώμενοι;, οὓς δρουίδας 

ὀνομάζουσι. (8) Χρῶνται δὲ χαὶ µάντεσιν, ἀποδοχΏς 
μεγάλης ἀξιοῦντες αὐτούς οὗτοι δὲ διά τε τῆς οωνο- 

σχοπίας χαὶ διὰ τῆς τῶν ἱερείων θυσίας τὰ μέλλοντα 

προλέγουσι, καὶ πᾶν τὸ πλΏθος ἔχουσιν ὑπήκοον. Μά- 
λιστα ὃ᾽ ὅταν περίτινων μεγάλων ἐπισχέπτωνται, πα- 
ράδοξον καὶ ἄπιστον ἔχουσι νόμιμον" ἄνθρωπον γὰρ 

κατασπείσαντες τύπτουσι µαχαίρα χατὰ τὸν ὑπὲρ τὸ 

διάφραγμα τόπον, καὶ πεσόντος τοῦ πληγέντος ἐκ τῆς 

πτώσεως χαὶ τοῦ σπαραγμοῦ τῶν μελῶν, ἔτι δὲ τῆς τοῦ 

αἵματος ῥύσεως τὸ µέλλον νουῦσι, παλαιᾶ τινι καὶ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΓΕ. ασς, 964] 

ΧΧΧ. Ὑοψίς Π]ίς παΊβοις. ἘΤιαπίσας οπίηῃ γαγ]ῖ5 ορἱο- 

ἶρας Ἱπραίας, ο γε]αί ΠοπίρΙβδ οοη8ροιδαΒ, οαραφαιο, 

Ῥγαρας 15 ποπη]ηαία5, σοδίαη{. ῥῬᾶρα θἴίαηι ἱτραία, Ρος 

ΘΙΠΘΠΙ ἀθηρα, ος α’δίαίεπι (οπιῖογα , ογοβιΊδαπο {θβρο]]ῖς 

(2) Ατπια Π]ς 

δπί δοπία, αἆ δίαίαταπα Ποπηηῖς Ρροτγεοία, αἱ Ἰηβὶρηϊ ϱτο- 

ΠοΓΙΙΠΙ Ἰηδίατ ἀϊδποία, Ρα] 5αρηθοίπ{. 

Ῥγίο γατιοραία. Οιἱάαπι ἄ.ηθᾶς Ῥοςίίαγιαπα Ἰη]αρίηθςδ {αΠΙ 

αὖ ἀα[οπδίοπεΠα 4παΠΙ ΟΓΠΔ{ΠΠΩ α{ἴαρια [αοίας ργῶ([ογπ{. 

Αποῖς Ῥηορίοτοα ρα]θῖς ΟΠΠ ογηδία Ίοηροθ Ργοπηϊπεηία, αιιί 

Ἰηβὶσηίς Ργοσθτ(α[5 5ρθοίοπα ς Ῥγῶβροεί, οχρίία πυπἰαηί. 

Ναπῃ το] οοίππα αίῆχα, ναι αγίππι απαἀγαρεάσπησιθ {46ἱ6Β 

1Π 115 οχκργθξβδας Ἰαραπί. (3) Βατραγῖοί5 εὔίαπι Ῥτο 50 

ΏΠΟΤΘ ἠαβί5 αἰπηίαγ, ασ Μουρίάαπῃ οἱ 06ἱ1ἱοο {αιγουῖ 60ΠΥ6- 

ηΙθΠίΘΠΗ γοάᾶσηί παθίίαηχ Ιηβαίο. ΈΤπογασθς ποπ ἵη- 

ἁ παπί {6ΓΥ6οΟς οἱ Παππαίος, αΏϊ α παίιτα (πρας οοπίαηΗῖ, 

πιαί ρασηαηΐ. Ῥνο οηδίρας5 βραΐλμας σοτιπί οβίοησας, εχ 

οαίοπίς {αυγεῖς αί «πείς ἵπ ἀοχίτο Γεπιογο ορ]ίααα ἄερεῃ- 

ἀθπίος. ἈΝοππι]Ι Ἱπαμταί[ί5 γα] ἱπαιρεπία [5 Ρα]ίεῖς (μπίσαβ 

Ἱποιηραηί, (4) Τά Μαδίας Ρις 56 {ογαπί, Ίάποσας 15 ᾱἷ- 

οἵαδ., απαγαπι οαςρὶς ἴεγγθα Ἰοησ]ιάΐπα ουδίέαπα Φα παί, αᾱ- 

ἀἰαπιεπί]5 Παπά Ῥαυ]]ο απηρηονίρας. ἸΤαίᾶο α Ροπ]ίπο 

Ρ8ΙΠ1ο ΠΟΠ ΠΠ αρθρί. ἵΝαπι ρ]αά ποη πποιςθς δυπί 

ΔΠΙΟΓΗΗΠΣ δαΗΠΙΐ5. ΡάΜΠΙΟΓΗΠΙ Ύ6γο αθἴ65 ΙΔΙΟΥ 6ϱί, (παπι 

βιαάἴογΙπα. Ῥατ5 Ἠογπα ἵπ ἀἱγδοίαπῃ {αρηϊραία οδί : ΡαΓ8 

ΙΠΟΙΥΥΟ5 Ρος οπηηία Ἰαβεί γοῇεχι5, αἱ ἵπ Ἰοία πο ἰαμίαπι 

5ο0οπέ, ΥδγΙΠη θἰ]αίη (Γαηραπί 68ΓΗ65, ὨαδΠαε τεάιείο 

νυ]ηας οοπγο]απί οἱ ἀαπίεηί. 

ΧΧΧ. Τρ8ἱ {ουρί 5υηπί αἀβρθοία , νοεπιαιε οἀιηί ϱᾶ» 

ΥΙδοΠαΠῃ οἱ Πουγ]άσπη Ῥτουδας. Τη οοοσα]15 γατβοτπη ρατοῖ 

οἱ οΏδουπῖ, Ῥογ Ιπγο]ασγα 5αβοβδειτο Ρ]είασαε επαπ{Ιαηίε5. 

Ταπι πηπ]ία Ἠγροτρο]σο αἆ 58 Ἰαμαί απιρΙΠοβίίοηθΠι 

αΠογαπη(ο οοπ(θη{απη {αείαηί. Μίπασες Ριορίεγθα 5ὐΠί εί 

ο]αί{ ἰγασῖεῖᾳαθ οχαρρεγαίογ6δ; Ἱηπεηῖο αομ{1, πες αἆ ἀῑδεῖ- 6 

Ῥ]ίπας ἱπερί. (9) δαπί αἰῖᾶπι αραιά ο οαΓΠΙΠΙΠΗ Πηο]ίοο- 

ΤΙΙΠΙ Ροσία, αποΒ Ῥαγάοςξ ποπηϊπαηί, ἨΗὶ αἆ Ἰηδίτατηθηία 

Ίγτῖς πο ἀῑβδΙπη]]]α αἰἴογαΠ1 Ιαιᾶςς, αΠογάπῃ γἱαρετα(ῖοηες 

ἀοοαπίαπί. ῬΠΙοδορΠμί «ιάαπαι αριά ϱο5 βαπί αἱ ἰμεο]ορὶ, 

ααος Ὠτηϊᾶας γοσαηΐ οἱ οχἰπλῖο Ποποίθ ἀἱρπαηίατ. (3) Βυπί 

οιίαπη ναΐος ππαρπ αριά 1ος οχἰσΗπ]α(ἰοηίς, αι αΏ αιδρί- 

οἵῖς οἱ νἰοπιαΓατη οχ{εῖς ἆα [αματῖς ἀῑνίπαπί; οἴδαιε Ρρἱ6µς 

πΠΙγο[δᾶ ΠΙΟΓΘΠΙ σος. Τηρτϊπηϊς γ6ιο αῬὶ ἆᾳ πιᾶρηϊ Πιο- 

ΙΙΘΠ{4 τεῦιας οοπβι]ίαί1ο ΙΠοΙάΙέ, παπά Ππη δί ἱπογδάιβΙ]θηι 

αποπάαπη πίαπα. ομδογναπί. Ἠοπίπαπα Πηπηο]αίαπη 5υργα 

ΙΓΠΦΥΘΥΦΙΠΙ Ροοίοτῖς θαρίιΠη 6/56 [εγαηί : άιο 68550 ΡΓΟ- 

Ἰαρδοσια, {πι ο 685 6ἱ 6ΟΠΥΙΙΙΡΙΟΠΘ ΠΙΘΙΩΡΓΟΓΙΗΠΙ, {ππῃ 6 

οπονί5 Παχα, αἰά αγαΠΙγαΠα δἱί, Ργαδασίιηί, εἰ οἵ Ίου]σα 
3 
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πολυγρονίῳ παρατηρήσει περὶ τούτων πεπιστευχότες. 
(4) Ιθος δ᾽ αὐτοῖς ἐστι μηδέναθυσίαν ποιεῖν ἄνευ φιλο- 
σόφω διὰ γὰρ τῶν ἐμπείρων τῆς θείας. φύσεως ὡς- 

περεί τινων ὁωοφώνων τὰ χαριστήρια τοις θεοὶς Φασι 

ὅ δεῖν προσφέρειν, καὶ διὰ τούτων οἴονται δεῖν τἀγαθὰ αἷ- 

τεῖσθαι. (5) Οὐ μόνον δ᾽ ἐν ταῖς εἰρηνιχαῖς γρείαις, ἀλλὰ 

καὶ κατὰ τοὺς πολέμους τούτοις μάλιστα πείθονται καὶ 
τοῖς μελῳδοῦσι ποιηταϊς οὐ μόνον οἵ φίλοι, ἀλλὰ καὶ οἳ 

πολέμιοι" πολλάκις δ᾽ ἐν ταῖς παρατάξεσι πλησιαζόν-- 
10 των ἀλλήλοις τῶν στρατοπέδων καὶ τοῖς ξίφεσιν άνατε- 

ταµένοις καὶ ταῖς λόγχαις προβεβλημέναις, εἰς τὸ µέ-- 
σον οὗτοι προελθόντες παύουσιν αὐτούς, ὥσπερ τινὰ 

θηρία κατεπάσαντες.. Οὕτω χαὶ παρὰ τοῖς ἀγριωτά- 
Ἴποις βαρξάροις ὃ θυμὸς εἴχει τῇ σοφία καὶ ὃ Ἄρης αἲ- 

1 δεῖται τὰς [ούσας. 

ΧΧΧΙΙ. Ἀρήσιμον δ’ ἐστὶ διορίσαι τὸ παρὰ πολλοῖς 

ἀγνοούμενον. Τοὺς γὰρ ὑπὲρ Μασσαλίας χατοικοῦντας 

ἐν τῷ μεσογείῳ καὶ τοὺς παρὰ τὰς Ἄλπεις, ἔτι δὲ τοὺς 

ἐπὶ τάδε τῶν Πυρηναίων ὁρῶν Ἰελτοὺς ὀνομάζουσι, 
40 τοὺς δ᾽ ὑπὲρ ταύτης τῆς Κελτικῆς εἰς τὰ πρὸς νότον 

νεύοντα µέρη παρά τε τὸν Ὠχεανὸν καὶ τὸ Ερχύνιον 

ὄρος καθιδρυµένους χαὶ πάντας τοὺς ἑξῆς µέχρι τῆς 

Ῥχυθίας Ταλάτας προςαγορεύουσιν" οἳ δὲ Ῥωμαῖοι 

[πάλιν] πάντα ταῦτα τὰ ἔθνη συλλήόδην μιᾶ προςηγο- 

οσ ρίᾳ περιλαμβάνουσιν, ὀνομάζοντες Γαλάτας ἅπαντας. 

(5) Αἱ δὲ γυναϊχες τῶν Γαλατῶν οὐ µόνον τοῖς μεγεθεσι 

παραπλήσιοι τοῖς ἀνδράσιν εἰσίν, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἀλκαῖς 

ἐνάμιλλοι. Τὰ δὲ παιδία παρ᾽ αὐτοῖς ἐκ γενετῆς ὑπάρ- 
: χει πολιὰ κατὰ τὸ πλεϊστον' προθαίνοντα δὲ ταῖς ἡλι- 

30 Χίαις εἰς τὸ τῶν πατέρων χρῦμα ταῖς χρόαις μετασγη- 

µατίζεται. (5) Ἀγριωτάτων δὲ ὄντων τῶν ὑπὸ τὰς 

ἄρκτους κατοικούντων καὶ τῶν τῇ Σχυθία πλησιοχώρων, 
φασί τινας ἀνθρώπους ἐσθίειν, ὥσπερ χαὶ τῶν Βρεττα- 

νῶν τοὺς κατοιχκοῦντας τὴν ὀνομαζομένην Ἶριν. (4) 

35 Διαεβοημένης δὲ τῆς τούτων ο. καὶ ἀγριότη τός, 

φασί τινες ἐν τοῖς παλαιοῖς ρονθς τοὺς τὴν Ἀσίαν ἅπα- 
σαν. χαταδραµόντας, ὀνομαζομέ νους δὲ Κιμμερίους, 

τούτους εἶναι, βραχὺ τοῦ χρόνου τὴν λέξιν φθείραντος 

ἐν τῇ τῶν καλουμένων Κίμόρων ποιπαρα. ζηλοῦσι 

40 γὰρ ἐκ παλαιοῦ ληστεύειν ἐπὶ τὰς ἀλλοτρίας χώρας 

ἐπερχόμενοι χαὶ το. κος [8 Οὗτοι 
γάρ εἰσιν οἳ τὴν μὲν Ῥώμην ἑλόν στο τὸ δὲ ἱερὸν τὸ ἐν 

Δελφοῖς συλήσαντες, καὶ πολλὴν μὲν τῆς Εὐρώπης, οὐκ 

ὀλίγην δὲ καὶ τῆς Ἄσίας φορολογήσαντες, καὶ τῶν χα- 

4ὅ τοπολεμηθέντων τὴν χώραν κατοικήσαντες, οἱ διὰ τὴν 

πρὸς τοὺς Έλληνας ἐπιπλοχὴν Ἑλληνογαλάται κληθεν- 

τελευταῖον πολλὰ καὶ μεγάλα στρατόπεδα 
Αλ. 

τες, τὸ δὲ στρατι 

(6 ) Ἀκολούθως ὃ δὲ τῇ χαθ Ῥωμαίων συντρύψαντες. χι 

αὐτοὺς ἀγριότητι καὶ περὶ τὰς θυσίας ἐ ἐκτόπως ἀσεβοῦσι' 

0 τοὺς γὰρ καχούργους κατὰ πενταετηρίδα φυλάξαντες 

ἀνασχολοπίζουσι τοῖς θεοῖς καὶ μετ) ἄλλων πολλῶν 

ἀπαρχῶν καθαγίζουσι, πυρὰς παµµεγέθεις κατασχευά- 

ζοντες. Χρῶνται δὲ καὶ τοῖς αἰχμαλώτοις ὡς ς ἴε ρείοις 

πρὸς τὰς τῶν θεῶν τιµάς. Τινὲς δὲ αὐτῶν καὶ τὰ κατὰ ῃ 

ΡΙΟΡΟΠΒΟΣ. 1. 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5Ι10ῦΣΙ Πως. ν, 
ο 

Υαἰηδία{ἰ5 ομδογναίἴοηα Ῥος αριιᾷ ϱ05 β(6Ιῃ ηγοῃίε, (4) 
Νε οπ](ιαΠ] ΔΟΓΙΠΙ [0016 αΏδαιιο ΡΗΙΟΒορῖιο. {ας ο8ί. 
Ρετ ο οηίπα, αἱ ἀῑνίπα, παίατο οοηςοῖος οἱ απαδῖ ορῇ]ο- 
ομίο{65., στα [ἰαΓατη δασγα. ἀῑῑς ο[ενεηάα, Ρο Ἠος Ιπίσγηιιι- 
Ππο5 βοπα αὐ Π]]ς οχρείοηᾶα 68ςᾳ 66ΠΦΘΗΜ. (5) Ηἰς, τἱ οἴίατη 
ΠηΕ]Ι6ἱ5 Ρο6/15, Ἠοῦ ἵη ραςἶς 5ΟΙΙΙΠΠΊΟΔΟ πορο(1ῖς, 5ο οίίαιι 
Ρο[]15 {απα Ἰοδίαος παπα αη]οἳ απφοη]ίαμί.  Ηὶ Ιπίογ αἆγογ- 
5ᾶ5 50ρο αοἴθς, 41πα (ίοίἰς οπείριις αί Ργοίθη({5 Παςίϊς ἴη- 
{ευ 5ε οχονοῖέας ρτορίη(ιαΠέ, Τη ΠχΘΟΙηα Ργορτθςςῖ, ας ἳ 
Ροδίίας Ἰποπηίαπιοη (ἶς ὀσανατοπί, ῥτω]ία ἀἱρπχαπί. δἷς 
ριιά [εγοςίβείηος 4ποαπθ Βατραγος αρίθηίἶο ἵνα ορᾶ1{, οί 
ΜαΤ5 ΤογογοαίιιΓ Μιιδας. 

ΧἈΧΧΗ. Χαπο απο α- ππ]ῖς Ἰσπογαίαγ ἀθβηϊεί οραια» 

ῥταίίαπη ο5ί. Ου πήρτίοια δπρνα ΜαςεΙ]ίαπῃ {οποπέ, δἱ αῖ α 

Α]ρες ας οἱς Ῥγτεπος πιοηίος μαθίίαηε, Ίιος σο]ίας ποωῖ- 
παπί,ᾳἱ αίνα µαπο 061 σαπη ρατίος αςίταπη[δορ{οπ{ΓΙΟΠΟΠΙ] 

ΥΕΙΦΗ5 εἰ αἲ ΟΕΕΔΠΙΙΗ ΗοτογμίαριΠπο Πηοπίσηι οἷίας Ίῃςο- 

Ιηέ, οΠΙΠΟς(πο αἆ Βογ(Πίαπα Ἱδαιο ἀΠβιςος, (α]]ος νοςῖ- 

ίαηί. Αἱ Ποπιαηί ποηίος ἠα566 πηῖγειςσας ππᾶ σαΠἱογαπῃ αρρε[- 

]αήἱοπο οοπηρτοµοπάπ{. (9) Μπ]ίογος ΠΟΓΙΙΠΙ ΠΟΠ Ῥγοσσγ[ίαίο 

ἰαπίαπα νίτος ο πἱρατσηί, 5ο απϊπιϊ αποσαο νπρας Π]ος 

υοηπ]απίητ. Ῥηογί α ΡΓίΏλο γἱέο οτί ΡΙετΙπη(τα οαηῖ εαΠέ, 

Φίαίαε Υεγο Ρτογοε(ῖς ἵπ Ρα{εγηπῃι οἷς ΕΟΙΟΥΘΠΙ οαρῖ ἔΓαΠς- 

{οπιαπίαν. (9) Τογοσίαΐο οχεσ]Πιπί ἂἆ ΑΤΟΙΙΠΙ γοηιοίῖ αἱ 

ΡΟΥΙΙ βπΗΠποΙ, αἱ Ἰοπηίπος οἵαπα γογαγα ἀἰσαπίας: απο- 

ΠΊο(οΟ εἴαπι Επίαηηϊ, α απίρας Τγὶς μαρίαίαν, (4) Ταπι 

Ρογγι]σαία απίεπη οδί Ἰπογήπῃ νῖς Ῥο]]ΐσα οἱ [ορ]ίης » αἱ αἱ {ο- 

ἴαπη ο]ἵπ Αδίαπα, Οπηπαγί! ἴππο αρροβαι1, ἱποιγβαἰοπίρης 
Πη[αφίαια το άἰάθναηέ, Πἱ 1ρδί οοηδδοαη{ΙΓ 6556 α ποηηιΙ5, 

σα] ρο]ατη οοτγαρία Ρον {οπιρουίς Ιοπαϊηφαἰίαίοιη γοςο Οἴπι- 

Ρε πηπο γοσαπίαγ. Ἐχ απίίΠπο οηἵπῃ Ἰα{γοσἰη]ΐς ἆαπέ 0Ρ6- 

ταίη, έπἱρις αἱίογαπῃ ἴογγας ροριαἱαπίατ, ΟΠΊΠΕΡΠΙΙ6 Ρτα 8ρ 

οοπ{οηηηαηί, (ϐ) Πί οπἷπι δαηἱ σπἱ Ἐοππαπ εερογυπές Πἰ 

επορίαπι ἵπ Ὠοιρμής αχρήαγαπίς ά Πιασηαη Ἐυτορῷ 

Ἀος εχίβΙαΠΑ Αδία ρατίοι εἳρί ραίανίαπα [ορεγς αρτος- 

σπα ἀεβομαίοτηπα α 56 οσοπραγπί, οὗ. διΐ 6Η γοοῖς 

ΡότπηΙκΠοπεηα α1ο-αταοἱ (απάσηη αρρο]]αί1 : πηυ]ίος ἀθπίαιοα 

(6). Ραγοιη 

(ογοσία) 5.) ἱπιρίείαίθπα ἵπ ἀθογαπῃ άποΠίια 5αογῖς ΠΙΙΤΙΠΙ Ἡλ 

οἱ Ἱησοηίο5 ἨοππαπογΙπη. οχοτοῖ(α5 οοπ/1Ίνοτο. 

πού ἀεείσησπί. Μα]ε[ίεος οπίτα, ρου. φπἱπαποηηίππι 4ο- 

ἰοπίος, Ρα]ΐ5 ἵπ ΠοΠΟΓΕΠΙ 4εΟγΗΠΗ 5α/Πρηί, θἱ 51ρος σταπαἰ 

ΡΥΤΑΤΗΠΙ δίγιο οππη αΏίς ρπι 15 Ἱπηπηο]απί,  Ἀθο αΠ{ρι τᾱ- 

ΡήΙΥΙ5 παπι Πορ αἆ 4δογὴ δαστα αὐπίαπίαν,  Νοπηιί 

ε Ι5 
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- - , .ω Ν ο Γ / 9 / 
πόλεμον ληφθεντα ζῷα μετὰ τῶν ἄνθρωπων ἄποχτει- 

/ / ϕ 

νουσιν Ἡ χατακαίουσιν Ἡ τισιν ἄλλαις τιμωρίαις ἄφα- 
΄” λα ο ο 3 δν ” ας / 

νίζουσι. (2) Τυναιχας ὃ᾽ ἔχοντες εὐειδεῖς, Ίκιστα ταύ- 
- Δ Δ ο» ΄ ν) 

ταις προςέγουσιν, ἀλλὰ πρὸς τὰς τῶν ἀῤῥένων ἐπιπλοχὰς 
” / ή ου ού ά ο) 3 ο -- δ; / Δ 

ἐκτόπως λυττῶσιν. Εἰώθασι ὃ ἐπὶ δοραῖς θηρίων χαμαὶ 
- ο ο. αν 

καθεύδοντες ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν παραχοίτοις συγ- 
/ τμ 3δλ / ας «η ο 39/ 3 

χυλίεσθαι. 1 ὸ δὲ πάντων παραδοξότατον, τῆς ἴδίας εὖ- 
΄ ο Δ Γη / / 

σγημοσύνης ἀφροντιστοῦντες τὴν τοῦ σώματος ὥραν 
. ο 4 λ ο Δ 5 

εὐχόλως ἕτέροις προϊενται, καὶ τοῦτο αἰσχρὸν οὐχ 
ρω 3 ρω Ἱ ου / λ 

ἡγοῦνται, ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν τις αὐτῶν γαριζομένων μὴ 
) Αα” ὦ λ ο ἊΝ ιἁ Ἡ / .ά ν 2 ο 

προςδέξηται τν Ὀιδομένην χάριν, ἄτιμον ἡγοῦνται. 

ΧΧΧ. 

βηκότες μεταθιθάσοµεν τὴν ἱστορίαν ἐπὶ τοὺς πλησιο- 

Ἡμεῖς ὃ) ἄρχούντως περὶ τῶν ἸΚελτῶν εἰ- 

χώρους τούτοις Κελτίόη ηρας. 0ὗτοι γὰρ τὸ παλαιὸν περὶ 

τῆς χώρας ἀλλήλ οις διαπολεµήσαντες» οἳ τε Ἵδηρες 

καὶ οἵ Κελτοί, καὶ μετὰ ταῦτα διαλυθέντες καὶ τὴν χώ- 

ραν χοινη κατοικήσαντες; ἔτι δ᾽ ἐπιγαμίας πρὸς ἀλλή- 

λους συνθέµενοι», 

προσηγορίας. Δυοῖν δ᾽ ἐθνῶν ἀλκίμων εν Έντον χαὶ 

διὰ τὴν ἐπιμιξίαν ταύτης ἔτυχον τῆς 

Χώρας ὑποχειμένης ἀγαθῆς, συνέδη τοὺς Κελτίόηρας 

ἐπὶ πολὺ τῇ δόξη προε ελθεῖν, χαὶ Ῥωμαίοις πολλοὺς 

(5) 
οὗτοι χατὰ τοὺς πολέμους οὐ μόνον ἵππεῖς ἄγα- 

χρόνους ἀνενταξαμένους μόγις χαταπολεμηθῆναι. 

Δοχοῦσι ὃ) 

θο ύςι ἀλλὰ χαὶ πεζοὺς παρε έχεσθαι ὃ διαφόρους ταῖς ἀλχαῖς 

χαὶ ταῖς χαρτερίαις. Φοροῦσι δ) οὗτοι σάγους μέ έλανας 

τραχεῖς καὶ παραπλήσιον ἔχοντας τὸ ἔριον ταῖς αἰγείαις 

θριξίν. (8) Ὁπλίζονται δέ τινες τῶν Κελτιθήρων [α- 
- σὸ .. Ἡ 
λατικοῖς θυρενὶς κούφοις;, τινὲς δὲ χυρτίαις χυχλοτερέσιν 
σι νὴ / 
ἀσπίδων ἐχούσαις τὰ μεγέθη, καὶ πο τὰς χνήµας τρι- 

γίνας εἴλοῦσι χνηµῖδας, περὶ δὲ τὰς χεφαλὰς κράνη 

Ἐίφη 
ὃξ ἅμφίστο α σιδί διχφόρω χεγαλ ένα φοροῦ- δὲ ἀμφίστομα καὶ σιδήρῳ διχφόρῳ κεγαλκευιένα φοροῦ 

μ / .- / ως ο 
σιν, ἔχοντες σπιθαµιαίας παραξιφίδας, αἷς γρῶνται 

στὸ / 

(4) Ἴδιον δέ τι 
/ 

7 3 ο μ. λ λ ο ς/ Δ 3) / 
παρ αυτοις εστι περι την των [όπλων καὶ] αμυντηριων 

χαλκᾶ περιτίθενται φοινιχοῖς ἠσχημένα ... 
-- 

χατὰ τὰς ἐν ταῖς µάχαις συµπλοχάς. 

/ ώὰ λ Α / / 

κατασχευήν. Ελάσματα γὰρ σιδήρου κατακρύπτουσιν 
3 σὉ ο σευ , ΑΔ ε/ Ν Ν / 

εἰς τὴν Ὑην, καὶ ταῦτα εῶσι µέχρι ἂν ὅτου διὰ τὸν γρό- 

νον τοῦ ἰοῦ ον τὸ πο ας τοῦ σιδήρου κ χατα- 
Δ 

χατασχευασθὲν ὅπλον πᾶν τὸ ὑποπεσὸν νδιαιρε, ἂφ' οὗπερ 

οὔτε θυρεὸς οὔτε κράνος οὔτε ὀστοῦν ὑπομένει τὴν πλη- 

(6) 
/ 3 Δ λ οο ή νλ (έ 

Διμάχαι ὃ) ὄντες, ἐπειδὰν ἄπο τῶν ἵππων ἀγωνισάμενοι 

λ 9 1 Ν ε σρλνΑ ο. 3 ου -. ο) 
γην οια την ὑπερθολὴν της αρετης του σιοηρου. 

/ ο Δ Ν οω τω /Ν 
» νικήσωσι, καταπηδῶντες χαὶ τὴν τῶν πεζῶν τάξιν με- 

ταλαμθάνωντες θαυμαστὰς ποιοῦνται µάχας. διον ὃε 

τι χαὶ παράδοξον νόμιμον παρ, αὐτοῖς ἐστιν: ἐπιμελεῖς 

γὰρ ὄντες καὶ καθάριοι ταῖς διαίταις ἓν ἔργον ἐπιτηδεύ- 

ουσι βάναυσον χαὶ πολλῆς ἀχαθαρσίας χεχοινωνχός' 

παρ) ἕχαστα γὰρ τὸ σῶμα λούουσιν οὔρῳ, χαὶ τοὺς 

ὀδόντας παρατρίθοντες, ταύτην ἡγοῦνται θεραπείαν εἶναι 

τοῦ σώματος. 

ΧΧΧΙΥ. Ἔοῖς ὃ 
καὶ πολεμίους ὑπάρχουσιν ὠμοί, πρὸς δὲ τοὺς ξένους 

᾽ ἤθεσι πρὸς | μὲν τοὺς ον ογους 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Γ. {ᾳ56, 357.) 

ΙΡΞΟΥΠΙΠΑ οἶαπ} απ]παπίία Ῥο]ἱο σαρία αμα οπΠΏ Ἰοπαηίριας 

ἱνασϊάσηί απί οοπηρα απ! αονθ αρρΙΟΙἱ ϱοπογο ἴο]]αηί. (7) 

Ἐρηλίηας Ποοί οἱεσαμίος ἨαμθαΠέ, ΠΙΗΙΠΙΙΠΩ {4ΠΘΗ Π]4ΓΙ1Π1 

οοηφδιοίαάῖπο αΠοαπία τς ααἶπ Ρος ποίαν]5 ΠΙαδοΙΟΤΙΠΙ 

5ίαρτ]ς Ἱηδαπίηί : οἱ Ιαπῖ ΓεΓαγαπῃ ρε] ήρας Ἱποπραπίος, αἲ 

πίτοσιο Ιαίεγο οσπα οοπουΡ]πίς γοιπίαηίαγ. Ἐ{ ααοά οπιηῖαπα 

ΙποΙσιΙςεΙπηΙηα ο»ί, ρτοργῖϊ ἀεοοτίς ταίίοπθ ροβναδίία, ο0ἵ- 

Ρομ5. γοηιςίαίθια αλῖ5 Ἰεγίδίπηο ργοςβίααπ{. Νεο ἵπ γΙΠο 

μιά ροη αἱ: 5οᾷ ροίἵα5, σπα) ας ομ]αίαπη αΏ 1ρθῖς συα{ἶβγῃ 

ΠΟΠ αοθθροτῖ{, ΙπΙοπεςίαπῃ Ιη[απ]θ( ο 51! τά 6556 ἀπουπί. 

ΧΧΧΠΙ. Ῥοδί(παπα ἆᾳ 06115 δα115 α πορῖς ἀἰσίαιη ορί, αἀ 

ΑΠΙΕπιος Ε5 Οε1Ημθγος Ηδίογίαπα {γαηςίογθΠπα5. ΗΙ ἆπο οΠΙΠα 

Ρορι!, Τμ6υες οἱ Οοία., παπι 4θ αστῖδ αποπάαπῃ Ώ6]]0 4δεθ- 

Ρίαγοηί, Ρᾶ0ρ ἰαπάθηῃ ἰηϊία ταςίοΏεΠ ΡΤΟΠΙΙ5ΟΠ6 ΠοοΙαετε: 6 

οοηίτασία πηα(μ]5 Ιμί6χ 5ο οοπηαΡΙ5 α[βη]ίαίο, ΟΟΠΙΠΙΠΠΘ ϱκ 

λαο Ρογηλϊχ{ίοηθ ΠΟΠΊΘΠ αοθθρί55θ Πηοπιογαπίατ. Οπήπηαιιθ 

4 σα σοηΐος να]άα., απἱριας [ογ{]]15 τορῖο δυβογαί, Ἱία ορα]αἱς- 

86η, αά ἵπσεης σἰοτία;: πογευπαπίαπα αἱ Οο]ΠρενΙ Ργοριθᾶθ- 

υοηί, εγθηίί; αἀθο αἱ αἷα οµσι Ποπιαπῖς οοπβΙσία1, υὶκ 

(απάσπα ἀερεμανεπίαν. (9) ΗΙ ποη απίπηι οα]έο5 Ώ6]]0 5ίν6- 

ΠΙΟ, ΥΕΤΙΠΙ οἱ ρεά[ίεδ τοβογθ ας ]8βοΓΙΠΗ (οἱογαπ/]α Ἰηδίσηθβ 

αχμ/μεγα γἱάεηίαν. βασα {ογαηί Πιδρίᾶα πῖσιϊ εο]ονῖδ, άπο- 

(8) Ωπἱάαπι ο 0ε]- 

Εροτῖς Ιενίρας (αἱογάπῃ 5ου{{5 αγηαΗ{Τ, αἱ ογτῆας Ροδίαπ{ 

ΤΙΠΙ Ιαῦα. γἰ]{ς οαρτ]ηϊς Ποῦ αβδ]ηηῇ]]5. 

τούπηάας αἆ 6ΙΥΡΘΟΥΗΠΗ Οηαση(μάϊπαπα, αἱ οὀγ6ᾷ5 6 ΡΙ]5 60Η” 

ἰοχίας ο αίρας οἰτοιπα]ίσαηί. πεας εαρί ριας σα]θας ΙΠΙροΟ- 

πμηί, οτἱδῖ5 Ῥυπὶσαῖς εχογηαία5. ἱοάϊος ρερίαη{ αποὶρῖίες, 

6 {6γιο οχαζπ]δίίο (ορτϊσαίος., εἰ ρασίοηθς Ιπ5ιροτ Ἠαβοηί αἆ 

βρίαπαςς Ιοηρ[έαάἱηρπι, απίθης ἵπ Ρασηα οοηδετία ππη(ΗΓ. 

(4) Αγπια ἀαίοησοτία 5ἱηπσα]αγῖ αποάαΠη 1ΠΟΤΘ οοπβοΙαη{. Τια- 

πηῖηας θΏἶῃ {ου γί 4) {ουγα αρθοοπα{ας ἵααι αἷα 14066 θἱπιηί, 

ἁαπα (αντί Ῥατία ἀερίμοιϊ [ογαρῖπθ απΊΏεδα, Υδ]άΙ0Υ 51ροίΓ- 

5ἰ{. Ἠίπο σ]αάϊος αχἰπιίο5 αἰίασιθ Βε]]1 Ἰηδίγπιπεηία {αργῖσαη- 

απ, Ατηῖς Ἠοῦ Πποάο εἰαῦοτα[ῖς, αἆεο σαπαγὶς δαβ]θεία ῑδ- 

φοσαπίν, αἱ πος ΟΊΥρεΙς5, ηος 6αϊθα, πεο ο5 (ἰαπία {5υΓι 

Ριωρίαπ/{ῖα σδί) είαπ 5 /ἴογτο αασαί. (5) Εί απία ροεάρδί 

αίᾳμο οᾳααςίτ Ρασηα να]εηί, απ ΡΥΙλΙΠΗ οεγ{απη(Πθ Θ6Π:16- 

εἰ νἱσθγηί , αὖ οαμῖ5 ἀαδίμαπί ροάἹέαπιαιιο ογά(πίρας ἵπῃ- 

πηϊχ{ἶ Ῥασπας πηϊτ]ῇῆσας εὐἀαπί. Ῥοει[ατί5 αασάαπλ αριιᾷ οο08 

εοπςιοίυάο οςί οἱ αἀπηϊταβ]ς. Ναπα Π6εί ραγ[(α(ἶς εί εΙεραη{]ορ 

ἱπ γἱοία 5(αά1οςί οχδἰςίαπε, άΠΗΠ {απθη απἱἀάαπα ογᾶ(άπήι 

οἱ αρατοα ποπ. πιοβϊοονϊ5 Ῥ]οπαπι αβ. οἱ οσον : 

απ]πα. οηίΠι {οίαπα οοτρας ροαππέ, αἄεοσιε ἀθηίος ε{ἶαμι 

ῥήσαπ{,, ἱάαπο οοτροτί οπιαηάο Ἰπβαινίτο ραίαπῇ. 

ΧΧΧΙΝ. Μοήβας εαἱς αἰοααίη ο’ρα ΠΠαΙεβΟΟ5 εί Πο- 

εἰος «ιάθ]ες 5αΠί, 5εᾷ διρα μοδρίίο πη(ας αἱ μαπηαή. Ῥεῦ- 



(857, 968.) 
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ἐπιειχεις καὶ φιλάνθρωποι. Τοὺς γὰρ ἐπιδημήσαντας 

ξένους ἅπαντες ἀξιοῦσι παρ᾽ αὗτοῖς ποιεῖσθαι τὰς χατα- 

λύσεις χαὶ πρὸς ἀλλήλους ἁμιλλῶνται περὶ τῆς φιλ οξε- 

ΡΙΟΡΟΝΙ ΡΙΟῦΙΠ ΠΡ. ν. 

] 

νίας' οἷς δ᾽ ἂν οἱ ζένοι ςακολουδήσωσι, τούτους ἐπαι- | 

6 νοῦσι χαὶ θεοφιλεῖς ἡγοῦνται. (9) Τροφαῖς δὲ χρῶνται 
κρέασι παντοδαποις χαὶ δαψιλέσι καὶ οἴνομέλιτος πό-- 

ματι; χορηγούσης τῆς χώρας τὸ μὲν μέλι παμπληθές, 

τὸν ὃ) οἶνον παρὰ τῶν τς ος ἐμπόρων ὠνούμενοι. 

(8) Χαριέστατον δὲ τῶν πλησιοχώρων ἐθνῶν αὐτοῖς ἐστι 

το τὸ τῶν Οὐαχκαίων ὀνομαζομένων σύστημα. Οὗτοι γὰρ 
καθ ἕκαστον ἔτος διαιρούµενοι τὴν χώραν γεωργοῦσι, 
καὶ τοὺς καρποὺς κοινοποιούµενοι µεταδιδόασιν ἑκάστῳ 
τὸ µέρος, καὶ τοῖς νοσφισαμµένοις τι γεωργοῖς θάνατον 

τὸ πρόστιµον τεθείκασι. (4) Τῶν δὲ Ἰθήρων ἀλκιμώ- 

16 τατοι μέν εἶσιν οἳ καλούμενοι Λυσιτανοί, φοροῦσι δ᾽ ἐν 
τοῖς πολέμοις πέλτας μικρὰς παντελῶς διαπεπλεγµένας 

νεύροις καὶ δυναµένας σχέπειν τὸ σα περιττότερον διὰ 

τὴν στερεότητα. Ταύτην ὃ ὃ᾽ ἐν ταῖς μάχαις μεταφέρουτες 

εὐλύτως ἄλλοτε ἄλλως ἀπὸ τοῦ σώματος διαχρούονται 

30 φιλοτέγνως πᾶν τὸ φερόμενον ἐπ) αὐτοὺς βέλος. (5) Χρῶν- 

ται δὲ καὶ σαυνίοις ὁλοσιδήροις ἀγκιστρώδεσι" φοροῦσι δὲ 

κράνη καὶ ξίφη παραπλήσια Κελτίθηρσιν. Ἀκοντίζουσι 

δὲ εὐστόχως καὶ µαχράν, χαὶ καθόλου καρτεροπλῆ Ἡες 
ὑπάρ βχουσυ. Εὐκίνητοι δὲ ὄντες καὶ κοῦφοι;, ῥᾳδίως χαὶ 

36 φεύγουσιχαὶ διώχουσι" κατὰ δὲ τὰς ἐν ταῖς συστάσεσι τῶν 

δεινῶν ὑπομονὰς πολὺ λείπονται τῶν Κελτιδή ῥήρων.᾽ 

τηδεύουσι δὲ κατὰ μὲν τὴν εἰρήνην ὄρχησίν τινα πού 

φην καὶ περιέχουσαν πολλὴν εὐτονίαν σχελῶν, ἐν δὲ τοῖς 
πολέμοις πρὸς ῥυθμὸν ἐμθαίνουσι, καὶ παιᾶνας ἄδουσιν 

(6) Ἴδιον δέ τι παρὰ 

ο] 

σα 

ἔπι- 

ὅταν ἐπίωσι τοῖς ἀντιτεταγμένοις. 

τοῖς Ἴθηρσι καὶ μάλιστα παρὰ τοῖς Λυσιταγοῖς ἐπιτη- 

δεύεται: τῶν γὰρ ἀχμαζόντων ταῖς ἡλικίαις οἱ μάλιστα 

ἀπορώτατοι ταῖς οὐσίαις, ῥώμηῃ δὲ σώματος καὶ θράσει 

διαφέροντες, ἐφοδιάσαντες αὑτοὺς ἀλκῆ καὶ τοῖς ὅπλοις 

εἷς τὰς ὀρεινὰς δυςχωρίας ἀθροίζονται" συστήµατα δὲ 

ποιήσαντες ἀξιόλογα, χατατρέχουσι τὴν Ἰθηρίαν, 

καὶ ληστεύοντες πλούτους ἀθροίζουσι, καὶ τοῦτο διατε- 

λοῦσι πράττοντες μετὰ πάσης καταφρονήσεως. Κούφοις 

γὰρ χρώμενοι καθοπλισμοῖς χαὶ παντελῶς ὄντες εὐχί-- 

νητοι καὶ ὄξεῖςν δυςχείρωτοι τοῖς ἄλλοις εἰσί. (7 1) Κα- 

θόλου δὲ τὰς ἐν τοῖς ὄρεσι δυσχωρίας χαὶ τρα/ύτητας 

ἡγούμενοι πατρίδας εἶναι, εἲς ταύτας χαταφεύγουσι, 

δυςδιεζόδους οὔσας μ.εγάλοις καὶ βαρέσι στρατοπέδοις. 

Διὸ χαὶ Ῥωμαῖοι πολλάκις ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατεύσαντες 

τῆς μὲν πολλῆς καταφρονήσεως ἀπέστησαν αὐτούς, εἷς 

τέλος δὲ τὰ ληστήρια καταλῦσαι πολλάκις φιλοτιμ.ηθέν- 
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τες οὐκ Ἰδυνήθησαν. 

ΧΧΣΧΥ. Ἐπεὶ δὲ 

οὐκ. ἀνοίχειον εἶναι διαλαμ, 

δ0 μετάλλων ἀργυρείων διελθεῖν. Αὕτη γὰρ ἡ χώρα σγε- 

δόν τι πλεῖστον καὶ Κάλλιστον ἔχει μεταλλευόμ.ενον 
: οι Ξ ὥ ο ο ἄργυρον καὶ πολλὰς τοῖς ἐργαζομένοις παρέχεται προς 

ἃς λα ἔ Ἡ 
όδους. Εϊρηται μὲν οὖν ἡμῖν καὶ ἐν ταῖς πρὸ ταύτης 

- Ν λ νἱ 

βίόλοις ἐν ταῖς περὶ Ἡραχκλέους πράξεσι τὰ κατὰ τὴν 
ι 

ρ/ κ /3 
τὰ περὶ τῶν Ἰθήρων διήλθοµεν, 

ῥάνομεν περὶ τῶν ἐν αὐτῃ 

275 

ορηπίς ομίη, (αἱ αά ρδος γοπετιηΐ, οΏ)ηος Πιορρίίπηι 

υένο οἴοναπί, οί ἹιοβρίίαΠία[ῖ Ἱπίου 5οφα οΠἱοι]ς οογ- 

ἴαηί. Οµ05 αἀγεπο οοπη(απΠ{Ητ, ο05 Ιαιιάσηί οἱ αῑῖς 64105 

556 αμταπίην, () Οἶρῃς Ποτυπα οπγηος γατία» οί ορίρατα; 

Ροία5 παΙδυπα, ραΐτία π16] αΠα πα αὐημκίταρίο νησι ἃ 

πηοισαἴοι ρα» λαο ργο[οοιί5 οοπηρανανέ. (3) Ππίατ βηίήμιας 

Ἠ]ας σοηίε5 οπἱβδίπια οςί ὙαοοσθογΙΠὰ πα[ῖο. Ηἱ οπίηι ἁῑγί- 

505 «ποίαηπί5 ασνος σο]αη{, οἱ, οοπαπηαπ]σα(ἶν Ἱηίος 56 (γαρί- 

18, βααπα ομίααο ρανίοπα αΗήραση{, Εις Ηοῖς αΠα]ά Ιπίογ- 

(4) Πνίει Ίρογος 

Ίηπ Ὠο]]]ς πηϊηυίας 

νονίαηίρς θαρρ]οἵαπη σαρίΗς Ηλ] οία ος. 

Γογἱβο]ρη φπί απ Ἰωηίαηί αρροΠαπίαν. 

δεί ρείίας, εκ ποινἰς εοη{οχίας, αμα. Πεπηϊ{αίθ δια οοτρι5 

ορυορῖα πιπηίγο Ρροςδίη{. Ηας ἵη ρυαΗ15 ασ[]]ίογ Ίο μας οἳ- 

Υοατδαπίθς, 56{6 απο νγίς οοπίογίαη ἵπ 5ο Ιαοπ]απι οἰαά μέ 

εἰ τεροβαπ{. (0) Ραμηῖ5 οἶαη Ἠαηιαίίς, ασ (οία (οιγθα 

δυηέ, π(πηίας. Οαδδίάος εί 6Η565, 4πα]ες ΟοἱΗρουί, ροδίαπἰ. 

Βρίου]α οεγίο Ἰποία ας Ἰουβίπαιιο Πη(έπηί, να]ἱάαςαιιο {π[ο- 

ταηί ρ]αραδ.. Οπύπη(αΘ ΠΙΟΡΗΙ δἱηί οοεροἵο αἱ οχρο(Πίο, 

[ασ] Ποδίεπι Γαρίαη{ οἱ ἱπδδφπαπίαν, Αἱ δί (παπάο πηα]α οἵι- 

οπηηδίαη{, ἴοϊοναπίία 0ο] 1ρενίς πππ]ίο 5αΠί Ιπ[ογίοιθς. Ρασϊς 

Ι6ΠΊΡΟΤΕ καλαΙοηίς ρεπας αποάἁαπη Ιογἰςείπηα», ἵῃ αιια Π]ᾶσιᾶ 

ογΙγΗΠ1 ασἱΗίαίο ορ οί, εχοτοθηί. ΤΠ Ὀο]]]ς αἆ ΠΙΠΊΓΙΠΙ 

ἱποράσηί, οἱ ρᾶ3πες οππιηί ᾳπαπάο Ποδίο5 αρστεάἰπίΗ. 

(6). Ρεοι]ίατο απἱάρίαπα Τρθιῖς οἱ Ππιαχίπιο Τμιςαπίς ἵη τας 

εδί. ναι απ Ποπ]άα Ππίευ Ί]ος αἰαίο νο (αηϊΗανῖς ἱπορία 

ΙΠΑΧΙΠΊΕ ΡΤΕΙΗΗΠΜΗΥ, τοῦουθ ἱαπιοη οονρονίς οἱ Πάμοία ργῶ- 

Σίαηί, {ο Παπά ηῖς οἱ ΤΠΙΟΓΙΠΑ γ{α(ἶοο ΠπδίταςΗ!, ἵη αδρτοίἶς 

πποηίίαΏν εοηρτοραπίαν, γαΠάΐδαιε εοἱ]οσεῖ ασηπίρας, 116- 

γΙαΠΙ Ἰποιγδαη{ος ριοράαπάο αγίας οουγαάυη{, οἱ Ίος Ρθγ- 

Ραίπο π]ασπο ρενϊοι]ογαπ σοπίεπηία [αοίαηί. Θα άπι οηἴπι 

Ιογί αηπαίατα αἰαπίαν, αρ]ίαις 5ἱπί 6οΓΡροτο οἱ Υο]οσθς, ΠΟ 

{αε1]6 αὐ 15 ἀεβε]ιανί απευη{. (7) ὈΗΠου]ίας ᾳπᾶρρο Ιουογα 

εἰ αξρ(αἆο Π]α ραίτῖα Τρείς Μαβοίαν. Πας, απῖα παρηϊς οί 

ἸπιροθΙ15 οχαγοϊήρας νία [λαο πο ραίοδάέ, τοασίαπη 15 

ῥυῶβοη{. Τά6ο Πουπαπί 6ῶρ6 ἴ]]ος απιῖς αἀονί1, είδί ΠΙΠΊΙαΠΙ 

Π]οταπα απ ἀασίαυα σοπαρθδοµοεναπ{, Ια1οεἶπῖα {άπιεπ οΠΙΠΙΠΟ 

(οἱἱογα, 5ΦραπαΙπθιο οηῖχο τά οοπα ΙΙ, πο ροίασγιη{. 

ΧΧΝΧΥ. ᾗαπι ροδί(παπη ΠρεγογαἩ Πδίογία ἃ ΠοΡί5 οχρ]{- 

οαία οδί, οίίαπα 46 ππεία][ῖς αγρεηί1 ἱρ5οῦπα γειρα {πσθγο αἲν 

6 ΠΟΠ αΠΘΠΙΠ οχἰς(ἴππαηας. Αριά ος οηίπα πραχ{π]ᾶ [6Υ6 

ας ρη]οἰιογν]πιί α’σοη/1 οορία ε[[οδίίαν; απάο παΡη Πα, 401 

γοὶ πιοία]]ίορς 1ρί οροἵαπα ἀαπί, ααῶδίηα [αοἱπηί. Ἐί 4ο ΡΥ- 

τοηα"ῖ5 φαἰάθπι 1μονίσ πιοη ία οσα δαρετίος Ηρτο, αβά 

18. 
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ὄρη τὰ καλούμενα ἨΠυρηναϊα" ταῦτα δὲ καὶ 

κατὰ τὸ ὕψος χαὶ κατὰ τὸ μέγεθος ὑπάρχει διάφορα 

τῶν ἄλλων: παρήκει γὰρ ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν μεσημθρίαν 

θαλάττης σχεδὸν ἄγρι πρὸς τὸν ὑπὸ τὰς ἄρχτους ῶκεα- 

νόν, διείργοντα δὲ τὴν Γαλατίαν καὶ τὴν Γθηρίαν, ἔτι 

δὲ τὸν Κελτιθηρίαν, παρεκτείνει σταδίους ὥς τρισχι- 

λίους. (3) Ηολλῶν δὲ ὄντων ἐν αὖτοις δρυμῶν κα 

πυκνῶν τοῖς δένδρεσι, φασὶν ἐν τοῖς παλαιοις Ἰβόνοις 

ὑπό τινων νοµέων ἀφέντων πῦρ χαταχαῆναι παντελῶς 

ἅπασαν τὴν ὀρεινὴν γώραν" δι καὶ συχνὰς Ἡμέρας 

. νά - / 

συνεγῶς τοῦ πυρος ἐπ εαν χαῆναι π ἐπιφανειαν 

τῆς γῆς" καὶ τὰ μὲν ὄρη διὰ τὸ συμθεθηκὸς κληθῆναι 

ἴυρηναῖα, τὴν δ᾽ ἐπιφάνειαν τῆς καταχεκαυµένης 

χώρας ἀργύρῳ ῥυῆναι πολλῷ, καὶ Χωνευθείσης τῆς φύ- 

σεως. ἐξ Ἶς ὁ ἄργυρος χατασχευάζεται., ῥύακας στο 

πολλοὺς ἀργύρου καθαροῦ. (3) Της δὲ ταν χρείας 

ἀγνοουμένης παρὰ τοῖς ἐγγωρίοις, τοὺς Φονος πο 

ρίαις ρωμένους χαὶ τὸ Ὑεγονὸς μαθόντας ἀγοράζειν 

τὸν ἄργυρον μικρᾶς τινος ἄντιδόσεως ο δν ον ον 

Διὸ δ] τοὺς Φοίνικας μετακομίζοντας εἴς τε τὴν Ἑλ- 

λάδα καὶ τὴν Ασίαν καὶ τἄλλα πάντα ἔθνη, μεγάλους 

περιποιήσασθαι πλούτους. (4) Ἐπὶ τοσοῦτο δὲ τοὺς 
ο ο» ς 2 

ἐμπόρους διατειναι τῆς φιλοκερδίας, ο. το χα- 

ταγόµων ὄντων τῶν πλοίων, περιττευῃ πολὺς ἄργυρος, 

ἐχχόπτειν τὸν ἐν ταῖς ἀγχύραις μόλιβδον, χαὶ ἐκ τοῦ 

ἀργύρου τὴν ἐκ τοῦ μολίόδου ρείαν ἄλλάττεσθαι. (6) 

Διόπερ ἐπὶ πολλοὺς χρόνους οἱ Φοίνικες . τῆς τοιαύ- 

της ἐμπορίας πολλὴν λαθόντες αὔξησιν, μοεωτο πολ- 

λὰς ἀπέστειλαν, τὰς μὲν εἲς Σικελίαν καὶ τὰς σύνεγγυς 

ταύτη νήσους, τὰς δὲ εἰς τὴν Λιθύην καὶ Σαρδόνα καὶ 

τὴν Ἱόηρίαν. 

ΧΧΧΥΙ. Ὕστερον δὲ 

ρες μαθόντες τὰ περὶ τὸν ἄργυρον ἰδιώματα, κατεσχεύκ- 

σαν ἀξιόλογα μέταλλα" διόπερ ἄργυρον κάλλιστον καὶ 

σχεδόν τι πλεῖστον χατασχευάζοντες μεγάλας ἐλάμδα- 

τρόπος τῆς µεταλλείας καὶ τῶν 

... ν ς / [ὁ Δ Τό, 

πολλοις Ἰβρονοις οἱ μεν 1η” 

νον προςόδους. “Ὁ δὲ ; " 

ἔργων τοιοῦτός τίς ἐστι παρὰ τοῖς 16ηρσιν. () Ὃν- 

των χαλκοῦ καὶ γρυσοῦ καὶ ἀργύρου μετάλλων θαν- 

μαστῶν, οἱ μὲν ἐργαζόμενοι τὰ χαλκουργεια τὸ τεταρ- 

τον µέρος χαλκοῦ χαθαροῦ 5 τῆς ας Υῆς 

λαμβάνουσι, τῶν ὃ ἀργυρευόντων τινὲς ἰδιωτῶν ἐν 

τρισὶν ἡμέραις Γὐόοϊκὸν ἐξαίρουσι τάλαντον.. Πᾶσα Ἱὰρ 

 βλός ἐστι Ψήγματος συµπεπηγότος καὶ ἀπολάμ- 

ποντος µεστή. Διὸ καὶ θαυμάσαι τις ἂν τήν τε τῆς 

χώρας φύσιν καὶ τὴν φιλοπονίαν τῶν ἐργαζομένων, αὐ- 

τὴν ἀνθρώπων. (9) Τὸ μὲν οὖν πρῶτον οἱ τυχόντες 

τῶν ἰδιωτῶν προςεκαρτέρουν τοῖς μετάλλοις, καὶ µε- 

γάλους ἀπεφέροντο πλούτους διὰ τὴν «ομότησα χαὶ 

δαψίλειαν τῆς ἀργυρίτιδος γῆς᾽ ὕστερον τ τῶν Ρω- 

μοίων κρατησάντων τῆς Ἰθηρίας, πληθος Ἰταλῶν ἔπε- 

πόλασε τοῖς μετάλλοις, καὶ μεγάλους ἀπεφέροντο πλού- 

τους διὰ τὴν φιλοχερδίαν. (4) Ὡνούμενοι γὰρ πλΏῆθος 

ἀνδραπόδων παραδιδόασι τοῖς ἐφεστηκόσι ταῖς µεταλ- 

λικαῖς ἐργασίαις. Οὗτοι δὲ χατὰ πλ 

ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. Ε. (15, 969) 

ἆς Πογοι]ο οβίηχας, [αείᾶ ΠΙΘΗ{Ι0 ο8ί. ΠΙ αἱ ορ]ρίίαίο οἱ Πιᾶ- 

βη]πάϊπα 5αραγοιηϊηεηί εοίοτος. Ναι αὐ απδιγα]ί Ῥοἱασο αά 

Ο68αΠΙΠΙ {6ΥΠ16 αΓοΙΟΠΠΙ (αΠΙαπι αἲ Ἰρορία οί 6ο] ρονία 

ἀἱδροδορηίες αἆ {6 πι]]]ο δίαάϊα ρου ησιπί- (2) ΩαΠπΠάπο 

οποργα: ἵη 5 δἶ]ναο ατρογίραδαια ορας αχδιείογοπ{, ἰοίαπι 

;. Ἰαπο γοβΙΟΠΘΠΙ ΠΙΟΠ{ΠΔΙΗ, ἱσηϊ α ραίονίρις Ιη]θοίο, Ῥοπίίας 

εομῇασναβδο ρη]δοῖς {αππρογίρς πἹεπποταΠί. Ῥ6υ πηπ]ίος ϊρῖ- 

{απ ἀἱ65 Ἰπορηαίο εοπ{Ιηια Αταδδαπία, ἴδιγα 54β6ΙΠΟΙΘΠΙ 

οχιδίαπα ( {πο 6.51 πιοηίας ΠΠ! Ργτοπαῖ γοςία(α) πΙαΡΠαΠΙ 

α’σοη{1 οορίᾶΠΙ εχξάα5»α, 446ο αἱ Παποίασία ππαίθτία, παπάς 

γσοπίαπι 6οπβαΙ αγ, τν] Ραβδίηι αγσθη{{ Ῥιγί ἀἱπιαπανθηί, 

(9) Ου]ά8 αδις σα) Πποοπηρετίας ο55αί Ιποο]]5, Ῥπίσθς 

πηΘγζΦ{οΥ65 το ορση]ία αχῖσαω ρογπηπίαβοτπο ππογοίς Πμιᾶ 

πεἀθηιίςςε, δὲ ἵπ ἀγώσἶππι Αδίαπι(ιθ 6ἱ οπποία5 σοηίο5 α[]πά 

: απδροτίαηίες πῃασήα5 5ἱΡὶ ορ65 οΟΠΙρΗΙ4856: (4) οο ααα- 

Βί15 5{ιαϊο Ῥνονθείος, αἱ, αππα γο[ογῖς πανῖρις πη]αΙΠα 

Ἱ αάμας ατροηὰ «Προγθβδ6έ, ΡΙΙΠΊΡΟ ἵπ αποογῖς οχζῖθο , 81 σθηίο 

ο]α5 αδαπι εχρ]εγοη{. (5) Ἐκ Ἠαο Ιρίατ πορο[α[ίοπθ Ρος 

πη ΜΙΤ Ιπᾷο (οπροτί5 ορα]απίῖογος {απο Ρ]ωπίσθς, οο]οπίας 

Γ ποη ραπ σας. ἴπ ΦἰοΙαπι οἱ γίοῖπαᾶς οἱ ἱηδι]ας, ἵπ ΑΠΙσαΠΙ οί 

Ῥανγαμίαπα, αἱ ἵπ 1ογίαπι ἀσπίααθ παἰδοταη/{. 

ΧΧΧΥΙ. Ροςί Ἰοησιπ {απάσπι ΙηίογναϊἸαπα Ἰουϊ ο Πα- 

ία. Πιοίαἰ Πας οἆ οσίῖ, πιοπιοταΡ]]ος ἱπς[{ασγιέ (οὐΐηας, 

Ὀπάε αά Πα πΏογγΙπΙαΗ1 {ος αγσοΠ!1 ρα]ομαιτ{πηϊ οΟΡΙ8ΠΙ 6ΓΙ16- 

γοηί, πιαση]5 ἁῑίαι{ γεοιἰσαίρας βιοταπί. (9) αππι πήβος 

τ αἰπὲ ος αἱ αγ αγσοηίαιιο Πο [οάΐπα, αί ἵπ οβ]οιπίς 

ωγαγ]ῖς ορΙ5 οχοετοθπί, απατίαπα ρυπί ογὶς οκ ἵθηγα ε[[οδδα 

Ρογ{ίοποπα σαρίαη{. Ασοηίϊ γετο εἰαροναίογος ρηγα(1 Παίτα 

(Ιάπαπα. Βιαροίοαπι (αἰοπίαπα οἰαπαπί; ἴοία οπίπι ϱ]εβα. 

οοποι ο! οἱ ΙαοἱᾶΙ ταπιοβΗ! ρίθπα οί, Μενγίο ας ο/δο οὗ γ6- 

' αἰοπίς παίπταπ οί οροΓαίογΙπα ἠπάδί ίαση αἀπη]γρίαγ. (0) 

Ρέας 54ης απῑίρεί ο Υα]ρο γεὶ πιεία 1ος Ππουπιρεραί, 

οἱ απία {ουγορ αιροπίαίῶ) εορία ἵπ Ργοβηία ογα, πιᾶβηᾶς Ἠή1ο 

ἀῑνίμας γερογίαραπί. 96ἆ ροδίεα(παΠη ἨοπιαπΟΓΙΤΩ Τη ρο- 

Ὁ Εοφίαίθιη 1ηοτία ἀθγοπίέ, Παἱογαπα {αρα πηεία]]α ᾖγοαπεπίαία 

Γκαπίς απἶρας Ἰαοτί οαρίά[ίας ορος ἱησεηίες αοοπηνυ]αγ{έ. 

(4) Μαποῖρία οπ{Ώ ΠΊᾶΡΠΟ ΠΙΠΙΕΓΟ οοεπιίᾶ οΡΕΓΙΠΙ πηδία ΙΙ. 

είωνας τόπους ἀνοί- | οΟση Ροθ{οο(ἵ5 {αάνηί. ΑΡ Πί8 οσα Ρανίρα5 η Ιοςῖς 4ρ6: 



κ 

(159, 900.) 

ξαντες στόµια καὶ χατὰ βάθους ὀρύττοντες τὴν γῆν, 
/ 

ἐρευνῶσι τὰς πολυαργύρους καὶ πολυχρύσους πλάκας 
ϱω .» / ο 

τῆς γῆς" καταθαίνοντές τε οὐ µόνον εἰς μῆχος, ἀλλὰ 
Δ 3 / / πο νη λ ν/ Δ 

χαὶ εἷς βάθος παρεχτείνοντες ἐπι πολλοὺς σταδίους τὰ 
/ / . 

ὃ ὀρύγματα, καὶ πλαγίας χαὶ σχολιὰς διαδύσεις ποιχίλως 

μεταλλουργοῦντες, ἀνάγουσιν ἐκ βυθῶν τὴν τὸ χέρδος 

αὐτοῖς παρξχοµένην βῶλον. 

ΧΧΧΥΙΙ. Μεγάλην ὃ᾽ ἔχει παραλλαγὴν τὰ μέταλλα ] 6 ] µ 
σα - ὴ - 

ταῦτα συγχρινόµενα τοῖς κατὰ τὴν Ἀττικήν. Ἐκεῖνα 

10 μὲν γὰρ οἵ μεταλλεύοντες καὶ ταῖς ἐργασίαις µεγάλας 
1.“ / Α λ Υ ΚΙ ὁ » 3 

προϊέμενοι δαπάνας ἃ μεν Ἴλπισαν ἐνίοτε λαθεῖν οὐχ 
ς ν / τα 

ἔλαδον, ἃ δ’ εἶχον ἀπέθαλον, ὥςτε δοχκεῖν αὐτοὺς ὥςπερ 
3:..}. /- Ε) οφ ρος ὸ; αλ λ λ ἐν αἰνίγματος τρόπον ἀτυχεῖν. (3) Οἱ δὲ κατὰ τὴν Σπα- 

γίαν μεταλλουργοὶ ταῖς ἐλπίσι μεγάλους σωρεύουσι 
16 πλούτους ἐκ τούτων τῶν ἐργασιῶν. Τῶν γὰρ πρώτων 

ἔργων ἐπιτυγχανομένων, διὰ τὴν τῆς γῆς εἰς τοῦτο τὸ 

γένος ἀρετὴν ἀεὶ μᾶλλον εὑρίσχουσι λαμπροτέρας φλέ-- 
/ -- .ω 

θας, Ὑεμούσας ἀργύρου τε χαὶ χρυσοῦ. Πᾶσα γὰρ ἡ 
σύνεγγυς γἩ διαπέπλεχται πολυμερῶς τοῖς ἑλιγμοῖς 

30 τῶν ῥάόδων. (3) "Ενίοτε δὲ καὶ χατὰ βάθους ἐμπί- 

πτουσι ποταμοῖς ῥέουσιν ὑπὸ τὴν γν, ὧν τῆς βίας πε- 

ριγίνονται διακόπτοντες τὰς ῥύσεις αὐτῶν τὰς ἐμπιπτού- 

σας τοῖς ὀρύγμασι πλαγίοις. Γαϊς γὰρ ἀδιαψεύστοις τοῦ 

κέρδους προςδοχίαις πιεζόµενοι πρὸς τὸ τέλος ἄγουσι 
λ 3/ 3 6 / Ν λ / ο 

Ἡ6 τὰς ἰδίας ἐπιῤολάς, χαὶ τὸ πάντων παραδοξότατον, 

ἀπαρύτουσι γὰρ τὰς ῥύσεις τῶν ὑδάτων τοῖς Αἴγυπτια- 
ο.» Αι / Α 3 / τπτ) / 

κοῖς λεγομένοις χοχλίαις, οὓς Ἀρχιμήδης ὁ Συραχόσιος 
τσ β ην . γ ο ο ςλ ͵ εὗρεν, ὅτε παρέθαλεν εἲς Αἴγυπτον ' διὰ δὲ τούτων συν- 

.. εχῶς ἐκ διαδοχῆς παραδιδόντες µέχρι τοῦ στοµίου τὸν 

90 τῶν μετάλλων τόπον ἀναξηραίνουσι καὶ κατασκευάζου- 

σιν εὔθετον πρὸς τὴν τῆς ἐργασίας πραγµατείαν. (4) 
/ ο) ν ο. 3} / ς ή ὃ ο 

Φιλοτέχνου δ᾽ ὄντος τοῦ ὀργάνου καθ’ ὑπερθολήν, διὰ τῆς 

τυχούσης ἐργασίας ἅπλατον ὕδωρ ἀναῤῥιπτεϊῖται παρα- 

δόξως, καὶ πᾶν τὸ ποτᾶμιον ῥεῦμα ῥᾳδίως ἐκ βυθοῦ 
λ Δ μ] ο/ 32 .-. / ο) ” / 

πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἐκχεῖται. Θαυμάσαι δ' ἄν τις εἰχό- 

τως τοῦ τεχνίτου την ἐπίνοιαν οὗ µόνον ἐν τούτοις, ἀλλὰ 
Λ κ» 

καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς καὶ µείζοσι, διαθεθοηµένοις κατὰ 

πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, περὶ ὧν τὰ κατὰ µέρος ὅταν 
ή ., τν 

ἐπὶ τὴν Ἀρχιμήδους ἡλικίαν ἔλθωμεν ἀκριθῶς διέξιµεν. 

ΧΧΧΥΠΙ. Οἵ δ) οὖν ταῖς ἐργασίαις τῶν μετάλλων 
νν - Δ - 

ἐνδιατρίθοντες τοῖς μὲν χυρίοις ἀπίστους τοῖς πλήθεσι 

προςόδους περιποιοῦσιν, αὐτοὶ δὲ κατὰ γῆς ἐν τοῖς ὀρή- 
Τ γμασι χαὶ μεθ ἡμέραν καὶ νύχτα καταξαινόµενοι τὰ 

/ αχ μ Αν. /  λ λ ς λ 
σώματα, πολλοὶ μὲν ἀποθνήσχουσι διὰ τὴν ὑπερθολὴν 

τῆς καχοπαθείας" ἄνεσις γὰρ ἢ παῦλα τῶν ἔργων οὐκ 
ἔστιν αὐτοῖς., ἀλλὰ ταῖς 

καζόντων ὑπομένειν τὴν δεινότητα τῶν κακῶν ἀτυγῶς 

προϊενται τὸ ζῆν ' τινὲς δὲ ταῖς δυνάµεσι τῶν σωμάτων 

40 

τῶν ἐπιστατῶν πληγαῖς ἀναγ- 

καὶ ταῖς τῶν Ψυγῶν καρτερίαις ὑπομένοντες πολὺν γρό- 

δ0 νον ἔχουσι τὴν ταλαιπωρίαν' αἱρετώτερος γὰρ αὐτοῖς ὁ 

θάνατός ἐστι τοῦ ζῆν διὰ τὸ μέγεθος τῆς ταλαιπωρίας. 

(2) Πολλῶν δὲ ὄντων περὶ τὰς εἰρημένας µεταλλείας 

παραδόξων, οὐχ ἥκιστ' ἄν τις θαυμάσειε διότι τῶν µε- 

ταλ)ουργείων οὐδὲν πρόςφατον ἔγει τὴν ἀργήν, πάντα 

.α,, 

Ὑ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΓΙΗΙ 119. ν. ή 

Ππηίαν, {οΓγα(16 αἰίο ο[οβδα, Ἰηαβδα) Ί]]ω αμγο οί ΔΠΡΟΠ{Ο 
οκαηογαη(ίος ἱπάασαπίν. ΑίΦΠ6 ἵπ ἆθδοσηδια ΠΟΠ {η Ιούδα 
πηοάο, 5εᾷ Ρνο[ιπά πα. 4πούπς α πωπ]ία δἰαάία. (οὐ ἵμης 
Ργοάπουπί, ἄε[καπο γατ]ο ἵῃ (ΓαΠΦΥΟΥΘΙΤΗ οἱ ου](παπι βνα- 
Τάϱ ΠΙΕΑΗΡΗ5, ρ]οραπα, πάς Πο: 1Π1 ἡ]ν ΡγονοπΕ, αὖ Ἱπηῖς 
{ουγοο γἱδεστῖρας ργο(αμαπ/{. 

ΧΧΧΥΠ. θοἆ δἱ πιοί]]α Ἠσρο ο 1 Αῆῑοῖς οοη[θγας, Ἱπσοις 

ταρενῖες ἀἰδοίπιεῃ. Οἱ οπἴη ἴΠ[ο πχοία]]α κογα(απ{αν, ρια {ου 
ΊἸαβοΓ65 ππαρηας (οἱ α{ Ππγροησας : που γα10, απ αἀαρίατος 

56 δρεταραπί, ποη αάἱρίσοπηίαι, οἱ σπα ροβεἰάσραηέ, 1η5η- 

ϱευ απη(αηέ. Παφο αἆ α π{ρπιαίς (Ποπηοτίοἳ) Πιο Η ἱπῇο- 

Ί1οες γἱάσηίαν 6556. (2) Αἱ αἱ ἵη Πἱδραπία ποία ίσα το 
οΡεγᾶῦῃ παναηί, Ιπάρηας ος Ιαρορι5 ἰςῖς ἁῑνῆίας Ρο «ρα 

δυᾶ ερασθιυναπί. Ρο8ἱ [εΙ6ΘΓΑ οπΊπα ρτ{πη! ορθγῖς 8 ΟΟΘΕΦΙΙΤΗ, 
Ρυορίογ βΙησι]αίθίη ἴθγγεο ΙηΠ ου ϱοηστο οηίίαίαπι, γοηπας 

δηβίηάο π]ασίς ϱρ]επά]σας αιβοηίοαιθ οἱ αὐγο τοβοίας Ίηγο- 

πἰπη{. Τοΐα οη{Ώχ ἵη ρτορίπαιο. (αἱ 115. νοπαγαη απ[γασ μις 

πμ Π[αγίαπα πίογίσοχία οί. (9) Οιαπάοφιο ἵμ βανίος οἶαιη 

{6υγαπα θαρίον]αροπίας ἵπ ργοβιπάο. ποιά μηίς 41Ο ΙΠΗ. Υἴπῃ 

Ἱ αγία εχδαροεγαηί : Πα πας δἱρί οὐσυτγοηίος [οςδίς οΡ]ίαιθ 

' ἀμαῖς Ππίεναρίαπ{. Ώπα οβπα Ποη {αασς Παογί οχεροσία: 

Ποπο αἰηποπίατ, ἰ4, αποά αφαεςςί δυπΠί, αἆ ΒΠ6Η (ποσο 

ρογάμοσηί. Εἰ αποᾷ απία οηπία αἀπιτοτίς, ἴ]]ο αΠαΓΙΠΙ 

Ῥτοβιχας οουμ]οῖδ, αι σγρια γοσσηίΠτ, οχ μα {. 

ΙηγΥθπ{ίοῦ Ἠαναπα ΓΗ Ατοζῄμιοσες ἵη 51 αἆ Αἰσγρίίο Ροιᾶ- 

Ετϊηα!οηθ. Ῥετ Ἠαδ 6Υ5ο οοηίπις εποσθβεἰοηῖς γἰοῖριι5 

ἁαααπ αἆ ο5ΗΗΠ πδπο ῥτοιπονθηίας, [οὐἵηα: ΙούμΠ1 οχςῖς- 

εαπί, Ἠαβιοπιαιο αά ορεΓῖς (ναοίαἴἴομοπι τοάᾶηί, (4) 

Οσα οηἵπα ἱπδίταππθηίαη ος. Ἱπβοπίοδίδδίης [αργῖσααπη 

ςἱέ, Ἰαθοῦο Ποπ ία πιασπο γἱ5 απ ἱπππηθηδα πηϊγαΡΙ1 Γα- 

{ἶοπο ργοαἀἰ ματ, (οίαδσπθ αιηηϊῖς Που αχ. ἴπιο α 5ΙΠΙΠΙΠΙ 

ία Μαιδίαςδ ενασμαίαν. Τησεηίαπι αγβοῖς πηονίο (ας αᾱ- 

ΠΙΙΓΕίΙΤ, ΠΟΠ. ἵπ Ἰδόςο δοΜΙπη, 564 ἵπ αλ] οἰίαια πα Π15 οί 

ααἱάσπα ππα]οπίρι5, 41ο ρος (ο οΓρ6α οεἱερταπίατ, Ώε 

απῖθιας 5ἰησα]α(ἴπι αἆ Ατοζιμιοώς Φίαίθια ργορτοδδί αοοιιγᾶ- 

{ατα {οχαιης παν γα{ἴοπθπῃ. 

ΧΧΧΥΠΠ. Οοαίσαπα ααὶ ἵπ οιρας(α]ῖς 5ος πιδία]1οίς 

οομηππογαηίας, ἱπογοδ[ρί]οπα «πἱάσα ἀοπιϊηίς ναῖς οορίαΠα 

οπο]απησηίογαπα αεααἰγαπές Υγογυπα 41 808 ἵεγγα [πι [οάἡη]ς 

ἀϊσδαια ποσο οοτρογα πογαπα αβΗσαηέαή, ΠΕ θα) 

πἰπία Ἰαῦογιϊα Πποἰς οχςΗησιππίαν. Νας οηίπι Γεπφοίο, 

ηθο φπίος ῦ ορογο Πίς οδέ; 564 μιαρίςἰτ γεγρεήριις αἆ ϱι8- 

νἰκοίπια 4ο ρογ[ρτεηάα 605 οοραηέ : απο Πἱ αἱ πηῄσονο 

γ{ίαπα (αηάσιη οχ]α]οπί. ΝοπημΗΙ, αὶ ΤΟΡΟΓΕ 60ΡΟΤΩΠΙ 

ΠΙΠΠΟΓΙΠΙΦΙ16. Υἱσοτς ΟΠΙ15 ΦΙ5ΗΠΟΓΕ ροββυηί, αά Ἰοημυπι 

{οπηρις η ογαπηηῖς 15 Παυγοηί. Ου {ρη5 (άπιοῦ ο Πλὶςοτίᾶ- 

ΥΙΗΗ 6χΟΘΕΦΙΠΙ ΠΠΟΙ5 υἱία οχορίαίἶον. (2) ΟΠΗ Υοτο πιπ]ία 

Ίο πιδίαἸἰογαη οὔϊονα. αἀπηίγαπάα οχ]θεαηέ, πο. πηϊπίπαα 

ἀἱραπι αὐ]τα(ἴοηςθ οξί, αποά πα] ας. αγά ΤούθηΣ 4ΡΓ8: 
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δὲ ὑπὸ τῆς Καρχηδονίων φιλαργυρίας ἀνξῴχθη καθ᾽ ὃν 
32 

καιβὸν τῆς Ἰθηρίας ἐπεχράτουν. Εκ τούτων γὰρ ἔσγον 

τὴν ἐπὶ πλεῖον αὔξησιν, μισθούμενοι τοὺς χρατίστους 

στρατιώτας χαὶ διὰ τούτων πολλοὺς καὶ μεγάλους πο- 

(9) Καθόλου γὰρ ἀεὶ Καρ- 
κ. / ψ 

πολιτιχοῖς στρατιώταις ουτε 

{ ο / 

λέμους διαπολεµ.ήσαντες. 
/ ο / ος 

χηδόνιοι διεπολέµουν οὔτε 
.ϱν ο / : / / 

τοῖς ἀπὸ τῶν συμμάχων ἀθροιζομένοις πεποιθοτες, 
ος Δι" λ{ς / στ πρ α ε) / Δ νὰ .ϊ ΑΛ 

ἀλλὰ καὶ Ῥωμαίους καὶ Φικελιώτας καὶ τοὺς χατὰ τὴν 
.-- Δ / αν ο / 

Λιθύην οἰκοῦντας εἷς τοὺς μµεγίστους Ίγον Χινδύνους, 
-ω [νά ο Ἡ) 1. -” / 

χαταπλουτομαχοῦντες ἅπαντας διὰ τὴν ἐκ τῶν µετάλ- 
/ 3 / Δ / « εά ς ο 

λων γινοµένην εὐπορίαν. Δεινοὶ γάρ, ὡς ἔοικεν, ὑπῆρ- 
-ω / ον 2.» 

ξαν οἳ Φὥοίνιχες ἐκ παλαιῶν χρόνων εἰς τὸ κέρδος εὖ- 
ο 2 οκ νλ 

ρεῖν, οἱ δ) ἀπὸ τῆς 

χαταλιπεῖν. 

2 / 3 Ν ο .. -ω τά 

Ἰταλίας εἰς τὸ μηδενὶ τῶν ἄλλων 
ππ/ ονἲ λ / .) .. 

(4) Γίνεται δὲ καὶ καττίτερος ἐν πολλοις 
/ ο” 3 / 3 λα ο] ον « / ς 

τόποις τῆς Ἰθηρίας, οὐκ ἐξ ἐπιπολῆς εὑρισχόμενος, ὡς 
ς ; ς 

ἐν ταῖς ἱστορίαις τινὲς τεθρυλή κασιν, ἄλλ᾽. ὀρυττόμενος 
ο» [ὰ Ἡ] 

χαὶ χωνευόμενος ὁ ὁμοίως ἀργόρῳ τε καὶ χρυσῷ. Ὕπερ- 
λ / 

άνω γὰρ τῆς τῶν Λυσιτανῶν χώρας ἐστὶ μέταλλα 
-- ή. 

πολλὰ τοῦ καττιτέρου, χατὰ τὰς προχειµεν νας τῆς δη- 

ρίας ἐν τῷ Ὠκεανῷ νησίδας τὰς ἀπὸ τοῦ συµθεέηκό- 

(6) ... δὲ καὶ ἐκ 
οω ο. / ην / λ λ 

τῆς Βρεττανικῆς νήσου Σιακοµίζεται πρὸς την χαταν- 
{ Ν Δ -ω δι 7 

τικρὺ χειμένην Γαλατίαν, χαὶ διὰ τῆς κ οπεος Κελ- 
/ 

ας ἐφ᾽ ἵππων ὑπὸ τῶν ἐμπόρων ἄγεται παρά τε 

/ 3 / 

τος Καττιτερίδας ὠνομασμένας. 

/' 

τοὺς ἹΜασσαλιώτας καὶ εἰς τὴν ὀνομαζομένην πόλιν 

Ναρθῶνα" αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἄποικος μὲν Ῥωμαίων, διὰ 

δὲ τὴν εὐκαιρίαν καὶ τὴν εὐπορίαν µέγιστον ἐμπόριον 
ἔχουσα τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις. 

ΧΧΧΙΧ. Ἡμεῖς δὲ 

τοὺς Κελτίόηρας, ἔτι δ᾽ 

Λίγυας µεταθησόμεία. 

ραν τραχεῖαν καὶ παντελῶς λυπρών, τοις δὲ πόνοις καὶ 

ἐπεὶ τὰ κατὰ τοὺς Γαλάτας χαὶ 

Ἵδθηρας, 

Οὗτοι γὰρ νέµονται μὲν χω. 

διήλθοµεν, ἐπὶ τοὺς 

ταῖς χατὰ τὴν κ σόμς ἴναν ελ. έσι χαχοπαθείαις ἐ ἐπί- 

πονόν τινα βίον καὶ ἄτυγη ζῶσι. (5) Καταδένδρου γὰρ 
2ο .-ω ο 5 } 

τῆς χώρας οὔσης, οἳ μὲν αὐτῶν ὑλοτομοῦσι δι ὅλης 
κο -ο Δ / λ 

τῆς ἡμέρας σιδηροφοροῦντες ἐνεργοὺς πελέχεις καὶ βα- 

ρεῖς. οἱ δὲ τὴν γην ἐργαζόμε νοι τὸ πλεῖον πέτρας λα- 

τος διὰ τὴν ὑπερθολὴν τῆς τραγύτητος: οὐδεμίαν 

γὰρ ον τοῖς ἐρ βγαλείοις ἀνασπῶσιν ἄνευ λίθου: καὶ 

τοιαύτην ἔχοντες ἐν τοις ἐ ἔργοις κακοπάθειαν, τῃ συνη- 

θεία περιγίνονται τῆς φύσεως, καὶ πολλὰ Μοχθήσαντες 

θλίγους χαρποὺς χαὶ μόγις λαμβάνουσι. Διὰ δὲ τὴν 

συνέχειαν τῶν ο, χαὶ τὸ τῆς πθρρις ἑλλιπὲς 

τοις σώμ.ασιν ὑπάρχουσιν ἰσχνοὶ καὶ εὔτονοι. Πρὸς 

αν συνεργοὺς ἔχουσι τὰς γυ- 

ἴσης τοῖς ἀνδράσιν ἐργάζεσθαι. 
δὲ τὴν ο πος 

ναῖκας, εἰθισμένας ἐπ᾽ ἴ 

(5) Κυνηγίας ὃς ποιοῦνται συνεχεῖς, ἐν αἷς πολλὰ τῶν 

θηρίων χειρούµενοι τὴν ἐκ τῶν ᾿παρπῶν σπάνιν διορ- 

3 

θοῦνται. Διόπερ ἐμθιοῦντες ὄρεσι 71ονοβολουμένοις 

χαὶ τραχύτητας ἀπίστους ὀρειβατεῖν 
οο 

ν εἰωθότες, εὔτονοι 
3 τ λα  Ἡ 

καὶ μυώδεις Ύίνον τοι τοῖς σώμασιν. (4 ) ΄Ενιοι ὃε διὰ 

τὴν παρ᾽ αὐτοῖς σπανοχαρπίαν πίνουσι μὲν ῦδ δωρ, νε 

ποφαγοῦσι, δὲ τὰς τῶν ἡμέ έρων τε χαὶ ἀγρίων ζῴων σάο ρ- 

χᾶς χαὶ τῶν ἀπὸ τῆς ώρας λη]άνων ἐμπίπλανται
, τὴν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΒΙΡΒΛ. Ἡ, (6ο, 361.) 

ταί ΠΠ] άΠχ; θοᾷ ΟΠ1ΠΟΡ Οαγλασἱηίοηδίπῃ ανα ία, (1ο ἵθπη- 

Ρου6 ΤυειΊαπα (επεραηί, αρετιΐ. ΗΙηό οπἵμ ορο05 γίγαρᾳπο 

{ρδογυα οπεγογαπέ; Ἠ[ιο πέος {ογδίπιος ϱοΠάμκοτθ, 

4πογΙπα ορεία πηυ]ία οἱ στα γ]βδίπηα αὐ Π]ἱ5 Ώε]]α διπί οση- 

[οεία. (9) Ναπι ροτρείιο Ἱία Ῥε]Ισεταγυπ{ Οαγλαρίμίθη»θ5, 

αἱ πο(πθ οχ ΟΙ νΙΙΠη 6Ἰ885ἵΡΗΦ, πεαια δοοἴογαπα πηπ]οῖρΊϊς 

ορασίο πηϊΠίο οοη[άστοηί : 5ο4 οἱ Ἠδπιαπος δἱ Φίει]ος δέ 

ΑΠΟ Ιπαρη]5 ἱπγο]γεγιπί ροιἱομ]5 Ἰιου απο, αποᾷ ορίρα» 

το πιοιαΗίσα οοΠας[ῖ5 οπηπες ἀθρο]]ανομί. Α. γαίβιδΗς οΠἵΠῃ 

{οπηροτίρις ἴπάο αἲ Ιηγοπ]εμάος απαδίᾳ5 Ρα αΡΡΙΙΠΙΘ, 

γιάείαν, ἰάοποί [αθγυπ{, αΠἴαππΘη Βοππαπί ΠοπΙηΙ 1Π Ἰναυ τα 

αοαίά γεαασαωί. (4) οί οἱ δίαμΠΙη 1π πι] Ηνογίτο 

1οοί5 ρνογοεπῖξ, αἲ Ποῃ Τη δΗΠΊΠα ἵογνοο 5αρενΠαἷ6 ΙηγοηΙ ές, 

υἱ αἳ Ἠἱδίογ]οίς απἱρανάαπα ἀἰγα]σαίαν, Υγοναπι Ἱαχία αίᾳαθ 

διρεπίσπη ε{ αὐγάπα ε[οαἴξαν αἱ Παπαίαν. αργα ΕμδΠΗΙΠΟΓΙΠΙ 

θμἱΠα ριογἱποίαηα Γηα]έαπα βίαπηοί οδὲ πιοια 1, η ἱηβιι]]ς γ]- 

ἀαμσοί ἵπ Ο6θαπο [ναί ορ]ασσπίίβαΒ, απας Ι4ά που σαβρ]- 

(εγίάςεδ παποπραπί. (5) Μαίαπι αποσαε εἶας η ορροδίίαηα 

αΗ1 εοηΠπεηίθηι οχ ἱηβι]α Ἑγαπηίσα ἱγαπδρογίαίας, ααοά 

ρου Οε]{1ουο πιαάΙίειταπεα δαι]ς πιογσαίογες αὖ Μαβδισηρος 

εἰ Ναγροπθηδίαπα Τε) ἀθ[ογαπ{ί. Οο]οιία Ἠα.ο αδί Βουια- 

ποτά, οἱ πιακίηλαΠΙ οΡ οοπιπιοά(ίαίεπα εἱ ορα]οπέῖαπα 

οπιροτίη 115 η ]οοίς εχδ1[. 

ΧΧΧΙΧ. Οεἴεταπα Ρο5δί αὐδο]αίαπη θε 6αἱ5 αἱ 6οΠΠβετῖς 

οἱ 1ρ6υἱ5 ΕΓΠΙΟΠΕΙΩ αἲ Ηάσιτος (Γαηδ{ αἱ ΕΠΗ. Α5ΡΕΙΑΠΙ 

1 (ογΓΑΠΙ οί οπιΠίηο ί6ιῖ]επα αρίίαυ{, ἵπααε Ἰαδοτίβας εί 

αθοίσἀ ας ῬραρΙσογ πα οµογΙΠΙ πχο]εβ[ῖς ἀπταπα εί ΦΓΗΠΙΠΟ- 

ΦΠ1 γἱίαηι ασιπί. (9) Οπή θΗΙΠ πποπίαηα 5ἰ{ μορο τορίο εί 

ατρογίρας γοίονία, αΠ] ρου {οίαα ἀῑοπη Ισια οσάΠέ, γαάῑς 

αἆ μου σγανίμιςααο 5δοιτίρας Πηδίγασίς αρτῖοοι5 αἱρ]ατί- 

ΠΠ ΠΙ 6Η δαχῖς ἀῑδδοσαπάϊς ποροατη οδί, 008 ΠΙΠΙΙαΠΙ 50]! 

αβρογίίαίοπι :. ΠΙΙΙαΙη ϱΠίπι β]εραπα ΙηδίγηπιοηΗς αρπσηίΐ 

αΏδαιο Ἱαρίά6.. 1μοσί ααίθιη (αη{15 οίη ατυπηηῖς οοπβΙσξθη- 

έμχ, Ῥουπασί {απηθη Ἰ4βογο παἰαταπα θρείαπί, ππα]ήσηιε 

οχαπ/]αἶς πποἰος[1ἱς οχίσαπῃ ἰπάᾶς (ποίαπα 6ΙΠι(πθ γἰκ ἵαη- 

ἆσμι εοπδθηιπίέαγ.  Ἐκοτοιαξίοπίς εισο αβεϊάπίίας εί αἱἰ- 

πηοπῖσ ραγοῖίας ἵω οαί1δα δέ, αἱ πιασϊ]οη15 δἶπί οογρονῖρας 

οἱ ποινοβῖς. Τη {οΙθγαπᾶίς Υοτο Ιαροπίρας ραγιοῖρες Παβεηί 

(ουηίῃας ἅ-άπο 4ο γἶτον ορθηίρι5 αδείας. (3) Υεπαμοπες 

αθῖ(απί ΓΓοφοηίθς, πιαρηαςαιθ οχ Ρε51ΐ5 Ργαἆα5 πάσα (Γ1- 

ση Ἱπορίαπα γοαγοαπί. Ιάγοο ἆπαι 1η ΠιοπΗΡΙ5 ΠΙΥΕ 

οομδρογοῖς ουγδιδαηίαν, οἱ ἀἱ[βοΙΗΊηια ΠναγΗΠῃ αδρτεἰᾶ ῬεΓ- 

ἄργαιο ἁφδαθδουηί, «οτροτα Πλογαπα γα]ίάα δἱ πλαδοι]οθα 

ουαά πε. (4) Αἰαπὶ ρτορίευ απποπα) σαγ(αίθη1 αθΗαηὰ Ρἱ- 

Ῥιπί, οἴεαγάμιαπο οἱ Γοογαπα αἰπια απ οαγηίρας. γλοί- 



(2605, 309.) 

χώραν ἔχοντες ἄθατον τοῖς προςφιλεστάτοις τῶν θεῶν 

Ἀήμητρι καὶ Διονύσῳ. (6) Νυχτερεύουσι δ) ἐπὶ τῆς 
χώρας σπανίως μὲν ἔν τισιν εὐτελέσιν ἐπαύλεσιν ἢ κα- 

λιαῖς, τὰ δὲ πολλὰ ἐν ταῖς κοίλαις πέτραις χαὶ σπη- 

ὃ λαίοις αὐτοφυέσι καὶ δυναµένοις σκέπην ἵκανὴν παρέ- 

εαθαι. (6) Ἀκολούθως δὲ τούτοις καὶ τἆλλα ποιοῦσι, 

διαφυλάττοντες τὸν ἀρχαῖον καὶ ἀκατάσχευον βίον. 

Καθόλου δ᾽ ἐν τοῖςτόποις αἱ μὲν γυναῖκες ἀνδρῶν, οἱ δὲ 

Ηολλα- 

10 χις γοῦν φασιν ἐν ταῖς στρατείαις τὸν µέ ἵιστον τῶν Γ)α- 

ή ΑΝ / κ ο) / λ 3 / 

ἄνδρες θηρίων ἔχουσιν ευτονίαν χαὶ ἀλκήν. 

λατῶν ὑπὸ Λίγυος ἰσγνοῦ παντελῶς ἐχ προκλήσεως µο- 
κά ς Δ ο Υ. 

(2) Ὁπλισμὸν δ᾽ ἔχουσιν οἵ 
Λίγυες ἐλαφρότερον τῶν Ῥωμαίων τῇ κατασχευἩ: σχε- 

πάζει γὰρ αὐτοὺς παραμήχης θυρεὺς εἰς 

νομαγήσαντα ἀνηρῆσθαι. 

Ν 

τὸν [ αλατιχὸν 
ΔΝ Α / Δ Ν / 

16 ῥυθμὸν δεδημιουργηµένος καὶ γιτὼν συνειλημμένος 
.ω Δ λ α Ρο / 

ζωστῆρι, χαι περιτίθενται θηρίων δορὰς καὶ ξίφος σύμ- 
ν 9) ». ου ο Δ ᾿ 5 τν ο». / 

µετρον’ τινὲς δὲ αὐτῶν διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῆς Ῥωμαίων 
5 / ”ὖ μ 

πολιτείας μετεσχημάτισαν τὸν ὁπλισμόν, ἐξομοιοῦντες 
οὃ ὧν ᾽ λ Ν 

ἑαυτοὺς τοῖς ἡγουμένοις. (8) Ορασεῖς, ὃ᾽ εἰσὶ καὶ γεν- 
ὡ « - : ος 

Ὦὸ ναῖοι οὐ µόνον εἰς πόλεμον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς ἐν τῷ 
μ / 313 / 

βίῳ περιστάσεις τὰς ἐχούσας δεινότητας. ᾿ἡμπορευό- 

ενοι γὰρ πλέ τὸ Σαρδό αἱ τὸ Λιθυκὸν πέλα- µενοι γὰρ πλέουσι τὸ Σαρδόνιον καὶ τὸ Λιθυκὸν πέ 
{ ο / γος, ἑτοίμως ἑαυτοὺς ῥίπτοντες εἰς ἀθοηθήτους κινδύ- 

λ ο ου ο) / 
νους. Σκάφεσι γὰρ χρώμενοι τῶν σχεδιῶν εὐτελεστέ- 

- - Δ ρω / 

1δ ροις καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς κατὰ ναῦν χρησίμοις ἠχιστα 
/ λ -ω ’ 

χατεσχευασµένοις, ὑπομένουσι τὰς ἐκ τῶν γειμώνων φο- 

θερωτάτας περιστάσεις χαταπληκτικῶς. 
/ ον σ .. 3 ν λ -ω σαι ὁ ο 

ΧΙ,. Λείπεται ὃ ἡμῖν εἰπεῖν περὶ τῶν Τυῤῥηνῶὣν. 
κο Δ / / 

Οὗτοι γὰρ τὸ μὲν παλαιὸν ἀνδρείᾳ διενεγκόντες χγώραν 
η / λ λ 

80 πολλην χατεχτήσαντο χαὶ πόλεις ἀξιολόγους καὶ πολλὰς 
ν ο / 

ἔχτισαν. "Ομοίως δὲ καὶ ναυτικαῖς δυνάµεσιν ἰσχύσαν- 
/ λ ὴ] 

τες χαὶ πολλοὺς χρόνους θαλαττοκρατήσαντες, τὸ μὲν 
ο / 

παρὰ τὴν Ἰταλίαν πέλαγος ἀφ᾿ ἑαυτῶν ἐποίησαν ἙῬυῤ- 
ο Δ Ν Ἂ 

ῥηνικὸν προςαγορευθῆναι, τὰ δὲ κατὰ τὰς πεζικὰς ὃυ-- 
/ / 2» -. 

4δ νάµεις ἐκπονήσαντες τήν τε σάλπιγγα λεγομένην ἐξεῦ- 
λ 3 λ ιά ο 9 / ρον, εὐχρηστοτάτην μὲν εἲς τοὺς πολέμους, ἀπ᾿ ἐχεί-- 

δ᾽ Ε] θε Τ που / / Ἀ ἃ ια ου-- 
νων δ᾽ ὀνομασθεῖσαν Τυῤῥηνήν, τό τε περὶ τοὺς ἡγ 

/ λ / 

µένους στρατηγοὺς ἀξίωμα κατεσχεύασαν, περιθέντες 
.. / ς 65 / Ν / 3’ / λ 

τοῖς ἡγουμένοις ῥαθδούχους καὶ δίφρον ἐλεφάντινον καὶ 
.. / Ν / 

40 περιπόρφυρον τήθενναν, ἔν τε ταῖς οἰχίαις τὰ περί- 
λ ο» νι. οἵ ο 

στφα πρὸς τὰς τῶν θεραπευόντων ὄχλων ταραχὰς ἐξεῦ-- 
ο κ .. / 

Ρον εὐγρηστίαν' ὧν τὰ πλεῖστα Ῥωμαῖοι μιμησάμενοι 
/ / μὴ λ 

καὶ πρὺς τὸ χάλλιον αὐξήσαντες μετήνεγχαν ἐπὶ τὴν 
, λ / Δ 

ἰδίαν πολιτείαν. (5) Γράμματα δὲ καὶ φυσιολογίαν καὶ 
- λ Ν Ν 

46 (εολογίαν ἐξεπόνησαν ἐπὶ πλεῖον, καὶ τὰ περὶ τὴν κε- 
/ ιά / 

ραυνοσχοπίαν μάλιστα πάντων ἀνθρώπων ἐξειργάσαντο. 

Λιὸ καὶ µέχρι τῶν νῦν γρόνων οἱἵ τῆς οἰκουμένης σγε- 
ἃ ν , Αν δεν 1 . 

δὸν ὅλης ἡγούμενοι θαυμάζουσί τε τοὺς ἄνδρας χαὶ κατὰ 
- .». / ’ 2” ον ἃς ον 

τὰς ἐν τοῖς κεραυνοῖς διοσηµίας τούτοις ἐξηγηταῖς γρῶν- 
λ / / εί / 3 50ται. (9) Χώραν δὲ νεµόμενοι πάµφορον, χαὶ ταύτην 

.ω ἐ / ” ” / 3 
ἐξεργαζόμενοι, καρπῶν ἀφθονίαν ἔχουσιν οὐ µόνον ἄρ- 

.ω Δ 3 μ Π λ 3 / 
χοῦσαν πρὸς τὴν διατροφήν, ἀλλὰ καὶ προς ἀπόλαυσιν 

Ν 

Παρατίθενται γὰρ δὶς 
να τς “” Ἆ ν.- Ν 9 μολ νε, 

τῆς ἡμέρας τραπέζας πολυτελεῖς χαὶ τἆλλα τὰ πρὺς 
δα Νιλ καὶ τουφὸν ἀνήχουσαν. ] ρυφη η 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΙΙ 115. ν. - 
219) 

ἰαηί, οἱ οἰοτίρις 1 πα{{5 γοηίγος τερ]οηί, αἱ ποτά {ο 
πα βἡΗφο[πηίς ἀοοναπα Οτο] οἱ ΙΡογο ἱμαθοσςσα, οἲξ, 

ἵπη 

(6) 
Χοσία Τ αρτῖς οαραηί, ταπία8 φαἱάσπι ἵπ οαα]ΐς. φαἰρησάσηα 

γαρις ααξ (ασαηία, αἰρταίπχαῦα γόνο {η αρίρας οοηραγίς 

οἱ δρο]αμοῖς α παίηνα {αοΐ5, απ. ἰθοίΗΠα. ΠΠ] οΟΠΙΠΙΟΚΙΠΙ 

Γγ0ενε (πεση{. (6) Δά απο πιοάυπα οἵαπη οοίονα (ιο (ση, 
ῥι]δόα Ἡ]απη νἰνοπάϊ ΠΙΟΓΘΠΑ οἱ ἱπουμά(απη οΏφογναηίος. 

μνεγ[εν αἱ ἀἴσαπα, ἠὶς η ]οοῖς γίτογωπα (ομηίπας, οἱ πα ΤΙΙΠα 

Υπ ἳ τοραχ μαρομί οἱ φἰτοηαίαίοπι. Ἰάδοσιο ἴπ Ὠο]ῖς 5ρο- 
ΠΠηΘΤΟ νο] παχΙμχαπα ἰπίθυ ααἱἱος α Τήσηγο Ρογό1 δη στα- 

οἱ οκ Ῥτογοσα(ίοπο αἆ ΟΡΓ{άΗ1ΟΠ. κἱποι]αγα ΡΥΟΡΙΓΑΠΙ 

«ρα η(υ6 6556 πηθιηοταηί, (7) Ανηιαζηνα 1ρ5ίς ο5ἱ Ιονίογίς 

Βου{ο οπ η οΡίοησο, αά Πιο η 

ζα]μομ οοη[ογη]αίο, ῬγοίοραπίΗς, (απίόαπηαθ Ῥα]ί6ο 5ο- 
Οπαί, ΕοῦάΓΗΠΙ 4ποΓπο ρο]]ος σος{αη{ 6Η5ΟΠΙΩ116 ΠΙο({ο- 

κου! {άηλοη. Ῥογ οοηβθἰαάἴποπα ο οἴν]ίαίο 

Ἠοηλαπα ρη]βόδΙὰ ἄΓΗΟΓΙΙΠΗ {ΟΓΠΙΚΗΗ ἱπππλ {αγ {, 4 0ΠΗΙΠΟΡΙΗΙ 

η {απίος ου] 11. (8) Αιάασθς δμί οἱ {ογίος ποι. {ΓΙ 

ἱῃ Ῥο]ἱο, 5ο αἲῑ 4ποφαο γἱία οαδίρας ρογίοι]οςίς. 

αρραταία5 άμα Πομηση]ς. 

ΟΓΟΠΙ, 

Νερο- 

ἠαπάϊ επἶπι (μάἱο βατάσπη οί ήργοσπι ρο]ασας πανίσαη{, 

στο οχἰγοπηῖς 8656 ρεγίοι]ῖ5 οβ]δοίαηίος. Βόαρμῖς οΠη γἰ- 

µοπίρας αυ πίαν απ αΏ νη]σαγος δαπί Ππαγ]οι]ῶ, που ΠἱαΡΗΠΙ 

οοπηηιοΚἰίαίε παν Ίατη Ἱηςίγασεἶςς η απίθις {αῦπθη στα γἱβδίπ]α 

(οπηροίαίαπη. ἀῑδοπίπιίπα, ααθά παπα οδί, δαμ]γο Πο Υο- 

ποηί. 

ΧΙ,. Ῥοδίαί αἱ 4ο Ἐγιγμεπίς ἀϊσαπιας. Ηί αποπάση 

(ον μιάἶηο ργα)οἙ]εηί65 πιαση η {6υσορ ἐγασίαπη ουοαραγυηί, 

ππμ]{αδα 116 οἱ οο]ερτος οοπαἀἰἀετυηί ατῤθς. ΟΗἱη οἱ ο]αβίριις 

Ρο]οπίες αι πιαγῖς ΙΠΙραΓΙΙΠΗ {ημείς 6ἱ π]αγθ Πα]ία δ1Ρ]6- 

οἵαπι ΈΤγτΠοΠΙΠΙ 4ος 50 ποπιίπο αρρο]αταπ{. Ηί Ιπίου 66- 

(ε'α, φαἱρας ροάθβίγεα πηἶαπα οχσοἰασγα, {πραιη Υ6ρονο- 

ταπί αἆ ρθ]]α. αΜΗΙβδίπιαπα, απ Έγττηθπα ἴπάο γοσαίαν. 

Βιιπηηῖς οχογοἰίπαΠα ἀπ δα5 Ίου 1ρ5ο πηα]ορίαίεια σοηο]ία- 

ταπί{, ααοά Ποίουας οµπα [α5οἱρα5 οἱ 5ε]]απῃ οαγ]6η1 οχ οΏογο 

{οσαίηαια Ῥιτρυτα Ῥγίοχίαηι 15 αἀἀϊάσθτο. ἘΤοΟΠΙογΙΠΙ 

4πούπθ ρογ{ἶόις αἲ αγοτίεπά πα (ατρα. 6ογγογΙ οἱ οΠἴθῃ- 

{ατα ϱἰγδρ]ίας αἱ πλο]θδ[ῖα5 ρογοοιηπιοάας ἱηγεποτυπί, Φ10- 

γα Ρ]ογασαθ ἰπη(αἰἶ Πουλαπί η. 6ααπ1 Τγαηβ]αία τοπηραΡ]- 

οσα αἆ ΦΙΠΙΙΙΑΠΙ οἱασαηΙαπα ῥτογσχοιθ. (2) ΠΗίοίς νοτο 

οἱ Ππρηϊηιί5 παίαγα αό ΤΠ ἀΙγίπαγαπα ρογ5ογ{α {οί ριατ]- 

πΙΠη θά ἱππρεπάσγη{, (απΙπαΠα οΏδειγαζἰοηί ϱΓ05 οι- 

οἵ5 ππον{α[ἴθια5 ΙΙΠΠΊΟΡΟΓΕ {η{οιΙ.  Θμαρτορίοι ηας αἴσ]- 

ΠΠ Οίαίο {ος Ῥτορο οτβῖ5 πιοάσγαίοτος 05 γίτος αἁπῃ]- 

γαπίαν, οἱ ΡγοἱβίοτΙ Πα. ρε Γαηλίπα οβίεηίογυµα. Πη{ογρτοίί- 

Ῥα5 5 αὐαπίαν. (3) Ου) απ{οηα {ογγαήα ἱπεο]απί υρθυΓί- 

ΙΠΔΙΑ, Θ4ΠΊ416 Ρτοῦο οχετέθαΠΕ, Ιαγβίδδίπιος Ιπάα βασίι» 

Ρροιοἱρίαπῖ, απ Πο 1ποο αἲ πιἰγσαΙοπαπο θαβιοδίε, 

ΥοΓΙΠΗ οίαπα αἆ γοιαρίαίο» οί ἀθ[ίοῖας πα 1. οοπάπσαη{, 

ΒίΦ ομίμι η ἀῑς Ππεηδα5 αὐογμαπί ορίρατας, οο{οίπηπε 
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εὖν ὑπερθάλλουσαν τρυφὴν οἰχεῖα, στρωμνὰς μὲν ᾱν- 

θεινὰς κατασκενάζοντες, ἐχπωμάτων ὃδ᾽ ὃν παν- 

τοδαπῶν πλῖθος καὶ τῶν διακονούντων οἰκετῶν οὐκ ὀλ- 

γον ἀριθμὸν ἠτοιμακότες' καὶ τούτων οἵ μὲν εὐπρεπεία 
ἐσθῆσι πολυτελεσ ἢ κατὰ 

(4) Οἰκήσεις τ 
” / η / 

δαπὰς ἰδιαζούσας ἔγουσι παρ αὐτοῖς οὐ µόνον οἳ θερᾶ- 

ον δ) 

διαφέἑροντές εἶσιν, οἳ 
δουλικὴν ἀξίαν χεκόσμηνται. 

τέ ραις 

τε παντο- 

ποντες, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐλευθέρων οἱ πλείους. ΙΚαθόλου 

τὴν μὲν ἐκ παλαιῶν χρόνων παρ᾽ αὐτοῖς ζηλουμέ- 

νην ἀλκὴν ἀποθεθλήκασιν, ἐν πόνοις δὲ χαὶ ῥᾳθυμίαις 

ἀνάνδροις βιοῦντες οὐκ ἀλόγως τὴν τῶν πατέρων δόξαν 

ἓν τοῖς πολέµοις οσοι (6) ΣῬυνεθάλετο δ) 

αὐτοῖς πρὸς τὴν τρυφὴν ο οὐχ ἐλάγιστον καὶ ἡ τῆς χώρας 
ς 

ἀρετή" πάμφορον γὰρ χαὶ παντ 

[γώραν] τος καρποῦ πλῆθος ἀποθησαυρίς ουσιν. 

Καθόλου γὰρ ἡ Ἑυῤῥηνία παντελῶς εὔγειος το) πε- 

δίοις ἀναπεπταμένοις ἐγκάθηται χαὶ βουνοειδέσιν ἄνα- 

ελῶς εὔγειον νε. όμ.ενοι 

/ ε ο ο 
δτήµασι τόπων διεέληπται Ύ γε ος ας Ώξ ο 

τρίως ἐστὶν οὐ μόνον κατ ὰ ον χειμερινην ὥραν, ἀλλὰ 

χαὶ χατὰ τὸν τος θέ Εμ δα 

ΧΙΙ. Ἐπεὶ δὲ περὶ ὂ προς 
ἴ 

όρος χαὶ τῆς πρὸς 
{η 

ο 
Ὅ 

κάρς έτους. νενευχυίΐα 
/ 

χατὰ τὸν εαν νήσων 
Ὃ ο το Ἐρα ισωτ ο ὃν τα” μεν περὶ τῶν κατὰ τὴν μεσημθρίαν νήσων, τῶν εν 

κεανῷ τῆς Ἀραθίας τῆς πρὸς ἁδτοη, χεχλιμένης καὶ 

(5) Ἡ μὲν 
σπιν) 

γὰρ γώρα 7 πολλαῖς χώμαις χαὶ πόλεσιν ἀξιολόγοις χα- 
5 

[), ἓν επ 
ῃ 

προκοριζούσης τη καλουμένηῃ Κεδρωσίᾳ. 

”-. δν / 

τοιχεῖται 2 χαὶ τού των αἳ τὶ χ9ψ. ὅτων αςιολογων 

απ υκαο αἳ δ) ἐπ πὶ γεωλόφων ἢ πεο δίων καθίδρυνται’ 

ἔχουσι δ) αὖ τῶν αἳ ο... βασίλεια κατεσχευασµένα 

πολυτελῶς, πλΏθος οἰκητόρων ἔχόντα χαὶ χτήσεις ἵκα- 

νᾶς. (5) Πᾶσα δ αὐτῶν Ἡ χώρα γέμει θρεµ.µ.άτων 

παντοδαπῶν, καρποφοροῦσα καὶ νομὰς ἀφθόνους ” παρε- 

Ἰομένη τοῖς βοσχήμασι" ποταμοί τε πολ) οἱ διαρῥέου- 

τες ἐν αὐτῇ πολλὴν ἀρδεύουσι χώραν, συνε 

Διὸ χαὶ τῆς - 

ργοῦντες 

πρὸς τελείαν αὔξησιν τῶν καρπῶν. 

ξίας ἡ πρωτεύουσα τῇ ἀρετῃ προςηγορίαν ἔλαθεν οἳ- 

κείαν, εὐδαίμων ὀνομασθεῖσα. (4) Ῥαύτης δε 

τὰς ἐσχατιὰς τῆς παρωχεανίτιδος χώρας ααπαντικρὺ 

νῆσοι χεῖνται πλείους», ὧν τρεῖς εἶσιν ἄξιαι τῆς {ς ἵστορι- 

χῆς ἁαγραφης, μία μὲν Ἡ προζαγορευοµενη ες 

χαθ᾽ ἣν οὐκ ἔξεστ ι τοὺς τετελε ευτηκότας θάπτειν, ἕτέρα 

πλησίον τούτης, ἀπέχουσα σταδίους ὡς ἑπτά, εἰς 

τὰ απ Ὁ τῶν ἀποθανόντων ταφῆς 

χατὰ 

δὲ 

ἣν κοµίζουσι 

ἀξιοῦντες. Ἡ δ᾽ οὖν Ἱερὰ τῶν μὲν ἄλλων χα Ρον 

ἅμοιρός ἐ ἐστι. φέρε ει δὲ λιθανωτοῦ τοσοῦτο νο. ὥςτε 

διαρχε εἴν καθ᾽ ὅλην τὴν οἰχουμένην πρὸς τὰς τῶν θεῶν 

τιµάς: ἔχει δὲ καὶ σμύρνης πληθος διάφορον καὶ τῶν 

ἄλλων θυµιαμάτων παντοδαπὰς φύσεις» παρ: εγομένας 
« ον α / ο -- 

πολλὴν εὐωδίαν. (56) Ἡ δὲ φυσις ἐστὶ τοῦ λιθανωτοῦ 
/” ΦΔ) ο 3 ΝΔ 

χαὶ ὃ χατασχευὴ τοι ιάδε᾽ δένδρον ἐστὶ τῷ με ἓν μεγέθε ' 

σπα τη 

η 

/ ο 
Ι 

ο” ) 

μικρόν, τη δὲ 7 προςό .. ι τῃ ἀκάνθη τῇ 
υ / ιν 

λευκη παρεµ.φερές, τὰ ὃ ο τοῦ τα ὅμοια 
- . / Δ 

θνομαζοµένη ἰτέα, καὶ τ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ 10) ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. ΠΜ. {563.364.) 

Ἰαυ 16η] οἱ [αδίαπι Ῥογίποηια αἀμίροπί; είτασυ]α {οχιμά 

ορια Ποπίρας Ἱπερειδα; αγδοηίροταιη αἷς Ῥοσµ1ογΠι Ίῃσθης 

οορία εδἰ οἱ ταγείας; [απιίανίαπι οἴἶαπι ΠΙηΙςίΓΟΓΙΗΠΙ ΠΟΠ 

εχίσιιας ἵπ Ραταίο θ5ί ΏΠΠΙσΓΗ5 : 4ΠοΓΗΤΩ αλῖ (ογΗ102 ἆθορια 

εκοσ]αηί, αΏ 5αη){ποδίοτθ, άπάΠ1 Ῥτο θογνΗ] οοπά(ῆοπα, 

γοδΕία εχοτηα(ἶ δυπ{. (4) Βεεγείο αὐ ας αἱ πιπ]Ηρ]]σθθ 

Μαβιίαίοηςς ἔππι 5ογνί5 υπί {απα Ιπσομαογαπη Ρ]εγίκαιο: 

τί ραιος ἀἴσαπα, αρ]εσία, παπι {πι οχογοιονγαμέ, υἰγαίο, 

ἵῃ οοπηροίαοπίρα5 εἰ ἱσπονία ἀερεπογί γἱίαμι εχἰρυη{. Τά60- 

ας ΠΟΠ ΠΙΙΓΡΙΠΗ οδί, ααοά πια]ογατῃ ἵηπ Ὀε[ίς σἱοηίαπι απηῖ- 

5ογυη{. (0) Νας πΙΠΙαπη αἲ ἹάχάπΏ εἶς 5ο]ἱ γΙγίας οοη(θνί. 

Ἠερίοπείη απίπῃ ἴεπεπ{ (ογΗ ἡβείπιαϊη εί ορμηῖς σ]ερῖς Ρτα- 

ἀῑίαπι, εκ Ύαπαά ομιπῖς σοποινῖ5 ἠασίας τοεοπάμηί. Είατίια 

ευ (Φομπα[έαίο πι ορᾶοης ἵογια, Ἱπ Ἰαΐο ΡαίεπΗΡιις 

όαπιρίς τουμπηΡΙ!, αἱ εἰἰνοδίς οοΗναβ, αγαοπί {απιοη 140- 

ηοίς , ἀῑδ[ίησία οδί. Ἠππποις εἰίαπι πηαάϊοστῖ, πο μίρθιΠο 

5014Π1 {6ιηροΓα , 56 εἰίαπα αδἰίνο τἰσαίαγ. 

ΧΙ. ῬΡοβιαΙΒΙη ε’δο ἴ6γτας αἆ οὐοἴάεηίεπη 5185 οί Αγοζώμι 

βροοίαπίας ΙηΣμ]αδήπε Οεεαπί ογα(ἴοηε ποδίτα ρεγαρτανίης, 

πηογ]άῑαΙ 4ποσαθ 1ηβι]ας ἵπ Οσεαπο Αταρία αἆ οτίαπι Υεί- 

σοη{ΐς οἱ ἀαεἀτοδία, αααπι γοσαπέ, Επί πια θἱησα]α τη Ρεί- 

2) 

ομδουῖς (οσα εηία{α!’ 

Ιαδίταρίπνας. Ἠαρίο Ί]α ρασίς τηπ]5 ορρἰἀϊδααα ποῦ 

Ξ6410ΓΙΠΙ Ρα15 ἵπ εὐ]]ς αρβσοιίρας ἶ8- 

σε, Ρρατς η οο]ήρα5 ααί εαπηρίδ. Ὀερίαπι πιαχίπι τερῖας 

λαῦοηί πιαση]βσορ οχδἰαοία5 ΠιᾶδηςΙηάπε Πμαρ[αίοταπη {το6- 

ααεπίίαπα οἱ ορίαπι (αομιαυνη.  (ϐ) Τοίας 1]]ο ασε Ροςο- 

τίομς αριαπάαί οὐηηί5 βοιθτί5, εἰ (ασοίαςδ Ιατϱα ῬρτοάμοΙ!, 

στορίρις οίαηα εἶ ατπιεης ρᾶδόαα α[αίπα θαρηηἰδίγαί, 

Ροι υπ οαΠΩ ΠΕΟΣ ΠΙΙΙ, Ὀεμίσηασπε ἴοιγα Π]σδαἴΙοπθ 

αἆ ροι[οσία ἠπασίαππα ἱπογοπιεηία ραπ] οοπάσεπηέ, 

Ι46ἴγοο Ρατ ία Αταθίω, ααθ Ῥοπ[αίο οοίετας αηίεσεαΙ{, 

(4) Δά εχκ- 

(γοπηίαίος Ἠι]α5 οοπίγα Πίοτα]επι Οέθαπί ΟΡΔΠΙ 6ΟΠΙΡΙΗΤΟΡ 

Έο]ίχ Ίπάο οοηναπ]αη{] 54Ώο6 ποπαίπε αρρειιαίαν. 

{ηςιι]ο αοθηί :. απατάπ1 {165 μἰςίοίσα το]α[ίοποα ἀἴσηω υη{. 

Ῥιϊπία τοσαϊατ ὅασα, ἵπ αι Πογίποξ βερε]ί ποία. 

Α]ίσια πο Ῥιουα]. αΏ. ἰδία, δορίεπι οἰναίει δίαάϊα ἀῑδίαί, 

ἵπ απαιΏ. οπάατενα οχδἠποίογαΠλ ἀεροτίαία δερυ]αγ ἵτα- 

ἁμπί.  Θασγα οἱ5ο αλίς απἰάεπι Εηο ρα ἀοείμαία αεί, 

τὶς Υογο ἰαηίααι σοη{ εορίαπα, αξ αἆ οπογες ἀεοτυῖα ρεν 

ἐοίππι ου Ώθιη ἵοιταγαπη α(βοίαί. ΕχΙπιίαπα 4ποβπε ΠΙΥΗ- 

τη οορίαα αρα, οθίοτογαπ]άπο ατοπιαίαπα γαπία ργοάυΟς 

(5) 
ΑΙΡΟΓ 

σοηετα, «πο Πίσηθιη 4ο 5ε [αρναη[ίαπα εχδρίταηί. 

Ναίυτα {πανῖς οἱ οο]]εσίίο αἆ Ἠαπο 5ε π;οάση Ἠαβοί. 

οδί ραςῆ]α, ανα. Ἐσγριογαπη βρίμ αἀδρεσία βΙηη]]]5., {α- 

Παφιιο ςαἰίεῖς το[οιῖ. ἘΙΟΓΕΙΗ αεί ααγαὶ οο]οιίς. Ἐκ Ἰη]α5 



(064, 505.) 

σοειδέ. ὍὉ δὲ λιθανωτὸς ὃ γινόµμενος ἐξ αὐτοῦ ὁπί-- 
ς ”λ / Ὢ ΤΕ οἱ .. η ; 

ζεται ὡς ἂν δάκρυον. {6) Τὸ δὲ τῆς σμύρνης δένδρον 
ο /’ μ] ο / ΔΝ λ ’ ” /’ 

ὅμοιον ἐστι τῇ σχίνῳ, τὸ δὲ φύλλον ἔχει λεπτότερον 
/. λ .ω ω 

καὶ πυχνότερο.. Ὀπίζεται δὲ περισχαφείσης τῆς γῆς 
κω ο λ οο -ω ο 

6 ἀπὸ τῶν ῥιζῶν, καὶ ὅσα μὲν αὐτῶν ἐν ἀγαθῃ γῇ πέφν- 
χεν, ἐκ τούτων γίνεται δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ., ἔαρος χαὶ 0έ- 

λ λ 2ς) 3 λ 5 / αλ Δ ο 
ρους’ καὶ ὁ μὲν πυῤῥὸς ἑαρινὸς ὑπάρχει διὰ τὰς δρό- 
σους, ὃ δὲ λευχὸς (Ερινός ἐστι. Τοῦ δὲ παλιούρου 

συλλέγουσι τὸν καρπόὀν, καὶ γρῶνται βρωτοῖς καὶ ποτοῖς 
Ν Δ Δ / Δ ς / 5 η 

10 καὶ πρὸς τὰς χοιλίας τὰς ῥεούσας φαρμάκῳ. 

ΧΙ.Π. Διήρ. δὲ τοις ἐγγωρίοις ἡ ώ ὺ »Διῄρηται δὲ τοῖς ἐγχωρίοις ἡ γώρα, χα 
’ ΄ -α ο / Λ ” / ὔ λ -ω 

ταύτης ὃ βασιλεὺς λαμθάνει τὴν κρατίστην, καὶ τῶν 

καρπῶν τῶν γινοµένων ἐν τῇ νήσῳ δεκάτην λαμθάνει. 

Τὸ δὲ πλάτος τῆς νήσου φασὶν εἶναι σταδίων ὥς διαχο- 

16 σίων. (5) Κατοικοῦσι δὲ τὴν νῆσον οἵ καλούμενοι Παγ- 
χαΐοι, χαὶ τόν τε λιθανωτὸν καὶ τὴν σμύρναν κομίζουσιν 
εἰς τὸ πέραν καὶ πωλοῦσι τοῖς τῶν Ἀράδων ἐμπόροις. 

παρ᾽ ὧν ἄλλοι τὰ τοιαῦτα φορτία ὠνούμενοι διαχουί- 

ζουσιν εἰς τὴν Φοινίκην καὶ κοίλην Συρίαν, ἔτι δὲ Αἴ- 

50 Ύυπτον, τὸ δὲ τελευταῖον ἐκ τούτων τῶν τόπων ἔμποροι 

(8) "Ἔστι δὲ 
τν 3 ο. {3 ο ο 3 2. 

καὶ ἄλλη νῆσος µεγάλη, τῆς προειρηµένης ἀπέχουσα 

αν “ 3 ο 2 3 / α 

οιακομ.ιςουσιν εις πασαν τὴν οικουμ.εν ην. 

/ / 3 λ Ν σ/ / πο ὨὮ 3ν οσο 

σταδίους τριάκοντα, εἰς τὸ προς ἔω µερος του Ἑαχεανοῦ 
Δ 

Ἀπὸ γὰρ χειµένη, τῷ µήκει πολλῶν τινων σταδίων. 

36 τοῦ πρὸς ἀνατολὰς ἀνήχοντος ἀκρωτηρίου φασὶ θεω- 
ν ὴ λ 3 ον λ αι ὧν ὰ λ / ϱ ο Ν ης 

ρεῖσθαι τὴν ᾿Γνδικὴν ἄέριον διὰ τὸ μέγεθος τοῦ διαστή- 
ας : 

µατος. (4) Εχει δὲ 
ο ο. α/ 

ἱστορικῆς ἀναγραφῆς ἄξια. 
ο» ς 3 

τόχθονες μὲν οἵ Παγγαῖοι λεγόμενοι, ἐπήλυδες δ᾽ Ω- 
(5) Πόλις 

σω / λ 

δ) ἐστὶν ἀξιόλογος ἐν αὐτῆ, προςαγορευοµένη μὲν Πα- 

νάρα, εὐδαιμονίᾳ δὲ διαφέρουσα. Οἱ δὲ ταύτην οἰκοῦν- 

τες καλοῦνται μὲν ἵχέται τοῦ Διὸς τοῦ Τριφυλίου, μόνοι 

ΛΙ ο ες 
ἡ Παγχαία καθ) αὑτὴν πολλὰ τῆς 

- ο 3 λ 

Κατοικοῦσι δ) αὐτὴν αὖ- 

.ω . ο-ω 

90 χεανῖται καὶ Ἰνδοὶ καὶ Σχύθαι καὶ Κρῆτες. 

1 μα) ο» Ν / / 3 / 3 / 

ὃ) εἰσι τῶν τὴν Παγγαίαν γώραν οἰκούντων αὐτόνομοι 
ο. 5 / 1 ” 2 ολ ῃ ο 3 λ 

36 χαὶ ἀθασίλευτοι. Άρχοντας δὲ καθιστᾶσι κατ᾿ ἐνιαυτὸν 
- τά δὶ / ον 3 3. ’ τν ος λ 

τρεῖς' οὗτοι δὲ θανάτου μὲν οὐκ εἰσὶ χύριοι, τὰ δὲ λοιπὰ 
λε ο) Δ / λ 

πάντα διακρίνουσι’ καὶ αὐτοὶ δὲ οὗτοι τὰ μέγιστα ἐπὶ 
” / 3 μ αλ ὅ ο” / 

τοὺς Ἱερεῖς ἀναφέρουσιν. (6) Ἀπὺ δὲ ταύτης τῆς πὀ- 
3 { ή ς ση [ὰ λ λ τ - λί 

λεως ἀπέχει σταδίους ὡς ἑξήκοντα ἱερὸν Διὸς Τριφυλίου, 
ψ / /9 / να τη 

40 χείµενον μὲν ἐν χώρα πελιάδι, θαυμιαζόμ.ενον δὲ μάλιστα 
Δ λ / οω 

διά τε τὴν ἀρχαιότητα χαὶ τὴν πολυτέλειαν τῆς κατα- 
- ον δος / η 

σχευῆς καὶ τὴν τῶν τόπων εὐφυΐαν. 
7 κά Δ ο) / 

ΧΙΗΠΙ. Τὸ μὲν οὖν περὶ τὸ ἱερὸν πεδίον συνηρεφές 
ο . / / ΕΛ) 

ἐστι παντοίοις δένδρεσιν, οὗ µόνον χαρποφόροις, ἀλλὰ 
» Ξ / / κο : 

46 χαὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς δυναµένοις τέρπειν τὴν ὅρασιν. 
λ Ελὁ / - ο “α. λ / 

Κυπαρίττων τε γὰρ ἐξαισίων τοῖς µεγέθεσι καὶ πλατά- 
/ / 

νων καὶ δάφνης καὶ µυρσίνης καταγέµει, πληθύοντος 
ή λ .. 

τοῦ τόπου ναµατιαίων ὑδάτων. (9) Πλησίον γὰρ τοῦ 
ο. ο / / Ἆ 3 

τεμένους ἐκ τῆς γῆς ἐκπίπτει τηλικαύτη τὸ μέγεθος 
ο Δ 3” μμ / . 

δο πηγἡ γλυκέος ὕδατος, ὥστε ποταμὸν ἐξ αὐτῆς γίνεσθαι 
/ {3 ; ο.) 3 λλὰ σον ον 

πλωτόν. "Εκ τούτου δ᾽ εἰς πολλὰ µέρη τοῦ ὕδατος 
/ λ / 

διχιρουµένου, καὶ τούτων ἀρδευομένων, κατὰ πάντα 
ο / .. 

τὸν τοῦ πεδίου τόπον συνάγχειαι δένδρων ὑψηλῶν πε- 

φύχασι συνεχείς, ἐν αἷς πλΏθος ἀνδρῶν ἐν τοῖς τοῦ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌὈΙΙ ΤΡ. ν. 2δἱ 

| οοτ{]ος Ιποῖσο 5ποοις Ιηδίαγ Ἰασγῖπια» εχς]αί, απὶ οδί {πης, 
(ο) ΜΥ αἲθου Ἰοηίϊδοῖ [ΟΓΠΊΑΠΗ Ἱπη(αίαν, 5ο (Ο]ἵππη Ἰνα- 
Ρεί (οπηῖα», ππασίηπιο οοπςἱραίαπα. Ἐ[ῄοσςα ΟΙΤΟΙΠΗ γαᾶΐσες 
ἵνα (4ο αΡ]ααπσατο ἀἴσαπθ), 5πόσα5 οππαηαξ. Ο πα) ἵῃ Ώομα 
Ροδίίῶ βαη{ ἴοινα, Εἱ5 αποίαηηϊς, νογο οοἶ]σοί οἱ ωρίαΐα, 
ΠΙΥΤΓΏΟΠΙ εχδιἠαπί.. ειπα απἱάσπα γα[α ο5ί ο ΤΟΥΘΠΙ; 964 
Ὡδ[ίνα αἴραπῃ λαβαί οοἸογοπι. Ρα σαοηπο ΦΟΠΊ6Η ϱο]- 

αβαπί, απσᾷ η ἄλθο Ροίπαιο αδαπα οἱ αᾱ γοη(τῖς ρυοβαγία 

| ΤΟΠΙΘΙΠΠΗ αἶς ρυῶρίαί. 

ο ΧΜ. Ῥϊνίκα ος [Πίου ρορα]ανο γορῖο,, οπ]15 ορίίπηα Ρα8 

τορί οξά1έ, απὶ οιαπι ἆς Εποίρας ἵηςα] ἀσσίπιας αοορί!, 

Τα Ππάίπενη εἶιι5 αἲ ἀποεπίογαπα 5ἐαά1ἡ πα ΠΙΘΗΦΙΗΓΠΙ 6ΟΠΙ]- 

ρυίαπί. ) Γαπι Ῥαπεμοί οοἰαπί, οἱ εἶνας οἱ ΠΙΥΙΓΑΠΗ, 

ἵη οοη(πεηίθΠ οκ 4ΥΘΓ5Ο ςΙ{αΠη ἀαροτίαία, πιογοα{ονί να 

εκ Αναβία ἀϊνοπάπηί; ἃ απἱρας αἰῆῖ πηογοος ο] ιδιο ἶ οοσγη(α8 

ἵῃ Ρμωπίσθη οαναππ(ιθ θγτίαπη οί Ἠσγρίππῃ ταηδυδοίθης : 

εἴ οχ Ίουῖς Η]ἱ5 {αάσνη Τη αΠΙγΘΓΘΙΠΗ ο ΏθΗ1 α ποσο( Ἰαίογίβας 

ἀἰδίαβυπίαν, () Ῥταίον Ίας αἰία 4ποαπθ Ἱπδη]α δὲ απῃ- 

Ρ]α, μΗρίηία εἰαάς αὔ θα, απαπη ἀῑχίπηας, τοηιοία, ἵπαιο 

ο{ομία[ί ΟεθαΠὶ ρατίε δἶία, πΙΠογΗΠΗ Ἰοησί{άἶπο ς(Δ41Ο ΥΠ. 

Ῥο Ρνοιποπ{ονῖο οπίπι αἆ οἱθηίεπα 5οἶομι Ρογγθοίο Ππάἶαπα 

απαδί περι]οβαπ, ρτορίου ΙπΙππεηδαπα Ἰοέογαπι ἀῑδίαῃ- 

Παπα, οοηδρἰοί (ογαπί. (4) δαπί αίσπα ἵπ Ῥαπουαα 

ΡΙαγίλα, σπα», αἱ Πἱκίον]οί πιεπιονίῶ ]α ργοᾶσηί, ΠΙΘΓΘΠ{ΗΓ. 

Παρίίαπ{ θα) Ιπάΐδεπα,, απἱ Ῥαπολαί ποπηϊπαΠίΗΣ, αἄγοπω 

Ργωίσγοα ΟὐραπΙ(ῶ, π6ς ποῦ 1Π4ἱ, ΟΓείεηςος ας δογίμα». 

(6) ΟεΙοριίς ἵπ οα 105 οδί, ΡαπαΓαΠη 1ρδί Υοσαπέ, [ο[ο]ίαίο 

| πι]! οοπσεάεης.  Ο1νες οἶα5, απ δουἱς ΤηΙΡΙΗΥΙΗ 5αρρ]ίσες 

ΠΟΙΗΙΠΑΠΙΗΣ, 5Η οχ ΡαπεμὌα) ἴποο]]5 ες γίναπί Ιοσίρας αὐς- 

απο τερῖο ἀοπαϊπαία.  Ῥνίπαῖρες απίθπη απο(απηϊς έτος οοης{]- 

{απές Ἱη ΠΟ ΓΙΤΩ ΙΑΠΊΕΠ Ροίΐοδίαΐα ποῃ 5πηΐ ρωπῶ οαρίία]ος, 

15 Ιπίενίπα οΠΠΟ[Ι5 εογΙη ]πά[οῖο φαβ]θοίϊ. ΕΙ ἱρῖ σια- 

(6) ΑΡ 

μας Ιίασιθ 190 δοχασίἰηία δίααἷα οἴγοῖίαν ἀῑδίαί ουίς ΤΠΡΗΨΙΙΙ 

τὶςδίπ]α απθθάαο αἲ 5αοεγάσίαπι σο]ορία τοίργιηί. 

Γ ΤοπΡΙάΠ1, Τη ρ]αη {6 οαπηροςίτῖ; απο ἴπ ππασπα Υθπογαβίοηθ 

| Παβσίας ἔππι οῦ γοίαςίαἴθιη » ἴαπι οϐ 5ἰγασίατα. πιασηΙΠοθη- 

παπα οἱ ]οοί ἱρδίας οοπιππο(Ιαίθη, 

ΧΙΗΠ. Ονοιπαςεί [απο ασατ οπληϊσαηῖς ατβογίρς ορηςῖ- 

115, ΠΟΠ πιοάο [Γαο(ενῖς, 5οᾷ αλῑῖδ 4ποσπα, σπα οΡ]δσία(το- 

Ώσπῃ οοι]15 Ρ’άῬθαπ{.  ΕκΙπιίον η ῃ πιαση (ιά τηῖς οαργοςςῖς 

Ῥιαίαπίδαπα, Ἰαμγ15 ἵπδαρος αἱ πγγίῖς αραπάαί : αἱ Ίοσμ5 ἴ]α 

Ῥεγεηηί {οἨΙ1η Ίγππρ]α 5οαϊοί. (9) Ῥτορο 54Η οηίπι 

16115 {οη5 ἀπ]οῖ ααπᾶ ἰαπία πιαση](αάἶπα οχ ἴθινα αΓ]- 

ρίί, αἱ Παπ1οἩ παγἰρίϊς αρίαπα ο[οίαί.  Τπάο ἵπ πηπ]ίας ρατίος 

απιπίμις αο γὶνίς ἀοάποίίδ, ἰοίας ἴ]α οαπαριις Πγὶραίατ, αἱ 

ορασσ ΡΓΟΟΘΓΑΓΙΠΗ αι ΏογΙῃ θγα οχονοςοπηί; ἱπ απἱΡιι5 

Φδία(ἶ5 {οπηροΓα πηᾶσηιᾶ Ιογ/ήΙΠὰ (γα θίία ἀορῖί, αγοπηἽαο 



σι 

10 

- επ 

ο] οι 

50 

40 

50 

-ω Δ .ω / κν 

. κο, τὸ μῆχος ἔγων δυοῖν 
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θέρους χαιροῖς ἐνδιατρίθει, ὀρνέων τε πλῆθος παντοδα- 

πῶν ἐννοττεύεται. ταῖς χρόαις διάφορα καὶ ταῖς μελωῳ- 

δίαις μεγάλην παρεχόμενα τέρψιν, κηπεϊαί τε παντο- 

δαπαὶ χαὶ λειμῶνες πολλοὶ καὶ διάφοροι ταῖς χλόαις 

καὶ τοῖς ἄνθεσιν, ὥστε τῇ θεοπρεπεία τῆς προςόγεως 

(2) ν δὲ καὶ 
τῶν φοινίκων στελέχη. μεγάλα καὶ χαρποφόρα διαφε- 

”/, κο 9 / ο» / 
ἄξιον τῶν εγχωρίων θεῶν φαϊνεσθαι, 

όντως χαὶ χκαρύαι πολλαὶ ἀκοοδούων δαΒιλεστάτην ψ Ἡ ] 
7 λ 

Χωρὶς δὲ 

πολλαὶ καὶ παντοδαπαί, 

. /' / 

τοῖς ἐγχωρίοις ἀπόλαυσιν παρεχόμεναι. 
/ .ω / 

τούτων ὑπῆρχον ἀμπελοί τε 
ω] Δ [4 "5 / Δ 

αἳ πρὸς ὄὕψος ἀνηγμέναι καὶ 
σεν - λ / 3 / Δ Ν 3 / ο 6 

ἠδεῖαν τὴν πρὀςοψιν ἐποίουν καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τῆς ὥρας 

ο / / 

διαπεπλεγµέναι ποικίλως 

ἑτοιμοτάτην παρείχοντο. 

ΧΙΙΥ. “Ο δὲ ναὸς ὑπῆρχεν ἀξιόλογος ἐκ λίθου λευ- 
τη Δ α Ἰ ο .) / 

πλέθρων, τὸ δὲ πλάτος ἀνά- 
ο / / ολ / . Δ νο, ς / 

λογον τῷ µήκει' χίοσι δὲ µεγάλοις καὶ παχέσιν ὑπή-- 

ρειστο καὶ γλυφαῖς φιλοτέχνοις διειλησµένοις ἀγαλ- 

µατά τε τῶν θεῶν ἀξιολογώτατα, τῇ τέχνη διάφορα 

καὶ τοῖς βάρεσι θαυμαζόµενα. (9) Κύκλῳ δὲ τοῦ ναοῦ 
ῃ υο 

λ ας, 5 ς / λ Ν ο ο 9 2 
τὰς οἰχίας εἴγον οἳ θεραπεύοντες τοὺς θεοὺς ἱερεῖς, δι 
κά ο ψ Ν λ / ο - 5 ατα ο 

ὧν ἅπαντα τὰ περὶ τὸ τέμενος διῳκεῖτο. Ἀπὸ δὲ τοῦ 

ναοῦ δρόμος κατεσχεύαστο, τὸ μὲν μῆχος σταδίων τετ- 
λ 

τάρων, τὸ δὲ πλάτος πλέθρου. (3) Παρὰ δὲ τὴν πλευ- 

ρὰν ἑχατέραν τοῦ δρόμου χαλκεῖα μεγάλα χεῖται τὰς 

βάσεις ἔχοντα τετραγώνους' ἐπ᾽ ἐσχγάτῳ δὲ τοῦ δρόμου 

πηγὰς ἔχει λάθρως ἐκγεομένας ὃ προειρηµεένος ποταμός, 

"Εστι δὲ τὸ φερόμενον ῥεῦμα τῇ λευχότητικαὶ γλυκύτητι 
ο / 

διαφέρον, πρός τε τὴν τοῦ σώματος ὑγίειαν πολλὰ συµ- 
/ .» / σ) / σιλ [ὰ Ν 

θαλλόμενον τοῖς γρωμένοις ὀνομαζεται δὲ ὃ ποταμὸς 
στ ο. / ος /. ο. ορ 
οὗτος ἡλίου ὕδωρ. (4) Περιέχει δὲ τὴν πηγὴν ὅλην 

ο / 

κρηπὶς λιθίνη πολυτελής, διατείνουσα παρ᾽ ἑκατέραν 
3) λ νὰ 3 / 

πλευρὰν σταδίους τέτταρας" ἄχρι δὲ τῆς ἐσχάτης κρη- 
3 3 λ ου 

πῖδος ὃ τόποςοὐχ ἔστι βάσιμος ἀνθρώπῳ πλὴν τῶν ἱερέων. 
τει) ο) ς / ο / λλω η: ο / ον / 

(6) Τὸ δ’ ὑποχείμενον πεδίον ἐπὶ σταδίους διακοσίους 
5 ο. ᾱ- αρ .ω 

καθιερωμένο ἐστὶ τοῖς θεοῖς, καὶ τὰς ἐξ αὐτοῦ προςόδους 
3 ον / 3 / λ ολ Δ Ξ 3 / 

εἰς τὰς θυσίας ἀναλίσχουσι. Μετὰ δὲ τὸ προειρηµένον 
α/ 3! 3 λ Γὰ ο. } / { - / λ θε κ. 3 

πεδίον ὄρος ἐστὶν ὑψηλόν, καθιερωμένον μὲν θεοῖς, ὀνο- 
ο τω Ν / γ ὃς 

μαζόμ.ενον δὲ Οὐρανοὺ δίφρος καὶ Τριφύλιος Όλυμπος. 
ο. Δ / 

(6) Μυθολογοῦσι γὰρ τὸ παλαιὸν Οὐρανὸν βασιλεύοντα 
ο-ω ο” 9 / ”Ό ο” / 

τῆς οἰκουμένης προςηνῶς ἐνδιατρίθειν ἐν τῷδε τῷ τόπῳ, 
ο ζω λ Δ ὴ 3 

καὶ ἀπὸ τοῦ ὕψους ἐφορᾶν τόν τε οὐρανὸν καὶ τὰ κατ 
3) π ή ο» 

αὐτὸν ἄστρα, ὕστερον δὲ Τριφύλιον "Ολυμπον κληθῆναι 
υ ο κ. 3” ου / - 

διὰ τὸ τοὺς κατοικοῦντας ἐκ τριῶν ἐθνῶν ὑπαρχειν" 
1 / Ν να 

ὀνομάζεσθαι γὰρ τοὺς μὲν Παγγαίους, τοὺς δὲ Ὄλχεα-- 
[ 3 3 

νίτας, τοὺς δὲ Δῴους" οὓς ὕστερον ὑπὸ Ἄμμωνος ἐχθλη- 
οσο 3 Δ / ο 

θΏναι. (7) Τὸν γὰρ Αμμωνά φασι μὴ μόνον φυγα- 
ο οω υ / ώ ο μά 

δεῦσαι τοῦτο τὸ ἔθνος, ἀλλὰ καὶ τὰς πὀλεις αὐτῶν ἄρ- 
- / οι τα 

δην ἀνελεῖν, καὶ κατασχάψαι τήντε Δῴαν χαὶ Άστερου- 
ο” Ἡ - 

σίαν. Ουσίαν τε κατ ἐνιαυτὸν ἐν τούτῳ τῷ ὀρει ποιεῖν 
ο Ν οω ο ς / 

τοὺς ἱερεις μετὰ πολλῆς τῆς ἀγνείας. 
ο λ λ 3 

ΧΙΙΥ. Μετὰ δὲ τὸ ὄρος τοῦτο χαὶ κατὰ τὴν ἄλλην 
ο / 

Παγχαιτιν χώραν 
ὲ τα / ο εν λ 

πλῆθος. ῦχειν γὰρ αὐτὴν ἐλέφαντάς τε πολλοὺς χαὶ 
8 ν ν. 3 / 

λέοντας χαὶ παρδάλεις καὶ δορκάδας καὶ ἄλλα πλείω 

αν οω 

ὑπάρχειν φασὶ ζῴων παντοδαπῶν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ε. [.65, 300.) 

η] άο οπλπίς σοπενῖς πἰάμ]αίας, ασ {πι οο]οΓΙΠΙ γα- 

ηείαία, ἴππη 5αγἱςδίπηο οοηζθηέα ἵηπσθῃς ῥαηαπί οὐ]οοία- 

πηπίυτη. Μαρπα ΠΠὁ Πογίογαη γαπείας, πηπ]ρ]οχ ρτα!ο- 

τάὴ απηωηΙίας, μοιρῖς οἱ Πογίριις ραβδίΠλ γοπίάσθης : αἀθο η 

πη]γίβοο ἀἰνίποφαο αἀδρεσία Ίοσας ]ο ἀἱρηιας (πηίανίρης 

Πρ 49 γἰάεαίαν. (9) Βη{ οιἶαΓ Π]αση (ογ]βδηῶ (ο Πο 

Ρα]πιαγαΠ Φ1νρος. Ιασ]απάθδαια ρ]ν ης, απ αβθγΓΙηιαι 

Ἰπος]ῖ5 ΠΠΟΙΠΑ εορίαπη αἆ {ποπά σα τοβάπέ. Ῥιροίου Ἴαρο 

Ίησρης οδί γἱέανα οχ οπιπί σοπ6νο αΏοθγίας : απ’ {π βα]ίμ]ο 

οἀιοί) πιήγοσιο ἤοχα ΙΠίαγ 5ο οοηςονία» ]ασμπά πα θ[ΠοΙαιιί 

Ππίπίαπα, Ῥαγα ἱἱδδίπ]αδαιιο ὠδία[ἰς νο]αρίαίος οκ μίρεηί. 

ΧΗΜΙΥ. Ῥαμπη οκ. οππᾶἱάο ΠΙαΥΙΠΟΓΟ οραρπιοπ(κίαπα Ρί 

εκΙπηῖε, ἆπο Ρ]οί]τα Ἰοησαπα, αἱ ϱύο ταίίοπα ΙοησιΚἰπῖς 

Ἰαίαπας οολαηπίς θα ΏπΙχὴ ἱησοη[ίβας οἱ οι αςοῖς 6ἱ 5ομ)ρ(Π]ἱ 

ορεγθ α[ἴαργθ οκρτο»ςο ἀἰςμποίς. δίαίαα» 1ο ἆθογιπα α- 

πηοά Πα πηθηχογαδ/]ο5, ΙΠηΠΊα ατίο (αὐηϊσαίαο, οἱ πιο]ίς 5α- 

ρἰοἰοηίῶ. (2) Οἴγοπιη γετο οἶτοα ἀδογαπη μηἰπὶς{εγ]]5 αἀἀἰοίί 

Ραὐργάοίθ», α απἴρα5 ουηεία ἵπ φαεγαγίο ἰδίο οβδιη ές, δα 

ἀοπη]ο]]ία Ἠαβοηί. Α ἰοπρ]ο Ἱπάς ομιΙο]απα διαἴαΠι θδί 

α αααξίαου φἰαά{ογιπα Ἰοηρίἑάἴποπῃ, οἱ ΙαΜαάίπθπα ρἱεί1ιῖ. 

(8) Αά αἰγαπησι1ε 6] 15 ]αΐᾳς παρα οχ «2γ6 γαρα ἀἱδρος[ία διπέ, 

4Π0ΓΗΠΗ Ρα865 αααἀ ναί. Αά βπεπη ου ]ο ο (οπΐριις διιῖς 

Ία1ρα οεχυπάαί Παν]ας, ἆᾳ αο Πεη{Ι0 {ασία οδἰ. 15 οαπάίἁα 

οί ἀπ]οιςδίηπα Ίγπιρ]ια ἀεοιγτῖέ, οσ]α5 πδας ΠΊηΙέαπη αἆ ΏοπαΠῃ 

(4) Τοΐα5 

η] {οης Ιαρίάςο οοη πεδία ΠαΓρίΠ6, πιασηϊ5 απ Ηα5 οὰ- 

να]είιάίηθηα οοπάιο. Ασις Φ0]ἱ5 οἱ ΠΟΠΙΕΗ ϱ5ί. 

σοἵο; ου] 15 αίπιφπε Ἰαΐας αἆ απαίίπου δίαθία εχομηπ!. Αά 

ονθρἰἰπῖς αχίΓΘΙΗΙΠ πδαιθ πεηηϊ αάΐτο Ποεί, Ῥνδίεγα ατα 

καοθγάοίραΒ. (5) ῥαρ]ασοίας ααίρπι ὀᾶπαρα5 αά ἀποσπία 5ἰαάΐα 

ἀἱῑς πιαποιραία5 ο5ί, γοάιίαδααε οχ ο ἵη 5αογα ἀεήπι {ηςι]- 

Ὀ]ίτα οπΠΙΡΟΡ Ἠο56θ ΠΠοΠς οδί αγά μας δα εασθ;, 

(6) 
Ὀναπιιη οηἵπ], άππα οι ρί5 Ἱπιροτίαπα {οποεταί, Ιαβεπίου ἴη 

πιηί. 

ασ 5ε]]απα Ὀταπί αἱ Τγιρηγ]ίαπα ΟΙΥΙΠΙΡΙΠΙ γοσαηί. 

που Ίο0ο. οοΠΙΠΠΟΓΑΙΙΠΩ 6956, ϱΦ]ΙΙΠΙάΙθ ας σίε]]ας εἶας εχ 

ΦΙΙΠ1ΠΗΘ 11115 Υοτίῖορ οΏςε6ίγαςςο {αρι]απίΠΓ: Ροδίθᾶ αυ πι Τι- 

ΡΙΥΠΙ ΟΙγπιρῖ ΠοΟΠηΘη αοοθρίδδθ, αιοά εκ (ἱρις αεοο]ῶ 

σοπἴρς οοα]αἰδδθηέ, Ραπομοίς φοἱΗοδί, ΟοεαπΙἶς αἱ Ροῖ, 

απ ροδίπιοάαπα αὐ ΑΠΙΙΙΟΠΟ οχρι]ς]. (7) Ηιπο οπίπα Γεγαηί 

ΠΟΠ οχ{ογηιήηᾶςσο {ΠΙΠΙΗ Ἠηο αοηίθιπ, 564 11ῷ65 αποσιθ 

οοΓΙΙΗ. οχοἰἀἰδδα, ὮΏοαπ]απθ 6ἱ ΑΦδί6ΓΙΦΙ4ΠΙ 5010 18556. 

αησιι]ῖς οἵαπα αηηίς ἵπ Ίος ΠΙΟΠίΘ ΒΔΟΓΙΠΙ 4ο ἆαπα π]αρηθ 

βαποἰπηοπία Παπιίηος ομ1νθ. 

ΧΙΙΥ. Ῥοςδί απο πιοηίεπι αἱ ἵπ οείατῖς Ῥαπόμα {Γας(ῖ 

Ῥι5 απἰπιαπ απ οιηπί5 ϱοηεγῖς οορίαπι οχδίςίετο ἀῑοιπέ 

ΓΕ]ορμανίος οΠίΠ1, Ι60Π65, Ρᾶτάαϊ68, ἀοτοπάθδ, Ρ]ατεδιθ 



[πο 307.) 

θηρία διάφορα ταῖς τε προςόψεσι καὶ ταῖς ἀλκαῖς θαυ-- 
/ ια α) Αλ ο ϱ Ν / .. 

µαστάα. (3) Εχει δε ᾗ νῆσος αὕτη χαὶ πόλεις τρεῖς 

ἀξιολόγους, ο χαὶ Λαλίδα χαὶ ζλκεανίδα. Τὴν 

δὲ γώραν ὅλην εἶναι κα (ρποφόρον, : χαὶ μάλιστα οἴνων 

ὕ παντοδαπῶν ἔχειν πλῆθος. (5) Εἶνχι δὲ τοὺς ἄνδρας 

πολειιχοὺς καὶ ἅρμασι χρῆσθαι κατὰ τὰς µάχας ἆρ- 
ο ον ολ)  ς / Υ .ο Δ ο 

γαϊκῶς. }Ἂν δ’ ὅλην πολιτείαν ἔχουσιτριμερῃ, και πρῶ- 

τον ὑπάρχει µέρος παρ᾽ αὐτοῖς τὸ τῶν ἱερέων, προςχει- 

μένων αὐτοῖς τῶν τεγνιτῶν, δευτέρα ὃ δὲ μερὶς ὑπάρχει 

10 τῶν γεωργῶν, τρίτη δὲ τῶν ν στρατιωτῶν, προστιθεµένων 

τῶν νοµέων. 8 οἱ μὲν οὖν ἵε αν τῶν ἁπάντων τν 

ἡγεμόνες, τάς τε τῶν ἀμφιςθητήσεων κρίσεις ποιού- 

μενοι καὶ τῶν ἄλλων τῶν δηµοσίᾳ πραττοµένων χύ- 

ριο. Οἱ δὲ Τδὰρ Ἱοὶ τὴν γῆν ἓρ Ἰοζόμενοι τοὺς καρποὺς 

16 ἀναφέρουσιν εἰς τὸ κοινόν, χαὶ ὅοτις ἂν αὐτῶν δοχἩ 

κάλλιστα Ὑεγεωργηκέναι, λαμ.θάνει ἵ έρας ἐξαίρετον ἐν 

τῇ διαιρέσει τῶν πο κριθειςν ὑπὸ τῶν άν ὁ 

πρῶτος χαὶ ὁ δεύτ τερος χαὶ οἱ λοιποὶ μέχρι ὃ α προ- 

τροπῆς ἕνεχα τῶν ἄλλων. (6) Παραπλησίως δὲ τούτοι 

ου χαὶ οἳ νομεῖς τά τε ἱερεια καὶ τἄλλα παρβδιδόασιν εἰς 

οί 

σα) 

2 ϱ2 » (η. 

Ν ὃ / λ Δ ση 0 οο  9Α ρς θι ο» ἷέ ο 

τὸ δηµόσιον, τὰ μὲν ἀριθμῷ τὰ δὲ σταθμῷ., μετὰ πάσης 
/ /’ ο Ἡ - / 

ἀκριθείας. Καθόλου γὰρ οὐδὲν ἔξεστιν ἰδίᾳ κτήσασθαι 

πλὴν οἰχίας καὶ κήπου, πάντα δὲ τὰ γεννήµατα καὶ 
η /ν ος ο 6 ῃ ο. Ξ / 

τὰς προςόδους οἳ ἵερεις παραλαμθάνοντες τὸ ἐπιθάλλον 

96 ἑχάστῳ δικαίως ἀπονέμουσι, τοῖς δὲ | ἱερεῦαι µόνοις δί-- 

δοται διπλάσιον. (6) Χρῶνται ὃ᾽ ἐσθῆσι μὲν μαλακαῖ πλ ς 

διὰ τὸ παρ) αὐτοις πρόβατα ὑπάρχειν διαφέροντα 
.ω εὰ λ / . ο» φν λ / 

τῶν ἄλλων τὴν µαλακότητα' φοροῦσι δὲ καὶ κόσμον 

χρυσοῦν οὗ μόνον αἱ Ὑυναῖκες ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνδρες, πο 

80 μὲν τοὺς τραγ (ἤλους ἔχοντες ατρεπτοὺς χύχλους, περὶ 

δὲ τὰς χεῖρας Ψέλια, ἐκ δὲ τῶν ὤτων παραπλησίως 
.. / νι / / εν» δΝ/ ον 

τοῖς Πέρσαις ἐξηρτημενους Χρίχους, Ὑποδέσεσι ὃξ 

χοιναῖς γρῶνται καὶ τοῖς χρώμασι πεποιχιλµέναις πε- 

ριττότερον. 

56 ΧΙΙΥΙ. Οἱ δὲ στρατιῶται λαμθάνοντες τὰς µεμερι- 

σµένας συντάξεις φυλάττουσι τὴν χώραν διειληφότες 
Ν - 

ὀγυρώμασι χαὶ παρεμθολαῖς. "Βστι γάρ τι µέ έρος τῆς 

χώρας ἔχον ληστήρια θρασέων καὶ παρανόμων ἀνθρώ- 

πων, οἳ τους γεωργοὺς ἐνεδρεύουτες πολεμοῦσι τούτους. 
3 ὰ 9ἱ Γη {. ο λ σ / οω 

«0 (5) Αὐτοὶ δὲ οἱ ἱερεις πολὺ τῶν ἄλλων ὑπερέχουσι τρυφῇ 
καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς ἐν τῷ βίῳ καθαριότησι καὶ πολυ- 

λείο νΣ λα λ ον 3/, } ο. ης / 

τελείαις. τολας μεν ἵαρ εχουσι λινας τη λΕπτοτητι 

καὶ μαλακότητι διαφόρους" ποτὲ δὲ χαὶ τὰς ἐκ τῶν µα- 

λακωτάτων ἐρίων κατεσχευασµένας ἐσθῆτας φοροῦσι" 

«6 πρὸς δὲ τούτοις µίτρας ἔχουσι χρυσοῦφεῖς" τὴν δ᾽ ὑπό- 

δεσιν ἔχουσι σανδάλια ποικίλα φιλοτέχνως εἰργασμένα" 

γρυσοφοροῦσι δ᾽ ὁμοίως ταῖς γυναιξὶ πλὴν τῶν ἐνωτίων. 

(8) Ἡροςεδρεύουσι δὲ μάλιστα ταῖς τῶν θεῶν θεραπείαις 

καὶ τοῖς περὶ τούτων ὕμνοις τε καὶ ἐγχωμίοις, μετ 

υὐ φδῆς τὸς πρᾶξεις αὐτῶν καὶ τὰς εἰς ἀνθρώπους εὖερ-- 

Μυθολογοῦσι ὃ᾽ οἱ Ἱερεῖς τὸ 
/ ς ἃ Δ 3 Ἅ 3 

γένος αὗτοις ἐκ Κρήτης ἕ ὑπάρχειν, ὑπὸ Διὸς ἠγμένοις εἰς 

τὴν Παγχαίαν, ὅτε κατ᾿ ἀνθρώπους ὢν ἐβασίλευε τῆς 
/ .. ο. 

"καὶ τούτων σημεῖα φέρουσι τῆς διαλέκτου, 

Ὑεσίας δια νμς ευόμενοι. 

/ 

οἴχουμένης 
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αίας Ῥοδίίας Ἱπέηίέα δροείαβί]ος ασ τοβοτα ἱηδίρηοθς Πίο Ἰια- 
Ῥοη.. (9) Βαπί τη ας ἱηδα]α {τος ργαοῖραα» υσθος, Ηγταρία, 
Ρα]!5 εί Οσθαπῖς. Τοίααπε τορῖο [Γαοῖρας αὈαηᾶαές ππαχηιο 

(9) γι 

Ρε]]1εοςί διηΐ οἱ ομγηίβιι5 ρτο γαίργατη πποτο η ργώ[5 πἱσή- 

απίθηι ΥΙΠΙΠὰ ομηπίς ρεποηῖ5 εορίοςα ρἰσηϊίμγ, 

ἴπθν ΟποΡάΠη {οία τοδρυβ]ίσα (π[ανίαπα ραγβία οδί: Ρίηα 

οα5οῖς ραοθιάοίυπη οί, φαἱρις αγίβορς δπί αἆ]αποιἰς αἰίοτα 

οομπεί αρι]οο]α»; {αγία πηϊΠί6ς, ααἴρας ραδίογος αοσθἀΠ/. 

(4) Ρασογᾶοίες τοπ οπιηίαπα ἆπσσς δπέ οἱ αγὈί(η, Ἠϊ 
επῖπα Πα άῑσῖα 46 οοπ(γονογῖῖ5 αρἰίαπ{, αλἴογαπη(ιο οΗΠΙΠΗ, 

απῶ ρυρ]ίεο σογυη{αἨ, ροἱοδίαίθηα µαβοηέ. Βιπίοσ]α) {οΓάΠ1 

εχογορπί; 5ο (υποία5 ἵη εοπΙΠΊΗΠο το[οταηί : οί αἱ ορίίπιο 

αφιϊοο]αίας ἀερτο]ιοπά[ίαν, ἱ5 οχἰπχ η ἵπ ἀῑδίραίοπο {τι- 

οἵσαπι πηυπας. αοοῖρῖέ, οἴαπο ρηῖμιας, Ρτοχίπιο δδοοπάμ5, 

οἱ τοααῖς ἀθίηποσρς αά 4δοϊπΊΠΠά Ἡδαπο 515 µοηπονῖς σταᾶ5 

βαοθγάοίηπη Πιάϊοῖο απ νίατ, αἱ οοίονί Ώου ϱΧοηΡΙΟ Ιποί- 

ἰοπίαν. (ϱ) ΒΙπαΗ γαἼοπο ραδίογος αίῖαπι γἱοβίηιας οἱ ορίογα 

ἵπ ραΡ]ο Πα, 401 αἆ ΠΠΠΙσΤΙΠΙ, 401 αἆ ροπάι15, οσα οπηπ{ 

ἀλσοπίϊία τεροπυΠξ.. ΝΙΠΙΙ οπίπι οπηπίπο Ῥνοργίαπα ί6ηθιθ 

Ιοεί, Ῥταίεγ ἀοπάΠα οἱ Πογίαπα : ΘΠΗΠΘΡ απίοπα (ΦίΐΗ5 οί 

Ρνογεηία5 ἑαεθεγάοίος γεοΙρίαηί; ἀπἀς, αοά απ]ομίαπο ἀορο. 

μ', ]ήδιο ἀἱδροτμαηί, ἱρδίς τειο 5ο] ἀπρίαπι οοποθᾷῖ- 

µαν.. (6) Ψεδίος πδιτραπί ππο]]θ5, απία 6765 Π15 δη Ιαη.) 

{οηεγϊίαίο ας πλι]ίο ργαδίαπ{ἶοίςθδ. ΑΠΙΤΕΙΠΙ 4ποσι1θ ο 

Πα{ΠΠη οδίαπ{ {αιη υἱγῖ, παπα πηπ]θγος. ΟΥΡίσπ]α 15 ο{Πι 

{ογφπἴρας οο]]α ἱπάπαπί π]απαδαο ατα. Ομίη οἱ αιΓ]- 

Ῥι5, ΠΟΠ 5605 ἃο Ῥογ5ᾶ, αΠΠΙΙΟ5 ἱηδετίος µαβοπί.  Οασθίς 

αίαπίας οοπιπιπηίρα5, 5εά ορἱογαπ ταπείαίο ἱπιραησδίας 

θχογΠα(1ς. 

ΧΙΙΝΙ. Μία ογαἱπατῖα {αοἱθηίες 5ἱροπάϊα ρτῶρίάϊο 5ο 

ραΐπίαπα (πίαπίας, οαδἰτίδααθ εί ργορασηασοιἶδ ἱρβαπὰ. πλι- 

πἰσηΐ,  Εδί οηἵπα ρατς Ἰηςδ]ῶ απἀαοἰςδίπιογαπῃ 6ἱ ροτά1(15ς]- 

ΠΙΟΤΗΤΩ ΠΟΠΗΙΠΙΠΙ Ιαγοσπ]]ς Ἱη[οδία, ααὶ οκ ἴπδίάς γαςδείς 

Ῥαἱαπα Ἱηίοταηί, (9) 1ρ5ί ἀοβίαιια 5αοθγάοία» ἀθ]οΙῖς Υ{σο- 

4πς πιππα 116 ας ΦΗΠΙ{Η 6ΕίοΓΟ5 Ίοησο δρετγαπί. Ρίο]ᾶς θΠ{Πχ 

Ἰποας σοιΠί, οαπ4ογο ας πιο]Πέαάϊπο Ιηδίρηςας. Ωπαπάοηιιθ 

{απιθη ο{ίαπῃ οκ Ίαπα πιοἰἱςδίπια απηϊσία5 Πογαπη οοη[οσίας 

ορί. Μίνας ρυῶίσγθα Παβεπίοχ απτο οοηἰοχία5. Οαἱοεαπιεηία 

ΊπουΏῃ δαηόαία 5υη{ νατία, θἱηρα]ατί αγία οοηδυία.. Ῥταίετ 

ΦΠαιΤθ65, ΠΟΠ. ΠΙΠΙΣ α απ [οπιίπα ἄΠΓΙΠΙ σοδίαπί. (9) 

Ῥοοτπα ππἰηϊδίογ]]ς ροβςδίηλαπα ΗΥπηΠίδαπθ εί οποοιη[ῖς γᾶ- 

σαπέ, οατηιίπο το σορίας5 Π]ογαπα αἱ Ὠεποβοία ἵπ Ποπιπος 

ῥτοδοααθπίος. ἄοπις 5ἱδί οκ Ονοία ο.5ο ρταάἰσαπί; απάο ἃ 

φόνα, ασαπα {Π[θγ Πουπίηο5 γογδαης ογΏοΠῃ {οΓΓαΓΗΠΙ Τεβοτοί, 

ἵπ ΡαπεΦαπι ἀοάοιί εἶπί. Ῥντο α’βαπποπίο ΠΗἱ15 το αἴῑθ- 

ΥΠ Φ6ΓΙΠΟΠΕΠΙ, ἆππα πλ]ία δἱΡί Πησσ Οτοίοποῖς γοζαβι]ο 
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δεικνύντες τὰ πολλὰ διαµένειν παρ᾽ αὗτοις Κρητικῶς 

ὀνομαζόμενα" τήν τε πρὸς αὐτοὺς οἰκειότητα καὶ φιλαν- 

θρωπίαν ἔκ προ Ὑόνων παρειληφέ ναι, τῆς φήμης ταύτης 

τοῖς ἐκγόνοις παραδιδοµένης ἆ ἀεί. (4) ᾿Εδείκνυον δὲ καὶ 

ὄ ἀναγραφὰς τούτων, ἃς ἔφασαν τὸν Δία πεποιῆσθαι χαθ) 

ὃν παιβὸν ἔτι χατ᾽ εάν ὢν ἱδρύσατο τὸ Ἱερόν, 

ἔχει δ ἡ χώρα μέταλλα δαψιλη χρυσοῦ τ τε καὶ ἀργύ- 

ρου καὶ χαλκοῦ καὶ καττιτέρου καὶ σιδήρου" καὶ τούτων 
.- 
ου. οὐδὲν ἔξεστιν ἐ εἴν ἐκ τῆς νήσου, τοῖς ὃ' ἱερεῦσιν 

[2 οὐδ᾽ ἐξελθεῖτν τὸ παράπαν ἐχ τῆς καθιερωµένης χώρας" 

τὸν δ᾽ ἐξελθόντα ἐξουσίαν ἔχει ὃ περιτυχὼν ἀποχτεῖναι. 

6). Ἀναθήματα δὲ γρυσᾶ καὶ ἄργυρᾶ πολλὰ καὶ μεγάλα 

τοῖς θεοῖς ἀνάχειται, σεσωρευχότος τοῦ χρόνου τὸ πλῆ- 

θος τῶν καθιερωµένων ἄναθημάτων. (6) Τά τε θυρώ- 

15 µατα τοῦ ναοῦ θαυμαστὰς ἔχει τὰς κατασχευὰς ἐξ ἁρ- 

Ὑύρου χαὶ χρυσοῦ χαὶ ἐ ἐλέφαντος ἔτι δὲ θύας ὃ δεδηµλουρ: 

Τημένας, Ἡ δὲ κλίνη τοῦ θεοῦ τὸ μὲν μῆχος ὑπάργει 

πηχὂν εξ 

τἩ κατὰ μέ έρος ἐργασία φιλοτέχνως κατεσχευασµένη. 

ορ (1) Παραπλήσιος δὲ καὶ Ἡ τράπεζα τοῦ θεοῦ χαὶ τῷ 
/ 

εγέθει χαὶ τῇ λοιπἩ πολυτελεία ος πλησίον 

» τὸ δὲ πλάτος τεττάρων, χρυσῆ δὲ ὅλη καὶ 

/. 

τῆς χλίνης. Κατὰ δὲ μέσην τὴν κλίνην ἔστηχε στήλη 

ορ μεγάλη, Ἰράμματα ἔχουσα τὰ παρ) Αἰγυπτίοις 

ἱερὰ καλούμενα, δι ὧν Ἴσαν αἳ πρᾶξε ἒις Οὐρανοῦ τε 

οὔ χαὶ Λιὸς ἀναγεγραμμέναι, καὶ μετὰ ταύτας αἵ Ἄρτέ- 
/ 

μιδος καὶ Ἀπόλλωνος { ὑφ᾽ δ ρμοῦ προςαν« κ 
εναι. 

Περὶ μὲν οὖν τῶν καταντικρὺ τῆς Ἀραθίας ἐν Ὠκεανῷ 

νήσων ἀρκεσθησόμεία τοῖς ῥηβεῖσι. 
/“Ν Δ 

ΧΙΥΗ. Περὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ 
λ 3 5) Δ 

οὐ Αἰγαῖον πέλαγος κειμένων νῦν διέξιµεν, την ἀρχὴν ἀπὸ 
λ λ . 

τῆς Σαμοθράκης ποιησάµενοι. ᾿Ταύτην γὰρ τὴν νησον 

ἔνιοι μέν φασι τὸ παλαιὸν Σάμον ὀνομασηναι» τῆς δὲ 

νὺν άκου χτισθείσ 
υ 

ραχειµένης τη παλαιᾶ Σάμῳ θράκης Σαμοθρώκην 

Ωκησαν ὃ) αὐτὴν αὐτό/θονες ἄν- 

σης διὰ τὴν ὁμωνυμίαν ἀπὸ τῆς πα- 

δὸ ὀνομασθηνα". (9) ” 

θρωποι” διὸ χαὶ πε ερὶ τῶν πρώτων γενομένων παρ αὐ- 

τοῖς ἀνθρώπων καὶ ἡγεμόνων οὖδε ὶς παραδέδοται λόγος. 

Ἴθνιοι δέ φασι τὸ παλαιὸν Σαὔννησον χαλουμένην διὰ 

τοὺς ἀποικισθέντας ἐ ἔκ τε Σάμου χαὶ Θράκης Σ Σαμο- 

40 θράκην ὀνομασθῆναι. ({8) Ἐσγήκασι δὲ παλαιὰν ἰδίαν 

διάλεχτον οἳ αὐτόγθονες, Ὡς πολλὰ ἐν ταῖς θυσίχις µέ- 

7ι τοῦ νὺν .- εἴται. Οἱ ὃὲ Σαμόθρῳκες ἱστοροῦσι 

πρὸ τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις γενομένων χατακλυσμῶν 

ἕτερον ἐχεῖ µ. έγαν Ὑενέσθαι, τὸ μὲν ο... τοῦ περὶ τὰς 

{6 Κυανέας στόματος ῥαγέντος» | μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ Ελ- 

λησπόντου. 6) Το Ὑὰρ ἐν τῷ Ηόντῳ πέλαγος λίμνης 

ἔχον τάζιν μέχρι τοσούτου πεπληρῶσθαι διὰ τῶν εἰς- 

εόντων ποταμ.Ὀν., μοι] ὅτου διὰ τὸ πλῆθος παρεχγυθὲν 

τὸ ῥεῦμα λάδρως ἐξέπεσεν ορ τὸν Ἓλλήσποντον, καὶ 

δυ πολλὴν μἐντῆς Ἆσί ας τῆς παρὰ! θάλατταν ἐπέχλυσεν, οὐχ 

ὀλίγην δὲ καὶ τῆς ἐπιπέδου γῆς ἐν τῇ Σαμοθράκη θά- 

λατταν ἐποίησε : καὶ διὰ τοῦτο ἐν τοις μεταγενεστέροις 
/ ο) ο / 

χαιροις ἐνίους τῶν ἁλιέο 2Υ ανεσπαχεναι τοις οικτυοις 
/ 

λίθινα κιονόκρανα, ὣς χαὶ πόλεων χατακεχλυσµεένων. | 

ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟ) ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1. {5969 599.) 

γαΙΠΒΠσΤο οδίοπάαπί. Βεπεγο]οπίίαπα ουσο οἱ Ἡημλαπ]ίαίοπι. 

αυα 1ο εχοῖρίαΠ!, α πια]οίθιας 56 ασεορί»5ε ἀσηίαπί; ἄππι 

{αμα ρηϊδίίηοο πεσαδςΠαάἰπίς Ῥοτρείαα αἆ Ρροβίσγος 5ἱ16068- 

Βἱ0Π6 Ῥτορασοίαν. (4) Ιη5ερίΙοπ6Β 4ποαμο πποηβίαβαηέ, 

4ϱ. 1ρ5ο ὀογνε, αἱ ρε ρεηί, εχαταία5, 4ο ἱ6ππρουθ οἳΏι 

πιοτία]ρις γἰίαπα ασθη (οπηρ]{ 11ο (απάαππεπία Ιαοθι{. δη 

Ρουγο ἵπ Ἰας Πηδη]α αιγὶ οἱ αγροπ!ῖ, ὤγῖδ 4ποαιθ οἱ 5ἰαΠηϊ 

εἱ {ουγί εορίοδα πιεία]]ας 41οΓάΠά {απση ΠΙ]1 πάς οχρονίανο 

ορ. ΤΠΙΠΙΟ δαέογάο δις οοπδευγαίαπι τορίοηθηι οσγο1 

πθίας οδί : 6συοβδΙΠ -αμἱδηας ο[{εηά, οοοϊάσπαϊ Ροίθ- 

βίαίοπα Ἰαβεί. (5) Ἱππίπιοια 1ο οἱ 5ῃθαζίαία πιασηϊ(πα]- 

Πηῖδ οχ 41Ο αγσοηίοαιιο ἀοπαντία, Ρε Ιοηβαπι γαίμβίαίοπη 1η 

Ἠοπογθδίῃ ἀθοταίη οοαθαιταία, 5ογγαπίαν. (6) ζαπις {επιρῇ 

ΠΙΙΓΔΠ4Ο αγΠΙβοῖο αη{ οοηκίτασίο;, αγροπίοαιθ οἱ 4ΠΓοΟ, ηθς 

ΏΟΠ 6Ώογ6 οἱ αίτο εοποϊηπαἰω. Ἰ,ιοσίας ἀεῖ δοχ ομΡΙέος Ίοη- 

δις οξί, αυαίίποτ Ιαἱ15., απγεις {οίας, ἱπση]αδάαςο ραγίο8 

ἐκαιΙς[ίο αγΠοΙο εἰαβογαίας Μαβεης. (7) σαί ραρῖ πιασηῖ- 

{αάϊηίς οἱ το]αι αρραταίας πα[οπθ Ώθηδα ἀ6Ι αἀδίαί. Τη 

ΠηΘ(10 Ἰ6οίί ήπδεης οχ αΤο οοἱάπιπα Ροδίία οί, Πἰθιίς ποίβ- 

ία, σας 4Ισγρί1ἱ 6αθγᾶς γΥοσλη{. Ηῖ5 τος σαδ! Ἰ]γαπί (56 

σσ) εἰ δογἱς εοησίσπαίαο δαηΐέ, ααίρις ἀθίμάο Ῥίαπα οἱ 

Ηϊο Πηὶ5 οδίο Πᾶί- ΑΡΟΗΙΠΙ5 165 α Μετουνίο αἀά[ίο δη. 

ταµοηϊ» 49 ἱηςυ]ίς ΟοδαΠί 6 ταρίοηθ Αταθία" ϱ1[15. 

ΧΙΗΥΗ. Ναπο ααῶ ἀνοροῖα 1η πιανῖ 4γσα"ο αἀ]ασσηέ, ῥοί- 

6ΘΗ5ΕΙΘ ΑΠΙΠΙ5 δδέ, α Φαπιοίηγασία οχογεῖ5. Ἠαπο ΦαάΙΠΙΠΙ 

οσα πιποραίαπ αβδετυηί, 5ε4, οοπαίία, παπα παπο αῑσῖ- 

ΏΙΗ5, ΦάΠ1Ο, αἱ αἲ. ε]αςάθπ ποπηϊηίς Ἱηδα]α ἀῑδοοιποΓείηη, 

α ῥγορίηαια Τμτασία ῥαπιοίηγασΙ ἨΟΙΠΕΙ αθδιπηςῖί. (9) 

ΑΡΟΠΙΡΙηΘΕ 6αΠΙ ἱποοιαετμπ{. Ηϊπο ογαηῖί αἱ ἆᾳ ρι]πιίς ἴ]μς 

Ποπηϊπίρα5 αἱ πιαρἰδίταβΡιις πμ] οσγῖ αἆ Ροδίεγος {γαηςπηῖδ- 

ΞΙΠ Παρθαίαν.  Ῥαηΐ {αππον αἱ ΦαοΠΠσΡΙΠΙ αμα ΠΙ{Η5 γΥο- 

αἰαίαπα, οἱ Ροδίεα αὐ Ἱπηπιϊσγαπίϊριαςδ ἵῃ Θ4ΠΙ 6 Β8ΙΠο οἵ 

Τμτασία οοἱοηῖδ ΠΟΙΊΘΩ Φαπιο(Πγασία αἀορίαη} 6556 ἨΙΘΠΙΟ- 

τοη{. (3) Ῥτορηαπα Υετο Ιοᾳπε]ῶ 6εη5 Ιπάίρεηα ΠΠ αοη- 

ἄαπι ΠαβΙθΓο , ου]α5 πη]ία 1η ἑαὐΓί5 αΜΙαΠΠΙΠΙ Υεςίἰσία τ6- 

Ηποηίαγ. Α. Ῥαπιοίλμγασίρας τε[ογίαγ, αΠίε οιηπία γα πᾶΓΙΙΠΙ 

ΠαΠΟΠΠΙΗ ἀ ηνία, Π]σθης αριιά 56 αορϊἀίδδα, Ῥιίπια ἵγταρί]- 

οπ6 Ρο: ΟγαΠΕαΤΙΠΙ οδΙΠΗ, αιίογα ρε Ηε]εδροπέιπῃ [αοία. 

(4) Ῥοηπίΐ ομἱΠ1 Ρεἱαδα5, αἰαπί, αἆ πιοάΙηα βἰασηϊ 80 Ἰᾶ- 

Ρ6Π5, 1δ416 αἀθο αὖ. Ιπργοάἰεηριις Βινς ταρ]σίαπα ΓΗ, 

αἱ πἰηιία αη πα ΤΙ Ππο]ο οπεΓα(Ια ἵπ Ἠε]αβροπίαπι εχἰηιία 

ο νο]οπηθη{ία 56 ο[ιπάσγεῖ : αλὶ ΠΙαΡΠΑΠΙ ΑδὶΦ ΡαΓίΘΙΗ 

πια {μια 51ἨΠΙΘΤΡΘΓΟΘΕ, Π6εο ραµσα ἵη ρ]απίς Ῥαπιοίηγαςίαρ 

ος Παοίρας πιατίς ορρτϊηιεγεί. Ἰά6ίτου ῃοδίοτῖς {επηρον]- 

Ρις ρίδσιίογα πα πομπ]ἰ Ιαρίάεα οοΙατηπᾶγυΠ] οαρίία τε ας 
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{ϱ) Τοὺς δὲ περιλειφθέντας προκαναδραμεῖν εἰς τοὺς 

ὀψηλοτέρους τῆς νήσου τόπους: τῆς δὲ θαλάττης ἆνα- 
αινούσης ἀεὶ μᾶλλον, εὔξασθαι τοῖς θεοῖς τοὺς ἐγχω- 

ρίους, καὶ διασωθέντας χύχλῳ περὶ ὅλην τὴν νῆσον 
ὅρους θέσθαι τῆς σωτηρίας», χαὶ βωμοὺς ἱδρύσασθαι, 

ἐφ᾽ ὧν µέχρι τοῦ νῦν θύειν: ὥςτ᾽ εἶναι φανερὸν ὅτι πρὸ 

τοῦ καταχλυσμοῦ κατῴχκουν τὴν Σαμοθράκην. 

ΧΙ,ΝΙΙΙΠ. Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν κατὰ τὴν νησον Σάωνα, 
γενόµενον, ὡς μέν τινές φασιν, ἐκ Διὸς χαὶ νύμφης, ὥς 
δέ τινες, ἐξ Ἑρμοῦ καὶ Ῥήνης, συναγαγεῖν τοὺς λαοὺς 

σποράδην οἰχοῦντας, καὶ νόμους θέμενον αὐτὸν μὲν 

ἀπὸ τῆς νήσου Σάωνα κληθῆναι, τὸ δὲ πλΏθος εἰς πέντε 

υλὰς διανείκαντα τῶν ἰδίων υἱῶν ἐπωνύμους αὐτὰς 

ποιῆσαι. (5) Οὕτω δ αὐτῶν πολιτευομένων λέγουσι 
παρ᾽ αὐτοῖς ἐκ Διὸς καὶ μιᾶς τῶν Ἀτλαντίδων Ἠλέ- 
χτρας γενέσθαι Δάρδανόν τε καὶ Ἰασίωνα καὶ Ἀρμονίαν. 

) Ὃν τὸν μὲν Δάρδανον µεγαλεπίθολον γενόµενον, 
καὶ πρῶτον εἰς τὴν Ἀσίαν ἐπὶ σχεδίας διαπεραιωθέντα,, 
τὸ μὲν πρῶτον κτίσαι πόλιν Δάρδανον καὶ τὸ βασίλειον 

τὸ περὶ τὴν ὕστερον κληθεῖσαν Τροίαν συστήσασθαι 

χαὶ τοὺς λαοὺς ἄφ᾿ ἑαυτοῦ Δαρδάνους ὀνομάσαι. ᾿Γπάρ- 

ξαι δὲ αὐτόν φασι καὶ πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν, 
χαὶ τοὺς ὑπὲρ Οράχης Δαρδάνους κατοιχίσαι. (4) Τὸν 

δὲ Δία βουληθέντα καὶ τὸν ἕτερον τῶν υἱῶν τιμἣς τυ- 

χεῖν, παραδεῖξαι αὐτῷ τὴν τῶν μυστηρίων τελετήν, πά- 

λαι μὲν οὖσαν ἐν τῇ νήσῳ, τότε δέ πως παραδοθεῖσαν, 

Δοχεῖ δ᾽ 

ὔ οΏτος ξένα Ὥσαι καὶ τὴν τελετὴν διὰ τούτο οὗτος πρῶτος ξένους μυῆσαι καὶ τὴν τελετὴ 
ἔνδοξον ποιῆσαι. (5) Μετὰ δὲ ταῦτα Κάδµον τὸν Ἁγή- 

νορος κατὰ ζήτησιν τῆς Εὐρώπης ἀφικέσθαι πρὸς αὖ- 

τούς, καὶ τῆς τελετῆς µετασχόντα γῆμαι τὴν ἀδελφὴν 

Ἰασίωνος Άρμονίαν, οὐ χαθάπερ Ἕλληνες μυθολο- 

γοῦσι, τὴν Ἄρεος, 
ΧΙΙΧ. Τὸν δὲ γάµμον τοῦτον 

θεούς, καὶ Δήμητραν μὲν Ἰασίωνος 

καρπὸν τοῦ σίτου δωρήσασθαι, Ερμὴν 

νᾶν δὲ τὸν δικθεθοημένον ὅρμον καὶ πεπλον καὶ αὐ- 

λούς, ᾿Ἠλέκτραν δὲ τὰ τῆς μεγάλης χαλουµένης μητρὸς 

τῶν θεῶν Ἱερὰ μετὰ κυμθάλων καὶ τυµπάνων καὶ τῶν 

ὀργιαζόντων" καὶ Απόλλωνα μὲν κιθαρίσαι, τὰς δὲ 
Μούσας αὐλῆσαι, τοὺς δ᾽ ἄλλους θεοὺς εὐφημοῦντας 
συναυξῆσαι τὸν γάµον. (9) Μετὰ δὲ ταῦτα τὸν μὲν Κάδιον 

κατὰ τὸν παραδεδοµένον χρησμὸν κτίσαι Θήέας τὰς ἐν 

Βοιωτία, τὸν δ Ἰασίωνα γήµαντα Κυβέλην γεννῆσαι 

Κορύθαντα. Ἰασίωνος δὲ εἰς θεοὺς µεταστάντος, Δαρ- 

δανον καὶ Κυθέλην καὶ Κορύθαντα µεταχομίσαι εἰς τὴν 

Ἀσίαν τὰ τῆς μητρὸς τῶν θεῶν ἱερὰ καὶ συναπᾶραι εἰς 

Φρυγίαν. (5) Καὶ τὴν μὲν Κυθέλην ᾽Ολύμπῳ τὸ πρῦ- 

τον συνοικήσασαν γεννῆσαι Ἁλκήν, καὶ τὴν θεὰν ἵΚυ- 

θέλην ἀφ᾿ ἑαυτῆς ὀνομάσαι" τὸν δὲ Κορύθαντα τοὺς ἐπὶ 
ς 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Ἰκο- 

-. . Ἡ ρα / 

ὧν οὗ θέµις ἀχοῦσαι πλὴν τῶν μεμυημένων. 

πρῶτον δαῖσαι 

ἐρασθεῖσαν τὸν 

δὲ λύραν, Ἄθη- 

.. ο ν / 

τοῖς τῆς μ.ητρὸς ἱεροῖς ἐνθουσιάσαντας 
“2 οω ο. Ελ) Ω/6: σ Κκιλ ϱ 

ρύθαντας προςαγορεῦσαι, γημαι δὲ Θήέην τὴν Κίλικος 
/ θυγατέρα. ({4) 'Ὁμοίως δὲ τοὺς αὐλοὺς εἰς Φρυγίαν 

3 ς ο ης της άνή 
ἐντεῦθεν µετενεγθῆναι, καὶ τὴν λύραν τὴν ᾿Ερμοῦ εἷς 
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θχίναχογα, πῬίαπα αηιιῖς οὐ (ο γαην Ἰπάῑσία, (0) Ῥηρεγθ[1(65 
απίσνα αἆ οὐίογα ἴπδι]α ροιθασίςο (ταάμπί. ο αυτη 
πο δβ]ηάο αἰίας αςοσηάθγοί, ἱποο]ας γοία ἀῑῑς {οοῖδεο, 
ογθρίοδ(τια ο ῬογίεμΙο ρος (οίαπι αβίηιιο ἱη5ι]απ (ογπιίηος 
αι] ααραιο οοπς(αἱςδα, ἵπ απἶθιις ας (ση. ἀῑ γίῃαπη 
[ασοσγοπί. πάς Ἰᾳπίᾶο αρρατοτοί, ΦαπποίἩγασίαπα απίο αἷ- 
Ἰανίαπῃ αὐ 1ροῖς ομΠίδηι [αῖςςο. 

ΧΗΥΠΙ. Ροβί ο, αἰπηί, (πἱάσπα οχ ἱπδι]αγίβης Ρ40Η 
εκ ἆογο εἰ Χγπηρμα, αἱ ποηπαΠί ἐγαᾶαπέ, γ6Ι, Φοο ΠΚ ΠΤη 
305, εκ Μογουγῖο οἱ Ἠ]επο παέα5, Ρορι]ος απίθα 4ἴδρογδος 
ἵπ ΗΠΟΠῃ εοηστοοανΙέ, Ιαΐΐκαιιε Ιοσίρας,, πλ (αάἱποια Π]]ο ἵηι 
σπα {πίρς ἀἰκηχίέ, Πορ ποπ ποπχίηα, ἴῑ5 ἵπι- 
ΡΟΠΘΗΒ : 1ρ56 γογο αὐ ηδι]α ΠΟΠΊΘΗ αἁφοίαπι παβοβαξ. (9) 
Οοηδήαία Ἠαπο αἆ πιοάυπα τοραβ]ίσα, οἀπηίαν αραιά 605 οχ 
70Υο οἱ ΕΙοσίτα, ΒΙίαγπηι ΑίΙαπ(1ς υπα, Ὀαάαπς, Ιαδίοῃ, 
Ηατιηορία. (9) Εκ 5 Βατάαπιας γρ ΠΙᾶΡΠΑΠΙΗΙ5 θἱ ἄ06Γ 
ουδ, αἱ Ῥυίπχς ἵπ Αδίαπη ταῖς (α]οσίε, οἱ Ώαγάαπο ατῃθ 
οοηάτία, τορίαπα, Ῥπορο Ττοίδηι, Ροδίπποάσηι 1 ΠοΠΊοι 
ἁἠθρίαπα, οοηςΕἴ(π]{, οἴνοδᾳπα ἆ6 5ο Ώαγάαμος πιπορανΙ!. 
Μι]ίας Ργῶίογεα σοηίος ἵη Αδία ειῦ ἀῑίοηο αθιῖί : ου]α5 
εὔίαπα ΏανάἄαποταΠα σοη5 6αρτα Τμγασίαπα οο]οπία 6586 ἀσ]- 
(αν. (4) Θπι(αθ φαρρίίου αἰίογαπα 4ποααθ βΠαπη αἆ Ίο- 
ΠΟΤΕΡ εγοσίπα οαρεγεί , υηγδίογίοΓαΠ1 αἱ τίς ροοϊγ]έ, απηίθα 
(πάθη ἵπ Ίνα ἱηδη]α τορορίο5, 56 αππι ἵΠ οΡΙνΙοΠθιη 
αΡΙΙδδοπί, {ππο Τοπογαίοδ; απος ποππί, ργα[θι Ιπϊίαίος, 
απα(το [ᾳ5 οί. Εστία απίοια Πἱό ῥΓίηχΙς οχίοιος σαοσθ 
ἱη](4556, απ16 ηα]ου οσο ]ηιοπ]]ς ης οσ]οριίας αοοθβςίΜ. (5) 
50 [4 {επιρας 6αάμλας, Αρεποιίς β15, αἆ ἱηγοςίίσαπάιηι 
Επτοραπη 6ο ἀῑγοιΗί, οἱ ραγ(ίοορς 54ΟΓΟΤΙΠΙ [ασίας ΗατΠιο- 
πΙαΩὰ ακογθια ἀπ νί{, Ἰαδίοηῖς 6οἱοΓΘΙ1, Ποπ Μανίῖς ΠΙίαπα, 
αἱ ατωσί (αὐααπίαν. 

ΧΙΗΧ. Πασαπε παρίίας οηΠΙΙΠΗ Ῥηίη]ας 460ΓΙΠΗ ΡΓῶ56Η- 

[τα ορ]εβρταίας ρονήροπί. ὉΡΙ 0ςγ65, ΤαθἱοΠΙ5 4ΠΠΟΓΟ 8Ι6ΟΘΗ ΔΕ, 

[γαβε5 Ρίο ΠΠΙΠοτο οχΗ[θα(, Μοτοιτίας Ίγναη, ΜΙΠΘΙΥα 6- 

Ιεργαίαπη ἴλαά πχοπή]ε Ρορ]ύπιᾳπο οἱ Ερίας, Ἐ]εείνα π]αρησ» 

ἀδοί πα πια(π]δ δασεία, πα οπΙ ογιηρα]ἰς εί (γπαραπίς οἱ 

ονδία ἀποσμαπα ομουίδ, ἀοπανγίίς ΑΡοΙΙο απίθιη οἶΙλαΓαΠΙ 

Ρι]ξανίές, Μαςωσαε Ερίας ἱπβαναπί, ας ἀῑ ορίου Ιαΐα ηι]- 

Ρίῖας αὐο]αιπαίίοπο 5δοουπάαγιη{. (9) Ρορδί πας Οαάπας, αἱ 

ογασα]ο αἁηιοπάίς {ποταί, Τ]θίας ἵπ Ὀωοίία οοπά 161. Τα5ἱ0Π 

νοιο, ΟΥΡ πια(τἰπηοπῖο ]αποίας, Οοιγραηίση ροπιήςσθ 

(αγίας Π]οσαα Ιπίοι 4οοβδ τεοθρίο, Ὠαιάαπας, ΟΥΡοΙο οί 

Οοἵτθας ἵπ Ῥ]γγσίαπα ςἱπιη] Ρνο[οείί Μαίπὶς ἀσογΙπι 6ασΓα 

η Αδίαπι ἱγαηδία]ογαπί, (9) Ταπι ΟΥΡεΙε, απ ΟΙΥπιρο 

απίεα οοπ]αποία ΑΙέθη 55εορογαί, ἆθαπι Ἠαπό ΟΥγΡο6Ι6Η 510 

ποηλϊήθ αρροΙ]αγΙ{. Οοἱγβας απίοπι Μαίτὶς 8αογᾶ οαΠ ΙΥΠΙ- 

Ρμασο (που οβομπίε5 Οοτγραπίος 46 56 ποπηµανΙέ, εί 

ΤΠοβοἡ, ΟΗ1οἵ5 Εαπα, εποτοπα ἀαχΙί. (4) Τία Ηρί φποσαα 

ἵπ ΡΕγρίαπα πάς ἑαάποία) Ιγγασιιαο ἈΤογοι ἵπ ΤΥΤΠΟΘΡΡΗΠΗ 
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νίαν ἐμθαλεῖν τῷ Βούτη, καὶ ὅτε τοῦτο παραχκόψαντα 

256 

Λυρνησσόν, ἣν Αχιλλέα ὕστερον ἐκπορθήσαντα λαθεϊν. 
Ἔξ Ἰασίωνος δὲ καὶ Δήμητρος Ηλοῦτον γενέσθαι φα- 

Δ ς ο» Αν 9 / λ ο. / ο ἳ 

σὶν οἳ μῦθοι: τὸ δ᾽ ἀληθές, τὸν τοῦ σίτου πλοῦτον δω- 

ρηθῆναι ἐν τῷ τῆς Ἁρμονίας γάµῳ διὰ τὴν συνουσίαν 
(6) Καὶ τὰ μὲν κατὰ μέρος τῆς τελε-- | 

τῆς ἐν ἀποῤῥήτοις τηρούµενα µόνοις παραδίδοται τοῖς | 
μυηθεῖσι" διαθεέόηται δ' ἡ τούτων τῶν θεῶν ἐπιφάνεια 

-υ 3 / 

τοῦ [ασίωνος. 

χα) παράδοξος ἐν τοῖς κινδύνοις βοήθεια τοῖς ἐπικαλε-- 

σαµένοις τῶν μυηθέντων. (6) ῶίνεσθαι δέ φασι καὶ 

εὐσεθεστέρους χαὶ δικαιοτέρους καὶ κατὰ πᾶν βελτίονας 

ἑαυτῶν τοὺς τῶν μυστηρίων κοινωγήσαντας' διὸ καὶ 

τῶν ἀρχαίων ἠρώων τε καὶ ἡμιθέων τοὺς ἐπιφανεστά-- 
τους πεφιλοτιμἢσθαι μεταλαθεῖν τῆς τελετῆς' καὶ γὰρ 

Ἰαάσονα καὶ Διοσχόρευς, ἔτι ὃ) Ἡραχλέα καὶ ᾿Ὀρφέα, 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Π. 

µυηθέντας ἐπιτυχεῖν ἐν πάσαις ταῖς στρατείαις διὰ την 

τῶν θεῶν τούτων ἐπιφάνειαν. 

1. ᾿Επὲὶ δὲ περὶ τῆς Σαμοθράκης διήλθοµεν, ἀκο- 

λούθως καὶ περὶ τῆς Νάξου διέξιµεν. Αὕτη γὰρ ἡ 

νῆσος τὸ μὲν πρῶτον προςηγορεύετο Στρογγύλη, ᾠκχη- 

σαν δὲ αὐτὴν πρῶτοι Θρᾶχες διά τινας τοιαύτας αἰτίας. 

(2) Μυθολογοῦνται Ῥορέου γενέσθαι παῖδες Βούτης χαὶ 

Λυχοῦργος οὐχ ὁμομήτριοι' τὸν δὲ Βούτην ὄντα νεώτε- 

ρον ἐπιθουλεῦσαι τἀδελφῷ, καὶ χαταφανη γενόμενον 

ἕτερον μὲν μηδὲν παθεῖν ὑπὸ τοῦ Λυκούργου, πρός- 

ταγµα δὲ λαθεῖν ὅπως μετὰ τῶν συνεπιθουλευσάντων 

ραν εἲς κατοίκησιν. (8) 

Διόπερ τὸν Βούτην μετὰ τῶν συνεγκαλουµένων Θρα- 
λαθὼν πλοῖα ζητῇ χώραν ἔτέ 

το 5 / κα δν Δ ο ” /9 / 
χὼν ἐκπλεύσαντα χαὶ διὰ τῶν Κυκλάδων νήσων χοµι- 

ζόμενον κατασχεῖν τὴν Στρογγύλην νῆσον, καὶ ἐν ταύτῃ 
-ω / ο / 

χατοικοῦντα λήζεσθαι πολλοὺς τῶν παραπλεόντων. 
ν / νὰ ιά / ς / . Δ 

Σπανίζοντας δὲ γυναιχῶν περιπλέοντας ἁρπαζειν ἀπὸ 

τῆς χώρας γυναῖκας. (4) Τῶν μὲν οὖν Κυκλάδων νή- 

σων αἳ μὲν ὁλοσχερῶς ἔρημοι ὑπΊρχον, αἱ ὃ᾽ ὀλίγοις 

οἰκούμεναι. Διόπερ ποῤῥωτέρω πλευσάντων αὐτῶν, 
ο ον πο ξοι απ τάφες / ο λ ϱ. 

καὶ ἀπὸ μεν τῆς Εὐθοίας ἀποκρουσθέντων, τῇ δε Θετ- 
/ / ε ν  Α ο 5 / 

ταλία προςενεγθέντων, οἳ περὶ τὸν Ὠούτην ἀποθάντες 
ἐπὶ τὴν γώραν περιέτυχον ταῖς Διονύσου τροφοῖς περὶ 

ΔΝ / / νά 5 3 / νο νὰ / 

τὸ χαλούμενον Δρίος τῷ θεῷ ὀργιαζούσαις ἐν τῇ Φθιώ- 

τιδι Ἀχαῖα. (6) Ὅρμησάντων δὲ τῶν περὶ τὸν ΡΒού- 
την, αἱ μὲν ἄλλαι ῥίψασαι τὰ ἱερεῖα εἰς θάλατταν 

ἔφυγον, αἵ δ᾽ εἲς ὄρος τὸ καλούμενον Δρίος' Κορωνίδα 

δ) ἁρπαγεῖσαν δυναναγχασθῆναι τῷ Βούτη συνοικῆσαι: 
ἐπὶ δὲ τῇ ἁρπαγη καὶ ὕέρει γαλεπῶς φέρουσαν ἐπιχα- 

Τὸν δὲ µα- / / το 9 ο 
ιέσασθαι τὸν Διόνυσον βοηθῆσαι αὐτῃ. αν 

/ 3 

(ο. Οἱ δ᾽ 
ἄλλοι Όρλχες ἑτέρο ᾿ ναῖχας ἥρπασαν, ἐπιφα-- ΄ ρΆχες ἑτέρας τινὰς γυναῖκας Ἡρ , έπιφα 

η ε Ν 4 / Ν ο 
ῥῖψαι ἑαυτὸν εἴς τι θρέαρ καὶ τελευτῆσαι. 

νεστάτας δὲ τήν τε Ἀλωέως γυναϊχα Ἰφιμέδειαν χαὶ 

τὴν θυγατέρα αὐτῆς Παγχράτιν' λαθόντες ὃ᾽ αὐτὰς 

Οἱ δὲ Θρᾶκχες ἀντὶ 

τοῦ Βούτου κατέστησαν βασιλέα τῆς νήσου Ἄγασσα- 

µενόν, καὶ τὴν ΑἈλωέως θυγατέρα Παγκράτιν κάλλει ͵ 

ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Στρογγύλην. 

διαφέρουσαν συνώκισαν αὐτῷ. (2) Πρὸ γὰρ τῆς τού- | 
φερ ἤ Ἴσν ἴ ας | 

του αἱρέσεως οἳ ἐπιφανέστατοι τῶν ἡγεμόνων Σικελὸς ι 

(το, 379.) 

απαπα αχρυβησία ροδὲ 49ο ΑσλμΙ]]ας αβροτίανΙέ. Ἐκ Ταρίοηο 

π] 

αοά εχ Ίος γοηία({ς [οπίο ρΓοππαπαίξ, αποᾶ ορες {πΠΙΘή- 

νθιο ας Ο0σ1ο6ς ΡΙ{ΠΙ 6556 ΠαίΙΠΙ π [αρ] Μαραίγ. 

{απίας ἵη ηπρίίας Πατηιοηῖα Ο6γε5 οϱ οοἠβιείμ παπι Ταρίοπί 

Ἰατρῖία οδί. (5) Αἱ αι εἰπσα]αίπῃ Ἱῃ αγοαπἰς Ἠ]ς δοοτ] 

Ρογασιηίαν, Ἱπίβα ες (αηίαπη Πο0856 ΟΟΠΟΘΡΡΙΠΙ 654. Ῥουνι]- 

ραία οδί απίοπ Ἰπογαπῃ ρΓῶ5εηίία ἀαοταπῃ, ααχΙΠαπιαο ἵῃ 

ρατ]ομ]ΐς ποσορίπαίαπα, ἳ ααῖς ἹπΙΠαίογαπη 605 ἱηγοσαγοτί{. 

(6) Ριαίαίο οὐίαη} αο ]αβίΙα αιοίοταες Ῥόγαιθ ουμη]α 8056 

ἱρί5 πιο]ίουος {16ου παγβίαγίογάπη οοηδογίθς {αππα δ5ί. Τά6ο- 

ααο ον. μήςοί5 Ἠογοίρας αἱ δοιιἰἀθῖς οΠηηΙη Π]ας(γ]βα]πηῖ 

γήρας Ἠϊδος ἱπιραϊ αο οοπβοσχατὶ ΠιασΠο ὀΡ6Γα ορίογαπί 

ΠΠΊ(16 Τά50ΗΘΙΗ, ὮΙ0βδ6ΙΤΟ5, Ἠογοπ]θιη αἱ ΟΥρΙαΙΠΙ ἹΠΠῖ- 

Παίο» (1ἱ55ο, ἱάεοσιο ἵῃ οπηπ/ρϱ Ῥο]]15 {ομοἰίθυ Τοπ σοβ558α 

ῥυαξοηίθ ἹπογΗπι ἀθογΏ] {αγοτα. 

Ὦ. ΕκρεδΙα5δ παπο Φαπποίμνασϊα τρ, αἆ Ναχιπι Ὠἱςίο- 

η] 560165 πος αἀάποί. ἨΗωῶο Ἱπεα]α αποπάαη 8ΙΓΟΠΣΥΙΘ 

ἀϊεσραίας, οαῖ ΤἨγαςθς Ἰποο]α. οπμΙαπα ρεϊπαί Ἠ]ς 4ς οδαδῖς 

ομγοαποιθ. (9) Βουαᾶπι Π1ο5 Ἰιαλι]ςδο Ππαϊγαπί Ῥιίοῃ οί 

1οπΤσΗπῃ, αχ πια ρας ἀϊγογείς. Ἑπίας απίθπ παία πίπος 

ἱηδῖαϊας [γαΐτὶ ραταθαί. Ουἵρα5 ρα]απι [αο1δ, πμ] αμϊάσπι 

αμαά Τη παίαΠι δεγορία5 5ἰα(αῖς ραΓοης, ηἰςἰ ααοά πιαπᾶα- 

ίάπα οἱ ἀαα[ί, αἱ, οοπρ]ἱοἴῖραςδ αβδαπα{5, ΠαγΥ6Ρ Ἰηπσγθβειιβ 

(3). Ρτοϊπάο Ῥαΐας 

ουπι ΤΗΓασΙΠΙ εἰάσπα οπἰπιϊηῖ οὐποχίοταπα ΠΙάΠΗ 6 ρα 

αἴάπῃ Παδίίαπαἰ Ίοσαη ςἱρί σα τογθί. 

ἀϊσιθβκης, ἀἰποσίο. Ρου Ογο]αάας ἱπδυ]ᾶς 6ωγδα, 5{ΓΟΠΦΥΊΘΠ 

οεορανΙ{, αδατα αἆ Ἱαριίαπάαπι ἀθ]αοσία, ἆθ πια]15 ρταίοτ- 

παγΙσαπ{1ρης Ρταᾶας αδίί. Αἱαπαπι ππα]ογαος ἀραδδαπί, πιο 

Ἠ]ας παγ)ρής5 ἀῑναραηίθς οκ αἰίς ταρίας ]οοί5 αἀάπεσραΠί. 

(4) Ρανς ΟγοΙαάππι απο ῥρτοΓδιιβ ἀθδετία ογαΐ; ΡαΓ8 οχἰδιο 

ἱποο]αγαπῃ ΠΙΠηΘΤΟ Γοαιοπίαῦοίαῦ.. Ιάεο Βαΐθς οί απὶ ο 

οοπηαΡαπίαΓ ααὐπα Ἰοηρῖας οχοπιγίδδδηί, εἶ δῦ Ἐπρωα τθ- 

Ρι]ςί Τμοκδα]ίαπα αἰἰίησοτθηί, ἵπ. {ογίαπι οστθβςὶ ἵπ Βασομί 

πιίγ]σος ποιά μηί αἆ Ππίο5, ααοᾶ γοςαηί, η Δομαία ΡΗΙΠΙο- 

εσα ἀαῖ οτρία οο]οργαηίος5. (5) Ώιππαπε Ἱπγο]ατεο ἵη Γοπη]- 

πας Ἱηδήπυιηί, ασ νἰοπιϊς αΏ]εοίί5 αά 1πα16, αἰία αἆ 

πηΟΠί{όΠῃ ]8π1 ἀῑσίαπα (ασαπη Ἱπίοπάυπί. Ὡκ 5 ταρίατη Ῥη- 

ἰο Οοτομίάθπα Ιπ οοπιβ]ακΙΠΙ νοπίτο οοεαίΐ. Ἠ]α γετο, 

οοπ{απηθΠαπη σης 6 ταρίαπα θταφίίεγ {δγοης, αχ ίαπι Τι]- 

οτί ρα(τίς ἹπγοσανΙέ. 15 (πτογοπ] Βία. Ιη]θοίί : απάο πιοία 

Ὠοπίο 1η Ραίοαπι 5ο ρταοἱρίίαης Ἱπίαγη{. (6) 6είετί Τµτασες 

αἰίας 1 ρί ωυ]ίουος Ρταἆαπι {οοργαπ{: Ιηίου αααδ ποΡρΙΗβεΙπιῶ 

ΗΙς Ἱία 

αμγορίς, ΦΗοησγΙος τοδἰεταηέ, αἱ ἵπ Βία Ἱοσσπ {ηδυ] 

Αἰοοὶ αχου ΓρΙΙπ]αάία εἰ παία αἶα5 Ῥαπογαιίς. 

ΤΘΦΟΠΣ ΟΓΘΑΥΗΠ{ ΑΡΑΣΣΑΠΙΕΠΙΠΙ, οἶππα Ῥαποιαη, ΑΙοθὶ 

(7) Ναπι 

ἁαπίο Ἠ/ 15 οΙ6οΗΠΘΙΗ Ππίογ ἀπσος ργοἱρι Ρίοε]α [οσ[[15] 

ἠΠαπα, ρογο]οσαπ{ής Γ0ΥΠ199, εοπημΡΙο 5οοἱαγυηί, 



(179, 973.) 

καὶ Εκήτορος ὑπὲρ τῆς Παγχράτιδος ἐρίσαντες ἀλλή- 
λους ἀνεῖλον. ὍὉ δὲ Ἀγασσαμενὸς ὕπαρχον ἕνα τῶν 

Ῥίλων καταστήσας συνῴχισεν αὐτῷ τὴν Τφιμέδειαν. 

ΙΙ. Ὁ δ) Ἀλωεὺς ἐπὶ ζήτησιν τῆς τε γυναικὸς καὶ 

τοὺς υἱοὺς Ὥτον καὶ ᾿Ἐφιάλτην: 

οἳ πλεύσαντες εἲς τὴν Στρογγύλην μάχη τε ἐνίχησαν 

τοὺς “θρᾶκας χαὶ τὴν πόλιν ἐξ επολιόρκησαν. 5) Εῖτα 

Ἶ μὲν Παγχράτις ἐτελεύτησεν, οἵ δὲ περὶ τὸν τον 

καὶ Εφιάλτην ἐπεθάλοντο" χατοικεῖν ἐν τῇ νήσῳ καὶ 

ο Δ / 

6 τῆς θυγατρὸς ἐξέπεμψε 

ο ο λ οω 

ι0 ἄρχειν τῶν Θραχκῶν' µετωνόμασαν δὲ καὶ τὴν νῆσον 
ἳ λ 

Δίαν. "Ύστερον δὲ στασιάσαντες πρὸς ἀλλήλους καὶ 

μάχην συνάψαντες τῶν τε ἄλλων πολλοὺς ἀπέκτειναν 
Ν ζω 3 ΔΝ 

χαὶ ἀλλήλους ἀνεῖλον, καὶ ὑπὸ τῶν ἐγγωρίων εἰς τὸν 
ς Ν 5 

λοιπὸν γρόνον ὡς ἤρωες ἐτιμήθησαν. (5) Οἱ μὲν οὖν 
Ἡ ο γ / ο 

1 Θρᾶκες ἐνταῦθα κατοικήσαντες ἔτη πλείω τῶν διχκο-- 
3 μα / .ω / ὴ 

σίων ἐξέπεσον, αὐγμῶν γενοµένων, ἐκ τῆς νήσου. Μετὰ 
γα ο ο Α 

δὲ ταῦτα Κῑρες ἐκ τῆς νῦν Λατμίας χαλουμένης µετα- 
ο κά / /- 

ναστάντες ὤχησαν τὴν νησον' ὧν βασιλεύσας Νάξος ὅ 
2] , ο / 

Πολέμωνος ἀντὶ Δίας Νάξον ἀφ᾿ ἑαυτοῦ προσηγόρευσεν. 

9) Εγένετο δ᾽ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐπιφανῆς ὁ Νάξος, χαὶ 

ἀπέλιπεν υἱὸν Λεύκιππον" ο) γεν όμενος υἷὸς Σμέρδιος 

ἐθασίλευσε τῆς νήσου. (4) Ἐπὶ δὲ τούτου Θησεὺς ἐκ 
| » Κρήτης ἀποπλέων μετὰ τῆς Ἀριάδν ης ἐπε 

ἐν τῇ νήσωῳ: καὶ κατὰ τὸν ὕπνον ἰδὼν τὸν Διόνυσον 
3 αν ο να αρα ας Αν Λ η; ῥτῷ 

96 ἀπειλοῦντα αὐτῷ, εἰ μὴ ἀπολείψει τὴν Ἀριάδνην αὑτῷ, 
ΣΥ / / αλ Δ 

φοθηθεὶς χατέλιπε καὶ ἐξέπλευσε. Διόνυσος δὲ νυχκτὸς 
3 νΝ Ἆ ΄ / . 

ἀπήγαγε τὴν Ἀριάδνην εἰς τὸ ὄρος τὸ χαλούμενον Δρίος 
- ο - λ. ολὶ ο λ 

χαὶ ἐν ἀργἩ μὲν ἠφανίσθη ὅ θεός, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ 
/ 

ἡ Ἀριάδνη ἄφαντος ἐγενήθη. 
ο οο ο / 

ΠΠ. Μυθολογοῦσι δὲ Νάξιοι περὶ τοῦ θεοῦ τούτου, 
φάσχοντες παρ) αὐτοῖς τραφ]Ώναι τὸν θεόν, καὶ διὰ τοῦτο 

κω ο / Ν 6ο / 

τὴν νῆσον αὐτῷ γεγονέναι προςφιλεστάτην καὶ ὑπό τι- 
(5) Ἑὸν Ύὰρ Δία κατὰ τὸν 

ξενώθη τοῖς 

90 

νων Διονυσιάδα χαλεῖσθαι. 

παραδεδοµένον μῦθον, τότε κεραυνωθεί ίσης Σεμέλης., 

36 πρὸ τοῦ τεχεῖν τὸ βρέφος λαθόντα καὶ ἐῤῥάψαντα εἰς 

τὸν μηρόν, ὧς ὃ τέλειος τῆς γενέσεως χρόνος Ίλθε, βου- 

λόμενον λαθεῖν τὴν ραν, ἐξελεῖν τὸ βρέφος ἐν τῇ νῦν 

Νάξῳ, καὶ δοῦναι τρέφειν ταῖς ἐγχωρίοις νύμφαις ὧι- 

λία καὶ Κορωνίδι καὶ Κλείδη: κεραυνῶσαι δε τὴν Σε- 
40 μέλην πρὸ τοῦ ο. ὅπως μὴ ἐκ θνητῆς, ἀλλ᾽ ἐκ δυοῖν 

ἀθανάτων ᾗ ὑπαρέας εὐθὺς ἐχ. τος ης ἀθάνατος η. ) 

Διὰ δὲ τὴν εἰς τὸν Διόνυσον εὐεργεσίαν ἐν τῇ τροφῇ τὰς 

χάριτας ἀπολαθεῖν τοὺς ἐγχωρίους: ἐπιδοῦναι γὰρ την 

νῆσον εἰς εὐδαιμονίαν, καὶ ναυτικάς τε δυνάμεις ἄξιο- 

«6 λόγους συστήσασθαι καὶ ἀπὸ Ἔέρξου πρώτους ἀποστάν- 

τας ἐκ τοῦ ναυτικοῦ συγχἀταναυμαχῆσαι τὸν βάρθα- 

ρον, καὶ τῆς ἐν Πλαταιαϊς παρατάξεως οὖκ ἀσήμως 

εμετασγχεῖν. Γἶναι δὲ καὶ περὶ τὴν τοῦ οἴνου ἰδιότητα 

διάφορόν τι παρ᾽ αὐτοῖς καὶ μηνῦον τὴν τοῦ θεοὈ πρὸς 

60 τὴν νῆσον οἰκειότητα. 
ΤΠ. Τὴν δὲ νῆσον τὴν Σύμην ὀνομοζομένην, τὸ 

παλαιὸν ἔρημον οὖσαν, πρῶτοι κατῴκησαν οἵ μετὰ 

ῦρίοπος ἀφικόμενοι, ὧν ἡγεῖτο Χθόνιος ὃ Ποσειδῶνος 

καὶ Σύμης, ἀφ' ὃς Ὦ νῆσος ἔτυγε ταύτης τῆς προςη- 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5Ι0ΓΤΙ ΙΙΠ. ν. 
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εί Ηοεσείοτας, 4ο Ῥαπογα[ίάς αγηηῖς ἀσοσγίαπίος » Ὠλι{μ1ς 56 
νι]ησγίρ5 οοη(ο6θγαΠ{. ΑΦΗΡΡΑΠΙΘΙΙΙ5 Ροντο αΠἱ οχ αμη]οῖς, 
Πυθία ρΥ [οσα βἱρί εοηβίασγαί, Πρ ΠΙσΦἶαπη Παρί αη 
ἀσαιι. 

1. Ππίοτίπι Αοθις αἆ Ππαπίγοηάμπα ΙΧΟΥΟΙ οἱ Παίαη 
βΙο5 5105 Οίππ1 οἱ Ερ]α]έοῃ πηίδογαί : αἱ αιπηῖς ΦΙΤΟΠΡΥ- 
16η 4ο ρησηα Τηταςος γἱοργαηί, αΤΡΟΠΊ( ο οχρασπατη{. 
(2) Νεο Πίο ροδί Ραπογαΐς πιογίίαγ. Οἱµ5 γοτο οἱ 

Εριμα]{68 ἱπςιι]ῶ) ροββοξβίοηθπη οἱ ππρθτίηα ἵπ Τ]γασος 5ἰρὶ 
γἰπάἰσατιηί, Ρίο ποπηίηο ΤΙ ἐπῖρα{ο. ΑΙἰ(παπίο ροςί αἱς- 
δΕΠΡΙΟΠΘ [που ἴρθος οσία, Ῥγῶ]ίο οοπῄίχοτο, σπο οί ρ]ι- 
ης πίογ[οσογη{ αἷῖος οἱ 1ρςῖ ηπαίπα οσ.46 οσο Ρος. ΦποῬ 
υ{ Ἠοτοας Πηοο]α) ἀαίποορς οοἰοραπέ. (9) Θπ1Πη 6150 Τηταςθς 
Ἰηδι]άίΏ ΠΠΟΦ Ρ]α5 ἀποθηίος ἰθηπἱδοοπέ, φἱσσίέα (14 6Πι 

ἴ]ος αἆ οπησγαπά απ αἀθαίί Ῥοδέ (1ος 0.ν68, Ἱμαίπιῖα, 
η παπα γοσαηί, αχρι]ςί, απ Ἱαβίαταηί,  ΟΙΟΓΙΠΙ νοκ 
χαχα, ΡΟΙΕΠΊΟΠΕ ροη]ίμς, Ρίο Ὠία Ναχιπι 46 56 ἱΠςΙ]αΠὴ 

ἀαϊησορς ποπηϊπαπ ]αςείε. Υἱγ Ροπς Πίο {αἱ Παδιῖς, 

εἰ Πεποαρραπη ρο5ί 5ο ΠΠ γα. Ναΐας οο 9πιογατιις 
ῥτποῖρααηι. ἱπει]α {οημίί. (4) Οἱ τοσηαηίο Τῃοδοιις 

15 

(σπα 1η 60ΠΊΠΟ Πήβδγατη ραίΤοίη γἰᾷἰ5ςοί που ΠηΙΠαΠ{ΘΠι ἱραῖ, 

όµπι Αγίαάηα ἀἴσιθβσης 6 Οτοία ἵπ Ἱπςπ]απι ἀῑνοται. 

ΠΙ5Ι α΄ Αιίαζηα ἀθείνίονοί; Εἴπιοιο Ῥογοµ]δας, ἀθδοιία 

Ραε]]α, αχ ἵηδι]α ἀἰδοοςδῆ. Ἔυπαι ποσία ῬΒασσμις Απἰαάποι 

ἵ ΠΙοπίθπα, 4πθπη Ὠνο νοραηέ, αβάαχ, οἱ 1ρ5ο ααἱάσπι 

οοη/{εδίΙΠη ἀἱδρανιέ αἱ ἆοαδ; πες πιπ]ίο Ροςί αἰἶαμι Ατίαάπα 

ΏΟἨΏ ΑΠΙΡΗΙ5 γἶδα οςί. 

1ωΠ. Ῥαβι]α5 απαδάαπα 4ᾳ Ἰος ἆθο ΝαχΙ οἴσοαπη[δγιηέ. 
Επι ίαπα οπ/{Ώ1 αραἆ 5ο αΠγηιαηί, ἱάδοφμο ργα οοίθεῖς 
απο Ἰηβα]αιη Ῥασσμο ἀΙοσίαιπα οἱ α απἱραςάαπη Ὠἱοη γηία- 
ἆεπι αρροιαίαπα. (9) ΦοΥοπι οηίπι, βοπιο]ο απίο ΡαγίσΠι 
(αἱηήηα ρθγ6α»δα, {αέππα ααἰάσπα, αἲ ἵπ [αὐα]ΐς ἐναδ[έατ, οχ. 
πἱεγο πιαίονηο οχεπηίαπα 51ο [οπιογί Ιηςιίςνθ : 564 ΠΙΣίΙΓΟ 
ρατία5 {αηιρογο 181 ἁρροίοηίο, αἱ άάποπεπι [αἱ]ογοί, ἵπ 

Ναχο οά πα ἱηζαπίσπη ηγπηρηῖς, Ῥ]ή]]σς, Οοτοπία{ εί ΟΙϊά5», 
εἀποαπά πα ἐοπιπιοάα»δο; ΒΟΠΙΘΙΕΠάΠΘ Ρτορίσγοα α]ηίηο 

ΙοίαΡ1 απία Ρασσλί οσα, αἱ ποῦ οχ. πιοτίαΙΙ, 5ο ἀποῦις 

48, ρυοσηαία5, θίαἴπα α μα(αἰί Ἱπιηχογία]{ς παίη τα. 6ΟΠΦΟΓΡ 

Παταί. (3) Ῥνορίαν οὐποαΙοπίς ἱρίατ πιο. Ῥασθ]ιο 

οχΗΙρίίαπα απο ἱΠεοῖῖδ σγα[ίαπα 606 τε]αίαη, αἱ Πιᾶσπος 

4 ΓομσΠίαίοπα Ῥγορίθδευ5 ἵηδα]α [ασσγεί, οργορίαπηαιο αἱρί 
6Ἰα85ειη οοπηραταγαί, οἱ Ἰηίθυ ΡτίπηΟΣ α Χοιχο ἀοβοίθης βί16- 

ΠΠΑΠΑ αἆ 4ομο[απάος Ρήσηα παγα αγ ῦαγο5 ΟΡΕΓΔΠΙ 6ΟΠΠΟΓ- 

τος, πο οΏδοτας Τη Ρτὀ]ο αἲ Ρ]αΐαα5 ρατίος ασοιοί. Ἐκ- 

ο γΙπΠα αριά 56 Ῥοπενο]επίίαπῃ ἀοί 

εἴρα [πςα]απ πιαπ][ος{15 Ιπά]οΙ]ς {ορίαί, 

οοεη{ί5 ἀοπί(αα παίατα» 

ΤΠ. Ἰηδμ]απα, πα ΘΥΠΠςΘ Υοσαίατ, αποπάαπι α πεπ]ῖηθ 

Παβίίαίαπα, Ρνϊπαϊ ἱηεοδσγαπί επ Ττίορε Πλας ρτο[οεί{, ἀι- 

οἵογο Οµιοπίο Νορίυηί οἱ 5ΥΗ165 110, ἃ ἆα ΠΟΠΠΕΠ. {ηδι]οο 
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γορίας. 
Χαρόπου χαὶ Ἀγλαῖας, χάλλει διαφέρων, ὃς καὶ ἐπὶ 

Ἱροίαν μετὰ Ἀγαμέμνονος ἐστράτευσε, 
σω . ά 

δυναστεύων καὶ τῆς Κνιδίας μέρους κυριεύων. 

τῆς τε νήσου 

Μετὰ 

δὲ τοὺς Τ ὺς χοό ατέσχον τὴν νῆσον Κ ρε ὅ δὲ τοὺς Ερωικοὺς χρόνους κατέσχον την νη ρες» 
Ὕστερον δὲ 

γενοµένων, ἔφυγον ἐκ τῆς νήσου, χαὶ κατῴκησαν τὸ χα- 

λούμενον Οὐράνιον. (8) Ἡ δὲ Σύμη ὃ διέµεινεν ἔρημος 
ἕως ὁ στόλος ὃ Λακεδαιμονίων καὶ Ἀργείων παρέθαλεν 

» α Δ 3 / 3» -. 

καθ᾽ ὃν χαιρὸν ἐθαλαττοχρατουν. αὐγμῶν 

. / 

19 εἰς τούτους τοὺς τόπους" ἔπειτα χατῳχίσθη πάλιν τόνδε 
- κ ασ / λ 

τὸν τρόπον (48) τῶν μετὰ Ἱππότου τις μετασχὼν 
.ω 3 / 3 -ω .] λ Δ / 

τῆς ἀποικίας, ὄνοικα | Ναῦσος, ἀναλαθὼν τοὺς καθυστερή- 

ος τῆς κληροδοσίας, ἔ ερημον οὖσαν τὴν Σύμην χα- 

τῴκησε χαί τισιν ἑτέροις ὕστερον χαταπλεύσασιν, ὧν 

(ε ην Ἐοῦθος ἡγεμών, μεταδοὺς τῆς πολιτείας καὶ χώρας, 

ᾧΦασὶ δὲ 
’ .ν / -.. δ/ λε α/ 

ταύτης μετασχεῖν τούςτε Ενιδίους καὶ Ῥοδίους. 

11Υ. Κάλυδναν δὲ καὶ Νίσυρον τὸ μὲν ἄρχαῖον 

-ω ο / οω / 

χοινη τὴν νῆσον χατῳκησε. τῆς ἀποιχίας 

-ω ο ς 

Κδρες κατῴχησαν, μετὰ δὲ ταῦτα Θετταλὸς ὁ Ηρα- 
- / 

οη Χλέους ἀμφατέρας τὰς νήσους χατεχτήσατο. Διόπερ 
"Αντιφός τε χαὶ Φείδιππος οἳ Κῴων βασιλεῖς στρατεύ- 

οντες εἲς Ίλιον ἦρχον τῶν πλεόντων ἐκ τῶν προειρη- 
/ / ε ” λ δλ Δ τει / δ] / 

µένων νήσων. ({2) Κατὰ δε τὸν ἐχ ροίας ἁπόπλουν 
ϕ [ωνὰ ν 2. ο στ / Δ ος 

τέτταρες τῶν Ἄγαμέμνονος νεῶν ἐξέπεσον περι Κά- 
- λ -” { / 

οὔ λυδναν, χαὶ τοῖς ἐγχωρίοις χαταµιγέντες χατῴχησαν. 
Δ 

ὑπὸ σει- 
ο 

ς λ λ τ/ Δ 5 

9) Οἱ δὲ την Νίσυρον τὸ παλαιὸν οἰκήσαντες 
.ω ον / ωλ σου / λ 

σμῶν διεφθαρησαν' ὕστερον δε Κῷοι, χαθάπερ την 
- /3 / / Δ λ ο ο 
Κάλυδναν, ταύτην κατῴχησαν ' μετὰ δὲ ταῦτα φθορᾶς 
) / 3 ων / / σης /8 3 / 

ἀνθρώπων ἐν τῇ νήσῳ γενομένης, οἳ Ῥόδιοι . 
λ 3 Δ λ 

αρ εἰς αὐτὴν ἔστειλαν. (4) Την δὲ Κάρπαθον πρῦτοι μὲν 
Ύ ο» λ / λ 

ὤχησαν τῶν μετὰ ίνω τινὲς συστρατευσαμένων, παρ. 
[αν κ. / 2β λ δες ο» ου Ῥλλη 

ὃν γρόνον ἐθαλαττοκράτησε πρῶτος τῶν Ἑλλήνων. 
ο λα / 

Ὑενεαῖς [οχλος ὅ ηῤολοντος, 

Ἄργεῖος ὃ ὢν τὸ γένος, χατά τι λόγιον ἀποιχίαν ἀπέστει- 

Ὕστερον ὃ δὲ πολλαῖς 

ας λεν εἰς τὴν Κάρπαθον. 
90 Ίν ρ 

ΤΥ. Τὴν δὲ Ῥόδον 
κο / , / κ. 

πρῶτοι χατῴχησαν οἳ προςαγορευόµενοι Τελχῖνες: οὗ -- 

ο λ 5 
νησον την ὀνομαζομένην 

τοι ὃ) ἦσαν υἱοὶ μὲν Θαλάττης, ὡς ὁ μῦθος παραδέ-- 
ἐν ϱ ον δνλ λ κ ὁ / ο» Ὠ ο 

δωχε, µυ ολογοῦνται δὲ μετὰ ο. τῆς Ὡκεανοῦ 

ρ θυ] ατρὸς ἐκθρέψαι Ππορεῶνα Ῥέας αὗτοις παραχα- Ἰ ἐψ ) 
δι ης τὸ βρέφος. 

.. ο ευμααν λ ολλ ο νο ν ϱ/ ιά ί 
γνῶν τινων εὑρετὰς καὶ ἄλλα τῶν εἰς τὸν βίον γρησί- 

(5) Γενέσθαι δ᾽ αὐτοὺς καὶ τε- 

ο 5 / 
μων τοις ἀνθρώποις εἰςηγήσασθαι. 

κ 

θεῶν πρῶτοι χατασχευάσαι λέγονται, Χαί τινα τῶν 

ῃς ἄρχαίων ἀφιδρυμάτων ἀπ' ἐκείνων ἐπωνομάσθαι’ παρὰ 
μὲν γὰρ Άυνδίοις Απόλλωνα Τελχίνιον προςαγορευθῆ-- 
ναιο, παρὰ δὲ Ἰαλυσίοις Ἠραν καὶ νύμῳ φας Τελγινίας, 

παρὰ δὲ Καυειρεῦσιν Ἡραν πλω. {5} Λέγονται 

δ) οὗτοι καὶ γόητες γεγονέναι καὶ παράγειν ὅτε βού-- 

, λοιντο νέφη τε καὶ ὄμθρους καὶ χαλάζας, ὁμοίως δὲ 

καὶ γιόνα ἐφέλχεσθαι. Ταῦτα δὲ καθάπερ καὶ τοὺς 

μά Ύους ποιεῖν ἱστοροῦσιν. Ἀλλάττειν δὲ καὶ τὰς ἴδίας 

μορφᾶς, καὶ εἶναι φθονεροὺς ἐν τῇ διδασκαλία τῶν 
τεγνῶν. (4) Ποσειοῶνα ὃ 

ο 
δὲ ἀνδοωθέντα ἐρασθῆναι τῆς 

Ι 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΗΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΜΕ. 

(9) Ὕστερον δὲ αὐτῆς ἐθασίλευσε Νιρεὺς ὁ Ἱ που πάπα. (2) Εἶας νεχ Ροδίεα Γαί Ντους, Οµατορὶί αί 

32 /. 

ΑἈγαλματα τε 

(178 374.} 

ΑΡἰαϊο» Η]115 η απο οχσθ]]οης {ογΠΙΦ ἀθοοτ. ἨΗίό αακ]]ατας 

οορίας α4γοιςης Έτο]απα Ασαπποπιποηϊ αἀάαχ]έ, οί (αι Π- 

Γ πας ηδη] τοχ ογαί, απαπὰ ΟπΙάΙ ρανίοπ δις Ρροΐβρίαίΐο 

Μαβιί. Ῥο5ί Τνο]απὶ νατο Ρ6µ1 αἰαίθπη 0α4165 1]απι ο6σΙ- 

Ρατιπί, ᾳπαπάο Ἱππροτίο πιατὶς Ῥο[οραηίαν. Ῥορίθα πἰπηϊϊς 

1η46 κἰοσία θιδ Γασα1, αἆ Ὀταπίαπη, αποά ποππαΠί, ο0η- 

φασταο. (3) Ὑαοια Ισίία πιαηςίέ ΘΥπι6, 4ποαᾶ Ἰαωασεα- 

ΏΟΠΙΟΓΗΠΙ 6]αβ5ἱ5 οἱ Αγαϊνογαπα Πλας αἀνασία οδί. ῬὨεϊπάο 

ΠΟΝΟ5 Ίος Ρασίο οοἰοπος αοθθρίέ:. (4) ααἰάαπι Ηἱρροία» ϱ0- 

ΩΙ(ΠΠΙ. Ναυδας, αδδιπηῖς αι ἵῃπ αστοταπῃ ἀῑδίηραμοηπθ 

φοτή(ίο [ασία (ανά τας νοπογαΠ{, ΘΥΠΙΕΠ {πο ἀεδο]αίαπι ο6οι]- 

Ραγ]ές οἱ ας ροδί Ίνωο 6ο Ιου αἀναοίῖδ, αποταπι ἁποίογ 

Χπίας οταί, ἵπ οοπιπΙΠΙΟΠΘΠΙ οἰγίία[ἰ5 αἱ ἴαγγα γοορρί15, 

«ρᾳσο Ἱηπδα]απῃ Ίο {εμισγαπί. Τη ρατίο οοἱοπία Πα 

οµἵαπι ΟπΙά1ος Γαἱ55ο οἱ Β]οβῖοδ ΠιθΠλογαΠέ. 

ΙΗΥ. Ῥουτο 0αἱγάπαπι οἱ ΝΙΡΥΤΗΠΑ απ απ]ίας 6ατος Ρος- 

5εάειιπ{, ἀθίμάς γετο Τῃθβδα]η5, Ἠετομ]ίς Πας, αἰταπι- 

απθ Ἰηδ]αΠὰ. 518 ἀίοπθ µαρι. Ἰάεο Απάριιας οἱ ΡΗΙ- 

ἀἴρριας, Οοἱπα ριποίρ6ς, αααπ αἲ Ἠίαπα Ρε]ρογαταίας, 

(9) 1η τοδῖία 

οΗἱΘΙη α Τγο]α απαίποι Ασαπιομιποηϊς ηαΥ6Ρ {επιρεδίαίε αἀ 

Ργο[ασίογαπη οχ Ἠ]δορ Ιηδι]ής ργῶίοτες εγαΠ{. 

ΟαΙγάπαπα ε]οσία δπη{Σ Ιοηπθδαι6 ΟΠ ]ο6ἱ ΙΠοθ]Ι5 Ρογ- 

πηῖχι! αμρΗίογυπί. (9) Δίααί απ φας Νίβγγαπα Παῦθ- 

Ραπἱ, δμρίπᾶε Οοἳ, αἱ 

θα1γἁπανα , Ἰχαπο 5αἱ ἀοπαίπίί Γοσεγαηί. Εεἴη 41ΠΙΠ1 Ρε5ί6 10- 

{αγγ πηοίρα5 αὐθοτρί ρεί6γθ, 

πηίηςς α ἰπίογπασίοποαΏα γεαεΙ ο55οπ{ἱ, Πο οο]οΠίᾶΠι 60 

πηϊδοτιπἰ. (4) ΟατραίμαΠ1 γογο απἰάαπι εχ εἰαβδίανς ΜΙ- 

ποῖδ., πο {εΠΠΡΟΤΕΘ ΊηαΓ8 ἵη ροίρδἰαίθ εἶας εταί , οἱρῖ γἱπά]- 

εαγαπ{. Μαιίςξαπο ροδί 5εοηῖδ Ιοό]ᾳ5 ΒΏειπο]εοπίς, βας, 

Αγαΐνιας ραϊπία, ογασπ]ο οχοϊίαΐα5 εοἸοπία Ίο ἀποθηδα 

απείου {η{. 

ΤΙ Υ. Ἠποάις Τα]εἰ πι ΟΙ 5οἆ68 εγαί. ἈἨος Τμα]ᾶδεα 

Ῥνοσοπίΐ{ο5 οππ Οαρμίτα [ σαπιίγα], Οὐεαπὶ βΙία, Νερίαπαπι 

α Ἠμοα ἱρδογαῃ βάεῖ 6ΟΠΩΠΙΙΦΣΙΙΗ εἀπσαδςο {αρα]α {τααίί. 

() Ατίος αίῖαπι ποηπι]]α5 Ιηγοηίς»α, αμίασιια γ{16 ΠοΠΙΙΠΙΠΙ 

ἵη Π5ήπῃ ἀοάμχίς5ο, πθς ΠΟΠ Ργίη]ας 46οΓΙΠΙ Ἰππασῖπες εἶαβο- 

γαςς6 ἀἰουηίατ, ππάς σααἆαπα 5ΙΠΙ]ασγοΥΙΠῃ ΥδίθτΙπη Πο 

αηΙΠΙΡιΙ5 ΘΟΓΗΠΗ ἱπβὶση]ία 6886η{. ΊΝαπι αριᾶ 1πᾶϊοδ Αροι- 

Ἠπεια Τε]ολήπίαπι τοζαπί, αρΏά Τα]γδίο ΦΙΠΟΠΕΠΙ εί Ἀγπι- 

Ρίιας Το]οληίας, αριιά ΟΔΠΙΙΓΘΗΡΟ5 ΣΗΠΟΠΕΠΙ Τε]ομίηίαπι. (3) 

Ῥνγῶς{ἰρίαίογος {αΠΊΘΗ εΙαΤΗ {αἱ556 ΡεγμΙβοπίας, απ, ἆπαπάο 

νο], πηῦος5 σταπάποπια αἱ Πνες, αποά ΠΊ8ΡΟΡ αἱἱο- 

ααὶ [αοµίατο ρτωἀἰσαπέ, Ἱπάποσγοη{, {ογπᾶς(αθ Ἱπιπυίᾶ- 

τοηί, οἱ ἀοσίγίπαπι ατπαπα Ἱηγίάογοηί α1ς. (4) Νερίπηιις 

πΠίθΠ, π{ Ροῦτο ΠΙΘΠΙΟΥΑΠΕ, 14η πάπ]έας, Ἡ αίαπα 8ΟΓΟΓΘΙΙ 



974. 9Τὅ, στά 175.) 
τῶν Τελγίνων ἀδελφῆς Αλίας, καὶ µιχθέντα ταύτῃ 

ο ες πὰ Α Ἡ "λς / δλ ο) 
γεννῆσαι παϊδας ἓξ μὲν ἀἆῤῥενας, µίαν δὲ θυγατέρα 

Ῥόδον, ἀφ᾿ ἃς τὴν νῆσον ὀνομασθῆναι. (6) ΓΓενέσθαι 

δὲ κατὰ τὸν χαιρὸν τοῦτον ἐν τοῖς πρὸς ἕω µέρεσι τῆς 

ὕ νήσου τοὺς χληθέντας γίγαντας" ὅτε δὴ καὶ Ζεὺς λέγε- 
ται χαταπεπολεμηχὼς Γιτᾶνας ἐρασθῆναι μιᾶς τῶν 

νυμφῶν Ἱμαλίας ὀνομαζομένης, καὶ τρεῖς ἐξ αὐτῆς 
τεχγῶσαι παῖδας, Σπαρταῖον, Ἰκρόνιον, Κύτον. (6) 

Κατὰ δὲ τὴν τούτων ἡλιχίαν φασὶν Ἀφροδίτην ἐκ Κυ- 
4 / 3 κἩά λ 

10 θήρων χκομιζομένην εἰς Κύπρον χαὶ προςορμιζομένην 
ος τω ο ὶ ως 

τῇ νήσῳ κωλυθῆναι ὑπὸ τῶν Ποσειδῶνος υἱῶν, ὄντων 
ὑπερηφάνων καὶ ὑβριστῶν : τῆς δὲ θεοῦ διὰ τὴν ὀργὴν 
ἐμθαλούσης αὐτοῖς µανίαν, μιγῆναι αὐτοὺς βία τῇ μητρὶ 

ἱ Ἡ πας σος, / ο ο 
χαὶ πολλὰ χαχὰ ὃρᾶν τοὺς ἐγχωρίους. (7) Ποσειδῶνα 

6 δὲ τὸ γεγονὸς αἰσθόμενον τοὺς υἱοὺς χρύψαι κατὰ γῆς 
Δ / ο 

διὰ τὴν πεπραγµένην αἰσχύνην, οὓς κληθῆναι προςηώ- 

ους δαίµονας" Ἁλίαν δὲ ῥίψασαν ἑαυτὴν εἰς τὴν θάλατ- 

ταν Λευχοθέαν ὀνομασθῆναι καὶ τιμῆς ἀθανάτου τυχεῖν 
παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις. 

ο ΥΠ. Χρόνῳ δ ὕστερον προαισθοµένους τοὺς Τελ- 

χϊνας τὸν μέλλοντα γίνεσθαι καταχλυσμὀν, ἐχλιπεῖν τὴν 
νῆσον καὶ διασπαρΏναι. Λύχον δ᾽ ἐκ τούτων παρα-- 

/ 3 λ / . / / [ὰ Δ 
γενοµενον εἰς τὴν Λυκίαν, Ἀπόλλωνος Λυχίου ἱερὸν 

ἱδρύσασθαι παρὰ τὸν Ξάνθον ποταµόν. (5) Τοῦ δὲ 
6 χαταχλυσμοῦ γενοµένου, τοὺς μὲν ἄλλους διαφθαρῆναι, 

τῆς δὲ νήσου διὰ τὴν ἐπομθρίαν ἐπιπολασάντων τῶν 
ὑγρῶν λιμνάσαι τοὺς ἐπιπέδους τόπους: ὀλίγους δ᾽ εἰς 

τὰ μετέωρα τῆς νήσου συμφυγόντας διασωθῆναι, ἐν 

(8) ἩἨλιον δὲ 
ϱ κατὰ μὲν τὸν μῦθον ἐρασθέντα τῆς Ῥόδου τήν τε νῆ- 

3 9 2» ο» ώ / ς / Δ Δ .) να 

σον ἀπ᾿ αὐτῆς ὀνομάσαι Ῥόδον καὶ τὸ ἐπιπολάζον 

Δ ω 

οἷς ὑπάρχειν καὶ τοὺς Διὸς παῖδας. 

ὕδωρ ἀφανίσαι: ὃ δ) ἀληθὴς λόγος ὅτι κατὰ τὴν ἐξ 

ἀρχῆς σύστασιν τῆς νήσου πηλώδους οὔσης ἔτι καὶ µα- 

λαχῆς, τὸν Ἡλιον ἀναξηράναντα τὴν πολλὴν ὑγρότητα 
5 ζωογονῆσαι τὴν γῆν, καὶ γενέσθαι τοὺς χληθέντας ἀπ᾿ 

.] -- « /3 ς λ λ 3 λ Δ Α Ν 

αὐτοῦ "Ἡλιάδας ἕπτὰ τὸν ἄριθμον καὶ τοὺς λαοὺς 

ὁμοίως αὐτόχθονας. (4) Ἀκολούθως δὲ τούτοις νοµι- 

σθῆναι τὴν νῆσον ἱερὰν "Ἡλίου καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα 
/ ε α/ / , ης 

γενοµένους Ῥοδίους διατελέσαι περιττότερον τῶν ἄλλων 

ο θεῶν τιμῶντας τὸν Ηλιον ὡς ἀργηγὸν τοῦ γένους αὖ-- 
τῶν. (6) Είναι δὲ τοὺς ἑπτὰ υἱοὺς "Οχιμον, Κέρχα- 

φον, Μάκαρα, Ἀκτῖνα, Τενάγην, Τριόπαν, Κάνδαλον, 

θυγατέρα δὲ µίαν, ᾿ΗἨλεκτρυώνην, ἣν ἔτι παρθένον οὐ- 

παν µεταλλάξαι τὸν βίον καὶ τιμῶν τυγεῖν παρὰ Ῥο- 
Δ/ ς ο. ν] Δ ο” ολ -” ιά " / 3 ω. 

6 δίοις ᾗρωικῶν. Ἀνδρωθεισι δε τοῖς Ηλιαδαις εἶπειν 
᾽ σ [ο/ Ἀ ν] ζω / ο .) 

τὸν "Ἠλιον, οἵτινες ἂν Αθηνᾶ θύσωσι πρῶτοι, παρ 

ἑαυτοῖς ἔξουσι τὴν θεόν" τὸ δ᾽ αὐτὸ διασαφῆσαι λέγεται 

τοῖς τὴν Ἀττικὴν κατοικοῦσι. (6) Διὸ χαί φασι τοὺς 

μὲν Ἡλιάδας διὰ τὴν σπουδὴν ἐπιλαθομένους ἐνεγχεῖν 
-” ε τη 3 - / Δ ’ Δ Ν / 

0 πρ [καὶ] ἐπιθεῖναι [τότε] τὰ θύματα, τὸν δὲ τότε 
/ .». 3 / ”/ ] ᾿ ο Δ 

βασιλεύοντα τῶν Ἀθηναίων Κέκροπα ἐπὶ τοῦ πυρὸς 

θῦσαι ὕστερον. ({7) Διόπερ φασὶ διαµένειν µέχρι τοῦ 
ο» λ 1 Ν / Υ Ε] ω ς / Δ Ν λ νῦν τὸ κατὰ τὴν θυσίαν ἴδιον ἐν τῃ Ῥόδῳ καὶ τὴν θεὸν 

ἐν αὐτῇ χαθιδρΌσθαι, Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄρχαιολογου- 
ΡΙΟΡΟΝ{. 1. 
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Το]ομίπαπα αππαγΊέ, οπη(άο σα οριπιηϊχίας µβογος σος, 

5οχ αἰάσΠα ΠΊΡ65, ΠΠαΙΠ( 10 Ε]ἴαΠα πουηίηο Πο απῃ. Ηιπο 

ΠΟΙΠΟΗ Ἱηδυ] ἁαίαπα. (6) Εποτυέ (οπηροβίἰαίο λα, ἵηπ ο 

Πηδα]. ραία, απ ονοηίοπι βροοἰαί, «ἱραπίο. ΈΤαπο 

ο απ. φαρρίίοι, Ταπίρας ἀουο]αίΐς, πγπιρίο» ο]αδάαπη 

(ΗΙππα]ίῶ οἱ ΠΟΠΊΟΠ) 4Ππονο {οηοβαίατ, οἱ οχ οἩ ἴγοβ 1108, 

ρανίσςα, Ογοπίαπη οἱ Ογίαπα ργουγοανί{. (6) Ποια 

ὥίαίο Ύδρας, ο ΟΥ οτί ΟΥΡΤΗΠΙ Ροίθης, αἲ ἱπςι]αηι αβριι- 

Πί. 5εᾷ πα αἀ[ία α Νορίπηί 115 φιροτ)ῖς οἱ Ἱη]αγ]οςίβ 

Ρνορογοίαη, ἱτὰ Ῥογοἰία ΕΙΤΟΡΕΠΙ Π]ίς Ἰπ]ασίέ, Ὕπο ααίῖ νὶ 

πηαίγεη οοηδαρτατυηέ, οἱ πηπ]ία Ῥορι]αήίβας ποσιηιοηία 

Ἱηα]ογιηί. (7) 9ο Νορίαπας εοση]ίο, βίος οἳ. τα ἔπι- 

ρΙ(αάἴποιη ἴογνα οεοι]η1{ απάο Ώάπιοπος 5ο Ωθπίϊ ΟΥἱοῃ- 

ία]ες αρρο]]α[1 δυΠ{. Ηα]ία Υετο, Ρροβία παπα ἵπ πάγο 56 Ργο]6- 

οσγαί, 6Η Πμοισοί]ιες» ποπηῖπο ἀἴνίπος Ἰοπογας αριιά Ἱποο]ας 

αἀθρία ορί. 

ΕΝΙ. Ῥοδί μαο ἆπαπη γοπίαταπα Το]ο]ίπες ἁανίαπι ργ0- 

Φιο- 

ΙΓ ο ΠΠΠΊΘΤΟ Έγοις 1η Τγοίαπα ρτοίοσίας, Τωγοἱ Αροῄμις 

βασϊτοηί, οκ {ηδι]α ορτοςςί Ίο ἴ]]αο ἀἱδροτεί δπ{. 

(απ απι αἲ Χαπίυπι ανΊαπα οχρίραχίέ. (9) ΡΗυνίο (απάσηα 

ἱηβυποπία, Ῥ]αππηϊ απἰάσπα Ἱπίοηραπί, ααοά ἀθρτοςα ο 

Ρίαπα Ἱηβι]ῶ Ίοσα οοπΗπιυα Ἱπργίαπα ργαοἱρίίαίίοηθ Ίοησο 

Ιαίθααο βἰασηαγοηί: ραιοί τοτο, απῖ αἆ οἀϊοτα Ῥογ[ασο- 

γαηί, δαἰγὶ τοπηαπεβραη{.  Τηίθγ ᾳμος φογίς οίἵαπι ΠηαἰΙ Γ16ο- 

ναηί. (9) σοΐοταπα 901, αἱ [αθυ]α απἰάσπι γοίογί, ΒΠοᾶί 

4ΠΠΟΤΥΟ σαρία5, ἱηδη]αίῃ θ]α5 ποπηίπο ἀϊρηαίας ο5ί, οἱ απιιᾶ- 

τά. τοὐυπάαηίίαπα αθο]αγ1ζ. Ποῖ αιίθπα Υοτίίας Ἰῶο οδοί: 

50 Ῥηπιαπα τοπ. ΟΠΙΠΙΙΠΙ οοηβΠαοησπα, σΠ}. Ἱηδι]α 

ο4"ῃο0βα ο85εί οί πο], 90] Ἠάπ]ογαο ἀρδιοραίο ἴοιγαπι {ῶ- 

οππάαγ.  Ὁπάςο οχον{{ ααἱ Ηε]μαᾶα» αἲ ἴρδο ἀεποπαΙπαΠ{ιι 

φορίαπα ΠΠηΘΤΟ, δί ρορι[α5 οηιίππα ὤ απο αίαιθ ΠΠ {εγγῖσο- 

ΠΑΥΗΠΙ, (4) Ηϊ5 οοπγεπἰθηίεν ἱηδι]απι Φο] οοΠβθογα{ατη 

οχἰςπιαπί, οἱ πα οχῖηἆα ἨμοάΠ Ρειρείαο Ῥο]θπι ργῶ) 

οοίοιΙς ἀῑῑδ, (απαπαπα σοποτῖς 5υἵ αποίοἵσοΠα, Ιπιροηβδίας ϱ0- 

απέ. (5). Νοπιίπα 5ορίοπα θἶας ΠΠογαη δαπί ΟοΠλας, 

Οοτοαρία5, Μασαν, Δοίΐδ, Ταηᾶρεδ, Τιορας εί Οππάαας. 

Γη]. απίοπι πίσρ Τ]αςίγοπθ ΠΟΙΠΕΠ οιαί; ασ αά]ιιο 

νίνσο ἀο[ίαποία, Γογοίοο5 α ΒΙοςΙΒ Ἠοπουες 5ἱρί (τρίο 

μαβοαί. ἨΗο]ίαάϊς ουσο υπο αίαίοπι αθρίίς, Πε]ίας (απὶ 

ο] ο5) ρναἀῑχιί, (οτε αἱ Ὕά ρηπείρες ΜΙΠΕΙΥΩΡ δα0γα {06- 

νοηί, Μί Ῥοροίπο ἆσα ργῶβοηίία [ΙσΓΟΠΙΙΡ, Τά αποᾶ 

(6) Αοοϊαί Ιδίίατ αί 

Ηο]αᾶω ρνῶ (οδπαίίοπε ορ] νἰςοετοπίατ σηοπα Ργῖας {068 

Αίῑοϊ5 οίίαιη ναίἰοπαίας ἀἰσίαν. 

αἀππογοιο, απαπα. Υἰοίηας Ἱπιροπογοηπί; Ο66ΤΟΡΒ απο, 

ἔππο (οπηρονίς Αοπ]οηδίαπη τος, Ιοδί ροείοτίου Πηπηο]ατεί, 

(7) ο ιά ρεου[ία- 

τὶ απάαπα Πἰέα5 ΦαογοΓΗΠΙ. ἁάλιο ἵπ Ἠμοάο ομβοιναίηή, 

Ῥο απ Πα ρ8 
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Πα πληηῖς {άπ1θη. ΡγίΟΓ Ποδίίας αἀο]ονγεί. 

ἀροραπο ἰηπ]αογάΠα ἵπ. πας ΑΧΗΠῃ ε5ί. 
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µενων παρὰ Ῥοδίοις οὕτω τινὲς μυθολογοῦσιν ' ἐν οἷς 

ἐστι καὶ Ζήνων ὅ τὰ περὶ ταύτης συνταξάµενος. 

ΤΝΙΙ. Οἱ δ) Ἡλιάδαι διάφοροι γενηθέντες τῶν ἄλ- 

λων ἐν παιδεία διήνεγχαν καὶ μάλιστ᾽ ἐν ἀστρολογία. 

Εἰςηγήσαντο δὲ καὶ περὶ τῆς ναυτιλίας πολλὰ καὶ τὰ 

περὶ τὰς ὥρας διέταξαν. 
μενος Τενάγης ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν ὃ διὰ φθόνον ἀνηρέθη : 

γνωσθείσης δὲ τῆς ἐπιθουλῆς, οἱ µετασχόντες τοῦ φόνου 

πάντες ἔφυγον. ἜΤούτων δὲ Μάκαρ μὲν εἷς Λέσθον 

ἀφίκετο, Κάνδαλος δὲ -ρ τὴν Κῶ: Ἀχτὶς ὃ᾽ εἰς Αἴ- 

γυπτον ἀπάρας ἔχτισε τὴν Ηλιούπολιν ὁ ὀνομ. αζομένην, 

(5) Ῥὐφυέστατος δὲ γενό-- 

ἀπὸ τοῦ πατρὸς θέµενος τὴν προςηγορίαν: οἱ δ᾽ Αἰγύ- 

πτιοι ἔμαθον παρ αὐτοῦ τὰ περὶ τὴν ἀστρολογίαν θεω- 
(6) Ὕστερον δὲ παρὰ τοῖς ἽἛλλλησι γενοµε - 

νου καταχλυσμοῦ, χαὶ διὰ τὴν ἐπομθρίαν τῶν πλείστων 
ρήματα. 

ἀνθρώπων ἀπολομένων, ὁμοίως τούτοις καὶ τὰ διὰ τῶν 

γραμμάτων ὑπομνήματα συνέθη φθαρΏναι. (4) Δι 

ἣν αἰτίαν οἱ ̓ Αἰγόπτιοι χαιρὸν εὔθετον λαθόντες ἐξιδιο- 

ποιήσαντο τὰ περὶ τὴν ἀστρολογίαν, καὶ τῶν Ἑλλήνων 

διὰ τὴν ἄγνοιαν μ.ηχέτι τῶν γραμμάτων ἀντιποιουμέ- 

νων, ἐνίσχυσεν ὡς αὐτοὶ πρῶτοι τὴν τῶν ἄστρων εὕρεσιν 

ἐποιήσαντο. (6) ὍὉμοίως δὲ καὶ Ἀθηναϊοι χτίσαντες 

ἐν Αἰγύπτῳ πόλιν τὴν ὀνομαζομένην Σάΐϊν, τῆς ὁμοίας 

ἔτυχον ἀγνοίας διὰ τὸν χαταχλυσµόν. Δι ἃς αἰτίας 

πολλαϊῖς ὕστερον γενεαῖς Κάδμος ὅ Ἀγήνορος ἐκ τῆς 

Φοινίκης πρῶτος ὑπελήφθη κοµίσαι γράμματα εἰς τὴν 

Ελλάδα: χαὶ ἀπ᾿ ἐχείνου τὸ λοιπὸν οἱ “Ελληνες ἔδοξαν 

ἀεί τι προςευρίσκειν πε ερὶ τῶν γραμμάτων, χοινῆς τινος 

ἀγνοίας χατεγούσης τοὺς Ἓλληνας, (6) Τριόπας δὲ 

πλεύσας εἰς τὴν Καρίαν, χατέσχεν ἀχρωτήριον τὸ ἀπ᾿ 

ἐχείνου ριόπιον χκληθέν. ἵ δὲ λοιποὶ τοῦ “Ηλίου 

παῖδες διὰ τὸ μὴ μετασχεῖν τοῦ φόνου κατέµειναν ἐν 

τῃ Ῥόδῳ, καὶ κατῴκησαν ἐν τῇ Ἰαλυσίαᾳ κτίσαντες 

πόλιν Ἀχαϊαν. (7) ὋὩν ὁ πρεσθύτερος Ὄχιμος βασι- 

λεύων ἔγημε | μίαν τῶν ἐγγωρίων νυμφῶν Ἡγητορίαν, 

ἐξ ὃς ἐγέννησε θυγατέρα Κυδίππην τὴν μετὰ ταῦτα 

Κυρθΐαν Μετονομασθεισαν "ἣν γήµας Κέρχαφος ὁ ἆδελ- 

φὸς διεδέξατο τὴν βασιλείαν. (ϱ) Μετὰ δὲ τὴν τούτου 

τελευτὴν διεδέξαντο τὴν ἀρχὴν [οἳ] υἱοὶ τρεῖς, Λίν- 

δος, Ἰάλυσος, Κάμειρο.. ᾿Επὶ δὲ τούτων Ὑενομένης 

μεγάλης πλημμυρίδας, ἐπικλυσθεῖσα Ἡ Κύρόη ἔρημος 

ἐγένετο, αὐτοὶ δὲ διείλοντο τὴν χώραν, καὶ ἕχαστος 

ἑαυτοῦ πόλιν ὁμώνυμον ἔχτισε. 

ΙΤ ΝΠΙ. Κατὰ δὲ τούτους τοὺς Ὑρόνους Δαναὸς ἔφυ- 

γεν ἐξ Αἰγύπτου μετὰ τῶν θυγατέρων; χαταπλεύσας 

δὲ τῆς Ῥοδίας εἲς Λίνδον χαὶ προςδεχθεὶς ὑπὸ τῶν 

ἐγχορίων, ἱδρύσατο τῆς Ἀθηνᾶς Ἱερὸν καὶ τὸ ἄγαλμα 

τῆς θεοὺ καθιέρωσε. Τῶν δὲ το Δαναοῦ θυγατέρων 

τρεῖς ἐτελεύτησαν κατὰ τὴν ἐπιδημίαν τὴν ἐν τῇ Λίνδῳ, 

αἱ δ᾽ ἄλλαι μετὰ τοῦ πατρὸς Δαναοῦ εἰς Ἄργος έξε- 

πλευσαν. (9) Μικρὸν ὃ᾽ ὕστερον τούτων τῶν γρόνων Ἰκά- 
ὃμος ὃ Ἀγήνορος ἀπεσταλμένος ὑπὸ τὸῦ βασιλέως κατὰ 

ζήτησιν τῆς Εὐρώπης, κατέπλευσεν εἰς τὴν Ῥοδίαν: χε- 

ὔειμασμένος δ' Ἰσχυρῶς κατὰ τὸν πλοῦν καὶ πεποιηµέ- 

ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΡΑ. τ. [9το, 977.) 

ουσο ΕΠοάίογαπα Ἠσο απἰάαπα Πίος ριοδιάστηίς θε. 

ααος αἴῖαπα Ζ6εποη ο5ί, απϊ Π]οςἳ ΠΙβίοπίαα ορη{οχ 16. 

ΤΙΝ. ἨΠσμαᾶα αιίσα, 411π1 ας Ποπηηίρας ργαδίατεῃέ, 

Α). Π5 

παν]σαπάί ἆποΠιε 5οἶθηίία οχοι]ία, Πογῶσιθ ἵπ εθιίας γῖσθβ 

{π ἀἰξοιρ]μί5 αἳ πιαχίπιο αδἰτο]ορίοῖδ οχέθ]μοτο. 

ἀῑδιρίω δαΠί. (2) ΑόθτΙπιο ΙΠίε 605 Ἰπσαπίο Τοηᾶσθβ 

οταί; Ἰάεοσιο {ααπι Ἱην]αία δα ρ]αίας ορ. Ὠοίοοίϊδ γαγο 

ΙηβΙάΠἱ5, οα.4ΐ5 αποίογδς 6ί οοηςδοῖῖ 5ο] γογίογΠΕ ϱΠΊΠΘΒ., 

Αίαιο Ἱία Μασαν 1ῃ ΤνδδρΠ1, σαπόα]ας ἵπ 00 Ροτνοηίέ,. Ααῑῖ5 

(ογο ἵπ Πσγρίαπι Ρτο[οσοµα5 Πομορο[πι οοπα]ά[έ, ΡαΓεη- 

15 Ποπιοῃ ΠΠ ΠΠρΡΟΠοΠς, Εί αμ ος ρυρί αθίνο]ορία 

βοἱθη [ίαπ ἀοσεροτιΠί. (9) Ῥοδί αππη 1 ατωσία ἀηαγίο ορ- 

Ῥήθβδα Πιαχίπια ρα15 ΠοηλίΠαΠ ρογ1ἱδοί, ΠίογαΓΙΠΙ ΠΠοΠι]- 

πηθη/{5 βἱπηυ] ἀθ]οίΐδ: (4) παπο ἄσυρί οοραδίοησΙη αἀθρίῖ, 

βἰπά η αφίτο]οσία εἱρί ππαποΙραγυηί : 4πΗππ(πθ ατῶσῖ Ρος 

ΙσηογαΗαπα Πέοταγαπα ου]{αγαΠ1 Ποῃ απιρῃίας δἱρί γἰπάίσα- 

τοηΏί, 1805 οπ)ηΙΗΠΙ Ῥτίπιος αδίτογΙπα ποϊαπι ταρειῖςθθ 

ΡΙΠΙΟΣ Ἰητα]{. (5) Ρίο οἰίαπι ΑἱΠοπίθῃςες., Ισοί Φαΐη ἵη 

βΥγρίο αΤβεηι εοπάΙάϊθδθηί, {απιοη οἱάσπα οριν]οπί5 οιγογϊ 

ἀΜαγ{απα οῦποχίος {δεί Οπ8πῃ οῦ σαΠδαΠ1 Ροβί πεπ]ία πάς 

86οµ]α Οαάπιαδ Αροπονῖδ οχ Ῥ]ιωηῖσα ἵπ ἄνῶοίαπα Πέογαβ 

αἰίπ]]ςδο εγθαΙ αν: οἳ ροδί μαπο ατα σὶ Ηέθγίς Ιηνοη({15 θι1])- 

[πάς αἀ]εσίςςσο ααπίά ριίαπίαν, απππ οοπηηλαηί5 ἄγῶςοΒ 

Ισπογαπ/[ία {θηδγεί. (6) Τνορας ποπ ἰα]εοῖί, 

Πρίααα ργοπιοη(ογίπηι, αποά Ἑτιορίσπι αΏ οο ἀῑσΙίατ, οσοι- 

ρανί. Ἠε]σαὶ βοἱ8 πα1, α οπἰρα εὔ4ἱ5 αἰομῖ, ἵῃ Ἐμοάο 

Ῥεγπ]αηδενιπ{, αἱ οοπα]ία Αομαία ατρο (( 1 Ῥορίοα 6ψγῦς 

ἀοποπεἰπαία 54), ἵπ Ἰα[γοία ἀρίπσορς Παβίίαταπ{. (7) Ποσία 

ἁπίθΠι Ροίθρίας ογαί Ῥεπθς ΟΟΜἱπλίπα, ορίαίο πιαχΙσΙΠη : 

ααὶ ἁποία ἵπ πηα(γΙπηοπΙιΙη Ἡσασοίοτία, ΏΥΠΙΡΗΤΙΠΑ πα, 

ΠΙΙαΠΠ οκ οα καδοορίε ΟΥάΙρΡΕΣ, ασ ΟΥΡ ΠοΟΙΠΘΗ 

ἀαίπᾶο αδιραν{: Ρον ους πᾶρίίος 6ε/σαρμς Πας (αΐοτ 

αἆ Τ6ΡΏΙΠΙ Ρογγοπίί. (8) Ροςί ορίέαπι Ἰα]α5 ες ἵπ ΡΓηθῖ» 

Ο10- 

τά {οπιροπίρις ἵηπροπς5 οχοτία ἱπαπάα[ο ΟΥιΏθ6η γαδίαηι 

Ῥαΐέαπι ΕΠΙ δοσθθδεγιηί, Πήπάας, [αἱγδας, σαπιϊγας. 

οί ἀοδοτίαπα [οοί. 1ρ5ἱ Υεγο τοβίοηεπη Ἱπίατ 56 ρα] δυη{, 

αἱ απβαἱδαπο ἱ ΠομιΙηΙς τΏΘΙη σάἰΠοαν τί. 

ΤΝΠΙ. Ἐο ίεπιροτο Ῥαπααςδ, εχ 4ἲργρίο ου βίατυπι 

αθηλῖης ῥτοίασας, ἵπ Βμοάσπι ἰα]θοῖί, εί αἩ Ιπάϊρεηίς 

οχεορίας ἴθπιρ]απι Μίποννα βίαζα]έ, ἶᾳπθ 4εΙαΏΓΙΙΠΙ 60Π56” 

οαγΠί. Τη ας Ώαπαί ρογοβτΙπα/ίοηθ {τος οἱ Πα ἵῃ Πμπάο 

[αἰο οοπόθαρεταηἰ» οείεγα ΟΠ ραΐτο ΑΓ5ος Ρτοίοοία. 5η{. 

(2) Νο Τία Ίοησε ροςί Οαἆπιας Αροπογί8, αά ΙηνεβιϊραίἰοηθΠη 

ἘιτορΏ α 1666 απ]απάα{18., εί ἱρ5ε Βμοάππη ρεἰεραί. Ώυπ] 

ΠίΟΠΙ γοἸθπιοη/1 Ιασίαἰας (οπιρορίαίΐα, πα (οππρ]απα Νερίππο 
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[77, 579.) 

νος εὐγχὰς ἱδρύσασθαι Ποσειδῶνος ἱερόν, διασωθεὶς ἱδρύ- 
σατο χατὰ τὴν νῆσον τοῦ θεοῦ τούτου τέμενος καὶ τῶν 
Φοινίκων ἀπέλιπέ τινας τοὺς ἐπιμελησομένους. Οὗτοι 

δὲ καταμιγέντες Ἰαλυσίοις διετέλεσαν συμ.πολιτευόμε-- 
/ 2. Ὁ μεν ος λ / ν  Ἀ. νοι τούτοις: ἐξ ὧν φασι τοὺς ἱερεῖς κατὰ γένος διαδέχε- 

σθαι τὰς ἱερωσύνας. (3) Ὁ δ᾽ οὖν Κάδμος καὶ τὴν Λιν- 
δίαν Ἀθηνᾶν ἐτίμησεν ἀναθήμασιν, ἐν οἷς ην γαλκοῦς 
λέέης ἀξιόλογος κατεσχευασµένος εἰς τὸν ἀρχαῖον ῥν- 

θµόν’ οὗτος ὃ᾽ εἰχεν ἐπιγραφὴν Φοινικικοῖςγράμ.μασιν » 
ο / εγν / ο 

ἅ φασι πρῶτον ἐκ Φοινίκης εἰς τὴν Ἑλλάδα κομισθῇ-- 

ναι. {4 Μετὰ δὲ ταῦτα τῆς Ῥοδίας γῆς ἀνείσης ὄφεις 

ὑπερμεγέθεις, συνέθη πολλοὺς τῶν ἐγχωρίων ὑπὸ τῶν 

ὄφεων διαφθαρῆναι. Διόπερ οἳ περιλειφθέντες ἔπεμψαν 
ο. Ν κο κω 

εἲς Δῆλον τοὺς Επερωτήσοντας τὸν θεὸν περὶ τῆς τῶν 

καχῶν ἁπαλλαγῆς. (5) Τοῦ δ᾽ Ἀπόλλωνος προςτᾶξαν- 
τος αὐτοῖς παραλαθεῖν Φόρθαντα μετὰ τῶν συναχολου- 

θούντων αὐτῷ, καὶ μετὰ τούτων κατοικεῖν τὴν Ῥόδον" 

οὗτος ὃ᾽ ἣν υἱὸς μὲν Λαπίθου, διέτριθε δὲ περὶ Θεττα- 

λίαν μετὰ πλειόνων ζητῶν χώραν εἰς κατοίκησιν' τῶν 
Δλ «Τ), Σ/ / «ον ως Αν Αν όο 
δὲ Ῥοδίων μεταπεμψαμένων αὐτὸν κατὰ τὴν µαντείαν 

Ελ, α/ πώ ΑΦ λ σα » Δ 
καὶ µεταδόντων τῆς χώρας, ὁ μὲν ὤσρθας ἄνειλε τοὺς 
Υ λ ο» 3 ο ο” / / 

ὄφεις, καὶ τὴν νῆσον ἐλευθερώσας τοῦ φόδου, κατῴχησεν 
ὃν τῇ Ῥοδία' γενόμενος δὲ καὶ τἆλλα ἀνὴρ ἀγαθὸς ἔσχε 

τιμὰς ἠἡρωικὰς μετὰ τὴν τελευτήν. 

ΙΧ. Ὕστερον δὲ τούτων Ἀλθαιμένης ὃ Κατρέως 

υἱὸς τοῦ Κρητῶν βασιλέως περί τινων χρηστηριαζόµε- 

νος ἔλαθε γρησμὸν ὅτι πεπρωμένον ἐστὶν αὐτῷ τοῦ πα- 
τρὸς αὐτόχειρα γενέσθαι. (5) Βουλόμενος οὖν τοῦτο τὸ 

Ἡ / 5) - ς / ῤ 5] ον ” { ὰ 

μύσος ἐχφυγεῖν, ἐχουσίως ἔφυγεν ἐχ τῆς Κρήτης µετ 

40 

45 

υ0 

ω / στο » / 3 ο 
τῶν βουλομένων συναπᾶραι, πλειόνων ὀντων. Οὗτος 

μὲν οὖν κατέπλευσε τῆς Ῥοδίας εἲς Κάμειρον" ἐπὶ δ᾽ 
τὴ 3 / Δ ς χ (. κο 

ὄρους Ἀταθύρου Διὸς ἱερὸν ἱδρύσατο τοῦ προςαγορευο- 

µένου Ἀταβυρίου, ὅπερ ἔτι καὶ νῦν τιμᾶται διαφερόν- 
τως, κείµενον ἐπί τινος ὑψηλῆς ἄχρας, ἂφ Ὡς ἔστιν 
Ε] μα λ / κι ς Αν οσο » μα: ρολ] 
ἀφορᾶν τὴν Κρήτην. (5) Ὁ μὲν οὖν Ἀλθαιμένης μετὰ 
-” / οω . 

τῶν συνακολουθησάντων κατῴκησεν ἐν τῇ Καμείρῳ, 

τιμώµενος ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων' ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ Ίκα- 
λ 9 

τρεύς, ἔρημος ὢν ἀῤῥένων παίδων καὶ διαφερόντως 
3 ο Δ ε) / 3 3 ς 9 

ἀγαπῶν τὸν Ἀλθαιμένην, ἔπλευσεν εἷς Ὥόδον, φιλοτι- 
- » ” / 

µούμενος εὑρεῖν τὸν υἱὸν καὶ ἀπαγαγεῖν εἰς Γρήτην. 

Τῆς δὲ κατὰ τὸ πεπρωµένον ἀνάγκης ἐπισχυούσης, ὅ 
λ Ν 9 ο ΄ 9 ολ 2 ς / 

μὲν Κατρεὺς ἀπέθη µετά τινων ἐπὶ τὴν Ῥοδίαν νυ- 
κτός, χαὶ γενομένης συμπλοχῆς καὶ μάχης πρὸς τοὺς ἐγ- 

Π 3 / 5 ο 3 ή / Δ 

χωρίους, ὅ Ἀλθαιμένης ἐκβοηθῶν Ἠκόντισε λόγχη καὶ 

(4) Ενω- 
λ -” /“” λ / ) / 

σθείσης δὲ τῆς πράξεως, ὅ μὲν Αλθαιμένης οὐ δυνάµενος 

αν / 9) λ / 
οι αγνοιαν παισας απεχτεινε τον πατερα. 

/ ἀ / ο ο Ἀ λ / 

φέρειν τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς, τὰς μὲν ἁπαντήσεις 
ο / λ ο) 

καὶ ὁμιλίας τῶν ἀνθρώπων παρέχαμπτε, διδοὺς ὃ 
9 ὴ κο / Δ Δ Δ Π 

ἑαυτὸν εἰς τὰς ἐρημίας Ἴλᾶτο μόνος καὶ διὰ την λύπην 
/ ή λ Δ Δ 4 

ἐτελεύτησεν' ὕστερον δὲ κατά τινα γρησμὸν τιμὰς ἔσγε 
} «ἨἩ 9/ / : 

παρὰ Ῥοδίοις ρωικάς, 
ο /' « / λ λ 

κῶν Τληπόλεμος ὃ Ἡρακλέους φεύγων διὰ τὸν Άικυ-- 
/ Ἀ 2 / η 3 ’ ψ 2” 

µνίου θάνατον, ὃν ἀκουσίως ἦν ἀνηρηκώς, ἔφυγεν ἐξ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΙ ΤΡ. ν. 

Γ ἵα5 αησεδαί. 

' οχδιποίας ο». 

(6) Βραχὺ δὲ πρὸ τῶν Τρωι- Γ-α Ἠ]οάΙς ἀθἰαίί αμ. (ὁ) Ηίπο ραυ]]ο απία Ρε]αηα Τγο]α: 

Γ παπα ΤΙοροΙοπηςς, Ποτου]ῖς β115, οῦ Πογηληίί οράσπη, 4141) 

901 

οοπάθΙάΠΠΗ γοίο 5656 οὐ]]ραί. 5αρογα{ἰ5 ογσο Ρογ1οι]15, ἵη Ἠας 

Ἱηδιι]α (ΑΠΗΗ ο] ας ἀθάίσαί, οἱ ΠΟΠΠΗΙΙΟ5 οχ ΡΙιωίσίριας 9. 

ογοῦυΏ ομταίογες τοµπαί. ΗΙ ἴπ ο] αδάσπα 1η Τα]γοῖίς οἷ- 

γ{{αἰἶς 5οοἱοίαίομι οοαἸσγο, αίᾳιο οκ ἨοΓΙΠΙ αμα] 115 θα σογάο- 

πα Παυί θιοσθβδίοηοπι αἰπηί. (3) Τα Τήπαίαπα οίαιη ΜΙ- 

πο γαπλ ἀοπανῖϊς 44ης Ποπογαν{έ, ἱηίου αππα» Ηξ ἄ που 

16065, ορι5 πιοπιογαρ]]α, αηΏῖσα οοποἰπη]ίαίο (αγο[ασΓΠι. 

ΡΙωηϊσίας Μο Πίοιας ἱηδοπ]ρίας αροβαί, αᾶς ος ΡΙωμίζς 

ΡΩΣΙΑ 1η Εν ἶαυ] α]]αίας αππνηαπέ. (4) Π]οβίογαπα Ἰπάο 

ἵευγα δεγρεηίας ρνοαχίέ ἵππηλαµος, αυἱ ριατίποϊς ἱποο]ατιϊΠα 

ΡουπΙσίθιι α[[ετοραπί. Βαροτςίος 6159, πὶςδί5 ἵπ Ὠσίαπι 

Ἰεραίἶς , 4ο αγογταπσα[ἶοπθ ργῶβοηέΐς πιαἰἰ ἀθαπῃ οοΠςΙ]Ι16- 

(5) Φαδε[ί απίεΠ ΑΡρο!Ιο τί ουσ Ῥμοιραπίθ 6ἱαδαιε 

8ο61ἱ5 Ροββδβδίοπσπῃ {η5α]ῶ ραγΠαιρατοηί. 

ταηί. 

Ἐγαί ἶ5 Ταρίβιορ 

μας, αἱ έαπα τη Τ]οδα]ία. ου Ρρ]αρίρας αἱ φαὐφίκίουαί, 

ἐοπηπιοά αμα Μαβι(α{[οπί ἴογταίη 4πστοῃς. Αποζημιις ἰσίατ 

ἃ Ἠμοά[ς, οἱ ἵη οοπιηΙΠΙοπθη {ογγο φαδοθρία» Ῥμουμας, 

βοτρεπίρις ἀειαίῖς, {ηδα]αῦι εχ πιοία Ἠ]ο αοχοπηέ, ἵπαπα 

Βλοάο ἀείποερς ρογη]αηςίί. Ταπάςιη, αιιοᾶ ἵῃ αῑῖ αποαιο 

Ροηαπα 86 γίγαπα ργῶςἱ5ςεί, ογοῖοί ροςί πιογίοπη Ποπουῖ5 

ῥηαδηι]α εα11. 

11Χ, Ροβί Π]αά (επηρας ΑΙίμῶπιοπος, Οαἱγεῖ ΟΓαίθηδΙ Πα 

τοσί5 β]α5, ογασΙαῃ ἆθ αραςάαπα 5οἰςοίίαης, ΥΘΡΡΟΠΡΙΙΠΙ 

ἁοοθρῖέ, [πίο οοηςΜ {πα 6956 τί δα παπα ραίτοπι οοςῖ- 

ἀαί. 

ριαγίηιίς, απ αἱ{το 56 αἀ[αησεβραέ, ἵῃ οχἙΙΙΗΠ1 αθΗ, οί πι 

(2) Που πείας αἱ ο[[ασονεί, 5ροηίθ οπι αἡῖς ᾳπαπ]- 

Ἐμούί ατΏαπι ΟαππΙγαπη ἰγα]θοῖί. Το ἵπ Αίαβγτο πιοηίο 10- 

γὶδ ΑίαΡγτ (οπηρ]απα ΠαπάανΙί, ααοἀ πιᾶσΏα ἨΟΠΟΓΙΠΙ 5016- 

ππ]ίαίο οἰίαπα οάῖθ (εααεηία(αῦ. Τη ἑασομηχίπε 6Χ6ΘΙ5Ο ρο- 

ΙΙΙ οδί, απάς αἆ Οτείαπα ἆξαας Ῥνοδρασίας οχοινί. (3) 

Αι πΙθπος 6Γσο ΟΠΠ αἲῖς ουσια 56ο(1ς Οαπηηί Παβία {ἴοηστα 

αἀδρίᾳς, Ποπογίρς οχἰη]ς α οἰγίρας α[Ποἰσραίατ. Αί ρα- 

ίογο]ας Οαίτειι5, οί πα]]α 5οβο]ες π]ᾶξζα]ᾶ 51β6Γ66564, 4ΠΊΟΓ6 

οχἰηχίο Αα πιθηῖς ἱπιρι]δας, ἵπ ΠΠοάιη 1ίου 6ηδοσρί{, ηος 

ππ]σο οχρείθης, αἱ παίαπι αοπΡί τορετίαπ ἵη ΟΥοίαιη ροβί- 

Ἠπηϊπίο τοάοστοί. Εί αυ ἱπδαρεταβί]1β 6Η [αῇἲ ποοθςςί: 

Νοοσία ἰσ]ίαν ατα απο δπογαπη. ἵπ Ἠλοάτη 

οχδόσμά{. Τπίου 4πος οἱ ἵπεαίαπος οβοτίο σίαϊπι εοπβἰσία, 

ΑΙΠΩΠΙσΠΘΡ αἆ οΡση 515 (ογθηάαΠα ϱΧοΙΓΤΘΗΣ, Ιαδίαο [αοίτι 

ἵσπατας ραΐτοπι οσοἰᾶ((. (4) Ωαἱσαδις αβί Ἰηποαίέ, πιᾶρη]- 

Γ πάἴποπα οα]απηίαίἶδ ΑΙΓΠΦΠΙΟΠΕ5 ΠΟΠ 5Η5{ἴΠ6Π5, ΟΠΊΗΕΠΙ 

ἀθίποσρς Ιοπϊπαπα οσο ΙγδΙπη. οἵ οοηδιαείαάἴπεηι ἀΥεΓ5α08- 

απ, φοἱαδ6ο ἵπ. ἀοςοτίς οΡεταης Ἰοοί5, Πιωνοτς {απάεΏλ 

ΗονοῖοΙ {απι6ι δἱ ροδί ου ασ] {ᾳ55:1 ΠοΠΟΓΘ5 

ἱηγ](ις οοπιπιήδογαΐ, ΔΡΟΠί6 ΑΓρος εχδ]ίο πλπ{αγογαί, εἰ ρο»ί- 

. Δ 9 ω . 3 . . Ἵ 
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μετά τινων λαῶν χατέπλευσεν εἰς τὴν, Ῥόδον, χαὶ προς” 

δεγθεὶς ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων αὐτοῦ κατῴχησε. ίο ϐ) Γ σε 

μενος δὲ βασιλεὺς πάσης τῆς νήσου, τήν τε χώραν ἐπ᾽ 

ἴσης κατεκληρούγησε χαὶ τἄλλα διετέλεσεν ἄρχων ἐτπι- 

ειχῶς. Τὸ δὲ τελευταῖον μετ᾽ γαμεπενος στρατεύων 

εἲς Ἴλιον, τῆς μὲν 'Ῥόδου τὸν ἡγεμονίαν παρέ έδωχκε 

Βούτα τῷ ἐξ Ἄργους ς αὐτῷ µε τασχόντι τῆς φυγῆς. αὐ- 

τὸς ὃ ἐπιφανῆς ἐν τῷ πολέμῳ γενόμενος ἐτελεύτησεν 

ἐν τῃ Έρφάδι. 

κ. Ἐπεὶ δὲ ταῖς Ῥοδίων πράξεσι τῆς χατὰ τὴν 

ἀντιπέραν Χεῤῥονήσου ἔνια συμπεπλέχθαι συµθέβηκεν, 

οὐκ. ἀνοίκειον Ἀγοῦμαι περὶ αὐτῶν διελθεῖν. π Χερ- 

ῥόνησος τοίνυν τὸ παλαιόν, ὁ ὡς μέν τινές φασιν; ἀπὸ τῆς 

φύσεως τοῦ τόπου ὄντος ἰσθμώδους ταύτης ἔτ υχε τῆς 

προσηγορίας: ὡς δέ τινες ἀναγεγράφασιν, ἀπὸ τοῦ δυ-- 

ναστεύσαντος τῶν τόπων ὄνομα Χεῤῥονήσου προσηγό- 

ρευται. (5) Οὐ πολλῷ δ) ὕστερον τῆς τούτου δυνα- 

στείας λέγεται πέντε Κούρητας ἐκ Κρήτης εἰς αὐτὸν 

ποτ ο. τούτους δ᾽ ἀπογόνους Ὑεγονέναι τῶν ὕπο- 

δεξ ἑαμένων Δία παρὰ τῆς µητ ρὸς Ῥέας χαὶ ὁρεμ συ 

ἐν τοῖς κατὰ τὴν Κρήτην Ἴδαίοις ὄρεσι, 61 τόλῳ ὃ) 

ἀξιολόγῳ πλεύσαντας εἰς τὸν Χεῤῥόνησον, τοὺς μὲν χα- 

τοικοῦντας αὐτὸν Κᾶρας ἐ κθαλεῖν, αὐτοὺς 9ὲ χατ οική- 

σαντας τὴν μὲν γώραν εἰς ο όντ τε µέρη θιελεῖν, χαὶ πὀ- 

λιν ἕκαστον χτίσαιθέμενον ἀφ᾿ ἑαυτοῦ τὴν προςηγορίαν. 

τὸν Ἀργείων 

ἐξαποστειλαι 

- / 

4) Οὐ πολὺ δὲ τούτων κατόπιν ᾿ἴναγον 
πας 

βασιλέα, ̓ ἀφανισθείσης τῆς ο λσς τρὸς Ιοὓς, 

αὐτῷ στόλον 
/ 

Κύρνον, ἕνα τῶν ἡγεμονικῶν ἀνδρῶν, δόντα 

ἀξιόλο πο χαὶ προστᾶξαι ζητεί ἐν παντὶ τόπῳ τὴν Ἰώ, 

καὶ μὴ ἐπανελθεῖ ἵν, ἐὰν μὴ ταύτης ἁρερααὴς ̓γένηται. 

(6) Ὁ ὃ δὲ Κύρνος ἐπὶ πολλὰ τὶς οἰκουμένης µέρη πλα-- 

νηθεὶς καὶ μὴ δυνάµενος εὑρεῖν ταύτην, κατέπλευσε 

τῆς Καρίας εἷς τὴν προειρηµ ιένην Χεβῥόνησον ἀπογνοὺς 

ἑ τὴν εἰς οἶχον ἄναχομ. ιδήν, κατῴκησεν ἐν τῇ Χερῥο- 

νήσῳ, καὶ τὰ μὲν πείσας τὰ ὃ) ἄνα Ὑκάσας ξθασίλευσε 

μέρους τη τ ν΄ ξαυτί 

Κύρνον' ο. δὲ δημοτ ικῶς μεγάλης ἀποδοχτς 

ἐτύγχανε παρὰ τοῖς συμπολιτευοµένοις. 

Τ,ΧΙ. Μετὰ δὲ ταῦτα Τριόπαν, ἕ ἕνα τῶν Ἡλίου καὶ 

Ῥόδου παίδων, φεύγοντα τὸν Τενάγεω τοῦ ἀδελφοῦ 

Ἐνταῦθα δὲ 

/ 

ς χώρας χαὶ πόλ ν ἔχτισεν ὅμώνυμον ἔαυ τῷ 

φόνον εἲς τὴν Χεβῥόνησον ἀφικέσθαι. 

καθαρθέντα τοὺ φόνου ὑπὸ Μελισσέως του βασιλέως, εἷς 

τὴν Θετταλίαν π πλεῦσαι ἐπὶ συμμαχίαν τοις Δευχαλίω- 

νος παισί, χαὶ συνεκβαλεῖν ἐκ τῆς Θετταλίας τοὺς [ΠΤε- 

λασγούς, καὶ “μερίσασθαι τ τὸ χαλούµενον Δώτιον πεδίου. 

ϱ ᾿Ενταῦθα δὲ τὸ τέμενος τῆς Δήμητρος ἐκχόψαντα τῃ 

μὲν ὕλη καταχρήσασθαι πρὸς βασιλείων κατασχενήν' 

δι᾽ ἣν αἰτίαν ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων μισηθέντα φυγεῖν ἐκ 

Θετταλίας, καὶ καταπλεῦσαι μετὰ τῶν συμπλευσάν- 

των λαῶν εἷς τὴν Ἠνιδίαν' ἐν ᾗ Χτίσαι τὸ 

ἀπ᾿ αὐτοῦ Τριόπιον. (8) Ἐντεῦθεν δ᾽ μυ τήν 

τε Χεῤῥόνησον κατακτήσασθαι καὶ τῆς ὁμόρου Καρίας 

πολλήν. Περὶ δὲ τοῦ Ὑένους τοῦ Τριόπα πολλὸὶ τῶν 

συ γγραφέων χαὶ ποιητῶν διαπεφωνήκασιν' οἳ κ... ἐν γὰρ ἵ 

χαλο ούμενον 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ε. (578, 979.) 

Ρορι]{ πιαπ ἵπ ἘΠοά η (Γαηβηϊδίέ, αδί αἲ 1ποο]5 εσξερίας 

οοηςθά!έ. (6) Ποχ ἀαϊπᾶς {ού 5 πρι] ογοαία5, δη 5ου 

Πίο ἵπ ὤσπας Ρατίος ἀῑγίρίί, εἶ οείεια οίαπι αἲ ααα]αἶΒ 

ποτΙπατα αἁπαιηϊθίγαν. Ταπάθηι ΟΠΠ ΑσΑΠΙΕΠΙΠΟΠΕ εοπίτα 

Πίαπα οκροά[Ηοποπη Γαοίατας Ἱπιροτίατη Βηἴο., απ] Αγοῖς 6Ι Πα 

1ρ5ο ργοβασοταί, (αάάΙξΣ {ρβο Υοιο ΙβίΓ6πι 6ο Ῥε]ο Π]θ- 

τας σ]οτίαπα ἵπ Ττουᾶς οσο ραῖέ. 

ΤΧ. ἆαπι απία ΒΠοάΙογαΤη απ τοὺς (παρά απ ΟΠ6γ8οΠθδί 

ορ]ασθη(ῖ5 οοπηθχᾶ 5ηπΐ, ποῃ Ιπορηγομίθης αΡΙΙΟΓ, 8ἱ 4ᾳ 

5 οἴαπα ἀῑδεθγαίαν. ΟΠογδοποβς Ιρίίαν, αἱ ααἰραδάαπη Ρ]- 

ο6ί, α παντα ]οοἳ, Ιδίμπιο βΙπ]15, Ίου ΠΟΠΙΕΠ αοοερί(, γε], 

αἱ αΠἲ «ο ρπέ, ἃ ΟΠοΙ5ΟΠ65Ο σπαάαπα τοσ]ο 14 111 (τίρι- 

{απα οί. (9) Ροδί ου]ας αρἰαίοπῃ πο ἴία Ίοησε απίπαπα ϱτ- 

τοίος ἴ]]ας ο ΟΤοία {γα]οσίςςο {απια ο5ί, Ροβίοτος Π]ογαπα, αι 

ΦΟΤΟ6ΠΑ α Ώμεα ΠΙαίγα φα5οσρίαπη ἵπ Τάω]ς Ογοί πιοπΗβρις 

οάπσαταπξ. (38) Ῥοδίαπσαπι Ιρίίαν οαπι οἶάβ6ο ποη οοηίθ- 

πιποπάα ΟἨθγδοπεδΙη αἀλδδεηί, 6ατο5 απ{ῖαπος Ιποο]ᾶς εκ- 

Ρυ]ογαπί, οἱ τοβίοπεΠΏ 5116» ἀἡΙοπῖς {ασίαπι ἵπ απἶπατπο ραΓ- 

(ος ἀϊνίςοτο, ἂθ απξ(μἴξααθ εοπάΠαπῃ α 56 ΙΤΡΟΠΙ οοπάΙίο- 

15 ἨΟΠΙΘΗ Ρτα[θΥτο Ι15ς. (4) Νο Ὠηχι]ίο Ῥοδί Ίπασµις, 

ΑΙδίγοτυπα 1ος, αιηῖδδα Το Πα, ΟΥΙΠάΠΑ, αχ ΡιΠοίρΙΠΙ 

οτάίπο πππτη, οππῃ Παπά τι]σατί «556 πι]ςίέ, αἱ ριε]]απα 

υρίσάαθ ]οοογάπη Ιπααἰτονεέ, ηος ηὶδὶ τορεγία ἀοπιαπη τοΙγεῖ. 

(5) Ἐξς Ρον πιυ]ίας ογῦῖς ρατίες ἀῑτασαία5 απ απῃ Ιπγεηίγο ἵρ5αῖα 

ΠΟΠ ῥο55οέ, ἵη απο, 4ααπι ἀϊκίπιας, ΟΠειςοηδβΙτη Οατίς 

5οθεδδῖέ, ἀαδρογαίοαπθ ἴπ ραΐρίαπι τοδῖέα, Πο ρονπηαηρί!; 

οί ααα ρογδααδῖς απα οραςῖ5 (εγγο ΙΠοο[ῖς5, Τερηπα ἵπ αιᾶ- 

ἆαπι α]ας ρατίο ορΗηπῖτ, ατῬεππαθ 5ἱ ποπη]η]5 ΟΥΓΠΙΠΙ 6χ- 

είταχί{; οἱ παπι αἆ ροριΠ εοπππιοᾶα 1πιροΓΙαΠῃ βἰίοπηρεια- 

γθε, πιασπαπα αριᾶ οἶτας ρτα(ἶαπι Ιπ]ραί. 

Τ/ΧΙ. Ρο5έ Ίο Τνίορας, 5ο] Βλοάίαπε βΗοναπ ππις, 

οἩ. Εαίτὶς Τεπασίς ορράσπη οχι] ἵπ ΟΠΕΓΡΟΠΟΕΒΙΙΠΑ Ῥτο[αρίές 

πΏἱ αΏ τοσο Μο]ίςσοο οχρίαίας, αἆ ορεπι {εγεπάσπι Ώθιςᾶ- 

Ποπίς Πογῖς ἵπ Τδςςα]απι ἀῑςοθςίέ, αἱ Ῥε]αβαῖς οοπηπλιηῖ 

απκΠίο ε]εσβῖς, ασγατΏ , απεπα Ὀοίἵππι γοσσηέ, ουΠ1 115 ΡαΓ- 

αῑας οδί. (9) Πίο 6αστο Οογοιῖδ ἨΠΘΠΙΟΤΟ οχοῖο αἆ τερία 

ςἰγιοίπταπιαβαδα5 οάἵππα ρορα]ἱ {ποπντῖ{, αἱ Ργοβισας ο Τη6ς- 

ςα]ϊα ου αά]αποίο ΠποβΙΠΗΠΩ αριηίηο {η ΟπΙάίαπη Ῥογσεπί : 

αὈῖ Τηορίαπι αἆ ποπαἰπῖς 5 Πποπηοτίαπη οομαἰάΠ. (3) Αί- 

απο Ἰήπο Ῥτοργβδδ5 ΟΗΙΏ ΟἨ6ΓΡΟΠΘ5Ο ΠΙΔΡΠΑΠΙ αἀ]αεεη ας 

ο 6οπογο μα]ας Ττί- 

ΑΠ 

σατία Ραγίθπη 510 ἀῑίοπί θα) πηχ{{. 

ορ η] βοηρίογος 6ἱ ρου ἱπίου 5ο ἀῑρδοπηί, 



(279, 240) 
αν) ρα 

ἀναγράφουσιν αὐτὸν υἱὸν εἶναι ἹΚανάχης τῆς Αἰόλου 

χαὶ Ποσειδῶνος, οἵ δὲ Λαπίθου τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ 

Στίλόης τῆς Πηνειοῦ. 

Ι.ΧΙ. Ἔστι δ) ἐν Καστάθῳ τῆς Χεῤῥονήσου ἱερὸν 

ὃ ἅγιον 'Ημιθέας, ἃς τὴν περιπέτειαν οὐκ ἄξιον παραλι- 
εν Ν . ΔΝ / / ΔΝ ” ο 

πεϊν. Πολλοὶ μὲν οὖν καὶ ποικίλοι λόγοι περὶ αὐτῆς 
παραδέδονται’ τὸν δ᾽ ἐπικρατοῦντα καὶ συμφωνούμενον 

ψ νι αν. { ὃ “Υ ντ {λ ) Δ 7 
παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις διέξιµεν. Ἀταφύλου γὰρ καὶ Χρυ- 

/ / Ε / ”” / ο) 

σοθἐμιδός φασι γενέσθαι τρεῖς θυγατέρας, Μολπαδίαν 

ι0 καὶ Ῥοιὼ καὶ Παρθένον ὄνομα. ἸΚαὶ τῇ μὲν “Ῥοιοῖ 
τὸν Ἀπόλλωνα µιγέντα ἔγχυον ποιῆσαι" τὸν δὲ πατέρα 
αὐτῆς ὡς ὑπ᾿ ἀνθρώπου τῆς φθορᾶς γεγενηµένης ὀργι- 

σθῆναι, καὶ διὰ τοῦτο τὴν θυγατέρα εἲς λάρνακα συ- 
χλείσαντα βαλεῖν εἰς τὴν θάλατταν. (5) Ἡροςενεχθείσης 

δὲ τῆς λάρναχος τῇ Δήλῳ, τεχεῖν ἄῤῥενα, καὶ προςαγο- 
.ω ΝΔ Α/ 3 π Ὀμι οἱ ς λ ον ο ανή 

ρεὺσαι τὸ παιδίον ᾿Ανιον.. Την δὲ Ῥοιὼ παραδόξως 
ὰ .» 3 κ. ΔΝ / ” . Ν) ΔΝ ο 3 /᾿ 

σωθεῖσαν ἀναθεῖναι τὸ βρέφος ἐπὶ τὸν βωμὸν τοῦ Ἀπόλ- 

λωνος, καὶ ἐπεύξασθαι τῷ θεῷ., εἰ ἔστιν ἐξ ἐκείνου. 

σώζειν αὐτό. ἘΤὸν δ᾽ Ἀπόλλωνα μυθολογοῦσι τότε μὲν 

20 χρύψαι τὸ παιδίον, ὕστερον δὲ φροντίσαντα τῆς τροφῆς 

διδάξαι τὴν µαντιχήν, καί τινας αὐτῷ περιτιθέναι με-- 

γάλας τιµάς. (8) Τὰς δὲ τῆς φθαρείσης ἀδελφὰς Μολ- 

παδίαν χαὶ Παρθένον φυλαττούσας τὸν τοῦ πατρὸς οἱ-- 

νον, προςφάτως κατ’ ἀνθρώπους εὑρημένον, εἷς ὕπνον 

15 

ο ”ἃ κ Δ Δ / .) 

κατενεχθηναι’ καθ) ὃν δη καιρὸν τὰς τρεφοµένας παρ 

αὐτοῖς ὃς εἰςελθεῖν, καὶ τόν τε ἔχοντα τὸν οἶνον χέραμον 
- Δ Ν κ” «ν πλ ον Ἰ / 

συντρῖψαι χαὶ τὸν οἶνον διαφθεῖραι. Τὰς δὲ παρθένους 

μαθούσας τὸ γεγονός, καὶ φοθηθείσας τὸ ἀπότομον τοῦ 

πατρός, φυγεῖν ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ ἀπό τινων πετρῶν 
ὑψηλῶν ξαυτὰς ῥίψαι. (4) Απόλλωνα δὲ διὰ τὸν οἱ- 

χειότητα τὴν πρὸς τὴν ἀδελφὴν ὑπολαθόντα τὰς χόρας 
εἰς τὰς ἐν Χεῤῥονήσῳ πόλεις χαταστῆσαι' καὶ τὴν μὲν 

ὀνομαζομένην Παρθένον ἐν Βουθαστῷ τῆς Χεῤῥονήσου 

τιμὰς ἔχειν καὶ τέμενος, Μολπαδίαν δὲ εἰς ΙΚάσταθον 

96 ἐλθοῦσαν διὰ τὴν ἀπὸ τῆς θεοὺ γενοµένην ἐπιφάνειαν 
Ἡμιθέαν ὠνομάσθαι καὶ τιμᾶσθαι παρὰ πᾶσι τοῖς ἐν 
Χεῤῥονήσῳ., (6) Ἐν δὲ ταῖς θυσίαις αὐτῆς διὰ τὸ συµ- 
θὰν περὶ τὸν οἴνον πάθος τὰς μὲν σπονδὰς μελικράτῳ 

ποιοῦσι, τὸν δὃ᾽ ἀψάμενον 3 φαγόντα ὑὸς οὐ νόμιμον 

60 προςελθεῖν πρὸς τὸ τέμενος. 

Τ.ΧΠΙ. Ἐν δὲ τοῖς ὕστερον χρόνοις ἐπὶ τοσοῦτον 

ἔλαθε τὸ ἱερὸν αὔξησιν τῆς Ἡμιθέας, ὥςτε μὴ µόνον 
παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις καὶ τοῖς περιοίχοις τιμᾶσθαι δια- 

φερόντως, ἀλλὰ καὶ τοὺς μακρὰν οἰχοῦντας εἰς αὐτὸ 

46 φιλοτίµως φοιτᾶν, καὶ θυσίαις τε μεγαλοπρεπέσι καὶ 

ἀναθήμασιν ἀξιολόγοις τιμᾶν, τὸ δὲ µέγιστον, Πέρσας 
ἡγουμένους τῆς Ἀσίας καὶ πάντα τὰ τῶν Ἑλλήνων 

ἱερὰ συλῶντας μόνου τοῦ τῆς Ἡμιθέας τεμένους ἄπο- 

σχέσθαι, τούς τε ληστὰς τοὺς πάντα διαρπάζοντας 

60 μόνον τοῦτο ἀφεῖναι παντελῶς ἄσυλον, καίπερ ἀτεί- 

χιστον ὑπάρχον καὶ ἀχίνδυνον ἔχον τὴν ἁρπαγήν. (3) 
Αἰτίαν δὲ τῆς ἐπὶ πλεῖον αὐξήσεως φέρουσι τὴν κοινὴν 

εἰς ἀνθρώπους εὐεργεσίαν" τοῖς τε γὰρ κάµνουσι κατὰ 

τοὺς ὕπνους ἐφισταμένην φανερῶς διδόναι τὴν θερα- 
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οηἱπῃ οκ Ο9παςο Α1ο]ἱ οἱ Ἱερίαπο Παπ ἀεάπουπε, αῖ Ίια- 

 Ῥίλαπι Αροηηις οἱ Ρ11ρεπ Ῥοηποί 1 ρανοηίος αρα αΠ{. 

ΤΧΗ. δέ ἵπ Οαδί4Ρο Ο6γβοποβῖ το]σίοδΙπη Ἡοπϊίμθορ 

{ΑΠΙΠ, ου] αοᾶ εγοπίέ, διά οπα 1 ἀῑσηιπῃ οί. Ε{δΙ αιι- 

ίθπα πηα]{1 νανσα ἆς λα 86ΥΠΙΟΠΟς ἰπαδ[ῖ 5αΠ{, θΗ η. {α- 

πηΘη, (αἱ ἱποτοραῖέ εί οοΠδοηςδα Ιποο]αΓα αρρτοραίας οϱί, 

γο[ογοπηΣ. δίαρΡΗΥΙΟ δἱ Οηγκοιοιη]άο {τος παω. υπ βίο. 

ΜοΙραάία , Βμαο αἱ Ρατίμοηα5. Ἠ]άοπθπ ΑΡοΙΙο 6ΟΠΊΡΓΟΣ- 

8Ι{ αο συανἰάαπα [εοίί. Πναίας οὗ 1ά ραγοῃς., αὐ δἱ αὖ Ιοηηίπο 

(2) 
Ου ἵη Ώοἱάπ1 αρρι]δα, ἴ]α ρπδγπη οηίχα ο5ί, οἱ ΑΠΙΙ ΠΟΠΊΘΠΙ 

5ίαρταία οβ8εί, β]ίαιη αγοσ Ἰπο]αδαπα η Πηατο Ργο]οοί{. 

ἀεαί. Εί απἷα ρναίθυ 6ρεΠα,ϱ ἀἰδοτ]ηίπο ετορία Πιογαί, ἱπ- 

[αηία Αροβίηϊς αγ Ιπροβίίο ἆειπα οτανΙέ, αἱ, δἱ γοτα οἶις 

5οβο]ες ο5ρεί, 5αἱαἴουα 11 ργωδίατοί. Ἐΐ ίππο απἱάθτη Ρ116- 

ΠΠ αἲ Αροίπαο οσσπ]ίαίαπη 6556 [αρι]απίατ, ομῖ {απιοΠ 

| Ρορίΐσα ἀΠροπίοια οὐ αοα(ἰοπίς οπταπη ἱππροπά1 , οἱ ἀῑνίποιιαϊ 

βοἱεηίῖα Ιηδίγποίαπα αἆ πηασποδ ααοδάαπα Ἡοπογος οχ{]{. 

(9) Ῥαρταία Ἠ]αήβ 6ογοτες Μοιραᾶία οί Ῥωτίποπας, ἆ πι 

ραΐτῖς δυἱ γΙΏΙΠΙ (Γ60θῃς {1Π1 14 ΙηγαπίΙπα ογα) οαδίοἑἶυηέ, 

ΒΟΠΩΠΟ ορρτΙηιη({Η1. Τη{ογίπι 5165, απας (ππα {οτίο ηπ(Γῖθ- 

Ραπί, ἵπργοδδα , εοπ{γασίο 6340 ΥΙπαπι ροτάηί. Οτο γἰι- 

Είπος ἱπίε]]εσίο, 5ῶνΠίαπη ραἰ]ς οτί, αἆ Πίας (1σαπι α- 

(4) Βεᾷ 

ΑΡΟΙΙο ρτορίον βογοτίς [απηϊΠαπΙίαίοπη 5αδοθρίας ἵπ ΟΠοιδοηθβί 

Ραβδοηίθ5 ἆαο οχοε]Βῖς 8656 ταρίρας Ῥταοἱρίίαη{. 

π1ρος ἀορονίανίι.  Ὀρί Ῥατίμοπας απἰάεια Βαβρα»Ηῖ αἱ Π1οι1Π1 

μαβεί αἱ ομ]ίές ἀῑνίποδ; Μο]ραάῖα Υετο Οα5ίαΡΙΠΗ ἀθ]αία Ρος 

5ἱηριι]αΓοπῃ 4ω2 ΓαΥα]αΠοΠεΠα ΠοιηΙίμεα» ΠΟΠΙΕΠ πημέμαία, ἵπ 

(6) ἵη εα- 

οἱ ο] ο γπῖ ἱπίογππίαπα ππα]5ο ΠραΠί, οἱ απὶ ΡοτοΙΠΗ 

πηασηο αραιά οπ]ης5 ΟΠογςοπορίίας ἨἩοποτθ ο5ί. 

γα αἲΗρίί νο] ἵπ οἴρο αδινραγίέ, 6 αἆ 5αοΓΑΓΙΙΠΙ ἄ06θ- 

ἀ6ιο ποίας 6ρέ, 

ΤΧΙΠ. Ῥοβίειῖβ αιίεπι (οπιροτίθας {αηίαπι Ἠειη[ίμαα» 

{απ ΙπογεπποηίϊΙ αοθορῖῖ, αἱ πηοή Ιπάίσεπα δο]απι οί 

αεσο]α 14 5αΠηΠ]α γε]σίοπο οο]ειοπί, 5οᾷ ρτουι] είίαπι ἀἱς- 

β1 [λαο (νομιοπίες Πατεηέ, εἰ πιαρηϊῃοῖς ἆσαπα γυἱοβῖπιϊς 

ἀοπαπίδαιιο οχἰη]5 οομοπορίαγθπ{Σ ΙΠΙπΙο, ααοά πιακίπΙΙΠα 

εδί, Ραυδῶ Αδία) Ἱπιρεγαπί6ς, απάπ1 οη]ηία οείοτοααῖ ἄτῶοῦ- 

ΤΗΠΙ {θηρία εχδροµατοη{, ἃ 5οἱο Ἠεπηίμεα Ἰ16ο ΠΙΒΠΙΙ5 

αμδημιεγαπί. Ῥιοάσηες οαπῃ, απϊ οπηοεία α]ίας ἀἰτιριπηί, 

που ΟΠΠ, 4ΠΑΠΙΥΙ5 Πιο οποία. ΠΙΙΤΟ οἴίτα ρογίομ]α πα 

ἀἰτερίοπί ουσία δεί, Ρτοιδ5 ἱπγίο]αίαπι τοαεγαηί, 

(9) 6αµδαπι {απι {αἱ1οῖς ἱποτοππεη{1 ΟΟΠΠΙΠΙΠΕΙΗ ἆαα ἵῃπ Πα- 

ΠΙΙΠες «πιοβγίς Ῥοπεβορη[ίαπα 6556 ἀῑσιπί. Ἐριί οπίΠα ρες 
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“ο χαὶ πολλοὺς τοῖς ἀπεγνωσμένοις πάθεσι συνεχο- 

μέγους περιεηκόνεας ὑγιασθῆναι: : πρὸς δὲ τούτοις μαὸ 

περὶ] τὰς δυςτοχούσας, τῶν γυναικῶν τῆς ἐν ταῖς ὥδισι 

ταλαιπωρίας καὶ κινδύνων ἀπαλλάττειν τὴν θεόν. (98) 

ὃ Διὸ καὶ πολλῶν ἐκ παλαιῶν γρόνων σεσωσμένων πε- 

πλήρωται τὸ τέμενος. ἀναθημάτων, καὶ ταῦτα οὔθ) 

ὑπὸ φυλάκων οὔθ) ὑπὸ τείχους ὀχυροῦ φυλαττόµενα, 

ἀλλ’ ὑπὸ τῆς συνύθους δεισιδαιµονίας. Περὶ μὲν οὖν 

ϊῬόδου καὶ Χεῤῥονήσου ἀρκεσθησόμεθα τοῖς ῥηθεῖσι. 

ο. 1ΧΙΥ. Περὶ δὲ τῆς Κρήτης νῦν διέξιµεν. Οἱ μὲν 

Ύὰρ τὴν Κρήτην κατοικοῦντές φασιν ἀρχαιοτάτους παρ 

αὗτοις γλέσθαι τοὺς ὀνομαζομένους Ἐτεόχρητας αὖ-- 

τόχθονας, ὧν τὸν βασιλέα Κρῆτα καλούμενον πλεϊῖστα 

χαὶ μέγιστα κατὰ τὴν νῇσον εὑρεῖν τὰ δυνάµενα τὸν 

5 κοινὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ὠφελῆσαι. ϐ) Καὶ τῶν 

θεῶν δὲ τοὺς πλείστους. μυθολογοῦσι παρ ἑαυτοῖς γε- 

Ὑονέναι 

νάτων ει κθν περὶ ὧν ἡμεῖς ἐν χεφαλαίοις τὰ πρραν 
τοὺς διὰ τὰς : χοινὰς εὐεργεσίας τυχόντας ἄθα-- 

δεδοµένα διέξιµεν ἀχολούθως τοῖς ἐνδοξοτάτοις τῶν τὰς 

ἱΚρητικὰς πράξεις συνταξαµένων. (8) Πρῶτ οι τοίνυν 

τῶν εἰς μγήμην παραδεδομένων ὤχησαν τῆς Κρήτης 

περὶ τὴν ο. οἵ προζαγορευθέντες Ἰδαῖοι Δάκτυλοι. 

Τούτους ὃ᾽ οἳ μὲν ἑκατὸν τὸν ἀριθμὸν Ὑεγονέναι παρᾶ- 
α 

δεδώκασιν, οἳ δὲ 

ὃ τῆς προςηγορίας, 

ἱσαρίθμους. (4) 

Ἔ φορος; τοὺς ᾿Ιδαίους Δακτύλους Ὑενέσθαι μὲν χατὰ 

υ 

δέχα φασὶν ὑπάρχοντας τυχεῖν ταύτης 
-- τοῖς ἐν ο. χε ρσὶ δαχτύλοις ἆ ὄντας 

Ἔνιοι δ᾽ ἱστοροῦσιν, ὧν ἐστι καὶ 

τὴν Ἴδην τὸν ἐν ὥρυ να» πσανα δὲ μετὰ] Μυγδόνος 

εἰς τὴν Εὐρώπην' ὑπάρξαντας δὲ Ὑόητας ἐπιτηδεῦσαι 

τάς τε ἐπωδὰς καὶ τελετὰς χαὶ μυστήρια, χαὶ περὶ 

Σαμοθρῴκην διατρίψαντας οὐ μετρίως ἐν τούτοις ἐκ- 

πλήττειν τοὺς ἐγχωρίους' καθ ὃν δῇ χρόνον καὶ τὸν 

Ὀρψέα, φύσει διαφόρῳ χεγορηγημένον πρὸς ποίησιν 

χαὶ μελωδίαν; μαθητὴν Ὑενέσθαι τούτων, καὶ πρῶτον 

ο εἷς τοὺς Ἓλλληνας ἐ 

(6) Οἱ ὃ' οὖν κατὰ τὴν Κρήτην Ἰδαῖοι Δάχτυλοι παρα- 
ξενεγχεῖν τελετὰς χαὶ μυστήρια. 

δέδονται τήν τε τοῦ αμ. γρῆσιν χαὶ τὴν τοῦ Καλκοῦ 

καὶ σιδήρου φύσιν ἐξευρεῖν τῆς Ἀπτεραίων χώρας περὶ 

τὸν χαλούμενον Βερέχυνθον καὶ τὴν ἐργασίαν δι’ ὃς 

0 χατασχευάζεται" δόξαντας δὲ μεγάλων ἀγαθῶν ἀργη- 

γοὺς γεγενῆσθαι τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων τιμῶν τυχεῖν 

ἀθανάτων. (6) Ἱστοροῦσι ὃ) αὐτῶν ἕνα μὲν προσαγο- 

ρευθῆναι Ἡρακλέα, δόξη δὲ διενεγχόντα θεῖναι τὸν 

ἀγῶνα τὸν τῶν Ὀλυμπίων: τοὺς δὲ µεταγενεστέρους ᾱν- 

θρώπους διὰ τὸν ὅμωνυμίαν δοχεῖν τὸν ἐξ Αλκμήνης 

αυστήσασθαι τὴν τῶν Ολυμπίων θέσιν. (3) Σημεῖα 

δὲ τούτων φασὶ διαµένειν τὸ πολλὰς τῶν γυναικῶν ἔτι 

απ 

χαὶ νὺν λαιμθάνειν ἐπῳδὰς ἀπὺ τούτου τοῦ θεοῦ καὶ 

περιάμματα ποιεῖν, ὡς Ὑεγονότος αὐτοῦ γόητος χαὶ τὰ 

περὶ τὰς τελετὰς ἐπιτετηδευχότος' ἃ δὴ πλεῖστον - 

χωρίσθαι τῆς Ἡρακλέους συνηθείας τοῦ γεγονότος ἐ 

Ἁλκμήνης. 

1,ΧΥ. Μετὰ δὲ τοὺς Ἰδαίους Δακτύλους ἵ ἱστοροῦσι 

γενέσθαι Κούρητας ἐγγέα. Τούτους δ᾽ οἳ μὲν μυθολο- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ε. (58Η, 985.) 

ΒΟΠΙΠΙΤΩ ἄΡΡΕΓΟΠ5 ογἰἀρπίαι π]οᾷρ]απα Ιππρεγί{, οἱ 6ΟΠΩΡΙΗΓΘΒ; 

αιί ἀδερογαί{ς α[[οο πιογδῖς {ογίο αἆ εᾶπῃ ἀεγεηεναπί, αἀ 

σαηΙίαίοιι τοὐμχ1ές πημ]Ίογος ρταἴεγοα ἀῑ[ιου]ίοτ οπ](θηία5 α 

(3) 1ά46ο (απάπη ιά 

ἁσπανίίδα νοιαδίῖ5 Ἱπάο (οπιρογίῦδ ϱΟΠΦΘΥΥΑΙΙ5 γοΙΟΓΙΑΙΠΑ 

» ασ πθαιθ ομδίοάΐρας πε(αθ πηΦπίρας αἆθο γα]ίαϊς, 

Πωο ἀ4θ Βμοᾶο εί 

ραγίας ἀο]οπίρας αὐ ρε]ους Πρειαί, 

564 Ιηγοίοταία τγε]σίοηαο {αία Πιαηθηΐ, 

ΟΠι6Υ6ΟΠΕΡΟ ἀῑσίο πΠο 5[Ποἶαηέ. 

ΙΧΙΝ. Ναπο τοσααπα δδί Ἡί 4ο Ογεία 4ποᾳαθ ἀῑδθε- 

ΤΙ. Οἱ Οτείαπῃ Ιποο]αηί γαιας[δδίπιος αριιά 5ο οχςί]- 

1ρ5ο ΓΕίεο-Ονεία5δ, τα ποπηπαηίατ, ἸπάΐσομαῬ, αδδουί, 

Οµογπι τοχ, 4θπι Ογείε παποµραηί, Ρ]αΙΠΙΑΤΙΠΙ 16- 

{μΐ. 

ΠοπΙΙΠΙΠΩ γἱία 5αμ]ενατί αἱ αἁ]αίατί ροβδοί. 

ΤΕ ας ΠπιαχΙπιαγΙΠΙ. ἱπγοπίου σαυἶραςδ οοπιπημηΙΒ 

(2) Ρις 

τοδάθ εἰίαίῃ ἀθοξδ αραά 56 παίος Ρρετηῖρεπέ, αιϊ Ρεπε[οΙ8 

ἵη {οίπΠῃ σοηΙ5 ηιογ{αἱζάπα 5οπηρΙίοΓΠοΒ. ΠΟΠΟΓΕΒ ΡΤΟΠΙΟΥΊ16- 

ναηί.. Οἱ οαρια]α(σα, αἱ ααἱάεπα ἰγαά[ία δαηί, Ηίο 6ΧΡο- 

ἨΘΠΛΙ5, οἰαγίδδίπ]ος 5αου({ αποίοτες, αἱ Ογαιεηδίαπι Ἠἱδίο- 

μας οοηίαχκαετθ. (3) Ρεϊπηί 6/59, ΠπογΙΠῃ ΠηΘΠΙΟΓΙ8 ἂἆ ΠΟ8 

ῥτοραραία οδί, Οτεία Ιπέο]ῶ α Ιάαιη πιοπίεη Τ45ἱ Γας(γ1ὶ 

[αενιηί. 0105 αΏῖ οεηίΠ παπηθγαΠί, αΠϊ (αηίαπι ἀθοθῃι, 

(4) Νοη- 

ΠΠ, Ιηίοι 41ος αἱ Ερμονας, ΤἸάο5 Βαοίγ]ος οἴτοα Τάαπαι 

ΡΜΙΥΡΙΩ ΠΙΟΠίΦΠΑ Ιαβί{α55θ, ΟΠΗ Ἰἐγσάσπο {η ΕιΙτοβᾶῃ ἴΤαη5: 

4 ρα)! ςοἱσσί ἀῑδίίογαπι ΠΙΠΕΤΟ 5ἱ6 αβρε[]αΐο5. 

566 Πθπιοταηέ; οἱ απ ργα5βίαίογεΒ οβδεηί, Ἱποπη[ᾶ- 

πηθη/{15 οἱ 5αογῖς γή ρι5 Πιγδἰοεγ]ῖδαιιο ορεγαπα ἀθάϊςδο οἱ ἵπ 

Φαπποίλγασ]α γογδαηία5 ΠΟΠ Πηθάἰοσεπι Ἰηςιι]αΠίς 5προΓεπι 

Ιποιβοίςςο. Ο1ο9 ί6ΠηΡοΤΘ οΜΠ ΟΥρµ6Ι6, 416 οχοε[]οπίί 

ἱησοπίο αἆ Ρορδίη εἱ πιε]οάίαίη παίυτα ἰηείγυχοεταί, ἀἱδοίριι- 

115 Ἱογαπ. Γαἱςδα, Ργίπηαδ(αθ ποτ οὔγ]ποπίας οἱ ΠΙΥ- 

(5) Οείθναπι Ι4αϊ 

Ραοίγ]ά ἵπ Ονοία, αἱ ἱταάσηέ, ἰβηῖδ α5ΗΠ ἱηγοπεταη{, ατίς- 

είογία Ἱη ἀνῶοίαι (ααχῖςςο ἀἰοιίαγ. 

σας ας {ου ΠαίΥΔΠΑ. ἵπ Ῥεγδογηίλο, ΑΡίεγΦογΠ γορίοη]8 

πηοηία, Ἱπάασατιαηί, 6]άδαιιο οοπ/απάἰ ΤαΙΟΠΕΠΩ ἆ00ΠΘΡΘ; 

οἱ απία ἱπδίσπίαιη σεηοτὶ ἨΠΠ]άΠπο οοπ]ιοάογυΠα αποίογᾶς 

μαρεβαηίαν, ἱπππγογίαΠριις ας ἀῑν]ηϊς μοποτῖρας τοπιαπθιᾶ(ά 

αμ. (6) Ὀπαπι εκ Ι]5 Ηετοι]θΠα γοσδίαπι ἂδδεναηί, 6ἱο- 

τία ργοαδίτ6ιη, ααῖ Ἰαᾷος ΟΙΥπιρίαςος Ιπβι(μἱςδεί; «ποΒ 

Ρορίοιϊ, ποπλἰαίς αἰπιϊ]πάϊηθ ἀεοερίῖ, αὐ ΑΙοπιεπας βΒΙίο 

οοπά1ίο5 6556 ορίπατθη{Η!. (7) Ηυ]αςδ ταῖ ἀοοαπποηία 

αἀίνας 6556. ἆαοά πηαΠενες ΘΙΙΩΕΙΗ ἱωοβηίαΙΙοπθ8 αβ Ίου 

ἆσο πηαἰααγθπίαν, αἱ απια]δία ααδἆαπι οἰτουπιρσαγεηί, αἱ 

απΙ Ίηασας Γμἱςδεί, αἱ 5885 οσοηηιοπίας {αοίαςδεί : ἆσρ 

Ίοησ6 ἂἱεηᾶ ε586ηἱ ἃ 1ΠοΥ6 Ηεγοι]ῖ5 ΑΙοΙεΠα οδ1{1. 

ΙΙΧΥ. Ῥο5δἱ Ὠασίγιο Ἰάαο5 Πογαοπι Οωαγοίε οχβί][]βςδα 

ροηήραηί. Θ105 αἲϊ {δγγίσεπας, αἲῖ α Παοιγ]ς Τάαΐς 
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γοῦσι γεγονέναι γηγενεῖς, οἱ δ᾽ ἀπογόνους τῶν Ἰδαίων 
Δακτύλων. ΠΝατοικεῖν δ αὐτοὺς τῶν ὁρῶν τοὺς συν-- 

δένδρους καὶ φαραγγώδεις τόπους καὶ τὸ σύνολον τοὺς 

ἔχοντας σχέπην καὶ ὑπόδυσιν φυσικήν, διὰ τὸ µήπω 

6 χατασχευὰς οἰκιῶν εὑρῆσθαι. (5) Διενεγχόντας δ᾽ αὐ- 

τοὺς συνέσει πολλὰ τῶν κοιν χρησίµων καταδεῖξαι" 

τάς τε γὰρ ποίµνας τῶν προθάτων τούτους ἀθροῖσαι 

πρώτους χαὶ τὰ γένη τῶν ἄλλων βοσκημάτων ἐξημερῶ- 

σαι χαὶ τὰ περὶ τὰς μελιττουργίας καταδεῖξαι,. (8) 
: ι ι / 
10 Ὁμοίως δὲ χαὶ τὰ περὶ τὴν τοξικἠν χαὶ τὰς κυνηγίας 

εἰςηγήσασθαι, καὶ τῆς πρὸς ἀλλήλους κοινῆς ὁμιλίας 
καὶ συμθιώσεως ἔτι ὃ) ὁμονοίας καί τινος εὐταξίας 

ἀρχηγοὺς γενέσθαι. (4) βὗρεῖν δὲ καὶ ξίφη καὶ κράνη 
καὶ τὰς ἐνοπλίους ὀρχήσεις, δι ὧν ποιοῦντας μεγάλους 

16 ψόφους ἀπατᾶν τὸν Κρόνον. Φασὶ ὃ) αὐτοὺς τὸν Δία, 

λάθρα τοῦ πατρὸς Κρόνου παραδούσης Ῥέας τῆς µη- 

τρὸς, ὑποδέξασθαι καὶ θρέψαι; περὶ οὗ τὰ χατὰ μέρος 

µέλλοντας ἡμᾶς δηλοῦν ἀναγκαῖον ἀναλαθεῖν μικρὸν 
ἀνωτέρω τὴν διήγησιν. 

-υ. ΤΧΥΙ. Μυθολογοῦσι γὰρ οἳ Κρῆτες γενέσθαι κατὰ 
τὴν τῶν Κουρήτων ἡλικίαν τοὺς καλουµένους Τιτᾶνας. 

Ιούτους δὲ τῆς Κνωσίας γώρας ἔχειν τὴν οἴχησιν 

ὅπουπερ ἔτι καὶ νῦν δείκνυται θεμέλια Ῥέας οἰκόπεδα 

καὶ χυπαρίττων ἄλσος ἐκ παλαιοῦ χρόνου ἀνειμένον. (5) 

Ὑπάρξαι δὲ τὸν ἀριθμὸν ἓξ μὲν ἄνδρας, πέντε δὲ γυ- 

ναῖκας, ὡς µέν τινες μυθολογοῦσιν, Οὐρανοῦ καὶ Τ]ῆς 

ὄντας., ὡς δέ τινές φασιν, ἔχ. τινος τῶν Κουρήτων καὶ 

μητρὸς Τιταίας, ἀφ᾿ ἧς αὐτοὺς ταύτης τετευχέναι τῆς 
| προςηγορίας. (5) Ἄῥενας μὲν οὖν γενέσθαι τόν τε 

Κρόνον καὶ Ὑπερίονα καὶ Κοῖον, ἔτι δὲ Ἰαπετὸν χαὶ 
Κριὸν καὶ τὸ τελευταῖον Ὠκεανόν, ἀδελφὰς δὲ τούτων 
τήν τε Ῥέαν καὶ Θέμιν καὶ Μνημοσύνην, ἔτι δὲ Φροί-- 

--- 

ην καὶ ηθύν. Ὃν ἕκαστόν τινων εὑρετὴν γενέσθαι 
τοῖς ἀνθρώποις, καὶ διὰ τὴν εἷς ἅπαντας εὐεργεσίαν 

(6) Τὸν μὲν οὖν 

ἱΚρόνον ὄντα πρεσθύτατον βασιλέα γενέσθαι, καὶ τοὺς 
καθ ἑαυτὸν ἀνθρώπους ἐξ ἀγρίου διαίτης εἰς βίον 

ἥμερον μεταστῆσαι, χαὶ διὰ τοῦτο ἀποδοχῆς μεγάλης 

τυχόντα πολλοὺς ἐπελθεῖν τῆς οἰκουμένης τόπους. Εἰς- 

ηγήσασθαι ὃ᾽ αὐτὸν ἅπασι τήν τξ δικαιοσύνην καὶ τὴν 

ἁπλότητα τῆς ψυχῆς. Διὸ καὶ τοὺς ἐπὶ Κρόνου γενο- 

µένους ἀνθρώπους παραδεδόσθαι τοῖς µεταγενεστέροις 

» ο» λ / 2 / 
30 το Εἲν τιων και μνήμης ασεναου. 

” α / 

εὐήθεις καὶ ἀχάκους παντελῶς, ἔτι δ᾽ εὐδαίμονας γεγο- 
-ω ” . 

(6) Δυναστεῦσαι δ᾽ αὐτὸν μάλιστα τῶν πρὺς 
Διὸ 

καὶ µέχρι τῶν γεωτέρων γρόνων παρὰ Ῥωμαίοις καὶ 

νότας. 
ς Ζ / λ / ης μρ νά 

4ὔ ἱσπέραν τόπων χαὶ µεγίστης ἀξιωθῆναι τιμῆς. 

ευ / - , ο Μ. αλ λ ον 

Καρχηδονίοις, ὅτε ἦν ἡ πόλις αὕτη, ἔτι δὲ καὶ τοῖς 
τ ” Μ ” λ ν 

ἄλλοις τοῖς πλησιοχώροις ἔθνεσιν ἐπιφανεῖς ἑορτὰς καὶ 
ο ο Δ λ / 

θυσίας γενέσθαι τούτῳ τῷ θεῷ καὶ πολλοὺς τόπους 

(6) Διὰ δὲ τὴν ὑπερθολὴν 
-. ΔΝ ο Δ 

τῆς εὐνομίας ἀδίκημα μὲν μ.ηδὲν ὅλως ὑπὸ μηδενὸς 
.. ΔΝ { / 

συντελεῖσθαι, πάντας δὲ τοὺς ὑπὸ τὴν ἡγεμονίαν τού- 

.] ά 3ῴ ο» / 

ἔπωνυµους αὐτοῦ γενέσθαι. 

/ / / ον του τεταγµένους µαχάριον βίον ἐζηχέναι, πάσης ἤδο- 
---- ΄ γῆς ἀνεμποδίστως ἀπολαύοντας. 

ὰ οἱ / Δ 

Περὶ δὲ τούτων καὶ | 
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οηπάος 6556 [αρυ]απίαν, ΠΗαβίίαιίο ΟΡ ἵπ σομ/[ογ/]5 

πΙοΠί πα αι Ώογείἶς οἱ οοηγαΙΠΠα δρε]αηοῖς οἱ 1]]ής ἀσπίαια 
Ιο6ἵ5, απ μαϊπνα 5υα {οραπιοηίαπα αἰᾳποά οἱ ΤεοθρέΙΠΙ 

ργαροτοηί, «παπι οράζαπη φἰγαοίητα {πι ΠΟΠΚΙΠΗΠΙ τορετία 

856. (ϐ) οιπῖα νογο Ιπίε]Ησοηίῖα Ῥιωρίαβαπέ, πηπ]ία υἰίαο 

αίῆία. Ῥτοίμ]θνο ρηϊπηῖ : 6τορο5 ΟΥΙΠΠΙ «0σ6γ6 ΠΗΕΤΗΤΠΙΤΗ 

Ροσπάπη βεποτα Ὠαηςιε[αζονα, οἱ πιο] ορίΠοίαπι οἆο- 

εγε. (3) Ατίσπη αποσπο ]αρμ]αηᾶϊ οἱ γοπαμάἱ γα{ΙΟΠΟΙΗ ο5έεῃ- 

ἀεταπί, οοπηπηιηῖς ἀεηίαιια 5οοϊοία(ἶς οἱ οοηγἰσέας οἱ Ἱηπρτϊ- 

πηῖς οοπουιάἶ ονά(παίωααο γἰίω ας ἀἱδοίριίπα αποίογος 

εχείἹίεια. (4) Οἰαάϊο ριῶίογεα οἱ οαείᾶος ΙΠγοπογυηί 

ἈΓηπαίαδα πο α[ἰαΐοπος, απατά. (οαπεπ(ἱ «ίτορίία. δαΐαι- 

ππη {οἴεῇεια. ΑΟ ή οπίπι Φαρρίίος, «πι εἶαμ ραίτα 

Ἀμοα πηαίοι βά6ἳ οογΙπα δἱ ἰαίοια οοπηπιίκοιαί, βιδοθρίι15 

εί οἀμοαίας {οίαν. Οποά απππα ραγου]αἶπι ἀσ]ατατθ γο- 

πια, Ραυ]ο αἰῑ5 πατγα(ῖο ποροίοπάα ο5ἱ, 

ΗΧΥΙ. Μειποταπί Ο16ί6Η565, αιιο ίεπιροτα Ομτοίες γ|- 

γεραπίέ, Τϊαπες 4ποπε οχςήςδα. ἨΠοναπι ἵῃ ἴθιτα ΟπΠο- 

8ΙΟΓΙΠ Παβί{α{1ο εταί, αδῖ παπο αἰἴαπα [απάάππσπία οἱ αγσα 

ἀοηλΙδ, ἵπ σπα Ί]ιοα ἀθαῖί, οἱ ρογγείαδίης «αοργ(1θ οπρτος- 

ΒΟΓΗΠΙ Ίάος γἱδυηίαν. () Ναπιργαηίαή 5ος γἱγῖ οἱ σαἱησαο 

[οπιίπα» : ργοιί α- (αἱραδάσπη το[οτίατ, ταπί Τετγαι1θ 50- 

Ρο]ε5, Υεἰ αἱ αλ, Οπγείαπα απο οἱ ΤΙέρα σρη]1, οἱ 4ο Πια- 

ἐς ποπηῖηε δἷο αρρε]]α!1. (3) Ματες ποπηἰπαπίαν ΟΓοπι5, 14 ος 

ῥαΐαγηας, Ηγροήοςῦ, Οω15, ἹἸαρείᾳς, Οτίας δἱ Ροβίγθιηο 

160 Ο6ΕΔΠΗ85 ἨΟΓΗΠΩ 6οΓοΓ65, ΈΏμοα, Τηοπηΐς, ΜΠοΠοΘΥΠΟ, 

ΡΙῶβα εί Τείμγς. Ὀπικαπίδᾳαο Ἱογαπ απαράαπα Ποπηἱηϊ- 

Ρις {ία Ιητοπί{, αἱ Ῥτο πηογηῖς αριιά υπίνοιςδος Πποτία]ος 

(4) βα- 

(αγης5, παία πηαχίπ]α5, Γ6ΡηΙΠΙ ομίιπα{, οἱ ει αία[ίς 

[πηπιον(αἱεπ1 ΠΟΠΟΓΘΠΙ 6ἱ πιοπηογίαπη αἀθορίις οί. 

μοππίπθς αἲ. αργοςίὶ γἱοία αἱ πποτο α γΙίαῦη ου] ογσῃῃ {γα- 

ἀπχίέ : οἱ οϐ 4 πιασηαπι οοπθοοπίας αποἰοπαίοπα, πηπ]ίας 

οπρίς τερίοηος αοοθβείέ, εί δἱηρι]ος αά Ἱα5μίαπα απἰπίαιια 

εἱππρισοαίεπα αἀλογίαίας εδί. 1ά6ο Ἰοπηίπες, αἱ {6ΠΊροΓα 
ν 

Ῥαἡατηϊ ορίαίεηα ορεγαη{, οἴπιρ]ίςς βαἱ55ο αἱ α πια σηϊίαία 

ΡΤΟΙΒΙΙ5 816Π08, Ργῶίογρα Ὠθαίος ρορίοεῖς (γαδἴίαπα οδί. (5) 

ΦιΏ Ιπηροτίο οσοἰἀθηία]ας πιαχίπιε τερίοπες Ἰαβιί, εί αά 

ΦΗΠΩΠΙΟΦ ΠΟΠΟΡΗΠΙ βυαάα5 αδορπάΠ. Ῥτορίοισα παρογίς 

οίίατα {επιροπίρα5 αριά Ἠοπ]απος οί Οατηιασίηίθηςας, ιι- 

ψατςί{α αά[ο οἴγ[ίαία, αἰίαδαιο βπϊίπιας σοπίος Πηίτίρις 

μηπό ἀπ [οδίῖς εί 5αοηβοῖῖς γεπετατί εοηβασίαπα ΓΗ1, 

(6) Εἰ 

απῖα. ΙΡ {απι οταί Ἱεραπῃ οβδετναπίία, παπα [οἱπιΙ8 

πηη]ίασιθ Ρα5δΙΠΙ Ίσσα ΠΟΠΊΘΏ εἶα5 τοργῶδεηίαη/{. 

ΙΠ]ΗΦ{ΗΠΙ ἃ 4ποφΠαΠα θ8ί οοΠηΠΙΙΒΡΙΠΗ , 56ἆ οΗΊΗΘΣ ΙΠΙΡοΓΙΙΠΙ 

μα]α5 ασιοξεσηίος5 γαι ασε αηί οαίαπα οιηπία6 Υοµ- 
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τὸν ποιητὴν Ἡσίοδον ἐπιμαρτυρεῖν ἐν τοῖςδε τοῖς ἔπε- 

σιν" 

Οἱ μὲν ἐπὶ Ιζρόνου ἦσαν, ὅτ οὐρανῷ ἐμθασίλενεν, 
ὥττε θεοὶ ὃ᾽ ἔζωον, ἀχκηδέα θυμὸν ἔχοντες, 

6 νόσφιν ἅτερ τε πόνων καὶ ὀϊζύος"- οὐδέ τι δειλὸν 
γῆρας ἐπῆν' αἰεὶ δὲ πόδας καὶ χεῖρας ὁμοῖοι 
τέρποντ᾽ ἐν θαλίῃσι κακῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων" 
θνήσκον ὃ ὡς ὕπνῳ δεόμημένοι, ᾿Εσθλὰ δὲ πάντα 
τοῖσιν ἔην' καρπὸν δ᾽ ἔφερε ζείδω ωρος. ἄρουρα 

10 αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄφθονον: οἱ ὃ᾽ ἐθελημ.οὶ 
ἤσυχοι ἔργα νέµοντο σὺν ἐσθλοῖσιν πολέεσσιν, 
ἀφνειοὶ μ.ἤλοισι, φίλοι µακάρεσσι θεοῖσι. 

Περὶ μὲν οὖν Κρόνου τοιαῦτα μυθολογοῦσυν. 

ΕΝΥ. Ὑπερίονα ὃ δέ φασι τοῦ τε ἡλίου τὸν αίνη- 
10 σιν καὶ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἆ ἄστρων, ἔτι δὲ τὰς ὥρας 

τὰς συντελουµένας ὑπὸ τούτων, πρῶτον ἐξ ἐπιμελείας 

καὶ παρατηρήσεως κατανοήσαντα τοῖς ἄλλοις εἰς γνῶσιν 

παραδοῦναι, καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸν πατέρα, τούτων ὀνο- 
ο ας » καθαπερεὶ γεγεννηκότα τὴν τούτων θεα ωρίαν 

) καὶ φύσὶν. (5) Καὶ Ιοίου μὲν καὶ Φοίόης Λητὸ 

γεν νέσθαι, Ἰαπετοῦ δὲ Προμηθέα τὸν παραδεδομένον 

μὲν ὑπό τινων μυθογράφων ὅτι τὸ πΌρ χλέψας παρὰ 

τῶν θεῶν ἔδωχε τοῖς ἀνθρώποις; πρὸς ἀλήθειαν ὃ εἷ-- 

ρετἠν γενόμενον τῶν πυρείων, ἐξ ὧν ἐκκαίεται τὸ πὺρ. 

96 ϐ) Ἑῶν δὲ Τιτανίδων φασὶ Μνημοσύνην λογισμοὺς 
ο χαὶ τὰς τῶν ὀνομάτων θέσεις ἑκάστῳ τῶν ὄντων 

τάξαι, δι ὧν καὶ δηλ οὓμε ν ἕχαστα καὶ πρὸς ἀλλήλους 

ὁμιλοῦμεν' ἅ πες τὸν Ἑρμῆν οσ εἰςηγήσασθαι, 

Ἡροκάπτουσι ὃ δὲ τῇ 0εῷ ταύτῃ καὶ τὰ πρὸς ἀνανέωσιν 
δυ χαὶ μνήμην Ὑινόμενα παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, ἀφ᾽ ὧν δ) 

καὶ τῆς προςηγορίας τυχεῖν αὐτὴν ταύτης. (4) θέμιν 

δὲ μυθολογοῦσι µαντείας καὶ θυσίας καὶ θεσμοὺς τοὺς 

περὶ τῶν θεῶν πρώτην εἰςηγήσασθαι καὶ τὰ περὶ τὴν 

εὐνομίαν καὶ εἰρήνην καταδεῖξαι. Διὸ καὶ θεσμοφύ-- 

96 λαχας χαὶ θεσµοθέτας ὀνομάζεσθαι τοὺς τὰ περὶ θεοὺς 

ὅσια καὶ τοὺς τῶν ἀνθρώπων νόμους διαφυλάττοντας" 

χαὶ τὸν Ἀπόλλω, καθ᾽ ὃν δὴ γρόνον τοὺς χρησμοὺς δι-- 

δόναι μέλλει, θεμιστεύειν λέγομεν ἀπὸ τοῦ τὴν Θέμιν 

ον Ὑεγονέναι τῶν γρησμῶν. 6 Οὗτοι μὲν οὖν 

40 οἱ θεοὶ πολλὰ τὸν ἀνθρώπινον βίον εὐεργετήσαντες οὐ 

μόνον ἀθανάτων τιμῶν ἠξιώθησαν, ἀλλὰ καὶ πρῦτοι 

τὸν Ὄλυμπον ἐνομίσθησαν οἰκεῖν μετὰ τὴν ἐξ ἀνθρώπων 

μετάστασιν. 

ΙΧΥΠΙ. Κρόνου δὲ καὶ “Ῥέας λέγεται γενέσθαι 

4 τήν τε Ἑστίαν καὶ Δήμητραν καὶ Πραν, ἔτι δὲ Δία 

καὶ Ποσειδῶνα καὶ Ἅδην. Τούτων δὲ λέγεται τὴν 

μὲν 'Εστίαν τὴν τῶν οἴχιῶν κατασχευὴν εὑρεῖν, καὶ διὰ 

τὸν εὐεργεσίαν ταύτην παρὰ πδσι σχεδὸν ἀνθρώποις ἐν 

πάσαις οἰχίαις καθιδρυθῆναι; τιμῶν χαὶ θυσιῶν τυγχά- 

60 νουσαν' Δήμητραν δὲ, τοῦ σίτου Φυομένου μὲν ὡς ἔτυχε 

μετὰ τῆς ἄλλης βοτάνης, ἂγνοουμένου δὲ παρ᾽ ἀνθρώ- 

ποις) πρώτην ο ας. χαὶ τὴν κατεργασίαν αὐτοῦ 

καὶ φυλακὴν ἐπινοῆσαι χο σπείρειν χαταδεῖξαι. ({5) 

Εὐρεῖν | μὲν οὖν αὐτὴν τὸν σἴτον πρὸ τοῦ Ὑεννῆσαι τὴν 

δὔ θυγατέρα Περσεφόνην, μετὰ δὲ τὴν ταύτης γένεσιν καὶ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΗΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΑ. 

"Ῥνοδογρβίμδηῃ. 

(384, 94.) 

Ρίαΐα αρδαιο Ιπιροάϊπιοπίο ρογ/αοραπίαν. Οίρις οΙἴαηα Πο- 

5ἱοᾶἱ ροσίῶ {αβηχοπίαπα αἀδρι]αίαγ Ἠ]δος γευρίρις : 

Βα{ατπο Πὶ δαρεταπί, οσα] ἆαπῃ τερηα {εποβα!; 

ν]νοραπίααο ἀθίπι νΙίαπι. Νοη οπγα., πας αΓάΕΠΒ 

95 Ἰ4βοΥ, εγαπππᾶΏσαθ, η6ς Ὥργα 5οηθοία ΡΤΟΠΟΡάΙ: 

Ῥετροίαα Ιπίεργ]ίαςδ 5ε ογαί πιπαπααπ]όάποε ροάσπιααο, 

οπιηῖρα5 αΡδάαθ π]α]15. Ἐρια]αδ(αο οβῖοτο νῖροηίοβ 
ἸαΗΜΐα : αἱ βοπ]Ώη 5 πἹους Ἱησγα{; αά [αῖί απο 

οπΊΏθ Βοηπα : Ῥασσμί οἱ Οονενῖς {άπο ππάΠοτα (ο1]ας 

βροπίθ ἀθάῑί, σεσπαῖο Γάπάσης ο ἁῑν]ίο: οἱ Ἱπίου 
ἀἰδίτίρασγο ορεγα» Ρ]ασίάε 56 οἱ οοπιπποᾶα {ατα 
{61065 Ῥοππἱ8, ἀῑνῖδααο Ῥου οπιπ]α οαπ]. 

Εἰ Ιας απἰάσπη 4ο βαΐπγπο παγ(μῖσα πανγαπ{. 

ΕΧΥΠΗ. Ηγροτίοπεπι ἀαίπάς 5ο1ἱβ οί ἸάΠα αογαπιαυο ϱἱ- 

ἀπ Πιοίι5 οἱ (ΘΠΙΡΟΓΗΠΙ γίσες, απ αἲὐ Η5 ρογ[οΙαπίΗς, 

βμ0 ορδειγα(ἶοπίς Ἱπαπδίτία ρτίπιάπα ἀεργομοπάϊδδο οἱ ἴπ 

ἈΠΟγΙΠ. ἀείπάςο ποὔαπα ρεγάακίδδο [ουαηί, οί ρτορίετθα 

ραΐτθπι Πογάπα γοσαγί, αἱ απ οοη{επρ]αΙοπθπα 1ββοΓΙΠΗ οἱ 

παίαγαπα ρτουγθατ. (2) Ἐκ 06ο εἰ Ρμαβε ΤΙΟΠΔΠΙ 6956 

ΠαίΔΙη, οἱ οκ Ιαρείο Ῥτοπιοίμαιπι; αι, τί [αρι]αίοτοβ 

απἰάαπα (ταάσπίέ, ἴσπεπι αῑῑ5 δαγγερίαΠα Ποπ μίας ΙΠΠρεί- 

ἀγί, Βἱ νοτ]αίθπι οχοιβδθ5, ἱσηίαρ πτερυγίου οί, ἱηδίγι- 

πηθη ν]άθ]]σθε, 4ο αἆ εμοιεπάπΙη Ίσπεπι απιατ. (9) Εκ 

ΤΠαπΠΙἀ ΠΠ ΠΙΠΊΘΤτΟ ΜΠΕΠΙΟΦΥΠΕ, αἰπηί, ταοοίπαπᾶ1 αγίοπι 

Ἰηγεηίξ, αἱ 5ἱπσα]ῖς τοῦ οοΠηΥΘΠΙΕΠ5 ΠΟΠΊΘΗ απ ρα]έ, ἆο 

απαπηααοάσαιε ἀῑδίίπεία αρρε!]ατο δ6ἳ ἱπίαι ΠοΒ ἐο]οαιί Ρος- 

βίπηας. Οσ]ας Μογοαίαπα ποπ] απιοίογθπη {αοἱπηῖ. Ἠπίο 

ἀαῦς ἴ]]α ἆποααθ αδθίσηαη{, ασ α τεγοσβοΠεΠα αΠθ]18 

γαὶ 6ἱ ΠΙσΠΙΟΤΙάΠΗ ἰη{θγ Ποπηίηος ΠαΠ{; ππᾶο ΠΟΙΠΘΗ Ἠου δ{Ιαπη 

φοτ{ία αδί. (4) Τμοππίς ναΙοϊπαπά{ αίθυα, ΦΔΟΤΟΤΗΠΙ τίς 

οί Ίεσος ἀαογαπῃ οἱ βετν]εηίες Ρτίποθρς Ἱπίογπιαν!!, εί 

αι αἆ Ώοηπαπ ]αΓΙάΙ6ΙΙΟΠΕΙΑ 0 ραοίδ 5ἰιάϊα Ροπή { 

οἀρομίί. Ιάάτοο {πεδπιοριγίασαξ αἱ ἰΠαδιιοίμείας, 14 εδ 

Ἱεριτῃ οαςδίοἆες αἱ Ιαΐοἵ65, Υοσαπ15 05 απῖ 5αηοία 4 θοπι 

Ἱαγα. οἱ ΠοπαίπΙπα οοπδογνδη{. ΘΟπίη εἰ ἱρδαπι Αροιῄπεπη, 

απαπάο ταδροήςπη δάΙίαγας οδί, θεμιστεύειν, 14 εδί Τ]επη]- 

4ἱδ ππαπας οὐΐγα, ἀἰοίπιας, πἰπαῖγαπα ααῖα ΤΗεπαίς Ιηγεηίτἰκ 

ογασμΙογαπα οχθθῖί. (5) ΗΙ6ιδο ἀῑϊ απ] ραγῖπαϊς γ{ίαηα 

ΠΙΠΙΠΑΙΩ Ὠδηοθβο]5 οαππΙ]αβδθηί{, πο ἀγΙΠος 501111 ΠΟΠο- 

γ6ς Ρτοπηθγαθγαπ{, 5εἆ ρηϊπιί 4ποσπε ΟΙΥπαριΠί ρο»ί εη]στᾶ- 

ΠοΠσπα οχ. ΥΙί8 παογία [απ οὐθαρᾶδδθ οχἰδμπαπίας, 

ΙΙΧΥΠΙ. Ε Φαίΐυγπο αἱ Β]οθα Ὑδδία, 06/65, 1 1πο, δα αρρί- 

ίι, Νερίππας οί Ῥ]αίο πα ἀἰσμηίαν.  Ὑοδία ἀοπΙογαΠα 

ατολίοσίαταπη Ἰηγθηίέ, αἱ ο Ίου ΠΠΘΓΙΜΙΠΙ απΙγεΓδΙ Ργορθ 

Μοπηίηος ἵη οράἱρυ5 ειιῖς οοἹοσαίαπη ποποτίρα5. δἱ 5αοη]βεἰ]5 

ἀϊρπαπίατ. Οοτος (απποηίΙΠη, Παοά δροηίε 518 εἰ {ογ{πῖίο 

{πέθι- α]ας ΠοιΏας ουεδεεραί, οπηῖρας εο πδαιθ Ισηοίιπη, 

Ρείπια οοπηρογ{αγίέ, 6/πδαπθ ου Πί1ΓαΠα εί ἃ5δειγαΠΠοπεῃι Τη- 

(2) Ετι- 

Πιθη{{ απίθπα. ταζίοπσιι ἱηγοπίί απ{οσαΠη Τη Ίά0σΠ ο ἱάἱδςοί 

γοβσανΊέ, ας δοπηθηίοπα Γα06Γ6 Ἰοπιίπες ἀοοηΐ. 

Ωσα παία εί ἀθίπάε α Βιπίοπε ταρίᾶ, οὔἱο 



(885, 360.) 

τὴν ὑπὸ [Πλούτωνος ἁρπαγὴν ἐμπρῆσαι πάντα τὸν 
καρπὸν διά τε τὴν ἔχθραν τὴν πρὸς τὸν Δία καὶ τὴν 

ἐπὶ τῇ θυγατρὶ λύπην. Μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς Περ- 
σεφόνης διαλλαγῆναί τε τῷ Διὶ καὶ τῷ Τριπτολέμῳ 

ὅ ἀποδοῦναι τὸν τοῦ σίτου σπόρον, ᾧ συντάξαι πδσιν 
ἀνθρώποις μεταδοῦναι τῆς τε δωρεᾶς καὶ τὰ περι τὴν 

ἐργασίαν τοῦ σπόρου διδάξαι. 6 ) Λέγουσι δέ τινες ὅτι 

καὶ νόμους εἰςηγήσατο, καθ) οὓς ἀλλήλοις τὸ δίκαιον 
διδόναι συνειθίσθησαν ἄνθρωποι, καὶ τὴν παραδοῦσαν 

10 αὐτοῖς θεὰν ἀπὸ τούτων θεσμοφόρον προςηγόρευσαν. 

Μεγίστων γὰρ ἀνθρώποις ἀγαθῶν αἰτίαν γενοµένην 

ἐπιφανεστάτων τυχεῖν τιμῶν καὶ θυσιῶν, ἔτι δ' ἑορτῶν 
καὶ πανηγύρεων μεγαλοπρεπῶν, οὐ παρ᾽ Ἕλλησι µόνον, 

ἀλλὰ καὶ παρὰ πᾶσι σχεδὸν τοῖς βαρθάροις, ὅσοι τῆς 
ο ον 

16 τροφῆς ταύτης ἐχοινώνησαν. 
ΤΧΙΧ. Ἀμφιςθητοῦσι δὲ περὶ τῆς εὑρέσεως τοῦ 

καρποῦ τούτου πολλοί, τὴν θεὸν φάμενοι παρ᾽ ἑαυτοῖς 

πρώὠτοις ὀφθῆναι. καὶ τὴν τούτου φύσιν τε καὶ γρῆσιν 

καταδεῖξαι. Αλγύπτιοι μὲν γὰρ, λέ ἔγουσι τήν τε Δήμη- 
Ὢ τραν χαὶ τὴν Ἴσιν τὴν αὐτὴν είναι, χαὶ εἰς Αἴγυπτον 

ἐνεγχεῖν πρώτην τὸ σπέρμα, ἀρδεύοντος μὲν εὐχαίρως 
τὰ πεδία τοῦ Νείλου ποταμοῦ, ταῖς δ᾽ ὥραις ἄριστα τῆς 

χώρας ταύτης χεκραµένης. (5) Τοὺς δὲ Αθηναίους, 
καίπερ ἀποφαινομένους τὴν εὕρεσιν τοῦ καρποῦ τούτου 

3ὅ γεγενηµένην παρ᾽ αὑτοῖς, ὅμως μαρτυρεῖν αὐτὸν ἕτέρω- 

θεν κεκομισμένον εἰς τὴν Ἀττικήν' τὸν γὰρ τόπον τὸν 

ἐξ ἀρχῆς δεξάµενον τὴν δωρεὰν ταύτην Ελευσινα 

προςαγορεύειν ἀπὸ τοῦ παρ) ἕτέρων ἐλθεῖν τὸ σπέρμα 
τοῦ σίτου χοµισθέν. (3) Οἱ δὲ Σικελιῶται; νῆσον ἵε οὸν 

80 Δήμητρος καὶ Κόρης ο. εἰκὸς εἶναί φασι τὴν 

δωρεὰν ταύτην πρώτοις τοῖς τὴν προαφιλεστάτην χώραν 
νεµοµένοις δοθῆναι. Ἄτοπον μὲν γὰρ ὑπάρχειν εὖχαρ- 

ποτάτην αὐτὴν ὡς ἰδίαν ποιῆσαι, τῆς ὃ εὐεργεσίας ὡς 

μιηδὲν προςηκούση [μι 

96 ἐν αὐτῃ τὴν οἴκησιν ἔχουσαν, εἴπερ καὶ τῆς Κόρης τὴν 

ἁρπαγὴν ἐν τῇ νήσῳ ταύτη γεγονέναι συμπεφώνηται" 

είναι δὲ καὶ τὴν χώραν οἰκειοτάτην τούτοις τοῖς χαρ- 

ποῖς, ἐν ᾗ καὶ τὸν ποιητὴν λέγειν 

ο) 2 / ο λ ο 3 

ηὸ ] ἐσχάτη μεταδοῦναι, καὶ ταῦτ 

. Ἀ ον να ο / ΄ 
ἀλλὰ τά Υ᾿ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται, 

40 πυροὶ καὶ χριθαί. 

Περὶ μὲν οὖν Δήμητρος τοιαῦτα μυθολογοῦσι. (4) Τῶν 
δ) ἄλλων θεῶν τῶν ἐκ Ἰρόνου καὶ Ῥέας γενομένων 
φασὶν οἳ Κρῆτες Ποσειδῶνα μὲν πρῶτον χρήσασθαι 

ταῖς κατὰ θάλατταν ἐργασίαις, καὶ στόλους συστήσα- 
46 σθαι, παραδόντος αὐτῷ τὸν ἡγεμονίαν ταύτην τοῦ 

Κρόνου. Διὸ καὶ παραδίδοσθαιτοῖς ἐπιγινομένοις τοῦ- 

τον χύριον ὑπάρχειν τῶν κατὰ θάλατταν πραττοµένων 

ἤρος- 
/ ο] -ω .ἳ .) . { / -” 

άπτουσι ὃ αὐτῷ καὶ τὸ τοὺς ἵππους δαµασαι πρῶτον 

Ν / Δ ο / πω 

καὶ θυσίαις ὑπὸ τῶν ναυτιλλομένων τιμᾶσθαι. 

Δ λ νο / ο” ἃ ι) Ν / 

δ0 χαὶ τὴν ἐπιστήμην καταδεῖξαι τήν περὶ τὴν ἵππιχήν, 
τει ο] 

(6) Τὸν ὃ 
3 λ λ λ 
ἐκφορᾶς χαὶ τιμὰς 

ἀφ᾿ ς ἵππειον αὐτὸν ὠνομάσθαι. "Αδην 

λέ . | η Ν τον π 
ἔγεται τὰ περι τὰς ταφὰς χαὶ τὰς 
-” ’ κ -” 

τῶν τεθνεώτων καταδεῖξαι, τὸν πρὸ τοῦ χρόνον µηδε- | 
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1ογί5 οἱ πΙῶτοτο ρτορίοι Βίαπα Ωδίπαη5,, ΟΠΊΠΟ ΓΓΗΠΙΘΩΤΙΙΠΗ 

οοπαΏαβδίέ. Ῥνοδογρίηα Υοτο Ἱηγοηία, ἵῃ η 6Η ἆογο 

τούΠ{, ας ΤρίοΙοιιο θοπηΐπα ΓΗ ΡΙΙΗ (ναθΙά1ς, ουἵἩ π]αηᾷα- 

15, τἱ σπα Ἰος ο1 ηἱγαυςίδ Ποπηηϊρας οοπαπιαπ]σατοί 

οἱ οἰαβογαἴίοποπα Πας οί φοπησηίαπα ἀοοθγεί. (3) Αβδογυιί 

πΟΡΠΙΗ1, Ίοσος οΜἵαπα αὐ Ίιας Ῥγοιη]σαίας 6556, αίθα5 Ποπ] - 

ΠΘ8 ΗΠΑ ομἶσιιο ράσο αδδιε[ογεηί, 6ἱ αὐ Ἠας ρτοπια]μᾶ- 

{οηο ἴ]]αίπα (ΠΠο5ΠΙΟΡΙΟΡΙΠΗ (Ἰαθ[[ογαπ)) αρρο]]ανί. ΟΠΗ ασια 

ππαχίπια Πουηϊηίρας Ώοπα οοηοΠἱα»δοί, οχἰπηῖς οἵαπι Ὠοποι]- 

Ῥα5 α[[οσία οδί, απο Πηππο]αδίοπίρας, [ο5ἱ5 αἱ 6ΟΠΥΕΙΠ- 

Ώρας ραποσγτῖοῖς πιασηἰβοθηβδίπιο Ποη Ποάο ἄποῖ, Υο- 

ΤΙ οίίαπα Ῥανραγί {6γΠ1ο ΟΠΊΠΟΡ αηοπία» Ἠ]5 ραγΠαίρες 

ἀαγοποεταπ{. 

ΤΧΙΧ. Ὀο Ἰπγοιίῖοπο απίο ΓΠσαπα ΠΙΕΙ οοπ{ίτοΥθιδαΠ- 

{αν οἱ ἀῑδορρίαηπί, ἆσαπα αριιά 5ο ῥνίήλαπη γίδαπα (’πσαῦιαθ 

πα(ΙΤαΠὰ οἱ αδαπα ρταο αἰῖς δω ραία[ασῖδδο οοπἰθηᾶθη(οΒ. 

{ΕσγρΙ οηἵπα ἀἰσιπί Ο6ταγεπα εί Ι5ἱάδηλ ππαπα οαμάσιησιιθ 

6056, απο {η συρίαπι οΠΠΙΙΠὰ Ρτίπια 5οπηῖπα αίαἡ5δεί, 

Νο οοπιπιοάαΠ 11ο 63ΠΠΡΟΡ ἱγπὶραπί6, 6 {απιροΓΙπι γἱς]- 

Ῥα5 ορίπαα ἵπ Πας τασίοης {απιροταίί5. (9) ΑίΠαπίαηςες 

νογο, ἰαπισίςὶ (ασες αριιά 5ο Ἱπνοηίας ο55ο ἀῑσ[ίαπί, αΠαπάο 

{απΊοη ἵηπ Αίσαπι ἱπιροτίαίας ο55ο ἰοείαπίαν : ΙοσΠ] οη{Π1, 

ααἰ ρπ]ας ΠΊΠΠΙΙ5 ἰδίπά οχοορίέ, Ἠ]ειδίηδΠι (αΏ αἀγοπίπι 

πΙπλϊγαπη) γοσαν1, αοά αΠαπάο (άΠιεΡ{1 Ξ6ΠΊΕΠ 60 αβῃοτ(ᾶ- 

{ππλ ο5δοί. (3) βίο] ρο!το αιὶ 5αεταπαι Οοτοατῖς οἱ Ριοδοί- 

Ρίπου Ἰηδη]απη ἴοπθηί, οοΠ5οΠ{αΠΘΙΠΗ ο55θ αἰπηί, ΠΠΠΠΗ5 Ίου 

ΡηΙπΗΠΠΗ Π]]ς ομ[σῖσ5α, αι οαΓἱ55ΙΠΙαΠΙ ἆοα» (θγγαΠι οοΙΗΠΗ. 

ΑΡδΙτά πα οΏἵ πα, ΙΠ5 ΙΓ ΟΠΩΠΙΠΙ {ος 1158ΙπΊαΠΙ Ργό ροσπ]ίο 

ϱ)υί νἰπάίσαγθ, Ώεποα[οϊ γογο Πά]15, {απσαπαπι ΠΙΟ] 60 Ρ6ί- 

«ποπήϊῖδ, ΡοδίοΙπΟ Π]απι Ίοσο ραγιοίροπι τοάστα : ριῶ56ι- 

Επ σασπα 1η οα Παδίίατεί, αἱ ταρίαπη Ἠμἱρογα. Ιδί ρογρείγαίπὰ 

6556 οΟΠΊΠ65 οοηςοπ/{γοπίέ, οί ργογ]ηοῖα Ία.ς (αβίβΙ5 ο ΙΠΙΚΙΗΧ 

οβ5εί αὀοοπιπιούαΙδδίπια, ἵπ ἆπα, {ορία Ῥοεία, 

Ὦ)Ροτ/Ιπῃ 5οροίθς 5ἱπ6 αταίτο οἱ 5οπιίηο ογοδοση{ 

Πογάσῖααο (π]Ιοίαπο. 

Πα ἰσίέαν 4ᾳ Ο6γοτο [αριαπίας. (4) Τηίαυ αἰῖος ΠοἵΓΟ ἆθοΒ8 

ος Φα{ΠΟ οἱ Β]θα ρτοροεηίίο5 Νορίαπας, Ογοίθηςες αἴσηί, 

πηατῖς ποσοίία Ῥνίηιας (τασίατο οαρίί οἸαβδοπιααο Ιηδυῖέ, 

Ργα[οςίαΤαΠα Ἰάπο α Β{ΠΥΠΟ αἀθρία». Ἰάδοσιε [απ] αριᾶ 

Ροβίσγος ἱπεταριε, απῶ ἴπ πιαπί βογαπίαν, 1η πας Ρο[ερίαία 

οἱ αιΏῃτῖο 65ο, οἱ ργορίθτθα 5οΙ6ΠΩΠΙΡΗ5 ο δαὀἱ5 παυί 

οπογαη{. Αάοϊαπί ο απα Ἠος, 6ος α Νερίαπο μγπΊΙΠη 40- 

πηϊ(ος οἱ οπορίτῖς ταῖ 5οἱεπ[ίαΠα 4Ώ ο (Γαδ[ίαπα; ππάε Η{ρ- 

Ρίµ5, 4 οδί οᾳποδίτί5, ποπαηανδίαν. (5) ῬΙαίοΠεΠΙ ΎθΓο 

(πογΙή οἱ, φορη]ίατῶ ασ ρατομίαμἰοπί5. τίς. οβίομάἶ8εε [0- 

παπί, απάη απίείας πιι]]α πογήνη αεογα(1ὸ Γαἱθδοί, Ουοά 
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μιᾶς οὔσης ἐπιμελείας περὶ αὐτούς. Διὸ καὶ τῶν τετε- 

λευτηχκότων ὁ θεὸς οὗτος παρείληπται κυριεύειν, ἀπονε- 

µηθείσης τὸ παλαιὸν αὐτῷ τῆς τούτων ἀρχῆς χαὶ 

Φροντίδος. 

κκ. Περὶ δὲ τῆς 
λείας διαφωνεῖται' χαί τινες μέν φασιν αὐτὸν μετὰ τὴν 

ἐξ ἀνθρώπων του Κρόνου | μετάστασιν εἰς θεοὺς διαδέξα- 

βασιλείαν, οὐ βία κατισγύσαντα τὸν πατέρα; 

δὲ καὶ δικαίως ἀξιωθέντα ταύτης τῆς τιμῆς' 

υθολογοῦσι τῷ Ἱρόνω γενέσθαι λόγιον περὶ μ' ἡ ρ Ἱλρονῷ Υ ο ν ρ 
ο κο 

τῆς τοῦ Διὸς γενέσεως, ὅτι παραιρήσεται τὴν βασι- 

λείαν αὐτοῦ βιαίως ὁ γεννηθεὶς παῖς (5) Διόπερ τὸν 
μὲν Κρόνον τὰ γεννώµενα παιδία πλεονάκις ἀφανίζειν, 

-ω Ν / / Ν 

τοῦ Διος Ύθεσεως τε καὶ ο.” 

σθαι τὴν 
/ 

νομίμως 
Ν λ 

τινὲς δὲ 

λ λ Ῥέ 3] / Ν Δ ὃἃ π 

τὴν δὲ Ῥέαν ἀγανακτήσασαν, καὶ μὴ δυναµένην µε- 
ταθεῖναι τὴν προαίρεσιν τάνδρός, τὸν Δία τεκοῦσαν ἐν 
ϱω /. / , λ ων ου “ 

τῇ προσαγορευοµένη Δίκτη χλέψαι χαὶ δοῦναι λάθρα 

τοῖς Κούρησιν ἐκθρέψαι τοῖς κατοιχοῦσι πλησίον ὄρους 
οω ΓΑ γ᾿ / Αα.) 3 / 3” 2 

τῆς Ίδης. Γούτους δ ἀπενέγκαντας εἴς τι ἄντρον 

παραδοῦναι ταῖς νύμφαις, παρακελευσαμένους την 

(8) Αὗτα δὲ μέλι 

καὶ γάλα µίσγουσαι τὸ παιδίον ἔθρεψαν χαὶ τῆς αἰγὸς 
πᾶσαν ἐπιμε έλειαν αὐτοῦ ποιεῖσθαι. 

.ϱω ” / μ] ψ Δ λ 3 ο πι 

τῆς ο πρεπε Ἀμαλθείας τὸν μαστὸν εἰς διατροφὴν 
) - / ου οω 

παρεέ {χοντο. Σημεῖα δὲ πολλὰ µέχρι τοῦ νῦν διαµέ-- 

νειν τῆς γενέσεως καὶ διατροφῆς τοῦ θεοὺ τούτου κατὰ 

τὴν νησον. (4) Φερομένου | μὲν Ὑὰρ ὑπὸ τῶν Κουρήτων 

αὐτοῦ Υηπείου φασὶν ἀποπεσεῖν τὸν ὀμφαλὸν περὶ τὸν 

ποταμὸν τὸν καλούμενον Τρίτωνα, καὶ τὸ χωρίον τε 
ο λ 0 αν 3 λ οσο / 6 / Ὠ ; λὶ 

τοῦτο τὸ καθιερωθὲν ἀπὸ τοῦ τότε συµθάντος μφαλὸν 

προςαγορευθῆναι χαὶ τὸ περικείµενον πεδίον ὁμοίως 

Ἴδην, ἐν συνέθη τραφΏναι 
καθιέρωται 

Ὀμφάλειον' κατὰ δὲ τὴν 

τὸν θεόν, τότε ο... ἐν ᾧ τὸν δίαιταν εἴν χε 

καὶ οἵ περὶ αὐτὸ λος μοίως ἀνεῖνται τ τὴν 

ἄχρώρειαν ὄντες. (5) Τὸ δὲ 

χαὶ μυθολογούµενον περὶ τῶν μελιττῶν οὐκ ἄξιον πα- 

πάντων παραὸ νο 

βαλιπεν. Τὸν γὰρ θεόν φασιν ἀθάνατον μνήμην τῆς 

πρὸς αὐτὰς οἴκειότητος δια ς φυλάξαι βουλόμενον ἀλλαξαι 

μὲν τὴν χρόαν αὐτῶν καὶ ποιῆσαι γαλκῷ χρυσοειδεῖ 

παραπλησίαν' τοῦ τόπου δ᾽ ὄντος Ὄψηλοῦ χαθ᾽ ὑπερθο- 

λήν, καὶ πνευμάτων τε μεγάλων ἐν αὐτῷ Ὑννομέγων χαὶ 

γιόνος ποτ. πιπτούσης, ννεπαισθήτους αὐτὰς χαὶ 

ἀπαθεῖς ποῖησαιν δυςχειµερωτάτους τόπους νεμομέ ένας. 

(6) τη θρεψάσῃ ὃ δ) αἰγὶ. τιμάς τέ τινας ἄλλας ἄπονείμαι 

καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἀπ᾿ αὐτῆς λαβεῖν, αἰγίοχον έπονο- 

µασθέντα. Ἀνδρωθέντα δ᾽ αὐτόν φασι πρῶτον πόλιν 

χτίσαι περὶ τὴν Δίχταν, ὅπου καὶ τὴν γένεσιν αὐτοῦ 

Ἰενέσθαι μυθολογοῦσιν' ἧς ἐκλειφθείσης ἐν τοις ὕστερον 

χβόνοις διαµένειν ἔτι καὶ νῦν ἕρματα τῶν θεμελίων. 

Τ ΧΧΙ. Διενέ σαι δὲ τὸν θεὸν τοῦτον ἁπάντων ἀν- 

δρείᾳ. καὶ συνέσει καὶ δικαιοσύνη καὶ ταῖς ἄλλαις ἁπά- 

σαις ἀρεταῖς. Λιὸ χαὶ παραλαθόντα τὴν | βασιλείαν παρὰ 

τοῦ Κρόνου, πλεῖστα καὶ µ. απο, τὸν ἀνθρώπινον β βίον 

εὑεργετῆσαι. Ἡρῶτον | μὲν γὰρ ἁπάντων καταδεῖξαι περὶ 

τῶν ἀδικημάτων τὸ δίκαιον ἀλλήλοις διδόναι τοὺς ᾱν- 

θρώπους καὶ τοῦ βίᾳ τι πράττειν ἀποστῆναι, χρίσει δὲ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΟΥ ΣΙΚΕΒΛΙΩΤΓΟΥ ΡΙΡΛ. (386 907.) 

1η οαιιδᾶ Γηἱ{, αἱ ἀο[απο ἵπ ροϊραίαία 6]15 6586 ἀῑσογοπίατ, 

οἱ 1Π{ΟΓΟΓΗΠΗ οἱ ρηποΙραίαπα. οἱ ουγα(Ιοπθα απφπίας ἀθ]ο- 

ραγοί. 

ΙΧΧ. Ῥε 1ογῖ5 απίθα ογί{α γασπο(θβεμ{εη {Πορ ἀἰδογοραηί, 

ΝοππαΙ οηίπ µαπςο ρο5δέ Βαΐατηί α πογίαΙρις αᾱ ἆ6οβ 

(ναηβΙίαηι. 1η Τ6ΡΠΟ βαζόσββίδο ἱταᾶιηί, ΠΟΠ ρ6ῦ Υπ ἆ6- 

Ἱθοίο ραΐτα, 5εὰ Ἰοσίάπια αο ]αθίς αἆ 14 Ἰοποτῖς ογδοίυπη. 

ΑΗΙ παιγαηί ογαυ]ο ΒαίμΓηΙΠΙ 46 Φουἱ5 ου μι ΡυΠΙΟΠΙΜΗΤΗ, 

(οτο πηγα αἱ ταορπάτη {5 ραπ ν]ο]οηίει εχίοταεΓθί ἵῃ 

Ί4οεῦα αἰ(παπάο οα{ίαβ. (9) Οποάσα 1βε6ιοδ, «ΠΠ ρτῖ- 

ΩΩ ΠαδΟΘΤΘΗ{ΗΥ, 6 Πίο β5ία1{55ο αἰἰᾳποβες βα{πΤΗΠΙ, 

Οποἆ ὤραγνίπῃθ {εΓοπί6Π Β]ιασΠή, ΠΠ Ρογπηαχ. ΥΙή Ργορο- 

ΒΙέππα Ἰηῇαοίογο Ποπ Ροΐμαίβδεί, δίαῑπι α ῥρατία 4ογθιη 1η 

Ρὶοία, αἱ νοραπί, οεου]ίαςΣο, Οαροίρας πηοηίθπα Τόάαπα ας- 

εοἰοπΏρας οἀμσαίίοπο ριετῖ ἀεπιαπάαία. ἨΗϊ νονο, αἴπηί, 

η βρεΙαπόοᾶπα ἀθροπίαίαπα ΠΥΠΙΡΙΙ5 οοπωηοηζαταηί, ίσο 

(9) Πω 

οἱ «αργα» 

Απαιίμοα», αἱ νοσαίαν, αθθγα αἆ Ρἰεπίογειη αἱ π{γὶοα{ΙοπθΠὰ 

οπαη] ϱΙΙΩ 5Η1ἱο οοπηρ]αοίθγοη{γ, αἀλοτία (1 5η{. 

1ηδ]]5 εί ]αοίἱς {επρογαπηομίο Ιπίαπίοπη οἰρατιηί, 

Ρονγοχογιηί{. ἸΝαἰγίία(ἰ5 ααίθυη οἱ εἀσα(Ιοπῖς Ἠα] 15 πηπ]ία 

αὔναο α’συπηθηία 1η ἱηδυ]α βαρεγςηί. (4) Όυπα οηίπῃ α Οι - 

γοββρας ἱπίαης σοδίαίιτ, απρίΙουπα ε]ας αἆ Παγίαπη, απθπα 

Ττ{ίοπειι γοσσπί, ἀεοΙάϊβδο ρεγιἱροηίΣ ππάἀθ ἑογτίστίαπῃ Ἱ]- 

14 βαογαπὶ ΟΙΙΡΗΚΙΗ5, 14 οδί υπιρῖσις, οί οἴτοιπι]ᾶσθης 

ΠΠ οαπρας Οπιρµαίειςδ, 14 οδί αιπρίῃσατία5, ποπιποίν. 

η Τάα απίθπι, αΡῖ ἀεις μίο οάισαίας οςί, αἱ αηίγαπη, ἵπ απο 

γοση{, οοηδδσΓαίΠΠΙ 68ί, αἱ Υἱοῖπα ΠΙοΠΙΙ5 σβομηϊηϊ Ῥταία 

ἵη ἀαἱ αμ ἰ(αίσία. (5) Ηίο, αποᾷ ἆα αρίριας ἱπρηπωίς αᾶ- 

πἰγαρ!]ο 1η {αρι115 γο[ογίαν, Παπάσαθαπατη ομλ{επά πα ο8{. 

Ναπι ἀοάς, αἰαπί, αἱ δοπαρίίειπαπα (απη(μαγΠα (15 8Η ΟΗΗη 

αρίρας πιοηιογίαίη οοηδειγαΓοί, ο0ΙογεΙ ἱρβαναπα πιρυίαν{έ, 

ὤπίσο αγῖ δρ]επάστθπα παπί ρεγβΙηΙΊεπη {εοῖί. Εί απ σπα 

Ίοοις 11ο δαρία ποάη εχόεΙδ5 δἷί πιασηίδαιιθ ΥδηίοΓΗΠΩ 

Παραβ γοχοίι, πἰνίρα5 ἆποαπθ ἀεηςῖς ορρ]εΓί 5ο]εᾶί; 86η- 

5ΙΠ αρίριας αἀθπηῖ!, οἱ, αἱ ἵπ αδρογηπαϊς εἰ Πσίαἰβδὶποῖς Ἠΐςοθ 

1οοῖδ ΠΙ]]0 ἰποοιηπιοάο α[Ποσγοπίαν, ε[ῄεοῖΙξ. (6) σαρτῶ είπα 

πηγ]οί απ η αἱίος ἐρι{ Ἰοπογ68, ἔ1π1 ρὶοοηὶ, 14 οί 08- 

Ῥοπεηΐ5, οοριοπιθηίη αὐ ἵ]α ἀαβαπηθίί. Ζάπιαπε αάο- 

Ιοξορη[ίαίη οσι68θα5 αἲ Ρἰοίαπι, ἵ ααα σορίς ἀῑσίμα, 

Ρηΐπνας αγΏθίη οοπά1ά({, ου] 18 ΡοδίοιΊογο α.ίαίο ἀ4θ56ι{α: Γ6- 

Παυία (απάδηεηίογη αά μας γεδίαηῦ, 

ΙΧΧΙ. Πϊο ροττο ἀεΙδ Ιπίθυ ΟΠΊΠ65 {ον πάϊπα, Ῥγιάεη- 

ἄα., ἠήςέϊία οθίογίδᾳιο να ρας οχοε]αῖί. Ί4εο ρο58ί αεεθ- 

Ρίππη α Φαΐαῦηο τορηπὴ ριαή πας γἱέαῦ} Γαπ]αΠαΠὰ 0ΠηΡΙΟΔΙ8 

ἴἴδηπο πιαχἰηϊς αἲ[οοῖί. Ῥηήηνας πανη(ις οπηίαπα Ἰη]αγῖᾶς 

ῥιίτο {ας ήαπ]άπε Ἰπίαυ 5ο οοΙετε 6ἱ α ΥΙο]εη/!5 αοἰοπῖρι5 

ἀοθίσίοιο οἱ αἆ (ἱραπα] οοπίτογθιδία» ἀαίειτο Ιαάϊοίοφαο 

νρο»- 



(867, 998.) 

καὶ δικαστηρίῳ τὰς ἀμφιςθητήσεις διαλύειν. Καθόλου 

δὲ τὰ περί τε τῆς εὐγομίας καὶ τῆς εἰρήνης προςαναπλη- 

βῶσαι, τοὺς μὲν ἀγαθοὺς πείθοντα, τοὺς δὲ φαύλους τῇ 

τικωρίᾳ καὶ τῷ φόθῳ καταπληττόµενον. (ϐ) Ἐπελ- 

ὅ θεἴν δ) αὐτὸν καὶ τὴν οἰκουμένην σγεδὸν ἅπασαν τοὺς 

μὲν ληστὰς καὶ ἀσεβεῖς ἀναιροῦντα, τὴν δ᾽ ἰσότητα καὶ 

τὴν δηµοκρατίαν εἰςηγούμενον: ὅτε δή φασιν αὐτὸν καὶ 

τοὺς γίγαντας ἀνελεῖν, ἐν μὲν Κρήτη τοὺς περὶ Μύλι- 

νον, χατὰ δὲ τὸν Φρυγίαν τοὺς περὶ Τυφῶνα. (8) 

τ0 Πρὸ δὲ τῆς μάχης τῆς πρὸς τοὺς γίγαντας τοὺς ἐν Κρήτη 

λέγεται τὸν Δία θῦσαι Ἡλίῳ καὶ Οὐρανῷ καὶ Γη: ἐπὶ 

δὲ τῶν ἱερῶν ἁπάντων φανΏναι τὰ παρὰ τούτων ἐπι- 

κριθέντα, πρῶτον ἐπισημαίνεται κράτος καὶ ἀπόστασις 
ἀπὸ τῶν πολεμίων πρὸς αὐτούς' ἀχόλουθον δὲ τούτοις 

16 γενέσθαι τοῦ πολέμου τὸ τέλος. Αὐτομολῆσαι μὲν γὰρ 
ἐκ τῶν πολεμίων Μουσαῖον, καὶ τυχεῖν ὡρισμένων τιμῶν: 

χαταχοπῦΏναι δ᾽ ὑπὸ τῶν θεῶν ἅπαντας τοὺς ἀντιταξαμέ- 

νους. (4) Συστῆναι δὲ χαὶ ἄλλους πολέμους αὐτῷ πρὸς 

γίγαντας, τῆς μὲν Μακεδονίας περὶ τὴν Παλλήνην, τῆς 

90 δ) Ἰταλίας κατὰ τὸ πεδίον ὃ τὸ μὲν παλαιὸν ἀπὸ τοῦ 

χαταχεχαυµένου τόπου Φλεγραῖον ὠνομάζετο, κατὰ δὲ 
τοὺς ὕστερον χρόνους Κυμαῖον προςηγορεύθη. (6) Κο- 

λασθῆναι δὲ τοὺς γίγαντας ὑπὸ Διὸς διὰ τὴν εἲς τοὺς 

ἄλλους ἀνθρώπους παρανοµίαν χαὶ διὰ τὸ ταῖς τοῦ σώ- 

3ὅ µατος ὑπεροχαῖς χαὶ ῥώμαις πεποιθότας χαταδουλοῦ-- 

σθαι μὲν τοὺς πλησιογώρους, ἀπειθεῖν δὲ τοῖς περὶ τοῦ 

δικαίου τιθεµένοις νόµοις, πόλεμιον ὃ᾽ ἐκφέρειν πρὸς τοὺς 

διὰ τὰς χοινὰς εὐεργεσίας ὑπὸ πάντων θεοὺς νοµιζοµέ-- 

νους. (6) Τὸν δ οὖν Δία λέγουσι μὴ µόνον ἄρδην ἐξ 

ὃυ ἀνθρώπων ἀφανίσαι τοὺς ἀσεθεις καὶ πονηρούς, ἀλλὰ 

καὶ τοῖς ἀρίστοις τῶν τε θεῶν καὶ ἠρώων, ἔτι δὲ ἀνδρῶν 

τὰς ἀξίας ἀπονεῖμαι τιµάς. Διὰ δὲ τὸ μέγεθος τῶν εὖερ- 

γεσιῶν καὶ τὴν ὑπεροχὴν τῆς δυνάμεως συμφώνως αὐτῷ 

παρὰ πάντων συγχεχωρῆσθαι τήν τε βασιλείαν εἰς τὸν 

3ῦ ἀεὶ χρόνον καὶ τὴν οἴχησιν τὴν ἐν Ὀλύμπῳ. 

ΙΧΧΠ. ΚαταδειχθΏναι δὲ χαὶ θυσίας αὐτῷ συντε- 
.ν ΝΔ ς Ν Δ ΑΝ ο 

λεῖν ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, καὶ μετὰ τὴν ἐκ γῆς 

µετάστασιν εἲς τὸν οὐρανὸν ἐγγενέσθαι δόξας δικαίους 

ἐν ταῖς τῶν εὖ πεπονθότων ψυγαῖς ὡς ἁπάντων τῶν 

10 Ὑινοµένων κατὰ οὐρανὸν οὗτος εἴη κύριος. Λέγω δὲ ὅμ- 

ϐρων τε καὶ βροντῶν καὶ κεραυνῶν χαὶ τῶν ἄλλων τῶν 

τοιούτων. (9) Διόπερ αὐτὸν πα ανα Ζῆνα μὲν 

ἀπὸ τοῦ δοχεῖν τοῖς ἀνθρώποις αἴτιον εἶναι τοῦ ζην, ταῖς 

ἐκ τοῦ περιέχοντος εὐχρασίαις τοὺς χαρποὺς ἀνάγοντα 

«ὔ πρὸς τέλος, πατέρα δὲ διὰ τὴν φροντίδα χαὶ τὴν εὔνοιαν 

τὴν εἷς ἅπαντας, ἔτι δὲ καὶ τὸ δοχεῖν ὥςπερ ἀργηγὸν 
εἶναι τοῦ Ὑένους τῶν ἀνθρώπων, ὕπατον δὲ καὶ βασιλέα 

διὰ τὴν τῆς ἀργῆς ὑπεροχήν, ἓ ὑθουλέα δὲ καὶ µητιέτην 

διὰ τὴν ἐν τῷ βουλεύεσθαι καλῶς σύνεσιν. (3) Μυθο- 

50 λογοῦσι δὲ καὶ τὴν Ἀθηνᾶν κατὰ τὴν Κρήτην ἐκ Διὸς 
ἐν ταῖς πηγαϊς τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ γεννηθῆναι" διὸ 

καὶ Τριτογένειαν ὀνομασθῆναι. ἜΕστι δὲ καὶ νῦν ἔτι 
περὶ τὰς 1 πηγὰς ταύτας ἱερὸν ἅγιον τῆς θεοῦ ταύτης ἐν 

ὧ τόπῳ τὴν γένεσιν αὐτῆς ὑπάρξαι μυθολογοῦσι. (4) 

ΡΙΟΡΟΒΙ δΙΟὈΙΙ Τ1Ρ. ν. 299 

ἀἰδορρίατο Ιοσηίπος ἀοοιίέ, 5ΠΙΠΙΑΙΊΠ}, ἆαρ αἆ Όομαπη Ίσσα 

οοηδΗ{αΙοποπα εί Ῥασθι τοφαἱγαπίας, ἔρ5ο οχρ]ον{έ; Ῥοπος 

γουῖς αἆ οβοίαπα αἀάαοσης, ΠΠΡΓΟΡΟΡ απίσηι ΡΦΠΑΤΙΠΗ τ- 

5οτθ ας πιεία Ο96Γ6ΘΗ8. (9) Ῥεγηπθᾶδδο {οί στο ΟΙΏ ΕΠΗ 

ἀΙοέαγ, Ἰαΐτομος οἱ Ἱπηρίος Πομηίηος ϱ Πηο([ο ΤΟΙΠΟΥΟΗς, οἱ 

Φα Πίαίοῦα αρίαο ας ρορα]αγθη αγἱκάΙσιίοποῃα Ἰπίτοςι- 

66η5. Ῥου 14 ἵεπαρις απ αἱραπίος, ἵπ Οτοία ΜγΙΠιΙ5, ἵῃ 

(5) 
ΑΠΙΕ ραβηαπα ουπα αἱραυίρας ἵπ ΟΥοία, ἆαπα δαρρίέου 5ο] : 

Ῥηγγδῖα ΤΥΡΙιοΠ, παπα οΗΠ δμῖς αἲ 6ο δαρ]αίΙ ἀἰουηίας. 

Οσ]ο ας Τοντ τοι ἀῑνίπαηι [οοί, ἵπ οπηηΐριας οχ{ἶς ἀσσγοία 

ἃ αἱ ενιάσηίου αρρατοραηί. Ῥογίοπάοραίαν αΠ{ΟΠΙ ἱπργίηνϊς 

γ]οίογία 4εογαπῃ οἱ ἀαίοσίίο αἲ Ποβίβιας αἆ Ίρεος : οἱ βηῖς 

Ρ6ΙΗ ου πι ροίοη{15 οοπγομίσυαί, Μαδαας οπίπι αὐ Ποδββιις 

{αηββησῖέ, οδτίοβᾳαο οῦ ἰά Ἰοηογθς οδί δοίί(μς. Ταπάσιη 

ΟΠΩΠΘΡ ο ἀἱἱ5 Ῥα]]ο οοηρτοςςὶ Ιπίογηαοίοπο οσα ρασγΠ/{. 

(4) Νονιμη {απιος. ο ἱραπίίρας Βεαπα αά Ῥα]Ιοηση ἰπ 

-Μασεᾶοπία οἱ ἵπ οαπρί5 Παϊία, ααὶ Ῥμ]οστοί α ]ουί οοπ/α- 

Ρτα(ἴοπε οἱἵπα, Ροδίοα Υοτο Οππιῶῇ παποραά δα, οχαςίξ. 

(6) 
Ἱη]αδία Ποπ ορργεδδίο : ααοά γἰάε]οθί ρνοσσγίίαίε ϱ00- 

αρα, Π{ α 4οΥ6 ἵῃ αἰραπίες Πία απἰπιαἀγοτίοτοίας, Ε]έ 

ΡογαΏ εί γΙπηα εχοε]οηίία {61 ν]οῖηος η 5ος ν {6η τ6- 

ἀϊρενοηί, οἱ εἰαία(( ἆθ ᾖαδέτία Ἱερίρας ποι ορίέπηροιατοη{, 

Ρε][αιηαιο Μἱ5 Πη[ουγοηί, αί οϐ Ῥεπείασία ἵπ απίνοΓδΙΠΙ σο- 

(6) Νεο 

ἱπιρίος (αηίαπι ας βορ]εγαίο5 αφ αρρίίον ροπίέη5 οχἰοηϊπαν/έ, 

η πηογίαΠΗπη ῥρτο ἀἱἱ5 αὐ οπηπῖρας5 ΠαβοτοηίΓ. 

βο4 4ἱβΠο5 αποᾳιθ Ἠοπογος ορἰπιῖς Ιπίογ ἀθοβ ἨἩαγοθδαιιο ἂς 

ΥΠος Ιπιροπά[ί. Μαρηϊιάο ἰβίέαν ῬεποβοΙοτάπα οἱ ροίοηίίσο 

πηδ]οδίας ε[[εσσγαηέ, αἱ οοηΏδδηδ οπηπίη Ρογραία Πα 4 ογὶ 

τοσα οἱ μαίίασα]αΠ ἵη ΟΙΥΠΡΟ ΕΡΙΙΟΤΟΓΗΓ, 

ΤΧΧΠ. 6ασγα θαπι ϱγ οοίογῖς οχαιςίία 1ραῖ Ρονασί 

ηδηαίπη, εί ροδί πἰργαίἴοπθπι ο {ους ἵπ οΦΙΗΠΑ, Ππξία 

πιοπρας Ποιηίραϱα, ἵῃ 4ος Ὠεηποβοία οοπ{α]εναί, Ρ6υςι1ᾶ- 

5ἱ0 ἵηβχα οδί, απ οΠΠΙΠΠα, αμα {π οσ]ο Παπί, ἱπρτίατη, 

ἴπαπαΠ}, οἱ (ο) Γα Πα Γαἱηηίηαπιατο οἱ τά σου αΠΟΤΙΤΩ αγ- 

ΡΙΜΠ1 6556 οἱ Πηοάθγαίοταπι. (9) Ιάεοσιο Ζεηα {ρδήΠι Υο- 

οαηέ, ῥΡτορίογεα ααοά υἰνοπα{, αποά ζῆν ανασοῖς οδί, αιιοίου 

6956, απΠ1 6οηπιούα αθγῖς (εηρονίε βποίας αἲ πια(αγΠ{αίθη] 

ρετάασαί, οχἰδπλαίαπ. Ῥαίτοῦα ποσα ἀἰσμηί, (απ ῥτορίον 

ουταπι εί Ώοποαγ οἰθη[{αΠῃ 6Γρᾶ ΟΓΩΠ65,, {ΠΠ αποά Ργ]Π]8 ΡοΠ6- 

τἱ5 μαπηαηϊ ομἱσο 4ῦ οο ἀο[ιχίςςα εγοατ. Ῥαπηής ργα- 

ἴογθα γοχ ποπ παίαν, Ργορίαυ ἱπιραγίϊ π{ππΙγΙΠῃ οχοθ]]θηΙαΙη 

αἆ Ἠῶο Επρα]εις οἱ Μειϊοίος, ος αδἰ Ῥοπις οοηςη]ίου εί 

Βαρίθης, Ῥτορίθς οχΙπΙαη {π Ῥοπο οοηβι]επάο ρταάοη{ίαπῃ. 

(9) Καβαία. Ρναίειθα αἀδίνασηέ, ΜΙΠ6ΤΥαΠΙ ἵη Ογεία αἲ Τν- 

(οηῖς ΠαγΙϊ [οπίθς οκ ὀονο οΓίαπα 6556 : ππάο Τηοπία ΠΠ 

ΠΟΙΠΘΗ. Ε{ πάπο ο(ἴαπλ αἆ Γοηί65 1105 5ασ6Ι]απα Ἠπίς ἆθῶ) «0Π- 

5θοΓΣ {ΙΙ Τοπ]αΠο, αδί ἴπ Ἰασεπῃ εδ [ία ρουμ ήρείατ, (4) Να: 
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Λέγουσι δὲ χαὶ τοὺς γάμους τοῦ τε Διὸς καὶ τῆς λρας 
ἐν τῃ Κνωσίων χώρα γενέσθαι κατά τινα τόπον πλη- 
σίον τοῦ Θήρηνος ποταμοῦ, καθ ὃν νῦν ἱερόν ἐστιν, 
ο λος / 5 ο) ον Ας κοκ / 
ἕν ᾧ θυσίας κατ ἐνιαυτον αγιους υπο των εγχώριων 

ὶ λ / » 
χαι τους γαμους ἀπομιμεῖσθαι, καθάπερ 

(6) Γοῦ δὲ Διὸς ἐκ- 
γόνους φασὶ γενέαθαι θεὰς μὲν Ἀφροδίτην καὶ Χάριτας, 

συντελεῖσθα;,, 

ἐξ ἀρχῆς γενέσθαι παρεδόθησαν. 

μ ολ / λ] { Δ λ ΄ Ν 

πρὸς δὲ ταύταις Ελείθυιαν καὶ τὴν ταύτης συνεργὸν 
Α Δ λ / σΩ Εὺ / ρτεµιν, καὶ τὰς προςαγορευοµένας Ἕλρας. Εὐνομίαν 

τε χαὶ Δίχην, ἔτι ὃ' Εἰρήνην, (καὶ Ἀθηνᾶν καὶ Μούσας), 
” 

θεοὺς δὲ Ἡφαιστον καὶ Ἄρην καὶ Ἀπόλλωνα, πρὸς δὲ 
τούτοις Ερμὴν [καὶ Διόνυσον καὶ Ἡραχλέα]. 

ΤΧΧΙΠ. Τούτων ὃ) ἑκάστῳ μυθολογοῦσι τὸν Δία 
/ ” ας. / ” λ ο ας 

τῶν εὑρεθεντων ὑπ' αὐτοῦ καὶ συντελουµένων ἔργων τὰς 

ἐπιστήμας καὶ τὰς τιμὰς τῆς εὑρέσεως ἀπονεῖμαι, βου- 

λόμενον αἰώνιον αὐτοῖς περιποιῆσαι μνύμην παρὰ πᾶσιν πό σε η ρ 
ἀνθρώποις. (5) Ἡαραδοθῆναι δὲ τῇ μὲν Ἀφροδίτῃ τήν 

τε τῶν παρθένων ἡλικίαν, ἐν οἷς χρόνοις δει Ὑαμεῖν αὖ- 

τάς, καὶ τὴν ἄλλην ο μλεαν τὴν ἔτι χαὶ νῦν ἐν τοις 

γάμοις γινομένην μετὰ θυσιῶν καὶ σπονδῶν, ἃς ποιοῦ- 
5 σω ο” / β / ΛΙ / 

σιν ἄνθρωποι τῇ θεῷ ταύτῃ. Προθύουσι δὲ πρότερον 
ϱ/ οω λ : ο” / ν λο / αλ] μ / 

ἅπαντες τῷ Δι τῷ τελείῳ καὶ Ηρα τελεία διὰ τὸ τού- 

τους ἀργχηγοὺς γεγονέναι καὶ πάντων εὑρετάς, καθότι 
κ. ο λ ο Μ 

προείρηται. (8) Ταῖς δὲ Χάρισι δοθῆναι τὴν τῆς ὄψεως 

χόσµησιν καὶ τὸ σχηματίζειν ἕχαστον µέρος τοῦ σώµα- 
ϱ» ο ΔΝ Δ 

τος πρὸς τὸ βέλτιον χαὶ προκηνὲς τοῖς θεωροῦσι, πρὸς δε 

τούτοις τὸ κατάρχειν εὔεργεσίας χαὶ πάλιν ἀμείθεσθαι 

ταῖς προςηχούσαις χάρισι τοὺς εὖ ποιῄσαντας. (4) Ει- 

λείθυιαν δὲ λαθειν τὴν περὶ τὰς τικτούσας ἐπιμέλειαν 

καὶ θεραπείαν τῶν ἐν τῷ τίκτειν κακοπαθουσῶν' διὸ καὶ 
τὰς ἐν τοῖς τοιούτοις χινδυνευούσας γυναῖχας ἐπικαλεὶ- 

/ βλ Δ / 3 ο / 

σθαι ος την θεον ταύτην. (6) Ἄρτεμιν δε αν 

εὑρεῖν τὴν τῶν νηπίων παιδίων θεραπείαν καὶ τροφάς 
τινας ἁρμοζούσας τῇ φύσει τῶν βρεφῶν: ἀφ' ς αἰτίας 

χαὶ ον, αὐτὴν ὀνομάζεσθαι. ὠ Τῶν ὃ᾽ ὀνο- 
µαζοµένων Ὦ ελρῶν ἑκάστῃ δοθΏναι τὴν ἐπώνυμον τάξιν 

τε καὶ τοῦ βίου διακόσµησιν ἐπὶ τῇ μεγίστῃ τῶν ἀνθρώ- 

πων ὠφελείᾳ' μηδὲν γὰρ εἶναι μαλλον δυνάµενον εὖ- 

δαίμονα βίον παρασχευάσαι τῆς εὐνομίας καὶ δίκης καὶ 

εἰρήνης. (στ 2 Ἄθηνᾶ δὲ προςάπτουσι τήν τε τῶν ἐλαιῶν 

ο χαὶ φυτείαν παραδοῦναι τοῖς ἀνθρώποις χαὶ 

τὴν τοῦ καρποῦ τούτου κατεργασίαν' πρὸ γὰρ τοῦ γε- 

νέσθαι τὴν θεὸν ταύτην ὑπάρξαι μὲν τὸ ἴθνος τοὺτο τῶν 

δένδρων μετὰ τῆς ἄλλης ἀγρίας ὕλης» τὴν μέντοι τά 

ἐπιμέλειαν ταύτης οὐκ εἶναι καὶ τὴν ἐμπειρίαν τὴν ἔτι 

καὶ νῦν γινοµένην περὶ τούτων πρὸς δὲ τούτοις τὴν τῆς 

ἐσθῆτος χατασχευὴν καὶ τὴν τεχτονικὴν τέχνην, ἔτι δὲ 
ν ου 3 στα ο ά 3 / 3 / .” 

πολλὰ τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις,εἰςηγήσασθαι τοῖς 

ἄνθρώποις: ( ϐ) Ἑοοσν δὲ καὶ τὴν τῶν αὐλῶν χατα- 

σχευὴν χαὶ τὴν διὰ τούτων συντελουμένην μουσικὴν χαὶ 

τὸ σύνολον πολλὰ τῶν φιλοτέχνων ἔργων, ἀφ᾿ ὧν ἐργά- 

νην αὐτὴν προςαγορεύεσθαι. 

ΤΧΧΙΝ. Ταϊς δὲ Μούσαις δοθῆναι παρὰ τοῦ πα- 
ο” π ο ο 

τρὸς τὴν τῶν γραμμάτων εὕρεσιν χαὶ τὴν τῶν ἐπῶν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 6. [956 940.) 

Ρήα5 αποπιια Φογἱ5 6ί δαποπίβ ἵΠ (ΠοβΙΟΓΙΙΠΙ {Θιγα οο]εμγαίας 

γο]απί, αἆ ΤΠεγεπεπη Πα νγ{απα, αβί πυπιο {ΑΠΗΠΗ 68Η, αἆ αποὰ 

Ἀπηϊγαγδαγίαπα πιαρηᾶ το]βίοΏθ 8αΟΓΙΠΙ Ρειαριπί Ἰπάῖρεηο», 

παραταπα Πία5, απα]ες απἰ]φπ]ίας (11956 Ῥ6υ {γαάΙάοπεΠι 

Ἀοθερεγιη{, ἱπίαηίθς. (6) Ἰήρογο αιίθη] ΦοΥ15 Ίος γοῦθη- 

5οπί : ἆθαδ αἰάσπα, ὙοδπεΓεπα οἱ ἀτααςΣ (μπι Τμαοἱθαπι 

ε]πδαααε αἀπηιη]ρίγαια Ἠίαηαπας Ηοτας οίαηι αμα γοςθη!, 

Ἐπποπηίαπη, Ὠἰόαπι, Τ6ΠοΗ, [εί ΜΙπεγΥαπη εί Μιδας]; ἆθορ 

γετο, Ὑπ]σπηπα, Μανίθπι, ΑΡΟΙΙΠΕΠΙ, Μοτοπίαπα, [Ῥας- 

οπΠ, ΗΠενοι]ειῃ). 

ΙΧΧΠΙ. Ποναπι μη]ομῖααα, αἶππί, Φηρρίίοι ἱηγοπίαγΠα 

ἃ 596 οἱ Ρει(θείαταΠ ΤοΥΙΠΙ 5οἱεηίίαπι ἸηγεηΗοηϊδαιιθ ἨοπΠο- 

τοι ΓπιρεγΠί, δοπηριίθγΠαπα αριιά ΠΠΙΥΘΥΦΟΡ Πο ηΊίηθς ΠΙΕΠΙΟ- 

γίαπα οἱ Ιαάά ΕΠΑ 1ρ8ῖς οοποΙίαγθ ΥοΙεµς. (2) Ὑοπουί ἄίαίοιι 

ΥΙταἰΠη. οοπηπηαπάαγΙ{, απαπᾶο γἰάε]ίσείι ἠπαρεπᾶππα δἱέ, 

ΔΠαγαπΙ(ά6 οὐταπ) Τατά 1π παρα ΙΡ τβαίαιη ου 1η βᾶ- 

οΠοΙς αἱ Πραοπίρας, σας οσο Ἠῖο ο]οπηπίίοτ οχΙΙβεη- 

ΓΙ οδὶ {(ΠἹεη οΠΊηΘ5 1ογΙ ρογ[εσίοι εί 1 αποηί ροτ/(οσν]οί 

ῥπίας Ιπηπιο]απέ, αποά. μὶ γἰάε]οεί αἀοίογοςδ οπηπίαπι οἱ ἵη- 

(38) ατας 

γεηιδίαίο [α6ἵ6ΠΙ ΕΧΟΥΗΑΤΕ αἱ 5ἱησα]α οοτροτί5 πιοπαῃτα αἆ 

γοηίοτος οχςι(οηπέ, πέ Ραπ]ο απίο ἀῑσίατι οί. 

ΡγοδίαβΙΙογαεΠα μα υΙαπω άομπάαπη(αο 5ρεοίαπρα5 ἀθοοχθηῃ 

οομίοτηλατθ, Ώεποβοῖᾶ 4ποσαθ βροπίο οοπιπηιΠΙσαΓε οἱ ϱτο 

οοπηπηη]όα{15 (παπι ἀοοεί σταίαπω τείογτα, ἰραίαπα 6ϱ/. 

(4) Ἱποίπα ραταπεπ( απ ΟΝΤΑ ασ ἀῑ(ΠουΠαίαπα ἵπ ραία 

ἀοἱοταπησπ 1ογα ἰΙοπα6πι αοθερί{. [άεο ΡΙΕΓΡΕΓΟ» 1η ἀἰξονϊπαίπθ 

γθγραηίθς Ἠη]15 οΡοΠΙ πηακίηθ ἰπαρ]οταΠ{. (6) Ώίαπα ΡραΓ- 

γυ]ος ἰτασίαπά1 γαΙοΠΕΠα οἱ οἱθος 4ποβάαβι ηδί0ς (οπε]] 

οοπγοπἰθη{θς ΙηΥοπῖ{. Θα ἀθ 681158 ΡΙΘΓΟΤΙΠΩ πχ αρβΡε[- 

Ιαίαγ.. (6) Ποταγαπι οπἶάαθ 50 1Π1 αἰἶαπι ΠΙΠΠΙΙ5 οΠΠ1 ηοπηῖηθ 

οοηβθη{Ιθης, α ἱπσεπίας Ποππίπαπῃ αΠίαίας {η σι εγηα{ἶοπο 

για, ἀαίαπι οβ8ε. ΝΙΙ] οηίπῃ οϱί, ααοά πιασί5 ααᾶπα Ροηά8 

Ίασιη βἰαΐας, αδήΜ]α οἱ ραχ ΥΙί8ΠΙ Ώοαγε Ροββίἰ. (7) ΜίΠπειΥα 

οιἱταταπη ομ]ίπταπα αἱ ΡρΙαπίαΠοΠαΘΠα ο]εῖαιε αχργθβδίΟΠΘΗΙ 

ὑαδία[ξ. Χαπι απία Ἰ]α5 ἆεσρ ουαπη Γαἱ{ Φπἱάεπα Ίος βομι18 

ατρονίς οαίονῖς 5γοςίτῖριας ἱπιπλϊκίπιῃ, 56 οπ]{15., απο παπο 

α[οιίατ, οἱ αθας ποπάαπα ογαπί. Δά Ἠ9ο γαςίζαιι οοΠ/[ος{ο 

οἱ ατομἰ(οσ{οπίσα πη]ία( ο ἵη εείατῖς ἀἱδοιρ]ηῖ5 Ρρεῖ από Π]ᾶ- 

οἱρίναπα Ποπηπίνας Μηποίπεγαηί. (8) ο οἱ Ηρίας ΡΥΙΠΊΗΠΙ 

(αρσαγ1{ς, οἱ ππαβῖσαπα, σπα» ἱπδρίταίίοπο Παγανη Ρετήσιίαν, 

ο{Ρ]ετασπο {απάσπα (αγ ίαπη ορεγαπι Ἰηγοηίί, Όπάα Ἐτραβα, 

14 ο5ί ορίίεχ, Υοσαί1;. 

ΙΧΧΙΥ. Μιαθῖ ἃ ραΐο οοηθθβδα θδί Π{εΓαγΙΠῃ ΙηγθηίΙο 

αἱ οοιηροβί(ἱο οκιπηίμΠα, απ Ῥοοσίίσα ποπηϊμαίαγ. Η6 
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σύνθεσιν τὴν προςαγορευοµένην ποιητικήν. Πρὸς δὲ 
τοὺς λίοντας ὅτι Σύροι μὲν εὑρεταὶ τῶν Ἰραμμάτων 

εἰσί, παρὰ δὲ τούτων Φοίνικες μαθόντες τοῖς Ἕλλησι 

παραδεδώκασιν, οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ μετὰ Κάδμου πλεύ- 

σαντες εἰς τὴν Εὐρώπην, καὶ διὰ τοῦτο τοὺς “Ἓλληνας 

τὰ γράμματα Φοινίχεια προςαγορεύειν, φασὶ τοὺς Φοί- 

νικας οὐκ ἐξ ἀρχῆς εὑρεῖν, ἀλλὰ τοὺς τύπους τῶν γραµ- 

µάτων μεταθεῖναι µόνον" καὶ τῇ γραφῇ ταύτῃ τοὺς 

πλείστους τῶν ἀνθρώπων χρῆσασθαι, χαὶ διὰ τοῦτο 

τυχεῖν τῆς προειρηµένης προςηγορίας. 6 ) φαιστον 

δὲ λέγουσιν εὑρετὴν Ἰενέσθαι τῆς περὶ τὸν σίδηρον ἐρ- 
Υασίας ἁπάσης χαὶ τῆς περὶ τὸν χαλχὸν καὶ χρυσὸν καὶ 

ἄργυρον καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τὴν ἐκ τοῦ πυρὸς ἐργασίαν 

ἐπιδέχεται, καὶ τὰς ἄλλας δὲ χρείας τὰς τοῦ πυρὸς 

ἁπάσας προςεξευρεῖν καὶ παραδοῦναι τοῖς τε τὰς τέχνας 

ἐργαζομένοις χαὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις. (8) 

Διόπερ οἵ τε τῶν τεχνῶν τούτων δημιουργοὶ τὰς εὐχὰς 

καὶ θυσίας τούτῳ τῷ θεῷ μάλιστα ποιοῦσι, καὶ τὸ πῦρ 
οὗτοί τε χαὶ πάντες ἄνθρωποι προςαγορεύουσιν φαι- 

“στον, εἰς μνήμην καὶ τιμὴν ἀθάνατον τιθέµενοι τὴν ἐξ 

(4) Ἔὸν 
ο) ον ο ο. / 3 / 
ἀρχῆς τῷ κοινῷ βίῳ δεδοµένην εὐεργεσίαν. 
. λ οω πώς / ) / 
Άρην δὲ μυθολογοῦσι πρῶτον κατασχευάσαι πανοπλίαν 

καὶ στρατιώτας χαθοπλίσαι καὶ τὴν ἐν ταῖς μάχαις 

ἐναγώνιον ἐνέργειαν εἰςηγήσασθαι, Φφονεύοντα τοὺς 

ἀπειθοῦντας τοῖς θεοῖς. ({6) Ἀπόλλωνα δὲ τῆς χιθάρας 

εὑρετὴν ἀναγορεύουσι χαὶ τῆς χατ᾽ αὐτὴν μουσικῆς' ἔτι 

δὲ τὴν ἰατριχὴν ἐπιστήμην ἐξενεγχεῖν διὰ τῆς µαντι- 

χἒς τέχνης γινοµένην, δι’ ς τὸ παλαιὸν συνέέαινε 0ε- 
ῥραπείας τυγχάνειν τοὺς ἀῤῥωστοῦντας: εὑρετὴν δὲ καὶ 

τοῦ τόξου γενόµενον διδάξαι τοὺς ἐγχωρίους τὰ περὶ 

τὴν τοξείαν: ἀφ᾿ ὃς αἰτίας μάλιστα παρὰ τοῖς Κρησὶν 

ἐζηλῶσθαι τὴν τοξικὴν καὶ τὸ τόξον Κρητικὸν ὀνομα- 

σθΏναι. (6) Ἀπόλλωνος δὲ καὶ Κορωνίδος Ἀσκληπιὸν 

γενηθέντα, καὶ πολλὰ παρὰ τοῦ πατρὸς τῶν εἰς ἰατρι- 

χὴν µαθόντα, προςεξευρεῖν τήν τε γειρουργίαν χαὶ τὰς 

τῶν φαρμάκων σχευασίας καὶ ῥιζῶν δυνάµεις, καὶ χα- 

θόλου προθιθάσαι τὴν τέχνην ἐπὶ τοσοῦτον ὥςτε ὡς 

ἀρχηγὸν αὐτῆς καὶ χτίστην τιμᾶσθαι. 

ΓΧΧΥ. Τῷ δ) Ἑρμῆ προςάπτουσι τὰς ἐν τοῖς πο- 
λέμοις γινοµένας ἐπιχηρυχείας καὶ διαλλαγὰς καὶ σπον- 

δὰς καὶ τὸ τούτων σύσσημον κηρύχειον, ὃ φορεῖν εἰώ- 

θασιν οἳ περὶ τῶν τοιούτων τοὺς λόγους ποιούµενοι καὶ 

διὰ τούτου τυγχάνοντες παρὰ τοῖς πολεμίοις ἄσφαλείας: 

ὅθεν δὴ καὶ κοινὸν Ἑρμῆν ὠνομάσθαι, διὰ τὸ τὴν 
ὠφέλειαν ἀμφοτέροις εἶναι χοινὴν τοῖς ἐν τῷ πολέμῳ 

τὸν εἰρήνην µεταλαμθάνουσι. (2) Φασὶ δ) αὐτὸν καὶ 

µέτρα καὶ σταθμὰ καὶ τὰ διὰ τῆς ἐμπορίας χέρδη πρῶ- 

τον ἐπινοῆσαι καὶ τὸ λάθρα τὰ τῶν ἄλλων σφετερίζε- 

σθαι. Παραδεδόσθαι δ) αὐτὸν καὶ κήρυχκα τῶν θεῶν, 

60 ἔτι δ) ἄγγελον ἀρίστον διὰ τὸ σαφῶς αὐτὸν ἕχαστα τῶν 

εἰς ἐντολὴν δοθέντων ἑ ἑρμηνεύειν: ἂφ οὗ καὶ τετε ευχέναι 

τῆς προςηγορίας αὐτὸν ταύτης, οὐχ εὑρετὴν τῶν ὀνο- 
µάτων καὶ λέξεων γενόμενον, ὥς τινές φασιν, ἀλλὰ τὸ 

τῆς ἀπαγγελίας ἄρτιον καὶ σαφὲς ἐκπεπονηκότα περιτ- 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟῦΤ1 110. Υ.. 20Ι 

γετο, απὶ Πϊθιας ΘΥΤΟΤΗΠΙ Ιηγαπίίοπί (ραπηέ, ἃ σααἴριιβ 

Ρ]ιωπίορς Π]ας ἀῑάῑοσῖηί αἱ οπΠ τοῖς σοπηπιαπ]σαν]ης, 

Ρνοίεοί{ δο[]σοσί πα ο1Πὰ Ο44ΛΟ ἵη ΕΤοραΠα, απο Πίσας 

Ενῶσί Ῥ]ωηίοίας αρρεῖ]αῦί; Ὠῖ5 6υσο νοβροηᾶσηέ, Ρ]ιωπίσσς 

πε(πα(ΠαΠῃ ΡΓΙΠΙΟ5 6556 Ιηγθηίογος, 566 {ΟΥηΊά5 {αΠίΙΙΠΙ θ]ο- 

ΠΠΟΠ{ΟΓΙΠΗ ΓΠηηίαςςο,. Θα δοπρίατα απ απα ρἱαπὶρηὶ ἀθϊηᾶς 

(9) Α Υυ]σα- 

πο [αρηϊοαίίοποπη (οτε, αγῖς, ααγῖ, ἀγροηϊ, οἱ οοίονΟγΠι 

αἱονοηίαγ, αρροι]αίίοηος Π]ας δίο Ιπο]ογίς5ο, 

οπηία η, απ Ιᾳηῖς ορογαἴἰοποπη τοοἰρίαπέ, ἱπγοηπίαπα, οἱ απῖ- 

ναδΙΠ ἱρηίδ ΙδΗΠΑ. οχοοσἰίαίαπα οἱ ἴππι αβοίρας ἔπι 

(3) Ρνο- 

Ρίεγοα Παναπὶ ατίῖαπα πιαρίς(εῖ νοία οἱ 5ασγα Ἰαῖο ἆσο ροίῖς- 

εαίτῖς 4ποσι16 Ποπηηῖρα5 οχΡγΟΠΙ{ΙΠΗ 6556 ἀῑσιηί, 

βίπιαπη ο[ογμηί : οἱ αἨ 5, τ{ αἲ απϊγθιςίς σαούπο Πποτία- 

Πρας, ἱρηῖς Ὑπ]εαπις αρρε]αία!, αἱ Άου ρασίο Ῥομο[οί αι : 

οσπηπηΙη! Ἰοπλίπαπα υἱία (ραπ, ἱπππποτία]ί ποπηογίας οί 

ποπουίἱ ορηβδοταίατ. (4) Ματς ΠΠΙΥΘΓΡάΠΙ αγπα{αταπι (αΡΓῖ- 

σαν αἱ πέος ανπηῖς {ο]ίσαπο Ιηςίτιοτο οἱ εο]]α[15 οἱσηις «ἴγο- 

πε ἀθοθτίατο Ῥεϊπηας ἀοοπί, ἀῑς αἀνογεαηίος ορρΐριι8 

ΡΡΙΙΠΙΘΗΡ. (6) Αροϊιιπί οἱ]αγα) {πγδπίίοποπα οἱ 4 σοπι15 ΠπΙ- 

σα, αδδῖσηαη{. Ιάεπα θοἰοπ[ίαπα πηοάίσαπα, απ ρου ἱ]- 

ἀϊσαπι οχογοσία αγίοπι, απα 5αηΙίαίοη. α.σγοίί αποπάαπη 

γοορ]εραπί, ἵπ Ἱαοσπῃ τού αχ]ΐ, ᾳπππΊᾳπο αΓΟΙΤΩ {η γοιιθγῖί, ἱα- 

οπ]απάϊ 5εἰοηίίαπα ἵποο]ας οἀοοιΗί. ΟΡ 1 βασϊίαπάϊ πακίπιο 

βἰπάϊαπα αραιά ΟΓείοηςος ίσος, αίαπα ατοπῖ Ογοαίῖοῖ οοβηο- 

πηρηίαπα ρα αΠί. (6) Ἐκ Αροπο οί Οοτοπίάο παίις {- 

οπ]αρῖας, πα πηπ]ία ἵπ αγίο πιοάῖσα οχ ραίνῖς ἀἰδοῖρ]ίπα 

οοσηογ]ςεοί, ολϊγαγρίαπα οἱ ΠΙεάΙοβΠΙΟΠ{ΟΓΙΠΙ οοη/οο[ίοηος 

Ἰηγοπί{, ταάἴουΠα οίίαπι γίτος ρογδογαίαίας οδί; αάεο ἄσ- 

πί(πο ρνογεχ]ί ἁτίοπα, τί Ῥγο οοπά[ίουο θἶας ας ριηζίρο 

οοΙαίγ. : 

ΤΧΧΥ. Μενοιπ Ἱηγοπίοπί αγῖρυπέ οαάποσαίογυπι 

({εσϊαΠαπ1) Ἱεραίῖοηος ἵπ Ῥο]ΐς, ραοἰβεαίίοπος Ιἴια οί [ω46. 

τάΠα Πραπησηία, Πογησο Ἰηδίσηα οπάπσραπα, ααοᾶ νοτυα 

ἃά Ποδίοπα [αοίανί ρυῶ(οταπ{, 6οαπο {πίῖ αοεθάπέ οἱ γοςο- 

ἀμπί. Πῖπο Μογοατίαπα ΟΟΠΗΠΊΙΠΕΙΗ γοσαγ απππ]απέ, αποᾶ 

οχ «απο αἆ π{γοδαο τεάσαί αΠίας,, ᾳπἲ ρασίς ἵ Ῥο]ίο βιηέ 

Ρατείρος. (2) 15 εἴῖαπα πλεηδΙΓας οἱ ροπάστα οἱ ποσο(ἱαΕἱοηῖς 

Ίπονα οσομ]ίαπαο αόρατα τε8 Ιπ{ευγογίθη! ΓΓαπά σπα ργίῃ- 

οερ5 οοπηπησηίας5 δεξί.  Ῥνο ἀθογΙπ Ιηδαροτ ῥΓῶσΟοπΠ6 οί 

πΗΠ{Ιο ορίπιο Μαβείατ, ααοά φἱησαία ἵπ πιαπζα{ἱς (Γαᾶίία 

ἀἡοιάο Ιπίανρτείδίαν. Α απο οί ΠΟΠπΊθ ΙΠί ουγοπίί Ἠοι- 

πηθς, αοά ΙπίεγρτείθΠα δοπα{; ποη αιαδί ΠΟΠΙΙΠΙΠΗ θἱ 1ο [{ο- 

ΠΠ ἰπγοπίου Πίο [αἶδδοί, εεά αποά, τί ποππιΗί γο]αηί, 

ΙπίορταΠ] οί ροι5ρίοµΠαπη εΙοειαίοπδπα ἱπιρεηβίας οείετῖδ οχ- 
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τότερον τῶν ἄλλων. (9) Εἰκηγητὴν δ) αὐτὸν καὶ πα- 

λαίστρας γενέσθαι, καὶ τὴν ἀπὸ τῆς Ἰελώνης λύραν 

ἐπινοῆσαι μετὰ τὴν Απόλλωνος πρὸς Μαρσύαν σύγ- 
Χρισιν, καθ ἣν λέγεται τὸν Ἀπόλλωνα νικήσαντα χαὶ 

τιµωρίαν ὑπὲρ τὴν ἀξίαν λαθόντα παρὰ τοῦ λειφθέντος 
µεταμεληθῆναι, χαὶ τὰς ἐκ τῆς κιθάρας χορδὰς ἐκρή- 

ἔαντα µέχρι τινὸς χρόνου τῆς ἐν αὐτῃ μουσικῆς ἆπο- 

στΏναι. (4) Διόνυσον δὲ μυθολογοῦσιν εὑρετὴν γενέ- 
σθαι τῆς τ’ ἀμπέλου καὶ τῆς περὶ ταύτην ἐργασίας. ἔτι 

δ᾽ οἰνοποιίας καὶ τοῦ πολλοὺς τῶν ἐκ τῆς ὀπώρας χαρ- 

πῶν ἀποθησαυρίζεσθαι καὶ τὰς χρείας καὶ τὰς τροφὰς 

παρέχεσθαι τοῖς ἀνθρώποις ἐπὶ πολὺν χρόνον. Τοῦ- 

τον δὲ τὸν θεὸν γεγονέναι φασὶν ἐκ Διὸς καὶ Περσεφό-- 
νης χατὰ τὴν Κρήτην, ὃν "Ὄρφεὺς κατὰ τὰς τελετὰς 

παρέδωκε διασπώμενον ὑπὸ τῶν Ἱ' ιπάνων" πλείονας γὰρ 
Ἀιονύσους πο Ἡεγονέ έναι, περὶ ὧν ἡμεῖς σαφέ- 

στερυν τὰ κατὰ μτροςς ἐν οἰκειοτέροις καιροῖς ἀναγεγρά- 
φαμεν. (6) Οἱ δ) οὖν Κρῆτες τῆς -παρ' αὐτοὶς Ὑενέ- 

σεως τοῦ θεοῦ πειρῶνται σημεῖα φέρειν, λέγοντες ὅτι 
περὶ τὴν Κρήτην δύο νήσους χτίσας ἐπὶ τῶν καλουμέ- 
νων διδύμων χόλπων Διονυσιάδας ἀφ᾿ ἑαυτοῦ προςηγό- 

ρευσεν, ὅπερ μηδαμοῦ τῆς οἰκουμένης αὐτὸν ἑτέρωθι 

πεποιηχέναι. 
ΤΕ ΧΧΤΙ. Ἡραχλέα δὲ μυθολογοῦσιν ἐκ Διὸς γενέ- 

σθαι παμπόλλοις ἔτεσι πρότερον τοῦ γεννηθέντος περὶ 

τὴν Ἀργείαν ἐξ Αλκμήνης. Τοῦτον δὲ μητρὸς μὲν 

μὴ) παρειληφέναι τίνος ἤν, αὐτὸ δὲ µόνον ὅτι ῥώμῃ σώ- 
µατος πολὺ τῶν ἁπάντων διενεγκὼν ἐπΏλθε τὴν οἴκου- 

΄ / λ Δ 2 / Ε) ο» Φλ λ Δ µένην, χολάζων μὲν τοὺς ἀδίκους, ἀναιρῶν δὲ τὰ την 

χώραν ἀοίκητον ποιοῦντα θηρία’ πᾶσι δ) ἀνθρώποις τὴν 
3 Ν 9 Ν 
ἀήττητος μεν άρα χαι ἐλευθερίαν. περιπόνήσας, 

ἄτρωτος» διὰ δὲ τὰς εὐεργεσίας ἀθανάτου τιμῆς ἔτυχε 

παρ) ἀνθρώποις. {9 ) Τὸν δ᾽ ἐξ Ἀλκμήνης Ἡρακλέα 

παντελῶς νεώτερον ὄντα, καὶ λοὴ, Ἰενόμενον τῆς 

τοῦ παλαιοῦ προαιρέσεως, διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας τυχεῖν 

τε τῆς 5 ἀθανασίας χαὶ χρόνων ἐγγενομ ιένων διὰ τὴν ὅμω- 
νυµίαν δόξαι τὸν αὐτὸν είναι» χαὶ τὰς τοῦ προτέρου 
πράξεις εἰς τοῦτον μεταπεσεῖν, ἀγνοούντων τῶν πολλῶν 

δὲ 

τἀληθές. Ὁμοογοῦσι ὃ ε τοῦ πολαιστερου θεοῦ κατὰ 

τὴν Αἴγυπτον πράξεις τε καὶ τιμὰς ἐπιφανεστάτας δια- 

μέγειν καὶ πόλιν ὑπ ἐκείνου χτιαθεῖσαν. (8) Βριτόµαρ- 
τιν δὲ τὴν προςαγορευομένην Δίκτυνναν εοογαίαι 

γενέσθαι μὲν ἐν Μαινοῖ τῆς Κρήτης ἐκ Διὸς καὶ Κάρ- 

μης τῆς Ἐὐβούλου τοῦ Ὑεννηθέντος ἐκ Δήμητρος' ταύ- 
; 

δικτύων τῶν εἰς χυνηγίαν προς- 

Καὶ τὰς μὲν διατριθὰς 

ποιήσασθαι μετὰ τῆς Ἀρτέμιδος, ἆ 

την ὃ᾽ εὑρέτιν γενομένην 
αγορευθῆναι Δίκτυνναν. 

ἀφ᾽ Ἶς αἰτίας ἐνίους 
δοχεῖν τὴν αὐτὴν εἶναι Δίκτυννάν τε χαὶ Ἄρτεμιν: θυ- 

σίαις δὲ καὶ νχῶν κατασχευαϊς τετιμΊσθαι παρὰ τοῖς 

Κρησὶ τὴν θεὸν ταύτην. (4) Τοὺς δ' ἱστοροῦντας αὖ- 

τὴν ὠνομάσθαι Δίχτυνναν ἀπὸ τοῦ συμφυγεῖν εἰς ἅλιευ- 

τικὰ δίκτυα διωκομ.ένην ὑπὸ Μίνω συνουσίας ἕνεχα, διη- 

μαρτηχέναι τῆς ἀληθείας' οὔτε γὰρ τὴν θεὸν εἰς τοιαύ- 
την ἀσθένειαν ἐλθεῖν πιθανὸν ὑπάρχειν, ὥστε προςδεη- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΒΛ. 

 πηεπηοταία. 

β, 

(9) ουαἵπ οἱ ραΙαείτα ααοίοῦ βΗέ, 

{501 902.) 

οο]αί. οί οκ {αβίπάίπα 

1ΥΤαΙη οοπιηεπέα5 εδί Ρο5ί ΑΡοΙΙΠί6 οΙΠΙ Μαιδγα ἀἰδεορία- 

Πομαπ]. Τδί απ ΑΡΟΙΟ οογίαππἶπθ 5ρογίος ὤᾳι1ο Πηα]ο- 

Τ6ΟΠ1 49 νἱοίο ΡΩηαΠι διπηθίςδοί, ραηίίοπία ἀποίας, αὔγι- 

Ρίῖ5 μιαν πθηνίδ, α πλαδίσα Ίῑ]α αμβιηιί5δο αἆ {επιρις 

(4) Αά ΒαοσΠαπα ροιτο γυῖς ΙΠΥεΠΗΙΟΠΕΠΗ, 

ο/αδαπθ ουἱίπταπα οἱ γἱπὶί οοηβεπάϊ (πο ααππααθο αίι- 

ΤΙΠΑΠΠΗ εοπάθηᾶἰ Γα{ΙοΠ6Πα, πο αἲ Ίοηραπα νἰάδ]ῖσθί {θηι- 

Ρι8 δπ Ποιηηίρας εἵ αΙμποΠίη Ῥγορροδηί, ΟΤ6ἴΘΠΡΘΒ 

το[ογαη{. ΏδΠῃ ἨΗηΠο ο Ζονο οἱ Ργοδογρίπα 1η Οιθία ΠΑ(ΙΙΗ 

οοηβτηιαη{, ααθπι ΟΥρµ6ι5 Ιπίθτ πηγςίθγίογαπη τας α Τί- 

ἰαπίρις ἀῑδοοηρίαπα (γααῖί. Ῥ]ατες οΠῖπι ΡἱοηΠγδΙ οχβί{ίθ- 

ταηί, 46 απἱρας 80 Ίοσο ἀ4ἱδογέίου α ποβίς πηθη/ίο {αοία οί. 

(5) Αίαπῖ ΓΙΟΠΥΒΙΙΠΙ ἵπ 56 οὐ [έππα ο55ε ῖς αγσαπηση/ή6 ῥτοΡραΓθ 

η πηίαγ Ογείεηςες, αιιοὰ ἆπας Ργτορο Ογείαπῃ ἱηδι]ας Ίη ϱο- 

πηε]]5, σιιο γοσαηί, δἵπαβας οχοο]ηθνῖέ, 6αβάθ 46 ποπηίηθ 

8ο Πἱοηγκίαάες αρρο]]αη{ : αποά αΏβί παδαπατη Ρος {οίαπῖ 

ο1ῬοΠῃ [δορτῖ{. 

ΙΑΧΥΙ. Ἠοτοι]επ ἀῑοιπί 1ογα οιθαίαπι 6556 ραπ] {15 

απηΐς ΡγΙΙδ( Παπ. Αγοῖς Πα οχ ΑΙόπιεπα Ἠογοπ]ες ῥγοάἱγεί. 

Ηϊο ναγο απα Πηαίτο παίις Γαθγίέ, ΟΟΠΊΡΘΤΗΙΠΙ 110Ω 6956. 

Ἠου 5οΙάπιπηοᾶο οοηβίατα, 61 τοβοτε οοτροτί6 τιπ]γθγςίς 

ππογία Ρας ΡγοβίαπΠογοπα ἰ{οίππη Ρεγγαθίς5ο ΟΤΏΕΙΑ, [δία8 

ἱπ]αδίῖς εί ΠαρΙΗοςῖς ραπας Ἱπί]σοηίαπα, πιοηβία {δγατΗπῃ, 

ααἱρας Ιη(οςίοο εί ἀοδετία περίοπτη Ἰαυιαίοηθς τοβάσγεη- 

απ, ο πιαάΙο (ο]]εηίοπα , Ιοπιηθδαιιο αΏῖγϊς σοπ[απα γἱηά[- 

οπίσθια ἰπ Προγίαίθια» ἱρδαπιῃ {αππεη Ἱπίει {οί ταγίπι ἆς- 

ο ἡπαίηα Ππγα]ασγαβΙ]θίΏ ππαηδίἰδ5ο οἱ ΙηΥΙΟίΗΠΑ, αο Ῥτορίθυ 

Ροποβαῖα ἰδία δεπιρίίθγπος αραιά Ἠοπΐηθς πασίΠ ἨοΠΟΥΘΡ. 

(9) Ναίαπι γογο αχ Αἰοπιοπα Πετοιίοπα Πη]{ο ΡοδίθΓΙοΓεΠη, 

αποά απ αἱ Πα] ας θἰιαἷα πηίαέας {ήφςθί, θἀπάεπῃ οϐ οαι]- 

δαπι ἱπηππογίαία5. β]οπίαπι οοπδεσπίµπα: αἱ {οπιροτς Ργο- 

σγθβδΗ οϐ ποιη]π]5 «ΠηἰΠ(άἴπαπη ρτο οοάθπῃ ΠαβίίαΠι; οἱ 165 

Ρηοχῖς, αποά ΥαΓΙΠΙ ἃ Υι]σο Ιρπονανείιτ, ροβίσηίονί αθἰτῖ- 

Ριίας 5-6. Υαίιςογῖς αἴϊαπα Πα]ὰ5 ἀεὶ το σοδίας οἱ ΠΟΠο- 

Τ65 ομ]οά1Ιςλίπιος 1η 41ΡΥΡίο ρετάμγατθ, ἰρίααθ οἱ γΙίαίοπι 

αῦ. 6ο ορπαἰίαπι ῥργοράϊσαηί. (9) Επίοπιαγίῖπ ροττο, οιὶ 

Ρἱοίγηπα: οοσποπιεπίυνη αἀάππέ, ἵη Οποπε Οτοία εχ 7ογνο 

αἱ 6αιπια, Ευβα]ί οχ Ο6{ογε πα Βµα, ῥγορεη!ίαΠ] 6566 [Δ- 

Ῥι]απίαγ. Πας 685565 Υοπα(οτίος (δίκτνα) , αἶμηί, τ6ροετίέ, εί 

μάς οοσποηυήἰς Τὰ τουί. Ἐαπιίανϊς ααἱεπῃ εγαί Ῥίαπα. 

ΦπαπιοῦγθΙα. ποπ ΙΙ Πἱοίγηπαῦα εί Πίαπαπη ϱαΠάεΙη «956 

Ραίαπί. Εξ απο ἆθαπι δοἱιηπί γἱοβπιᾶγαπη τί 0 {ΕΠΩΡΙΟ- 

ΡαΠι ἀθάίοαίίοπθ τα]ίσίο5α Ογείοηβες Ποποταπί. (4) ΗΙοβ 

γοτο, αἱ Ῥτορίειοα Ὠἱείγημᾶπα γοείατὶ αθβενιπί, ααοά 

Ρετδοσιοπίο οοἵέης ρνα(ἶα Μίπος, ἵπ Ρἰδοβίοταπα γεία ρενία- 

ρογίέ, ἃ το αὔΏθιτατθ ἀἰουηξ : παῖη πθφιθ ἀθαπι ϱ0 Ιπῃν- 

πι(α(ἰς τοᾶασίαπι {αΐδεο, αἲ, απ πιαχ]πηῖ ἀθοτιπῃ Βία 65- 

κών 



(ᾳ0ο, 508.) 

θΊναι τῆς παρ᾽ ἀνθρώπων βοηθείας, τοῦ μεγίστου τῶν 

θεῶν οὖσαν θυγατέρα, οὔτε τῷ Μίνῳ δίκαιον προσά- 
πτειν τοιαύτην ἀσέθειαν, παραδεδομένῳ συμφώνως ὃδι- 
χαίαν προαίρεσιν χαὶ βίον ἐπαινούμενον ἐηλωχέναι, 

ΕΧΧΥΠ. Πλοῦτον δὲ γενέσθαι φασὶν ἐν Τριπόλῳ 
τῆς Κρήτης ἐ ἐχ Δήμητρος καὶ Ἰασίωνος, διττῶς { ἵστο-- 

ῥρουµένης αὐτοῦ τῆς γενέσεως. Οἱ μὲν γάρ φασι τὴν 
γῆν σπαρεῖσαν ὑπὸ Ἰασίωνος χαὶ τυχοῦσαν ἐπιμελείας 
τῆς προςηχούσης ἀνεῖναι τοσοῦτο πλῆθος καρπῶν, ὥστε 

Ι0 τοὺς ἰδόντας ἴδιον ὄνομα θέσθαι τῷ πλήθει τῶν γενοµέ- 

νων χαρπῶν καὶ προςαγορεῦσαι πλοῦτον: διὸ καὶ τοῖς 

ἐπιγινομένοις παραδόσιµον γενέσθαι τὸ τοὺς πλείω τῶν 

Γκανῶν κτησαµένους ἔχειν πλοῦτον. (2) Ἔνιοι δὲ µυ-- 

θολογοῦσιν ἐκ Δήμητρος καὶ Ἰασίωνος γενέσθαι παῖδα 
16 Πλοῦτον ὀνομαζόμενον, ὃν πρῶτον ἐπιμέλειαν βίου καὶ 

χρημάτων ἀθροισμὸν καὶ φυλακὴν εἰςηγήσασθαι, τῶν 

σι . 

πρὸ τοῦ πάντων ὁλιγώρως. ἐχόντων περὶ τὸ σωρεύειν 

καὶ τηρεῖν ἐπιμελῶς χρημάτων πλῆθος. (5) Περὶ μὲν 

οὖν τῶν θεῶν οἱ Κρῆτες τῶν παρ᾽ αὐτοῖς λεγομένων 

0 γεννηθΏναι τοιαῦτα μυθολογοῦσι" τὰς δὲ τιμὰς καὶ θυ-- 

σίας καὶ τὰς περὶ τὰ μυστήρια τελετὰς ἐχ Κρήτης εἷς 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους παραδεδόσθαι λέγοντες τοῦτο 

φέρουσιν, ὡς οἴονται, μέγιστον τεκμήριον’ τήν τε γὰρ 

παρ᾽ Ἀθηναίοις ἐν Ἐλευσὶνι Ὑνομένην τελετήν, ἔπι- 

ϱὔ φανε εστάτην σχεδὸν οὖσαν ἀπασῶν, καὶ τὴν ἐν Σαμο- 

θράχῃ χαὶ τὴν ἐν Οράχη ἐν τοῖς Κίχοσιν, ὅθεν ὃ κατα- 

δειξας Ὀρφεὺς ἦν, μυστικῶς παραδίδοσθαι, κατὰ δὲ 

τὴν Κρήτην ἐν Κνωσῷ νόµιµον ἐξ ἀργαίων εἶναι φα- 
ΦΑ/ λ λ 

γερδις τὰς τελετὰς ταύτας πᾶσι παραδίδοσθαι, χαὶ τὰ 
κ» εν ) .] 

δυ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐν ἀποῤῥήτῳ παραδιδόµενα παρ᾽ αὐ- 
εν / Λ -. 

τοῖς µηδένα κρύπτειν τῶν βουλομένων τὰ τοιαῦτα γι- 
πιο ν) ο” . Ν κ. Ἐν β .) 

νώσχειν. (4) Τῶν γὰρ θεῶν φασι τοὺς πλείστους ἐκ 
΄ 3 / . τ ο 

τῆς Κρήτης ὁρμηθέντας. ἐπιέναι πολλὰ µέρη τῆς οἶκου- 
μένης, εὐεργετοῦντας ΄ τὰ γένη τῶν ἀνθρώπων καὶ µε- 

Πδ ταδιδόντας ἑκάστοις τῆς ἐκ τῶν ἰδίων εὑρημάτων ὄφε- 
» 3 λείας. Δήμητραν μὲν γὰρ περαιωθεῖσαν εἰς τὴν Ἀτ- 

: ) .ω λ λ ου. 2. 3ὖ 

τικήν, ἐκεῖθεν εἰς Σικελίαν ἁπᾶραι, καὶ μετὰ ταῦτ᾽ εἰς 
η / Δ κ. 

Αἴγυπτον" ἐν δὲ τούτοις τοῖς ο. μάλιστα τὸν τοῦ 

σίτου καρπὸν παραδοῦσαν καὶ τὰ περὶ τὸν -σπόρον δι-- 
0 δάξασαν μεγάλων τιμῶν τυχεῖν παρὰ τοῖς εὖ παθοῦσιν. 

(6) Ὁμοίως ὃ) Ἀφροδίτην ἐνδιατριψαι τῆς μὲν Σικε- 
.) ” . / π 

λίας περὶ τὸν Ἔρυκα, τῶν δὲ νήσων περὶ Κύθηρα καὶ 
ο κ. ο ϱ) / |” λ Ἀ τν) / . 

Πάφον τῆς Κύπρου, τῆς δὲ Ἀσίας περὶ τὴν Συρίαν 
- μ] αν - ο 

διὰ δὲ τὴν ἐπιφάνειαν κἀὶ τὴν ἐπὶ πλεῖον ἐπιδημίαν 
Ἱ ἄ ᾽ χψ 

4ὔ αὐτῆς τοὺς ἐγχωρίους ἐξιδιάζεσθαι τὴν θεόν, καλοῦντας 
Ν / Ὕ.. 

Ἀφροδίτην ρυκίνην χαὶ Κυθέρειαν μον Παφίαν, ἔτι 
ο 

δὲ καὶ Συρίαν. (0) Ὡκχύτως δὲ τὸν μὲν Ἀπόλλωνα 
-ω π ο. Λ / λ 

πλεῖστον γρόνον φανῆναι περὶ ΔΊλον καὶ Λυχίαν καὶ 
. ο» α αν Αέωρωωὶ δν μη 

Δελφούς, τὴν δ᾽ Ἄρτεμιν περὶ τὴν Ἔφε εσον καὶ τὸν 
{8 σρει ὦλ 9 

60 Πόντον, ἔτι δὲ τὴν Περσίδα καὶ τὴν Κρήτην. (7) Διό 
” .) / 

περ ἀπὸ τῶν τόπων ἢ πράξεων τῶν παρ ἑκάστοις συν- 

ὤν τὸ ή ὶ Λύ αἱ Πύθιον τελεσθεισῶν τὸν μὲν Δήλιον καὶ Λύκιον κ ο 
λ κ 21. / ” ϕ ο. . 

ὀνομάζεσθαι, τὴν δὲ Ἐφεσίαν καὶ Κρησίαν, ἔτι δὲ Ταυ 
/ . 4 ροπόλον καὶ Πέρσειαν, ἀμφοτέρων ἐν Κρήτη γεγενν- 

ΡΙΟΡΟΠΙ 51001] ΠΡ. ν. 
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5οἱ , ἨΠΊΩΠΟ 5ο Ρρπανοἱ ίσο ἰαἰατοίας, οοΠβθΏ ΤΒΠΕΙΠΗ εδἰ; ηθ- 
απο ΜΙποσπη, απ ΟΠΙΠΙΗΠΗ 6ΟΠ8ΘΗΞΙΙ Ιαδήία  ιάμίκσο Ἰας- 
ἀαίαπ]αιιο ορίςςο γ{ίαιι (γαδΙδας, (αηίῶ ἱπερίοίαιῖς Γθιτη. ϱι- 
ο6Γο 61 1Πα ος{, 

ΕΧΧΥΠ. Ῥ]ηίαπι γογο ἵῃ Τγρο]ο Οτοία οκ Οεγοιο αἱ [π- 
5ἱοηΏ6 ῥγουγδαίαπα Γογηξ : οἱ Πςίογία 4ο 1.5 οσα Ρἱ[αγίαηι 
οχρ]σαίαν, δαηί ομἱπη οἱ αήνπιοηί, ἴ6ΓΤάΙη αὖ Ταβίοπο 
οοης[ίαπα ]αδίαπιο οπ]ίπγα α[[οσίαπι {απίαπα {ΓΗςΙΠ οορίαπα 
εἀΙάἰςεα, τ{ αἱ ἱά πο «ἶηο αἀπι]γα[ίοηο οοπίδηρ]αβαηίαν, 
Ρεσυ]ίατε {απί αΏογία(ἶ ΠΟΠΊΘῃ Πηροποτοπέ, οἱ ή ζιηι ἃ 
ηλ] (πζΐπα, πα) αγορεῖς ΡΙοί]ιος ἀἰοίατ, νοσατσηέ. [ἶπαο 
Ροδίεγί5 πδι τοσδρίαη οςί, τί αἱ ΡΙά5, 4παπι φα[ἱ5 οδέ,, (η. 
οπἰαίαπι ροβδίάσπέ, ϱ/Η{ιέηι Ἱλαρογο ἀἰσαπίς. (5) ΑΙΗ ἆἷ- 
ομΠί, ΠαίΙΠΙ απἰάσπι οχ Οσγατο οἱ Παςίοηθ Ἀος ποιηΙης 
ΒΙίαπη : 5ο Ἰαπο παπα {ης ἡμηῖςςα ἀΠΠροηίίογοπα γ]οίας 
γαοπθΠα, οἱ ορασετναπ(1 ασ {αοηαϊ 0Ρ658 γίαπη Ποπηπίριις 
Ἰπάίσα»ςο, 4π1Πή δοά π]α Γαου]ἑαέαπη ὀοηβος/1ο οἱ οαςίοἑία ρεῖας 
αὐ οπ]ηίρι5 (]ςεαί ποσ]οσία. (3) Πας 6υρο δαΠί απα" Ο016- 
ἴεηδες ἆθ ἀἱἱδ αριιά 5ο παῖῖς, αἱ αἱάθπι 1ρίς νἰάσίας, ἵπ 
πηθάἴαη αΓθγαπί. Ῥογτο πί οποιος αποσρ ἀ6οΗΠΙ οἱ ςα. 
οποία πἱέπδαιο ὨΠιγείρίογΗτη. 5ο πίαΠοππι α- 9ο αἆ 
ὀοίογο ρεγγοηίςδ πηοτία]ες Ργοβοη{, Ίιος ϱνο ππαχΙΠηο οί 
οθεδδίηιο, οἱ ρευ5αδΙΠὰ Παβθη{, ἄγρΙΠΙΘΗ/Ο εοπ [τα οηῖς 
ἁἀάπουπί. Τπϊμα[ἰοπίς, Ἰηᾳαἱαης, τίς ΑΠοπίοηςίαπι Ε]θι- 

5ΙΠΗ οπηπΊαπ Ῥγορο ποῦί]ςαίπηὶ, Ἱέεπιαυο Ῥαπιο(μτασ, οί 

απ π Τηνασία αείίαίς δαπί Οἰσοπίριις (απᾶο Ιηςέαίος ἔα- 
ταη ΟΥΡµεΙς ογαί), πιγδίῖοο {ναάυπίατ : αἱ η Οποίς μτΏθ 

ἄποςο αἲ απίίαπο ΦαΠοίἔαπη οςί ἵπ ρνορα/ι]ο ἴ]ος μας1, οί 
40) Τη 5θογοίο α ορἰειῖν αἀπηηϊδίταπίια, ο. ΠΟΠΙΙΠΘΠΙ αραά 
56, απῖ πιοᾷο 0ΡΠοβΟθγο ἵ]α εἰπᾶσαί, ορ]α. (4) Ρ]εγί(ιο 
επίπη 4 οχ Ουεία ῥτοδϊεταπέ, οἱ Ρον πηπ]ίας ουρῖς Ρατγί6β 
ἀϊναραί{, Ῥεπο 4ο σοη{ἴῦας πιονίαἰίαπα, 41η ααδαιια ΙΠΥΘη- 
(οτπα αΙΠ[αίος δΠΟΥΙΠΙ 6ΙΠΙ 115 οοπιπηηπ]σα{, Ππεγογί ο{ι]- 

ἀπογαπί,  Οοτος ομίΠι ἵῃπ ΑΙΑΙσαΠι ναηβ[γείαγΙϊ, οἱ Πῖμο ἵπ 

ΜΙοΠαπα, αἱ {απάσπη ἵΠ σγρίππα 4αοφπο αβῖέ, αδί Ιο6ΟΓΙΙΠΗ 

Ρο5ἱ (να ἴαπι (γαπιδηίαπη. αἳ δοηχοη{ἶς ταΠοΠδΠΙ Πιοηβίγα- 

ἴαῦ} Ἱπαρηίες ΙΙ Ἀοπουος Ροπεβεῖῖ5 α[ἴεοιί ομίπ]ογιπέ. (6) 
Βοάεπ πιοῦο Ύεηας οἴτεα Έγγοεπα ΦΙοΙ Πποπίεπι 6ί ΟΥ- 

ὕπετα Ἱηςι]αῦῃ οἱ Ῥαρβαπα ἵη Ογρτο, Βγνίαπιαιιο Αδία Ρτο- 

νἰποῖαπι οοπ]πηοταβαίαν.. Οσαπ1 απίοη ογοῦτο 56 Πίο οχ]ι]- 

Ῥοψεί οἱ ἁῑπίτας εαΏβίδίογεί, αοοϊάΠί αἱ δἱρί απο ἆσαπι ἵῃ- 

οσο] γπάϊσατεπέ, επ πη(πα Ὑεπετοιὴ ΕγγοίπαΠα, ΟΥ{θγθαΙΗ, 

Ραρμίαπη οἱ Αγτίαπι οοσποππΙπατοηί. (6) Οοηςἰπιη(ίου πγ]- 

ἰαπι {επιροις ἰπ Ώε]ο, Ἰ,γοία αἱ Ώε]ρ]ής Αροϊίο οχορῖί; εί 

Ρίαπα Ἐρ]αί, ἵπ Ῥοπίο, Ῥοτεία αἱ Οτεία (απηϊΠανίας γογδαία 

οί. (2) Ιάσίτου α Ἰοοῖς εί τεβας αριιά σαοβΗβοί σε»ίῖς 1]ο 

Ρε, πο, ΡΥΗΗΙ, Ίο Ἐριοεία, 01658, Ταιτορο]ῷ οί 

Ροειδῖῶ εορποπιεηίαπι τεροτίαγ{έ; Ἰσοθί αΠΙΡΟ ἵπ. Οτοία Πα(ὶ 
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μένων, (9) Τιμᾶται δὲ καὶ παρὰ τοῖς Πέρσαις ἡ θεὸς 

αὕτῃ διωφερόντως» καὶ μυστήρια ποιοῦσιν οἱ Ῥάρθαροι 

τὰ παρ᾽ ἑτέροις συντελούµενα µε χρι τῶν νῦν χρόνων 

Ἀρτέμιδι Περσεία. Παραπλή σια δὲ μυθολογοῦσι χαὶ 

περὶ τῶν ἄλλων θεῶν, περὶ ὧν ἡμῖν ἀναγράφειν μακρὸν ᾿ 

ἂν εἴη, τοῖς δὲ ἀναγινώσκουσι ᾿ παντελῶς ἀσύνοπτον. 

ΙΧΧΥΠΙ. Μετὰ δὲ τὰς τῶν θεῶν γενέσεις ὕστερον 

πολλαὶς Ύενεαῖς προ γενέσθαι χατὰ τὴν Κρήτην ὔ ἅρωας 

οὐκ ὀλίγους, ὧν ὑπάρχειν ἐπιφανεστάτους τοὺς περὶ 

Μίνω καὶ Ῥαδάμανθυν χαὶ Σαρπηδόνα. Τούτους γὰρ 

μυθολογοῦσιν ἐκ Διὸς . Εγεννῆσθαι χαὶ τῆς Ἀγήνορος 

Εὐρώπὴς, ὔ ἦν φασιν ἐπὶ ταύρου διακομισθῆναι προνοίᾳ 

θεῶν εἰς τὴν Κρήτην. (9) Μίνω μὲν οὖν πρεσθύτατον 

ὄντα βασιλεῦσα, τῆς νήσου, χαὶ χτίσαι πόλεις οὐκ ὁλί- 

Ύας ἐν αὐτῃ : τούτων δ' ἐπιφανεστάτας τρεῖς» Κνωσὸν 

μὲν ἐν τοῖς πρὸς τὴν Ἀσίαν νεύουσι ο τῆς νήσου, 

Φαιστὺν δ) ἐπὶ θαλάττης ἑστραμμένην ἐπὶ μεσημβρίαν, 

Κυδωνίαν ὃ) ἐν τοις πρὸς ἑσπέραν εχλιμένοις τόποις 

καταντικοὺ τῆς Πελοποννήσου. (3) Οεῖναι δὲ καὶ νό- 

μους τοῖς Κρησὶν οὐκ ὀλίγους, προσποιούµενον παρὰ 

Διὸς τοῦ πατρὺς λαμβάνειν συνερχόµενον εις λόγους 

αὐτῷ κατά τι σπήλαιον. Κτήσασθαι δὲ καὶ δύναμιν 

ναυτικὴν μεγάλην, χαὶ τῶν τε νήσων τὰς πλείστας κα- 

ταστρέψασθαι χαὶ πρῶτον τῶν Ελλήνων θαλαττοκρα- 

τῆσαι. ({ά ) Μεγάλην δὲ 

ἀνδρεία καὶ δικαιοσύνη» καταστρέψαι τὸν βίον ἐν Σικε- 

λία χατὰ τὸν ἐπὶ Κώκαλον στ βατείαν, περὶ Ἶς τὰ κατὰ 

μέρος ἄνεγράψαμεν ὅτε τὰ περὶ Δαίδαλον ἀνεγράφο- 

δόξαν περιποιησάµενον ἐπ᾽ 

μεν, δι ὃν χαὶ τὴν στρατείαν συνέθη Ὑενέσθαι. 

ΤΧΧΙΧ. Ῥαδάμανθυν δὲ λέγουσι τᾶς τε χρίσεις 

πάντων δικαιοτάτας πεποιΏσθαι καὶ τοις λησταϊς χαὶ 

ἀσεδέσι καὶ τοῖς ἄλλοις κακούργοις ἀπαραίτητον ἔπενη- 

ρα τιµωρίαν. Καταχτήσασθαι δὲ καὶ νήσους οὐκ 

ὀλέγας καὶ τὶς Ἀσίας πολλὴν τῆς παραθαλαττίου χώ- 

ας; ἁπάντων ἑκουσίως παραδιδόντων ἑαυτοὺς διὰ τὴν 

δικαιοσύνην. Ἰὸν δὲ “Ῥαδάμανθυν ᾿Ερύθρῳ μὲν ἑνὶ 

τῶν ἑαυτοῦ παίδων παραλοῦναι τὴν βασιλείαν τῶν ὃι 

ἐκεῖνον ᾿Ερυθρῶν ὀνομασθεισῶν, οτί» δὲ τῷ Ἀριά- 

ὄνης τῆς Μίνω Χίον ἐγχειρίσαι φασίν, ὃν ἔνιοι μ.υθο- 

λογοῦσι Διονύσου γενόμενον μαθεῖν παρὰ τοῦ ᾿πατρὸς 

τὰ ϐ) “ο δ ἄλλων τῶν περὶ 

αὐτὸν ἡγεμόνων ἑκάστῳ νησον ἡ πόλιν δωρήσασθαι 

σι τὸν Ῥαδάμανθυν, Θόαντι μὲν ΛἩμνον, ᾿Εννεῖ 

Πεπάρηθον, Γὐάνθει δὲ Μα- 

Δγλον, ἊἈν- 

Διὰ δὲ 

λ 
περ: τὴν, οἰνοποιίαν. 

ς 

ο, Σταφύλῳ δὲ 

ὤνε αν, Ἁλκαίῳ. δὲ Πάρον, Ανίωνι δὲ 

δὲ τὸν ἀπ ἐκείνου χληθεῖσαν Ἄνδρον. 

ερθολᾶν. τῆς περὶ αὐτὸν δικαιοσύνης μεμυθολο- 

Ἂδου χαὶ 

ο λ 
-- 

-Ὁ 

ον [ο 

την ὑπ 
ον 

γῆσθαι δικαστ ἣν αὐτὸν ἀποδεδεῖχθαι καθ) 

διακρίνευν τοὺς εὐσεθεῖς καὶ τοὺς πονηρούς. Τετευ-- 

χέναι δὲ τῆς αὐτῆς τιμῆς καὶ τὸν Μίνω» βεδασιλευ- 

χότα νομιμώτατα χαὶ . δικαιοσύνης ως 

κότα. (5) Τὸν δὲ τρίτον ἀδελφὸν Σαρπηδόνα φασὶ 

μετὰ δυνάμεως εἲς τὴν Ἀσίαν διαθάντα κατακτήσασθαι 

τοὺς περὶ Λυχίαν τόπους, Εὔανδρον δὲ γενόµενον 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ε. (994, 906.) 

(αοηῖηί. (8) Α Ῥογςῖς ο{απι ο ἆσαα ῬΙαΙάπ. εοΠίατ, 

εαάσπ]ήιο πιγδίονία , 1ς» αΏ α1ῑ5 οἱ ρειασιπίν, εἴῖαπα Βαν. 

Ῥατὶ αἆ Πο αδαθ {επαρογα ἴπ Ῥίαπορ 5οἴ]]οθί Ῥεγ5ίω Ἠοπο- 

Γ6πι ορ]οριαη{. ἨΗϊς αίμπία ἆᾳ τοσι]5 εἴἶαπῃ 415 ΠΊΘΠΠΟ- 

ταν, απο αἱ Ιοσίοτί πα]ας Ῥίαπο υαΠία(ἶς 5απ{, Τί ποβῖς 

Ρετ5οίρεγο ΙοηβΠ1 ο5{. 

ΧΧΥΠΙ. Οαἵθγαπα πιπ]ῇ5 Ροςί ἀεοτιπα ἵηπ Οτεία 6εποΓᾶ- 

Ποποπα 5οοπ]5 ΠΟΠ ραµ6ος αριά 56 Ἠογοθς οχβί1(ἶαδα ργ- 

ἀἰσαπίς Ιπίεγ απος οε]ορετγ]πηί 5ἰπέ ΜΙπο5, Ἠμαδαπιαπί]λις 

οἱ Φαιρθάοπ. Ἠος φογθ αἱ Επτορα Αφεποτῖς Β]ία, Ρρτογίάο 

ἀθογαπα ΠΠΠΙΙΠθ 51ρογ {απτΠα 1η ΟΓείαπι {γαπεροτία{ᾶ , Ρτο- 

σηαίοβ 6956. (2) ΜΙποεπιααθ αίαίο ΡπίοΓΘΠΙ ΤοΡΠΗΠ 1ηδι- 

Ια. ομίηπίς5α, αο παη]ίας {π ο 11Ώε5 οομάἰἀΐββε; Ιπίετ απας 

έπος οπηἰηθαηΐ, ἄποςι5 πἰπηΐραπη ἵπ θα Ἰηδιι]ας Ρ]αρα, αι) Αδίαπη 

γορροσίαί; Ρ]νωδίαπη 1η Πέογε πλατῖς, αά πιογ]άθπα οΟΠΥΕΙΦΗΠΗ, 

εί Ογάοπίαπι αἆ οσσἰἀεπίεια ο τορίοπο Ῥε]οροππεςί βἰίαπι. 

(8) ΑΡ Ίου ποπ ράσα», αἰπηί, Ογεἰεηδίρας Ί6ρες δυηί Ιαΐα, 

απας α 7οΐ6 ραΐτε, δά οο]οπααπα ρδίας 1π βρο]ηπέα απᾶ- 

ἆαπιπ τοπίο 5ομΠίο, αοοορίας ΒηχΙί. ἹΜασπα πο οἰαβδῖς 

οιαί, απα εαβασεῖς {πδα]αγασα ρΥαπηλϊς, Ογῶοογαπη Ρηπιις 

πιατίς ἱππροπίαπα αρ υἰπάϊσανΙε. (4) Εί πιασηαπι {ηάειη 

[γα ϊπὶς οἱ Παβία σἱογίαπῃ οοπδεομί5, ἵπ οχρθάίοηθ 

αάνοιςιας Οοσα]άΠα η δΙοΙ]ία γἱίαπη οπΠ πιοτίο ορ ίαγ1έ: 

οἷ ας ραγἰοι]αμπα βαργα πηοη/ίο [αεία εδε, αβὶ Ώαράα:ἱ Γ68 

(ασίατίπιας, απὶ αἴἴαπη Ῥθ]ο Ιαῖο οαα5απι ἀεΙΙ. 

ΤΧΧΙΧ. Εἰιαάαπιαπ{άηα 1η οχθτορη(15 ᾖαάϊοιϊς οπιπίατα 

Ἱςβαίπηπιη (μἱς5ς Ῥηωάίεαπί, οἱ Ἰαγοπίρας Ἱπιρήδαπε ας 

πια]οβοίς Ἰοπαπίθας Ιποχοταβί]οπι 5ο ἵπ ρῶπίς ΙπῃΙσεπάϊς 

οχμήριίςσα. Νος Ραμσᾶς 0 που Ἰηδα]ας πηα]{άσαπιθ Αξία» 

ααοά ΟΙΠΠΕΒ 

15 

πιατ]ἶμηος {6ιγας αεθαἱδ]ίας 6556 ΠηεπηοταΠί : 

Ρνορίοι {ας (1ο. Ιαάσια δροηίο 56 1η ΠάθΠῃ ε]ας ἆαγοηί. 

Εγγίτο, αἰπηέ, βΠἴογάπη απῖ, Επγ(μταγυπη, 4ᾳ5θ ΠΟΠΙΕΗ ε]ας 

αςςΠπηδογιηί, τορηαπα οοπιπηοπάανίέΣ ὐπορίοπῖ γετο, 6Χ 

Μιποῖς Απίαᾶπα σομίίο, ΟµίπΠα Ροββιάεπάαπι {γαάίάῑές άπεΠῃ 

ο Ῥασσ]ιο παίαπα απἱάσπα υἱπὶ οοπ[οείοπεη α ραΐγο 41416586 

ῥογμίμοηί, (2) Βίηβι]5 Ρογτο ἀπαβρας. οαἱ5 Ἱηδα]αη ααί 

α.Ώοπι Πμαδαιαπί μας ἀοπαν]ί : 

Ογτηαπη(ϱ),ΡΙΑΡΗΥΙΟ Ρορατοίμαπα, Ἐ παπί ΜάΤΟΠΕΔΠΑ; Α]- 

Τμοση{ ΤιοππΙπα, ΕΠΥΘΟ 

ὤφο Ῥαγιπα, Απίοπί Ώε]απα, ΑΠάΓΘΟ ΠΟΙΠΕΠ 1ρδίης 56ΓΥ8Η: 

ἔοπι Απάναπη.  Εί απἷα {απη δρτορία δαῑΐ ε]α Παθΐΐα, Τη[6- 

ΤΟΤΙΠΙ 4ποαθ Ίπάεκ ἀεσίσηαίας ε55Ε, Ιπίετ(πο Ρίος εί 

ποχίος ἀῑδενίπιοι {ασθγο; οἰδάσππαπα Ἠοπουίρς Ρογναῖ ΜΙ- 

πο5, αποᾶ 5αποαίο γερπατ]ε, εἰ {ας ἶος ἱπργίηχί5 ΟΙ ΓΑΠΩ βεΏ5ε» 

πε, ἵπ {αρα]ῖς Ροημρείαν. (9) φαγρθζο ἀοπίααε, απὶ Ππίος 

Ααίτνος {οίίας οιαί, η ΑδίαΠη 6ΗΠΙ οχογοία (ταηβσγεδδῦς 

Οτο παίας Ἐναπάσι Ίπ Τγοἱϱ 
101 Τ6βΙΟΠΕΦ οοσπρασ{ί. 

ου 



(596 306.) 

υἱὸν αὐτοῦ διαδέξασθαι την ἐν Λυχία βασιλείαν, καὶ 

γήµαντα Δηιδάμειαν τὴν Εελλεροφόντου τεχνῶσαι Σαρ- 
πηδόνα τὸν ἐπὶ Ἠροίαν μὲν στρατεύσαντα [μετ᾽ Ἄγα- 

7 [4 ΄ λ Ν [ὼ' Ε) / 

µέμνονος], ὑπό τινων δὲ Διὸς υἱον ὀνομαζόμενον. (4) 
/ ο / ον / / / λ 

6 Μίνωι δέ φασιν υἱοὺς γενέσθαι Δευχαλίωνα τε καὶ 

Μόλον" καὶ Δευκαλίωνος μὲν Ἰδομενέα, ἸΜόλου δὲ 
/ ο .΄ τει / κὶ η) Αα 4 

Μηριόνην ὑπάρξαι. Τούτους δὲ ναυσὶν ὀγδοήκοντα 
στρατεῦσαι μετ Ἀγαμέμνονος εἰς Ἴλιον, καὶ διασω- 

θέντας εἰς τὴν πατρίδα τελευτῆσαι καὶ ταφῆς ἐπιφα- 
ο ελα ο Δ ϱω 3 { Δ λ / 

10 νοὺς αξιωθῆναι χαι τιἁων ἀθανάτων. ἸΚαὶ τὸν ταφον 
κο ο ” ο / 

αὐτῶν ἐν τῇ Ινωσῷ δειχνύουσιν, ἐπιγραφὴν ἔγοντα 
/ 

τοιάνδε, 

Κνωσίον Ἰδομενῆους ὅρα τάφον. Αὐτὰρ ἐγώ τοι 
“δν 

πλησίον ἵδρυμαι Μπηριόνης ὁ Μόλον. 

16 Τούτους μὲν οὖν ὡς ἤρωας ἐπιφανεῖς τιμῶσιν οἱ Ικρ]- 

τες διαφερόντως » θύοντες καὶ χατὰ τοὺς ἐν τοῖς πολέ- 

μοις κινδύνους ἐπικαλούμενοι βοηθούς. 

ΓΧΧΧ. Τούτων δ᾽ ἡμῖν διευκρινηµένων λείπεται 
περὶ τῶν ἐπιμιχθέντων ἐθνῶν τοῖς Κρησὶ διελθεῖν. Ὅτι 

25 μὲν οὖν πρῶτοι κατῴχησαν τὴν νῆσον οἳ προςαγορευ- 

έντες μὲν ᾿Ετεόχρητες, δοχοῦντες δ) ὑπάρχειν αὐτό- 

χθονες, προειρήκαµεν. Μετὰ δὲ τούτους πολλαϊς γε- 

νεαῖς ὕστερον Πελασγοὶ πλανώμενοι διὰ τὰς συνεγεῖς 

στρατείας χαὶ μεταναστάσεις χαταντήσαντες εἰς τὴν 
ιό Ξ ο, 4 ιά / Ππ / αλ 

1 Κρήτην, τὶς νήσου µέρος χατῴχησαν. (5) Τρίτον δε 

γένος φασὶ τῶν Δωριέων παραθαλεῖν εἰς τήν νῆσον, 

ἡγουμένου Τεκτάικου τοῦ Δώρου. Τούτου δὲ τοῦ λαοῦ 

µέρος μὲν πλεῖον ἀθροισθῆναι λέγουσιν ἐκ τῶν περὶ 
τὸν "Όλυμπον τόπων, τὸ δέ τι µέρος ἐκ τῶν κατὰ τὴν 

λ 3 ὶ ΛΙ μ λ 3 λ ωω ϱ) 
30 Λαχωνικὴν Ἀγαιῶν διὰ τὸ τὴν ἀφορμὴν τὸν Δῦρον ἐκ 

τῶν περὶ Μαλέαν τόπων ποιῆσαι. Τέταρτον δὲ γένος 

συμμιγῆναί γασιν εἰς τὴν Κρήτην μιγάδων βαρθάρων 

τῶν διὰ τὸν χρόνον ἐξομοιωθέντων τῇ διχλέκτῳ τοῖς 

ἐγχωρίοις Ἓλλησι. (8) Μετὰ ὁδὲ 
ο κ. ς Φ / 3 / ος δν ; 5 ευ 

36 Μίνω καὶ Ῥαδάμανθυν ἰσχύσαντας ὑπὸ µίαν ἄγαγειν 

Τὸ δὲ τελευ- 

ο Δ 

ταῦτα τοὺς περὶ 

ο / λ Ν λ νὰ 
συντέλειαν τὰ ἔθνη τὰ κατὰ τὴν νησον. 

.ν ἀ νν / ο ο ε ο .] . Δ 

ταῖον μετὰ τὴν χάθοδον τῶν Ἡρακλειδῶν Ἀργεῖοι χαι 
/ 3 / αμ. 

Λακεδαιμόνιοι πέµποντες ἀποιχίας, ἄλλας τέ τινας νή- 
/ οω /{ { / 

σους ἔχτισαν καὶ ταύτης τῆς νήσου καταχτησάµενοι πὀ- 
ο. αι ας Ν 4 / 

«0 λεις τινὰς ὤχησαν ἐν αὐταὶς: περι ὧν τὰ κατὰ µέρος 
3 » ἰδίοι 9 / 3 / .0 ο) ου 
ἐν τοῖς ἰδίοις γρόνοις ἀναγράψοµεν. (4) ᾿Επεὶ δὲ τῶν 

νἱ / » 9 ο. Ν 

τὰ Κρητικὰ γεγραφότων οἱ πλεῖστοι διχφωνοῦσι πρὸς 

ἀλλήλο ὐ γοὴ θαυμάζειν ἐὰν μὴ πΆσιν ὁμολογού- Κήλους,, οὐ χρῃ θαυμάζειν ἐὰν μὴ πᾶσιν ὅμολογο 
.. [ή ῥ, Ἆ 

μενα λέγωμεν. Τοῖς γὰρ τὰ πιθανώτερα λέγουσι χαὶ 
ε Ἱ υ ς τ ρ ς 

/ 3 / ο ελ ο] 

4ὃ μάλιστα πιστευοµένοις ἐπηκολουθήσαμ.εν, ἃ μεν Ἔπι- 
-ω 1 ’ . 

µενίδη τῷ θεολόγῳ προσχόντες, ἃ δὲ Δωσιάδῃ καὶ Σω- ο ο... 
σικράτει καὶ Λαοσθενίδα. 

7 ” / ο” 

ΤΧΧΧΙ. Επεὶ δὲ περὶ Κρήτης ἵχανῶς διἠλθομεν, 
Δ νὰ ΄ β ο / 3 ὃς ο ας τι ’ ά 

περὶ τῆς Λέσδου νῦν λέγειν ἐπιχειρῆσομεν. αὐτην 
ο Δ 3 /{ / 1 

60 Υὰρ τὴν νῆσον τὸ παλαιὸν ὤχησε πλείω γένη, πολλῶν 
ο ’ νὰ] / λ 

µεταναστάσεων ἐν αὐτῃ Ὑενοµένων. Ερήμου γὰρ 
ο. μ ὀ αν 

οὔσης αὐτῆς, πρώτους Πελασγοὺς κατασγειν αὐτὴν 
να / / -/ / (ο τ / ” 2Υ 

τοιῶδέ τινι τρὀπφ. (5) Ξάνθος ὃ Τριοπου τῶν ἐξ 
” 3 ον ς / Δ κ Ν / 

Ἄργους Πελασγῶν βασιλεύων;, καὶ κατασγὼν µέρος τι 

ΡΙΟΡΟΠΗΙ5. [. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙ0ῦΙ1 ΗἨβρ. Υ. 5056 

γοσηο φοζοκοῖέ, οί ο Βο]Ιογορ]οηεῖς βίία, Ὠοίθ αγία ΜΗ ΜΠΙ 

ΠΙΑΠΕΝΑ 6]α5 οοηΥοπογαί, Ῥαγροάσποηι δαφοθρίε, απ) Γοππὴ 

ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΕ]Τγο]αηί5 απλα ἹπίαΠΕ, οἱ α απ ραςάαιη ο ονἷς 

βία ποπηπαίαν. (4) ΜΙποί απίοπι Ε]ίος αρα σηί Όδισα- 

ΠΟΠΕΙΙ οἱ Μοϊαα οἱ γαήδα5 Ῥοιοαμοπῖ Ι4οπΊοΠδΠΙ, οἱ 

ΜοΙο Μονίοποιη. Ηἰ σπα οἑἱοσ]ία παγίρας ΑΦΑΠΙΟΙΗΠΟΙΙ 

5ιρροαίία5 (πεγαΠί αἀγοιδας Πίπας εί ραπ τοβ!, 

πιοτίαο ορίία, 5ορι]έαγαα. Ποπογίβσαπι οἱ ἀνίπο ἨΟΠΟΥΟΒ 

οοηβοσι{ δαη{.  Ἠογυα τη ΟπΠο5ο πποπαπηθηέπη οδίοηά ται, 

οµπῃ ας ἱπδοτρίίοπο : 

Ιἀοπνεηοῖ 5ρεσία ππππ]απα, ἆπθτη ΟΠοΡ5 α]ομαί, 

6461 Ῥνορε Μετίοπος Πο ]ασθο Μο]Ιᾶᾷο». 

Η15 {απ πᾶΠα Παγοίρης οχἰπηῖς α ΟΓο(οηδίρις Ἠοηογος ργα»- 

ίαπ{ ΓΣ ΠΔΠΗ οἱ Γοπα ἀἰγίπαπα (αοἵαπί οἵς, οἱ ἵπ Ώοἱογ η ἷς- 

οτἱηηίρης αἱ ορ]μ]αίογας Ἱπνοσαη{. 

ΗΧΧΧ. Χππο ροδί Παοπ]οηίαΠα ΙοΓΗΠ1. ΕΧΡΟΣΙΗΟΠΘΠΙ Γ6- 

απ οδί, αἱ Ύπσ σοηίος 56 Ογείοηςίυιις Ππιπηϊκοποηη!, ᾱἷ- 

6άΠλ18.. Ρος ἱρίαν Ἰα]ας ἴπεο]ας Εἰοοστοίος {Πἱ55ο, 

αποδ αβοησίποβ 68556 ριίαηί, 5αρτα ]αά ἱπαϊσαίαπα ο5ί. 

Π15 πια]ής5 ρορί εοσι](5 Ρε]αδσὶ αροινομογιπ{, ροη5 Ργορίοι 

οσο παπα Ῥο]]απά1 ΠποΥΘΙΗ οἱ ο δοἴριας ρηϊσηηῖς οπηίσγα- 

ΠοΠΕΙΗ νασαβρηησα οἱ οτγαη5; οἱ αααπάαπα ἵηδπ]α ρατίοπῃ, 

πΡί αρρι]ογαπ{, ομππονθ. (9) Τατ, απ {η Ογδίαηι Πα]; 

σνατηηί, Ώογος 5πΠΐέ, απογαπα ἆπκ Τουίαπηις [Τομ (αιδ]ν 

Ῥουί ΠΠ5. 15 πιαχΙππαπη ορ]οπία: ρατίοπι οχ υἱοϊπῖς ΟΙΥΠΙΡΟ 

Ἰοοῖδ, Ρανίθιι οίἶαπι αἰἰ(παα οχ Αοωΐς Ἰμασσπίω Ιποο]ϊς, 

απ σπα Ώογας δο]οσί ο Μαἱος) γἱοϊηία οχροα {οπής ΠΠΙΠαΠΗ {6- 

εἶςεοί, οο]]οσίςςο [οί Ω πα Τη ἸοηΙΙΠΗΠΗ σθΠι15 οχ ῥΥοηης- 

οσῖ5 απάϊίααθ Ρατ υανῖς ἴ Οτεία εοπΠ αχί. Οἱ {αππθη Ρ10ςΥ68- 

8 {επιρογίς οαπά σπα, απ οο{ογἱ 1βί παἰἰ αδπτραπί Πησαπη, 

αδςαπηςοτιη!. (9) Ῥο5έ απππα ΜΙποίς οἱ Βιιαδάαππαπ{ἡ! ροίεη- 

ία Ἰηνα]η]ςδοί, 6ΠΊΠ65 Ἰα. σοη{θς5 ΙΠ ΠΠΑΠΙ ΟΟΠΊΠΗΙΠΙΟΠΘΠΗ 

δπ{ τοασίῶ. Αα οχίτοΙπα, 4 π1πη ροςδί Ηενγασ]άαγΠη Το- 

ἁαπι Αγοῖνϊ οἱ δρατίαπΙ οοἱοπ]5 πηίοηάϊ5 ορεγαπη ἀαγοπί, 

ἑαπι α[ίας απαδάαπη Ἱηδα]ας (οαποπίαταπ{έ, {παπα οἶαπῃ απο 

5 ἁιοπϊ αοφϊκίγογαπ{ί οί ατρες ποπηη]]ας ἵπ ϱα. οχςίγι- 

Ῥο απ ρΙΒ Ρος. οσςᾶδΙΟΠΘΙΗ 5ΠΟ {6ΠΡοἵο α ποβῖς 

(4) Οπαπάοαιάσπα νοτο Ογα(1σαΓΙΠΙ 

χοί6. 

οχρ[σαας ἀῑδδογοίην. 

ΤΟΓΙΠΗ εοπρίογος ρ]ογῖαιθ ΟΙΠΠ6Ρ Ιπίθυ 565ο ἀἰδδοηίϊαπί, ηθ- 

πχΠΙ ΠΙΙΓΙΠΗ. γ]άθγί ἀοβαί, 5ἱ ποτ οπηπῖρας ἑοηδεμίαποσα ης 

ἃ ποδῖς οχροπαμ{γ τ 1]ος θηἵπῃ 5οοη{ 5ΗΠΗ5, φπ{ δις οἱ ΡΥ0- 

Ῥαμί]ίου. οδί οταῖο, εί Πάοδ ππαχίπια Παβοίανς ΠΠΠΟ ΘΗΙΠΙ 

Γρϊπιοπίάϊ {Ποο]ορο, παπό Ώοδίαᾶαο αἱ βοδίονα{ἰ ας Ταο5ία- 

πίαα» (2) πος αοοοπηπιοάανίπ]ς. 

ΙΧΧΧΙ. Φυία Υογο ἆο Ογεία ]απι αΠαἴπι α πορίς ἀῑσίιπι 

οδί, αἆ πατγαΠοποπα ἆθ Τιο8βο ἰπάς 5 {πα ἀΡΡΙΙΟΘΗΠΙΙ5, 

Α ρΙαίρς Ἠσο οἵπα Ἰναμίαία Γαἱ{ς σοη ρις οϐ. ετοβνας Ἰμάο 

[ποίας οππἱσγαίοπος.. Ρνηῖ, απαπάο Ἱπομία αάλιο οταί, 

Ρο]αςσί µαπο οσοπραναπ{, 6ἱ Ίου απἰάσπα Πποᾶο. (9) Χαη- 

εμας Τμορα Πας, Ῥο]αβσογΗπα, αἱ αἲ Αιπὶς γοπεταηί, 

ῥπίπέσορς, «παΠάαπα Τγοῖα ραΓίοΠΙ, 4π4Π1 δα”. Ρο[θεία(ς 
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τῆς Λυχίας χώρας, τὸ μὲν πρῶτον ἐν αὐτῆ χατοικῶν 

ἐθασίλευε τῶν συναχολουθησάντων ἡελασγῶν, ὕστερον 

δὲ περαιωθεὶς εἰς τὴν Λέσθον οὖσαν ἔρημ.ον, τὴν μὲν 

χώραν τοῖς λαοῖς ἐμέρισε, τὴν δὲ νῆσον ἀπὸ τῶν κα- | 

τοικούντων αὐτὴν Πελασγίαν ὠνόμασε, τὸ πρὸ τοῦ 

καλουμένην Ἴσσαν. (8) Ύστερον δὲ γενεαῖς ἑπτὰ 

Ὑενοµένου τοῦ κατὰ Δευχαλίωνα κατακλυσμοῦ, καὶ 
πολλῶν ἀνθρώπων ἀπολομένων, συνέθη καὶ τὴν Λέ- 
σέον διὰ τὴν ἐπομθρίαν ἐρημωθῆναι. Μετὰ δὲ ταῦτα 

Μακαρεὺς εἲς αὐτὴν ἀφικόμενος, καὶ τὸ κάλλος τῆς 

() Ἐν δ' ὁ 

Μακαρεὺς υἱὸς μὲν Ερινάκου τοῦ Διός, ὥς φησιν 

/ 3 / 

χώρας χατανούσας, χατφχησεν αυτην. 
Μ υ 

Ἡσίοδος καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ποιητῶν, κατοικῶν δ᾽ ἐν 
λέω της τὰ ἐν ]άδ Ὃν ὃ) Ἁγαϊ λουμένης λἔνῳ τῆς τότε μὲν Ἰάδος, νῦν δ) Ἁγαϊας καλουµένης. 

ὰ / Δ Δ 3/ Δ 
Είγε δὲ λαοὺς θροισμένους, τοὺς μεν ᾿Ίωνας, τοὺς 

βΒ 5 ο. ο / 
δ᾽ ἐξ ἄλλων ἐθνῶν παντοδαπῶν συνεῤῥυηκότας. (5) 

Ξ λ σο / λ Ν 
Καὶ τὸ μὲν πρῶτον τὴν Λέσθον χατῴχησε, μετὰ δὲ 

ο. νὰ λλλ 90 ο / Δ 3 στ ΑΔ κ. 

ταῦτα ἀεὶ μᾶλλον αὐξόμενος, διά τε την ἀρετὴν τῆς 
/ / Ν / 

νήσου καὶ τὴν ἰδίαν ἐπιείχειάν τε χαὶ δικαιοσύνην τὰς 
"/ / -ω / 9 / 

σύνεγγυς νήσους κατεκτᾶτο, καὶ διεµέριζε τὴν γώραν 
ό Δ λ / Δ / 

(0) Κατὰ δὲ τούτους τοὺυς Ὑρόνους 
ια ο / ο. Ὑς / / 

Λέσθος ὃ Λαπίθου τοῦ Αἰόλου τοῦ Ἱππότου χατά τι 

ἔρημον οὖσαν. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΊΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΓΕ. 

πυθόχρηστον μετ οἰκητόρων πλεύσας εἷς τὴν προει- 

ρηµένην νῆσον, καὶ γήµας τὴν θυγατέρα τοῦ Μακα- 

ρέως Μήθυμναν, κοινῃ κατῴχκησε. Γενόμενος ὃ᾽ 
) λ 3 λ / ο» / 3 / ορ 

ἐπιφανὴς ἀνὴρ τήν τε νῆσον Λέσθον ὠνόμασεν ἄφ 

[τ) 
Μακαρεῖ δὲ θυγατέρες ἐγένοντο σὺν ἄλλαις Μυτιλήνη 

Γα -ω κ Δ ”/ 

ἑαυτοῦ καὶ τοὺς λαοὺς Λεσβίους προςηγόρευσε. 

Ν / 4. πα. / 3 Ν 
καὶ Μήθυμνα, ἀφ ὧν αἱ πόλεις ἔσχον τὴν προςηγο- 

ε ολ λ 5 θ ν σ 4 , 
0. δὲ Μαχαρεὺς ἐπιθαλόμενος τὰς συνεγγυς 

./ / 3/ / 3 3 / 2 

νήσους ἰδίας χατασχευάζειν ἐξέπεμψεν ἀποιχίαν εἰς 

/ 
ριαν. 

/ λ 7/ ς λ οω ς ο» /9 ο λ 
πρώτην τὴν Χίον, ἔνι τῶν ἑαυτοῦ παίδων παραδοὺς 

λ ς / λ λ ο λ πχ, 

τὴν ἡγεμονίαν' (8) μετὰ δὲ ταῦτα εἲς τὴν Σάμον 
ο 9 / Ν 3 ’ 7 /. ΑἈ 

τερον ἐξέπεμψε τὸν ὀνομαζόμενον Κυδρόλαον, ὃς ἐν | [ο ο] 

/ / λ λ οω ο / 

ταύτη κατοιχήσας και την νησον χαταχληρουχῆσας 
Γ ρου / 2 / 

τὴν Κῶ κατοικίσας, ἀπέ- 
γ σι ορ ο ατ τκος γ ου 1 πο 

δειξεν αὐτῆς βασιλέα Νέανδρον ἑξῆς δὲ εἰς τὴν Ῥόδον | 
/ 1) λ ο» / Δ Λεύχιππον ἔξεπεμψε μετὰ συγνῶν οἰχητόρων, οὓς οἱ ͵ 

ντ « ή» οο κ.  Ἡ 

τὴν Ῥόδον χατοικοῦντες διὰ 

ας /Δ ο 3 .ϱω : οφ 3 ον 

εοασιλευσεν αυτης τριτην οξ 

λ / οω » ο οὉ 
την σπανιν των ανορων 

3/ /Σ λ ο αἱ οω 3! 

ἄσμενοι προςεδέξαντο, χαὶ χκοινη τὴν νησον ᾧχησαν. | 
σον . - / ο” / 3 

ΕΧΧΧΙ. Τὴν δ) ἀντιπέραν τῶν νήσων κατ ἐχεί- 
λ λ αμα. κι λ } λ ος ) | 

νους τοὺς χαιροὺς συνέθη διὰ τὸν κατακλυσμὸν µεγάλας 
ν π - / Ν λ λ λ 

καὶ δεινὰς κατασχεῖν ἀτυχίας. Διὰ μὲν γὰρ τὰς | 
3 / 3 η) : λ / , Β] / -” 

ἐπομέρίας ἐπὶ πολλοὺς χρόνους ἐφθαρμένων τῶν χκαρ- | 
ο- / οο ο ντ λ 

πῶν, σπάᾶνις τε τῶν ἐπιτηδείων ὑπῆρχε καὶ λοιμικὴ | 
/ 

χατάστασις 

(5) Α 

ἦ ις ἐ ) ή / ν Ν 
ρεχομ.εναι τοις ενοιχουσιν υγιεινον. ὅτι δὲ 

3 . Δ /ν Αλ λ ο ο ἐπεῖχε τὰς πόλεις διὰ τὴν τοῦ ἀέρος φθο- 
/ ρω 

ράν. ἵ δὲ νῆσοι διαπνεόµεναι καὶ τὸν ἄέρα πα-- 
τοῖς καρποὶῖς 

ἐπιτυγ/άνουσαι, ἀεὶ μᾶλλον εὐπορίας ἔγειμον ὶ ταχὶ ἐπιτυγχάνουσαι, ἀεὶ μᾶλλον εὐπορίας ἔγεμον, καὶ ταχὺ 

Διο 
/ / οω οω οω 

καὶ µακάρων ὠνομάσθησαν νῆσοι, τῆς εὐπορίας τῶν 
τε 

(8) Ἔνιοι 
δν / 2 λ / / 3 / 9 οω 

δέ φασιν αὐτὰς µακάρων νήσους ὠνομάσθαι ἀπὸ τῶν 

τοὺς χατοικοῦντας αὐτὰς μαχαρίους ἐποίησαν. 

-ω / / -ω 

ἀγαθῶν αἰτίας γενομένης τῆς προςηγορίας. 

/ Δ 1 / ο ον / 

ἠάακαρέως χαι ᾿ωνος παίδων τῶν δυναστευσάντων 

(596--.-008.) 

(οεεναί, Ἱποο]αίέ, οἱ Ἱπίου Ῥε]αβρο ἰἨιο ϱΙΠΙ 1ρ6ο Ῥτο- 

{οσίος γοΓΗΙΗ ροίῖ(α5 αδί. Ἠίπο ἵπ ἸναδραΙη αάἆμαο ἀεδθιίαῃι 

ἱτα]εοῖί, ἀῑδιρηίοφια Ιπίου ρορμ]ατεδ αστο, Ἱηδυ]α, αμα» 

(3) Ροςέ 

ορίαπι ἀοϊηάο εἰαΐο5, 4 1πι οχοτίο Ώοισα]ἰοηῖς ἁπαγίο ρ]α- 

ῥτῖημς Ίρδα ἀἰεσραίατ, Ῥο]αξσία ΠΟΠΙΘΗ ἹπάΙαΙ{. 

τ{ποὶ Ἰπίογϊςδοηί πηονία]ες, Ἱμεδρας οίίαπα Ἱπρήαπα Ῥγοσρθ]ῇ1ς 

ἀοβο]αία οδί.  5α8ᾷ Μασαταις ααπαπάο ἵ]αο ἀθ]αίας οἱ ἵη- 

51ο ρι]ο ΠΠ ΙπθΠ οοη{επηρ]αίας, αά Ἱπμαβίαπάσπαι δρ 

σαι ἀο]ασίί. (4) Ἐναί 1ο Μασαταιις 1ογῖς ο ΟπΙπαόο Π6ΡοΒ, 

αἱ αμἰάσπα Ἡορβίοαας οί ποππα] ροδίαγΙπη ΑΗ 6οΠΗ5 68 

ἀοάποιπέ, ΟΙ6ΠΙΠΙ Ταᾷ05 απο ἹτβοΠα, απ ΠΙΠΟ Αομαίᾶ 

νοσαίατ, Ἰποοίοῃς. Οοηρτεσαίος απίεπα Ἰιαθεραί Τ0Π6Ρ, 6ί 

οχ ας ρινῶίοτοα ϱοπ/(ῖθας Ἠ]ηο Ἱπάς ρμγ]ηὶ αἆ ἱρβπῃ 60η” 

Παχοταά. (9) Εί Ῥτίπια απἱάσπι 5ο46ς Η Ἱνμαδις οιαί. 

Ῥο5ί αάπ] εί αγίας Ἱπδι]α αἱ δια ρδαπ] ΠππαπΙ{α5 αίαιθ 

Ἱαδία ορίρας5 πηασίς απρ]ἱβζαδδδί, ρτορίπαυας οὔῖαπα 1Η5Ι1188 

(6) Βα0 14 {επιρις 

Τ.65Ρ115, 4πεπῃ Τιαρί]ιας., ἄοἩ ΒΗμ5, Ἡιρροία ΠΘΡΟΡ, ΡΓ0- 

αθἰθἰντξ, αστάπιαε δαῖς ἀἱξρονιγΗ. 

5επιειαί, οι αοα]ὶ ΡΥ ΙΙ πποπῖέα οαπη πονῖς οο]οηῖς ἵη απο 

ἸηςΗ]α πηῄρτανΙί, εἰ Μασαταὶ Πα Μαίμγπιπα οοπ]αβῖο δἱρί 

ἀον]ποία, εχ ὤσπο Π]απι ραγοῖρανΙί. Εί οἰαπίον Ιπᾶε {8- 

18, ἱηςι]απῃ ποππίηο 510 Τιδδῦαπῃ, οἱ Ίησο]ας Τιοδβῖος πΗ- 

οπρανΙί. (7) Μασανειις Ἱηίογ αἰῖα5 β]ίας Μαβεροί ΜΥ{ΙΙοποῃ 

αο ΜεμγπΙπαπα, ἃ ααἱρας ποπηῖπα οἰτ]ίαίε5 Ῥηϊπιανί πι- 

{παίῶ δυη!.  ο]ηῖς αἰἶαπ Ἰηδ]15. 8ἱρί πηαποἱραηάϊ5 ααιπὶ 

αΠΙΠΙΠΙΗ αἆ]οσίςδθί , εο]οπῖα. ΡΙΠΗΙΙΩ η Ολήαπα ἀεάμοσπᾶ 

(8) Ῥορίοα 

15 οο]οπίς 

οχ [15 απῖ οπγαπα οἱ ριϊποϊραίαπι ἀθ]οραν]!. 

ΔάΠα ἵπ ΘΑΠΊΠΙΗ Ἱεραν]ί, οἱ ΠΟΙΟΙ ΟΥάΤοΙα15. 

αθτος ἀθδοηρςίί ας 5ονίο ροβδἰἀεπάος αβδίσηαν[{, ΤοΓΙΠΊαΙ16 

1ρ56 η Ἱηδι]α ροβίας ο8ί. Τογα, αυ απῃ Μασαγος αβθεγαῖ, 

6005 ογαί, ομἱ Νααπάγαπα ο Πὴ πηροτίο ργα[αοί. Τι ΒΠοάσπι 

ἆαἴπεορς οπη]δίέ ΤαιοΙΡΡΙΠά, οΚ1 πλᾶριἃ οΟΙΟΠΟΡΙΠΗ {Γε(αεη- 

μα, οσπι ααἱραδ, οϐ γα{αίεπι Ιποο]αγαη Ηροηίεγ γεοορίῖ5, 

οσιος Ἱηδμ]α λος εοπιπυπἰσαταηί. 

ΙΧΧΧΗΠ. ΑίεοπΏποης ἱηδυ]ῇς 5ος αἆγθιδα πιαρηϊ5 {11 

ρυα ν]ςδΙη]ῖσάτο α ἀλανίο οα]αμηϊαρας ργεπιοραίιν.. Οαπι 

οπίπι Ρ]ανίαγάΠΙ Ἱπαπάα{ίοηθ [ησού αά Ώεπα ]οπρΠη (ΕΠΡΙΙ8 

Ῥοςδπιηάαίσ πιαπογθηί, ἱπδθη5 απΠΟΠΩ αγίας ἱηγα]ποταί, 

αἱ οοναρεἱ αστῖ5 νΙΠο ροδΗ]οηίία οἰν]ίαίος ρογγαρίαραῖ. (2) 

ΙπίονΙπη οχροβίία τοη(]5 ἱηδι]α, οἱ εα]άριθδ Ῥορυ]ο απγαξ 

οχρρἰταηίος οί ρτορίοίοα [ποια αχιβογαµ{ε οηληϊ 

1ου ορα]οηίία αριπάαραηί : υπάθ μιογί Ὠθαία 1ποο- 

Ἰαγάπῃ οοπαΠ(1ο γοάδσραίας.  ΒοποτΙΠῃ ε1δο σὐρία ἵΠ 68188 

{ΗΕ αἱ Ὡδαίοταπη ἵπδα]α ποπηπαία δἱηξ. (9) Οωἱάαπι ία: 

ΥΠΘΗ ἃ Μασαταί αἱ Τοηῖς ἀοπηπαπίίυπι Ιοί 5 Μασατίας 



(298, 550.) 

αὐτῶν. ᾖἸκαθόλου δὲ αἱ προειρημέναι νζσοι διήνεγκαν 
εὐδαιμονία μάλιστα τῶν σύνεγγυς κειμένων οὐ μόνον 
κατὰ τοὺς ἁρχαίους βόνους, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἡμετέ- 
βαν ἠλικίαν. ς ) Ἄρετῇ γὰρ χώρας καὶ τόπων εὖχαι- 

ὃ ρίαις, ἔτι δ) ἀέρων χράσει,καλλιστεύουσαι κατὰ λόγον 
καλοῦνται χαὶ πρὸς ἀλήθειάν εἶσιν εὐδαίμονες. Αὐτὸς 

.δ) ὁ Μακαρεὺς ἐν τῇ Λέσέῳ βασιλεύων πρῶτον μὲν 
νόµον ἔγραψε πολλὰ τῶν χοινη συμφερόντων -περιέ- 
χοντα, ὠνόμασε δὲ αὐτὸν λέοντα, ἀπὸ τῆς τοῦ ζῴου 

1ο δυνάμεως καὶ ἀλχῆς θέµενος τὴν προςηγορίαν. 
ΓΧΧΧΠΙ. Ὕστερον δὲ τῆς κατὰ τὴν Λέσέον 

ἀποιχίας ἱκανοῖς τισι Χβόνοις συνέδη τὴν νῇσον τὴν 
ὀνομαζομένην Έένεδον Ἀατοικισθῆναι τινι 
τρόπφ. Ἑένης ἡ ἦν υἱὸς μὲν ἸΚύχνου τοῦ βασιλεύσαντος 

16 Κολώνης τῆς ἐν τῇ Τρωάδι : ἂνὴρ ὃν ἐπίσημος δι ἄρε- 
τήν. (5) Οὗτος ἀθροίσας οἰκήτορας, καὶ τὴν ὁρμὴν ἐκ 
τῆς ο ρᾶν Ἠπείρου ποιησάµενος, χατελάδετο νζσον 
ἔρημον οὖσαν τὴν ὀρμααμένην Λεύκοφρυν: Χατακλη- 
βουχήσας δ) αὐτὴν τοῖς ὑπ αὐτὸν ταττοµένοις, χαὶ 

τοιῷδέ 

20 χτίσας ἐν αὐτῆ πόλιν, ὠνόμασεν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ Τένεδον. 
ϐ) Πολιτευόμενος δὲ χαλῶς καὶ πολλὰ τοὺς ἐγγωρίους 
ο σίσας, ζῶν μὲν µε Ὑάλης ἃ ἀποδοχῆς ἐ εύγχανε, τε- 
λευτήσας δ᾽ πα, τιμῶν ἠξιώθη. Καὶ. Ύὰρ τέμε-- 
νος αὐτοῦ χατεσχεύασαν χαὶ θυσίαις ὡς θεὸν ἐ ἐτίμων, 

96 ἃς διετέλουν θύοντες μέχρι τῶν νεωτέρων καιρῶν. (4) 
οὐ παραλειπτέον δ᾽ ἡμῖν περὶ τῶν παρὰ τοις Τενεδίοις 
μυθολογουμένων περὶ τοῦ χτίσαντος τὴν πόλιν Γένου. 

διαθολαῖς ἀδίχοις τὸν υἱὸν Τένην εἷς λάρνακα ἐνθέντα 
8υ καταποντίσαι" ταύτην δὲ ὑπὸ τοῦ χλύδωνος φερομένην 

προςενεχθῆναι τῇ Τενεδῳ, χαὶ τὸν ένην παραδόξως 
σωθέντα θεῶν τινος προνοίᾳ τῆς νήσου ῥασιλεμααι, χαὶ 
γενόμενον ἐπιφανῖ διὰ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὰς ἄλλας 
ἀρετὰς τυγεῖν ἀθανάτων τιμῶν. (6) Κατὰ δὲ τὰς τῆς 
μητρυιᾶς διαθολὰς αὐλητοῦ: τινος ψΨευδῶς καταμαρτυρή- 
Ὅαντος, νόμιμον ἔθεντο µ.ηδένα αὐλητὴν εἰς τὸ τέμενος 

Κατὰ δὲ τοὺς ρωικοὺς Ἰρόνους Ἁγιλλέως 
τὸν Τένην ἀνελόντος καθ ὃν χαιρὸν ἐπόρθησαν οἱ 

εἰςιέναι. 

Ἕλληνες τὴν Τένεδον, νόµον ἔθεσαν οἵ 'Γενέδιοι μη- 
60 δένα ἐξεῖναι ἐν τῷ πεμένει τοῦ χτίστου ὀνομάσαι Ἁγιλ- 

λέα. 

παλαιὸν οἰκησάντων τοιαῦτα μυθολογοῦσιν. 

ΙΧΧΧΙΥ. 

σων διήλθομεν, περὶ τῶν ἐλαττόνων ἀναγράψομεν. 

ὢ Τῶν γὰρ Κυκλάδων νήσων τὸ παλαἰὺν ἐ ἐρήμων οὐσῶν 

Μίνως ὅ Διὸς καὶ Εὐρώπης, βασιλεύων τῆς Κρήτης 

καὶ μεγάλας δυνάμεις ἔγων πεζικάς τε καὶ ναυτι ικάς, 

ἐθαλαττοχράτει χαὶ πολλὰς ἀποιχίας ἀπέστειλεν ἐχ 

Κυκλάδων νήσων τὰς πλείους χα- 

/ / 
Επεὶ δὲ περὶ τῶν αξ ξιολογωτάτων γη” 

-ω ” η -. 1 

τῆς Κρήτης: τῶν δὲ 
- .» ’ 3 3 / ο 

60 τῴχισε καὶ τοῖς λαοῖς κατεκληρούγησεν, οὐκ ὀλίγην δὲ 
-” -. / Αα 

καὶ τῆς Ασίας τῆς παραθαλαττίου κατέσγε' διόπερ ἐν 
- / 2 λ Ν λ .) / Ν 3 / 

ταῖς νήσοις, ἀλλὰ χαὶ κατὰ τὴν Ἀσίαν τὰς ἐπωνυμίας 
ἔχουσι Κρητῶν λιμένες καὶ Μινῷῶαι καλούµεναι. (9) 

κ -” ’ ᾽ 

“Ὁ δὲ Μίνως ἐπὶ πολὺ τῇ δυναστεία προχόπτων, καὶ 

Κύκνον γάρ φασι τὸν πατέρα πιστεύσαντα γυναιχὺς . 

Περὶι μὲν οὖν τῆς Τενέδου καὶ τῶν ἐν αὐτῃ τὸ | 

ΡΙΟΡΟΒΗΙ 5ΙΟΡΙΙ ΙΡ. ν. 
δη 

ί Ῥνο[οοίο [αοϊἴαίο οπι]ποηέ Ίο ἵη- 
5μ]ῶ ριῶ ν]οηῖς Ἰοοίδ, Ἠοι Ρηῖδαῖς [απ{ 0 οἰαίρης ; 

νοσατὶ απίαπιαΠ{. 

5ο] 
εῖαπα ποδίνα.. (4) Θα 4 ουἵΠα Ῥοη]ρη](αίο ἔεγγα" ἸοοοΓαπΊ/ ο 
ορρονίωπ]ίαίο ας α]α)η] αοεῖς (ομαρογίο οχζσ]]αηέ » Ἠοῦ. αὖ5 
τὸ νοσδηίας, ΙΠΊΠΙΟ Το γθια 5Η{ [οσον ας Βραίω,  ἨΜασα- 
τοις ἀθπίαιο Πμοςῖ τον. ρηησήα δαΠοί γ]έ ΊοσθΠα, απ πηι]ία 
ταιριΡ]ίοῦ) ἰἰα οομίἰποδαί, εαϊπφιο Ίδοποι, α ροίοηίία 
ο τοβογε Ἠ]ας Ῥορίία:, αρροαν]ε, 

ΙΧΧΧΗΙ. Ῥοδί πηΙββάΠΙ ῥοΓΓΟ ἑο]οπίάη 1 Ἱνοδύυα, ἵ- 
{εΙΥ4110 δαΐ Ίοήσο, Τοπθᾶ5 οίαπι «ο]ομος ἀόοθρί, αἆ πο 
{ενα πποάαπη : Έομος Ογσηί βΗς οἵαί, Οοἱοποι ἵπ Τ τοσο 
508 ἀΠίοπο Παροηίς, νὶγ ΠΠςίτῖς γἱαίς. (2) Ηίο αἰ- 
ΒΟΙ{ΗΠΗ  ϱΟΟΙΟΠΟΓΙΠΙ ἄΡΙΠΘΗ οχ ορροβίία οοπ(πομία {να- 
ἀπχίί, οπππ(πο ο. ΤοΠζορΗγΗ ἱηκα]απι οο]οηίς ἀ6»ί]- 
[πίαιη οοοαρανΗ.  Ἠσππο, ἀῑςιριαίο ρε δογίθπ αστο 
Ιηίου φαράῑίο, εἰ αχδιτασία αγωα, ΤεμθάΏΙ α 510 πομηῖηο 

γοσαν! ᾖβ5Η. (ϐ) Εί απἷα τοπραῬ]σαη ῥυα(Ἴαταο αἁπι]- 

πΙςἰταταί οἱ Ῥομο 46 ροριυ]ανίβας ππογογί 5έαά μοι α{ Πλᾶσηα, 
ἀσπα νἰκΗ, Εἰοτία ροι[γασραίας, θἱ ροδί πποτίοιη ἀῑνιπϊς Ί1ο- 
ποτίριας οχίοΗοραίας. απο οἱ (οπιρ]άπα 11 σοπείτακοτιη!, 
εἰ νιοπιαη. φο]επηηίίαίο Ἱαχία ας 4θιπ οοΊποΓθ : Πιο 
γο]ρίο αἲ 1οεθΠΙΙΟΓΟΠΙ Πδήιο ποππογίαπι οοπηιαία ε5ί. 
(4) Νεο γετο ργωἰετηη{οηάα Ἰῖο ποβίς φαΠί αῑα: 4α Ταηοςι 
υτρίδ. Ἱηςυ]ααπο οοπά]ίογο Τεμο α- Τεποδίς τοογΙΠίαγ. 
Ο7ρηι5, αἶσηί, ραΐο Τομα, ἱπίφυἱςκίπιαῦι αχουῖς5 οα]ι- 
τημΙᾶη ΥεγαΠα 6556 Τα{Η5, Τοπαῃ Πάπα ἵη αγοδΗΙ σοΠΙραΟ{ΗΗΙ 

παν] απζογοπά σπα ἀθά[.  Ἠϊο α Πα δας ἵπ Τοπδάσπη ο[[οῖ- 
αν. Ῥνονίάσηίία Ἱίασιο ἀοὶ ριώίου 5Ώ6πι ΟοΠΙΠΙΙΠΙ 5οτ- 
ναίας5 Τερπο Ἱηδυ]ῶ ροξ(αν, οἱ οΠΙΠΙΗΠΙ Πμας(]ςδίπιας [5 {]- 
ει αΠαναπ](ο γἰταίαπα ρ]ορία [ασίας αἲ Ἱπηποτία]ος ἵαῃ- 
ἆθπα Ἰποπογθ5 α5οεηά(ί. (5) Οπία νογο πονογόο οα]αηηηίτς 
ΠρΙοοη φπἱάαηα {1190 ἰαρπιοπίο αἁδαρι]αίας {ασγαί, ]εν 
ἁαριιᾷ Τομεβίος φἰαμιία {αΙί, πο Ερίοίπυαι ααἴσαπαπι ἴσιη- 

Ρ]ηπα Πηργοδίαίατ. Έεπαροτε ἀθλίπο Ρο] Ττο]απί, πα1η Το 

ηος 4Ρ Αολί]]ο ἱπίοτίοσέας 656ἱ, απαπάο Τεπθᾶα5 α Ογ15 

ναδίαραίαι, ααα. Τοποάί Ίοσοπ φοϊνογιηί, απᾶ Ποιμοι 

ΑΟΜΗ]]5 ΠΠ εοιαἰ(ονὶς «αἱ (απο οηΗηαγο Πεία5 65ο. Ἠως 
Ιίαφπο 4ο Τεποο οἱ απ] μας οἷας Παβία[οί ας ΓαραἸαπίυν. 

ΕΧΧΧΙΥ. Ῥοδίαμαπ γοιο Ἱπδα]ας το]αία Ιπακίη]ο ἀἱρηας 

υοσθηδΗ 5, ΠΙπογΕς οἱ1αῦῃ ρειςίτίησειηας. Τη ΟγααΚἴνας 

ο μη Ἰηςι]5 ναδία εγαί 5οµ(αάο.. Μπο απίθια, φονίς οἱ 

1.ατορῶ πμας, τοχ Οτοία, 4απη ἑογγοβίτίριας οἱ πα γαθας ἵη- 

βιγησία5 6ορ1Ι5 ΠΠηρογΙΙΠΙ ηιανί5 (εηοΓεί, πηηίαδη1ο ο Οτοία 

οο]οπίας πο ας πηΠιετεί, ΟγΟασπα οἰἴαιη ρ]δγαδαπο, 

Ἀριίῖς 5ογΗίο ἀῑνίδίς, Ἱαυ[αρί]ος {οοῖί, που οσα Αξία» 

Πίοτα]ς5 Ρρατίεπι 50 Ἱπιρετίο δαβ]απχ{.  Ιάσυφιο οἱ ἵησιι- 

Ἰαγάίὴ 6ἱ Αξία ρονία5 ΟΓείθηςίαη ποιηίπο εο]εῦιος δυηί, εἰ 

(2) Μίπος Π]α Ιήαρηα ]αῦι αυσί5 ρο- 

0 

ΜΙποί πιυποαραπέας. 
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τὸν ἀδελφὸν Ῥαδάμανθυν ἔ αν πάρεδρον τη βασιλεία, 

τούτῳ μὲν ἐφθόνησεν ἐπὶ δικαιοσύνη θαυμαζομένῳ: 

βουλόμενος δ) αὐτὸν ἐχποδὼν ποιήῄσασθαι, εἰς τὰς ἐσχα- 

τιὰς τῆς ὑπ αὐτὸν τεταγµένης χώρας ἐξέπεμγεν. (8) 

ῦ ϱ ὃ ο ο διατρίόων εἰς τὰς νήσους τὰς χα- 

ταντικρὺ τῆς Γωνίας καὶ Καρίας χειμένας, ρυθρον μὲν 

χτίστην ἐποίησε τῆς ἐπωνύμου πόλεως κατὰ τὴν 

Ἀσίαν, ΟΔἸνοπίωνα δὲ τὸν Ἀριάδνης τῆς Μένω υἱὸν 

κύριον. τῆς Χίου κατέστησε. Ἰαῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη 

Ἰοπρὸ τῶν Τρωικῶν. (0 Μετὰ δὲ τὴν Τροίας ἅλωσιν 

Κᾶρες αὐξηθέντες ἐπὶ πλειον ἐθαλαττοκράτησαν, χαὶ 

τῶν Κυκλάδων νήσων κρατήσαντες» τινὰς μὲν ἰδίᾳ 

κατέσχον καὶ τοὺς ἐν αὐταῖς κατοικοῦντας Κρῦτας 

ἐξέθαλον., τινὰς δὲ κοινῖ μετὰ τῶν προενοικούντων 

1] ρητῶν απ τσαν. (6) Ὕστερον δὲ τῶν Ἑλλήνων 

αὐξηθέντων, συνέβη τὰς πλείους τῶν Κυκλάδων νήσων 

οἶκισθῆναι χαὶ τοὺς βαρθάρους Κᾶρας ἐξ αὐτῶν ἐχπε- 

σεϊν' περὶ ὧν τὰ κατὰ µέρος ἐν τοῖς οἰχείοις Ἰρόνοις 

ἀναγράψομεν. 

Λείπουσυν αἱ ἑξῆς βίθλοι,ἡ ς, ἡζ, ἡ η, ἡ 0, Ἆν. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Ε. (399, 400.) 

τοηίία, «απ Β]ιαάαπιαΠ ΙλΗΠ {γα{ΓοπΊ εΟΠΒΟΥἴΘΠΙ Τ6ρΠΙ Ἰα0θ- 

το, οὗ {ας ]ογίαπα 1πγἱάθτο ΤΗ οῶρίί. Οπ1ο6πη Ἱρίίαν υἱ 

4η} Ἰοηρίφαίπιο {αρρβδεγοί, αᾱ δχίγθη]ος Ιπιροηί ϱυἱ βηο5 

αππαπάανί. (8) Τα Βμαδαπιαπίμς, ἵη Πηδυ]ή5 Τοπίῶ 

Οαπίῶσιθ οὐ]αοίῖς γΙίαπη ἃἄρομςδ, Εγίταπα, αἱ οοσηοπηῖ- 

ΏΘΙΩ ἱρί ΙΤΏσΠΙ 1π Αξία οοπάσταί, οχοϊανΙέ; πορίοπθΠι 

γοτο, Απίαάπα ΜΠποϊαϊς Απ, ΟΙ ρΠπάίρεῃα {εοί. Εί 

Ἰπῶο 84Π6 απίο Ἠ6]11 Τγο]απί {επηροδίαίοπα αοοἰἀθτυηί. (4) 

ΥοΙΠ ροςἱ Τνο]α; οχοἰἀίαπι 6α1ο5 απηριβεαί ορίρας, Πιᾶ- 

τὶς ΙΠΙροτίο αἆ 56 Ρογίτασίο, Ογ6]4465 είπα 5Ώερεγο : αιιδ- 

ΤΗΠΙ ία, Οτο(οηκίρς οχίεπημα!ἶδ, ἱρί ριορνγίᾶς {666- 

γηηίς ἁ]ίας οοπηπηαηῖ ΟΠΗ Ῥηϊθίηίς οχ Ονεία Ιηςο]ῖς γα 

Ῥοββαᾶσγιπί. (0) δεᾷ οοηβγηιαία ροβίπποάαπι ἀγοοταπη 

Ῥοίοπίία, ΟΥΟΙαάπΠα Ρρἰδίῶααθ, Ῥαιρατα ΟαΓΙΠ ρεηίο 6χ- 

Ρι]δᾶ, Πογαίη ροββερθἰοηῖ γἰπαϊσαίαν δαπ{. Ῥο απἴρις 60Ἡ- 

γοηϊθηίαο ἀοίποορς {6πιροίο Παιταο ῬεουΗατῖς α Πορ 

ἰοχοίν, 

Ῥοᾳμοθηίος Ηδνγὶί, ΥΕ, ΥΠ. ΥΠ ΙΧ, Χ, ἀομοαηι. 

ΡΙΟΡΟΒΙ 1011 

ΡΙΡΙΙΟΤΗΓΛ ΠΙΟΤΟΠΜΙ(Τ. 

ΙΗΡΠΟΒΟΝ ΟΟΙΝΟΩΌΡ 

ϱῦἱ ΟῦΙΝΤΟΜ ΙΝΡΕΘΟΟΝΤΟΗ 

ΒΕΙΙΟΤὉΤΑ:. 
στ κπππκπκακιρ Ὁ) Ὁ) 

ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. 

1. (ΦΙοάοΥ. Ι, 4. ) Τῶν βίθλων ἡμῖν ἓξ αἱ πρῶται 

περιέχουσι τὰς πρὸ τῶν βωικῶν πράξεις καὶ Ψνθολο- 

γίας., καὶ τούτων αἱ μὲν προηγούµεναι τρεῖς τὰς βαρ- 

αρικάς, αἱ δ) ἑξῆς σχεδὸν τὰς τῶν Ελλήνων ἀρχαιο- 

λογίας. 

(Ώιοᾶοτί Έχο. αἱ. Ρ. {191 οἆ Μαϊ.){ 3) Ἐν τεσσα- 

ο ποτα βίθλοις περιειληφότες τὴν πραγµατείαν, ἐν μὲν 

ἓξ ταῖς πρώταις ἀνεγράψαμεν τὰς πρὸ τῶν Τρωικῶν 

πράξεις τε χαὶ ών 

(ΡΙοάου. ΧΠΤ, 1.) (8) Κατὰ μὲν τὰς προειρηµένας 

ἓξ βίδλους ἄνεγράψαμεν τὰς ἀπὸ τῶν Τρωικῶν πρᾶ-- 

ἒεις ἕ ἕως εἰς τὸν ὑπὸ τῶν Αθηναίων ψηφισθέντα πόλεμον 

ἐπὶ Συραχοσίους. 

(ὐἱοᾶου. ΧΙΥ, 5.) (9) Ἐν μὲν γὰρ (αἀδεπάππη 

ο 

ΙΗ1ΡΒΙ ΡΕΧΤΙ ΒΕΙΙΟΌΙΤΑ. 

{. ἨήργογΗπὰ. ΠΟΘΙΟΓΗΠΑ 56χ Ρπογο5 οοπηρ]θο(πη(Ηγ Τ68 

απίο Τγοία οχοἰἀίαπα σοδίας {αρι]αδαμο. Αίάπθ Ἠογυπα ρτορ- 

οδᾶεπίας {νος ΡατβατογΙΠι, 5οᾳπθπίες Ύ6γο ἀνΦΟΟΓΗΠΑ {6 

απϊααἰίαίας οοη{{ηθηί, 

(9) Φπι αααἀνταρίηία. Ἠρνῖς υηἱγαιβαπι Πςίογίαπη 60ΠΙ- 

ρολο θγίπιας, {η δοχ Ρι]οίρι5 τς αἱ (αρι]ας απία Τνο]αΠη 

οαρίαπι ἀδβοΙρδίηηιΙ8. 

(3) Φαρενϊοπίριας 5εχ. γο]απηηίραςί5ο. ἀδερίίηιο πδαιε αἆ 

ἀμοάσαπιαπη) α Ἐνο]α οαρία εχοιςὶ Τ65 πρίαιο βεδία5 ἀ46- 

φοηἱρδίπημς δᾳπο αά ἀεοτείαπι αἲ Αλεπίεηρίρας β6]]αΠι 

οοηίγα ΒΥΤΑΟΙΡΔΠΟΡ. 

(4) Τη 1ης δερίεπι Ὠίο Ργορηι/ςοῖς 165 ἃ, Τγοία οἀρίᾶ 



ΒΕΙΙΟΟΙ 4: 

ἑπτὰ) ταῖς πρὸ ταύτης βίθλοις ἀνεγράψαμεν τὰς ἀπὺ 
Τροίας ἁλώσεως πράξεις ἕως ἐπὶ τὸν κατάλυσιν τοῦ τε 

Πελοποννησιαχοῦ πολέμου καὶ τῆς Ἀθηναίων ἡγεμονίας, 

διελθόντες ἔτη ἑπταχόσια ἑθδομήκοντα καὶ ἐννέα. 

Π. (Επςοῦ. Ῥγαραναί. Ἐναυς. Η, ρ. 59---61.) 

Ὁ Διόδωρος καὶ ἐν τῇ ἕκτη ἀπὸ τῆς Εὐημέρου τοῦ 

Μεσσηνίου γραφῆς ἐπικυροῖ τὴν αὐτὴν θεολογίαν (4118η 

ΙΡ. ΠΠ, σαρ. 69 ἰναᾶίά(τ), ὧδε κατὰ λέξιν φάσχκων; 
ο] ) Περὶ θεῶν τοίνυν διττὰς οἵ παλαιοὶ τῶν ἀνθρώπων 

τοῖς µεταγενεστέροις δεδώκασιν ἐννοίας' τοὺς μὲν γὰρ 
ἀῑδίους καὶ ἀφθάρτους εἶναί φασιν, οἷον ἆλιον καὶ σελή- 

χην καὶ τὰ ἄλλα τὰ κατ’ οὐρανὸν ἄστρα, πρὸς δὲ τού- 
τοις ἀνέμους χαὶ τοὺς ἄλλους τοὺς τῆς ὁμοίας φύσεως 

τούτοις τετευχότας" τούτων γὰρ ἕκαστον ἀἴδιον ἔχειν 

τὴν γένεσιν καὶ τὴν διαμονήν᾿ ἑτέρους δὲ λέγουσιν ἐπι- 
γείους γενέσθαι θεούς, διὰ δὲ τὰς εἰς ἀνθρώπους εὖερ- 

γεσίας ἀθανάτου τετυχηχότας τιμῆς καὶ δόξης, οἷον 

Ἡραχλέα, Διόνυσον, Ἀρισταϊῖον, καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς 

τοιούτους ὁμοίως. ({5) Περὶ δὲ τῶν ἐπιγείων θεῶν 

πολλοὶ καὶ ποικίλοι παραδέδονται λόγοι παρὰ τοῖς 

ἱστοριχοῖς τε καὶ μυθογράφοις": καὶ τῶν μὲν ἱστορικῶν 

Εὐήμερος ὅ τὴν ἵερὰν ἀναγραφὴν ποιησάµενος ἰδίως 

ἀνέγραψε, τῶν δὲ μυθολόγων Ὅμηρος καὶ Ἡσίοδος καὶ 

Ὀρφεὺς καὶ ἕτεροι τοιοῦτοι τερατωδεστέρους μύθους 

περὶ θεῶν πεπλάκασιν, ἡμεῖς δὲ τὰ παρ) ἀμφοτέροις 

ἀναγεγραμμένα πειρασόμεθα συντόμως ἐπιδραμεῖν 
στοχαζόµενοι τῆς συμμετρίας. (4) ΙΕ ὐήμερος μὲν οὖν, 

φίλος γεγονὼς Κασσάνδρου βασιλέως καὶ διὰ τοῦτον 

ἠναγχασμένος τελεῖν βασιλικάς τινας χρείας καὶ µεγά- 

λας ἀποδημίας, φησὶν ἐκτοπισθῆναι κατὰ τὴν µεσηµ- 

᾿Εκπλεύσαντα δὲ αὑτὸν ἐκ 
ι) 

έρίαν εἰς τὸν Ὠχεανόν. 

τῆς εὐδαίμονος Ἀραθίας ποιήσασθαι τὸν πλοὺῦν δι 

Ὠκεανοῦ πλείους Ἠμέρας, καὶ προςενεχθῆναι νήσοις 

πελαγίαις, ὧν μίαν ὑπερέχειν τὴν ὀνομαζομένην Παγ- 

γαἰαν» ἐν ᾗ τεθεᾶσθαι τους ἐνοικοῦντας Παγγαίους 

διαφέροντας καὶ τοὺς θεοὺς τιμῶντας μεγαλο- 
{ 

εὐσεθείᾳ ὃ 

πρεπεστάταις θυσίαις καὶ ἀναθήμασιν ἀξιολό" Ἶοις ἀργυ- 
ροῖς τε καὶ γρυσοῖς. (5) ) Εἶναι ὃ δε τὴν ώση ἱερὰν θεῶν, 

καὶ ἕτερα πλείω θαυμαζόμενα χατᾶ τε τὴν ἄρχαιότητα 

χαὶ τὴν τῆς κατασκευῖς πολυτεχνίαν, περὶ ὧν τὰ 
χατὰ μέρος ἐν ταις πρὸ ταύτης βίθλοις ἀναγεγράφα-- 

μεν. (6) Εἶναι δ᾽ ἐν αὐτῃ κατά τινα λόφον ὑψηλὸν 
καθ᾽ ὑπερθολὴν Ἱἱερὸν Διὸς Τριφυλίου, καθιδρυµένον 
ὑπ᾿ αὐτοῦ καθ) ὃν καιρὸν ἐθασίλευσε τῆς οἰκουμένης 

ἁπάσης ἔτι κατὰ ἀνθρώπους ὤν. (7) Ἐν τούτῳ τῷ 
ἱερῷ στήλην εἶναι χρυσῆν, ἐν ᾗ ο. Πα γχαίοις Υράµ- 

µασιν ὑπάρχειν γεγραμµένας τᾶς τε Οὐρανοῦ καὶ 

Κρόνου καὶ Διὸς πράξεις κεφαλαιωδῶς. () Μετὰ 

ταῦτά φησι πρῶτον Οὐρανὸν βασιλέα γεγονέναι, ἐπι- 

εικη τινα ἄνδρα καὶ εὐεργέτην καὶ τῆς τῶν ἄστρων 

κινήσεως ἐπιστήμονα, ὃν καὶ πρῶτον θυσίαις τιμἢσαι 

τοὺς οὐρανίους θεούς" διὸ καὶ Οὐρανὸν προςαγορευθῇ- 

ναι. ἱοὺς δὲ αὐτῷ γενέσθαι ἀπὸ γυναικὸς Ἑστίας 

Τιτᾶνα καὶ Ἰρόνον, θυγατέρας δὲ “Ρέαν καὶ Δήμη- 

ΙΗΡΗΙ ν|. 400 
αδᾳτιο αἆ ΠΠΕΠΙ Ρ6Π{ Ῥε]οροηποκίασί εἰ ΑΒιοπἰσηκίμηι μνίη- 
αἱραία5 ρου 5ορ[ησοηίος 5ορίμασίηία ΠΟΥΘΠΗ άΠος αρδίας 
ροιβθο1 5ΗΠΗΙΙ5. 

Π. Ῥιοάσοτας ΙἨνο θοχίο οκ ποιοί Μοαςςθηῖί οι]- 

Ρίΐοπε θαπά 6η ἆε ἀῑῑς ἀοοίνίπαπι οοπρτοβαί, μῖς αίοης νοι- 

Ρ18: (2) Ώιιας 4ἴνοιδας 46Ο ΓΙΠΙ ΠοΙίΟΠο5 ροδίθηῖς φιιΐς νοίσιος 

αά{άεγαηί : αἱἱο5 οπἱΠη δοιηρίίογπος οἱ οπιΠἰ5 π{θγίές οκ. 

Ρετίες ἀῑσιπέ, οπ]αςηιοςί Φοἱεπα, Πμπῦαπι οἱ το]ίαιια οα)]1 

ἀδίτα Ῥεγηρομέ, Ἱεπιαας Ὑοηίος, αίφιιο ἰ4 66οη5 α1ἱο5, 

αἱ θἱπ1/]θη [5 Πα{αγαπα δο Η(ἳ δι; ΠΑΙΠΠΙΙ6 ΠΙΙΙΙΠΙ 19{0- 

τη} απί ογί5 ει Γη[ία Μαρηϊςςα, απιί ἀοςίίαγα τη. ΠΠ στη 
6556 : 405 Υενο {6ΡΓΕΠΟΣ σοπηηθιποιαπέ, αἱ ρνορίθι Ώοπο- 
βοῖα, απ ριι5 Ιοηίπαπα σοηι15. ςἳδί ομδγ]ηκοναπί, ου]έα 

Ἰοπογειηαις ἀἰγίπαπα οοπςθοἰ οἶπέ, 41 οΓΙΠ 6 ΩΗΙΙΘΓΟ 

Ηονέμ]ες, Βασσμς, Απὶρίδας, (ΠΠ αΏῖ οΏ]ηας Πἰς «ἱη]][θς. 

(3). ΟαἰεγΙπὰ. πηπ]ία 64η6 αάπιοάπ](αθ γατα ἆ4σ (ουτοηῖς 

μ]ςες πηηίρις υπ. Ἰἰνέογῖοί ἔππα (αβα]άγΙ Γη οι ρίουθς 

(αάιάεναη{. Αίσις εχ Ιδῖ φπἱάσιη Ἐπεηιθγας ἵῃ 8αστα, 

παπα εορείέ, Ηϊίονία, ρνορτίαπα απ]ά φθοία(α5 οδί, οκ 

Ροε(15 απίθιη Ἠοππενας, Ηοδίοᾶις, Οτρ]οι5 αἱ Ίου 46 ρο- 

η6γθ α1 ρνοςἱρίοδας 46 ἀῑῑς (αρι]ας οοιπΙηθη({ δη{. Νο 

νενο, 1 αὐὓ αἱγοσιο εοπρίογΙΠα ογζ(πο αοθθρίηἸΗ5, πιοςί 

Ῥνογ Πα Ηίδαιιο 5(αά1οςῖ δπιπια(ίπι. Ρ6γοτοις οοΠαΡΙΠΙΙΕ: 

(4) Επεπηθας ἰρίέαν, γοσῖς (α55αμᾶνί απηἰσις, 411Π1 οἱ 15. θα 

ἐααδὰ πορία (άαπα πηυπία οῬίτε αἱ Ἰοησίηαιας Ρροτομι]μα- 

Ποηθς ΙΠςί{{πεο οορθτθίΗἩ, 5656 Ύθιςιις ΠΙογἰάἶθπα ἵπ Ὄσθα- 

ΠΠ ΙΟἨΡΙΡ6ΙΠΙΟ α ποςίν]5 ουἵς 4εἰαίαπα τοίονέ, Ρτο[εοίαπι- 

απε εκ Αναρία Ἐο]ίες ρ6υ Ρ]άΓο5 ἀθ5 ἵπ Ο6θαπο παγίσαςκε, 

αἱ (απάεπῃ αἆ ἵηδι]ας φ1ᾶςήαπη ἵῃ α1ίο ππατί αρρι]ςΠα [ἱςο, 

απατάπὰ σπα, οείατίς ργῶβίαμίος, Ραπέμᾶα ςἰί αρρο]]αία. 

1116 96 ν]ά1ςδε Ραπό]ορο5 ἱηδη]αγος, αί ρἰρίαία οχοθ]ἱεγοηί, 

6ἱ ἀοοβ πιαρηίβοο 5αογ{Ποἰογα(ὴ αρραταία ἀοπανίίδηιο οχοε]- 

(5) 
ΒάςΤΕΠΙ 6556 Π]αῃ ης ]αΠῃ 415, αἱ ηπ]ία. (Παὐογο) οἱ νοίι- 

Ἰοηἱςθ]παῖς, οαπ ααγθίς (πι αΓσθηίθἶδ, ΥΟΠΟΓΔΓΟΙΗΙΙ. 

βίαΐο οἱ αγίῖς οχοσ]ἱοηίία αἀιηίγαπαα, απο. βἱησι]α ΟΡ δρυΓίο- 

νο 1Ἠγο οχδοσ{ 5µιπς. (0) 11956 ἵπ θα οο]]οπι ο. 1ἱςΙΗ ΠΩΣ, 

Ίπαιε 60 ους ΤΠΙΡΗΥΠΙ {εΓΩρ]άΠὰ, αΏ 6ο 1ρ5ο, απάτη Ιπίθι 

Ιοπηίπες ἄρθγοί, οιρίαέε {θγΓαΤΙΠΩ Ἰπηρογαταί, οχοαξαπ, 

(7) Ππ ἴ]ο {6ιηρΙο οοΙΙΠΠαΠΙ οοηδρίοϊ, τοδα 01ο, βαΐπγπο 

ας 706 Ργα]8Υ6 ροδία5 Ραπο]αρίς Ηίογίς 5Π]ΙηαΠΙΙη ἀθβογί- 

Ρία5 οοπηρ]θχαπῃ. (8) Αάάῑί μῇ5, 111 οπηπίαπα ῥρεἱποίρεπι 

γορηαδδθ, ΥίταΠα πί θΗππιῶ απίαίἰς, δίο Ῥοπ]ρη]ία(ἶς ἴῃ 

ΟΠΊΠ6Ρ αχἰπιία», ριαίογοασι1θ αδίτοτα Πα πιοίς ορτορίο ροί- 

Μάπα τ ρπαΠΙ ου ΥιοΗπιῖς οα]εδίία ηπηίηα 601956 68- 

απο 46 οπαδα ΟΦ]1άΠὰ παποαρα(απῃ. Ἐππάεηα Π]ος εκ Ὑερία 

οοπ/αφο Παβιίςςο ἀπος, Τἱίαπεια οἱ Φα{αγΠΙΗ, βΙαδαπθ {οἱ- 



3ἱ0 

τραν. (ϱ) ΙΚρόνον δὲ βασιλεῦσαι μετὰ Οὐρανόν, καὶ 

Ὑήμαντα Ῥέαν γεννησαι Δία καὶ Πραν χαὶ Τ]οσει- 

ὀῶνα. ἳ ὃν δὲ Λία διαδεξάµ.ενον τὸν βασιλείαν τοῦ Κρό- 

νου γημαι ραν χαὶ Δήμητραν καὶ Οέμιν. " ὧν 

παῖδας ποιήσασθαι Κούρητας μὲν ἀπὸ τῆς πρώτης» 

Περσεφόνην δὲ ἐκ τῆς δευτέρας. Ἀθηνᾶν ὃ δὲ ἀπὸ τῆς τρί- 

της. { 9) "Ελθόντα δὲ εἰς βχόυλῶνα ἐπιξ ενωθῆναι Ῥήλῳ: 

χαὶ μετὰ ταῦτα εἰς τὴν Παν αίαν γησον πρὸς Ωκεανῷ 

χειμένην παραγενόµενον ο αν τοῦ ἰδίου προπάτορος 

βωμὸν [ὁρυσμοθαν: Κάκεῖθε ν διὰ Συρίας ἐλθεῖν 1 πρὸς τὸν 

τε δυνάστην Κάσιον"ἐ ἐξ οὐ χαὶτὸ ἱκάσιον ὄ ὄρος. ̓ Ελθόντα Ξὰ τ 

δὲ ε ἐς Κιλικίαν πολέμῳνικῆσαι Γίλιχα τοπάργην. Καὶ 

ἄλλα δὲ πλεῖστα ἔθνη ἐπελθόντα παρ) ἅπασι τιμηθῆναι 

καὶ θεὸν νοησιεα Ἠναν. 

(ιν) Ταῦτα χαὶ τὰ τούτοις παραπλήσια ὡς περὶ 

Ον ητῶν ων περὶ τῶν θεῶν διε ελθὼν ἐπιφέοει λέγων” 

Καὶ περὶ μὲν Εὐημέρου τοῦ συνταξαμένου τὴν ἱερὰν 

ἂνα Ύραφ φὴν ἀρκεσθησόμεθα τοῖς ῥηθεῖαι; τὰ δὲ παρὰ 

ἀκολούθως Ἕλλησι μυθολογούµενα περὶ θεῶν πε 

μ 

τοῖς 

Ἡσιόξῳ χαὶ Ὁμήρῳ καὶ Ὄρφε πειρασόμεθα συντό-- 

μιως ἐπιδραμεῖν. Εἰθ’ ἑξῆς ἐπ τὰς 

ποιητῶν μυθολογίας. (Αά Ρτίπια Ἠπ]ας ]οαί γετρα 

τοβροσίςεο νἱἀεῖαν ΤΠουδοτείας νο]. ΕΥ, Ρ. 766.) 

(1ο. Μα]α]. ΟµΤοποΡ5. Ρ. 64. ) (19) Περὶ ὧν (θεῶν) 

ἐν ταῖς συγγραφαξς αὗτου λ έχει χαὶ δ Διόδωρος ὁ σοφώ- 

ισυνάπ τει των 

τος ταῦτα. ὅτι ἄνθρωποι γε γό νασιν οἱ θεοί, οὔὕςτινας οἵ 

ορ ὥς νουίζοντες δι εὐεργεσίαν ἀθανάτους προς- 
.] ” / / 3 

ηγόρευον. Τινὰς δὲ χαὶ ὀνομάτων προςηγορίας ἐσγη- 
/ Δ / κα 

κέναι [καὶ] χρατήσαντας χώρας. 

ΠΙ. (ΒαβίαΜσίας αά ῃ. Ἐ. Ρ. 
ρος δὲ λέ] ἵει χατὰ μνθικὴν ἡ ἱστορίαν 

λ / 

1190, ὅδ.) Διόδω-- 
/ 

Ἐάνθον καὶ Ὡαλίον 

δὲ τῷ Δι, Ἔάνθον 

Καὶ ἐν 
ὃν νο 

μάγη ἀξιῶσαι μεταθέσθαι τὴν μορφήνι οἷα αἴδου- 

ον εἶναι πρότερον, βοηθῆς σαι 

ν Ποσειδῶνος ἕταῖρον ὄντα, Ὀκλίον δὲ λος 

/ 

µένους ὄρᾶσθαι ὅ: πὸ τῶν ὁμογενῶν Τιτάνω,, καὶ γενέ- 

σθαι τὴν αὐτῶν ἀξίωσιν: καὶ 

Πηλεῖ δοθέντας. Διό, φησι, καὶ Ξάνθος μιαντεύε 

τῷ Ἀγιλλεῖ τὸν θάνατον. 

εἶναι τούτους το 
ἤ 

- 
ς 

/ 
Όξ 

! 

ΡΙΟΡΟΒΙ δΙΗ0ῦ0 

Ιάσπα, Ώποαπι οἱ Οστογετη. (9) Βπεσεβεῖςδο ΠΙ{ αΐαπιπα, 

απὶ Ώ]οα αχοτο ἀποία Φ0ΥθΙΠ, ΦΗΠΟΠΕΠΑ δἱ ΝερίαπΙΠα ΡΓο- 

οτοαιῖξ. Ῥοδέ Φα{ΙΤΠΠΠΗ Ζ0Υ6ΠΙ 1ΠΙρογαδδο, 5ἱρίάπο ηνα(τῖ- 

ΠΙΟΠΙΟ {πΠχίδ86 Φ4ΠΟΠΘΙΩ, Ο6Γ6ΥΡΠΙ οἱ ΤΠεπηϊάθπα, ΔΐαΙε εκ 

Ριῖογα ΟµΤοία5, οκ. 5οζππάα Ῥτοσογρίπαιη, οχ {ουῖα Μίπου- 

ναῦα Ρτοβομηίηας»ο. (10) Ρτο[εείαπα ἀείπάςο Ῥαβγ]οηα Ποδρί- 

πο Ρο] (πἱ956 8Η τ 16ΥΘΙΦΙΠΙ Ιπᾷο ἵπ Ιηδι]άΏ Ῥαπ- 

οἈσραη, ἵπ Ο66αΠΟ Ροβίίαπα, 4ΓΑΠΙ Ο19, 4Ο 810, 880Γ8ΠΙ 

ενρχίς5ο : Ἰήπο ρονασταία Ἁγτία αά Οαδίαπι, αασίας εἶις 

Ῥηήποίροπα, Υθηἱδ5ο, α 41ο πποη(ϊ Οαδῖο ΠΟΙΗΘΗ : ΡΟΓΥΟ Τη 

ΟΜ1οἵαπι Ῥγορθβδ ΟἨΙσεήλ, Πρίάδηι τορηαπίθιη , Υἱοἱς5ε : 

ἀοπίαπο αὐ οπηηίρς σοηΊρης, απας ρΙηήύλας αθιετῖί, Ἰο- 

ΏΟΓΟ5 ἀοίαιια Εαπ]απα οοπδοσ{αα (11956. 

(11) Πας οἱ Ἰ5 θΙη]ῖα ἆθ ἀῑῑ5 (απασαπη ΠηογίαΠρα5δ Πο- 

πηληίρας απ φοτ]ρφὶςδοί, αὐ]απσ]ί: Αο ΕΠΕΠΙΕΤΗΤΩ απάευῃ, 

απὶ Ῥασγαπι εοπιροδιή{ Ηϊδίοτίαπι, 4ος αἰῃοί;, Ἰχορο ἀῑκίδ- 

56 αΡιπάε οτί. Ώεϊηέορς, απαςδ 4ο ἀεοταια παίατα ανασὶ 

(αῦι]ας ρτοάἱάστυαπί, Ηοεῖοάϊ, Ποπιατί Οιρμοί(ιιο τοςβσῖα 

Ἰεσεηίες οἈτρΗΠι 6ΠαΓΓάΤΘ οοπαβίΠν. --- Δάπαπσίίς Ιδίίας 

Ώ]οάστας ἵπ 5εᾳαοηΗ Ρας Ροείαγαπα 4ρ 45 παγγα(Ιοηθς. 

(12) Ῥοε ας ἵπ Πθτῖς εῖς εαρίεηιϊδδίπιας Ὠἱοάστας Ὠῶο 

γοίονί : ἀθο5 οΗτα Ἠοπηῖηος Εᾳϊδδ6, 4πο5 οἳῦ αοθορία Ώοεπεβ- 

οἷα σα πη ἴπππ]ογ{α]θς οδηδογ6ί ΙΙΠΠΑΠΙΠΗ ΡΕΠΠ5, άθεος αρρε]- 

αρ. ΝοΠΠΙΙΙ05 6ο ΓΙ Πίος οἱ ποπηῖπα οχ ΓορίοπΙραβ.» 

| απαδ π ἀΠοπείῃ 540} γαάρρεταί (ϱ) (δε αἀερίοἙ. 

Π1. Πο[ίοτι Ριοᾶογας5 {αὐἱανοπα Πςδίοτίαῃ βοουπάιὴ 

Χαπίμαηι οἱ ΒαΜαΠΙ ΡΥίπΙο Τῆαηας (μῇ956, Φου] γετο αιιχῖ- 

1ο οοπτίςςδ6 : οἱ ΧαπίλΙπι απἱάσεπι Ἱκερίυπί απηϊοιπη, Ῥα- 

Ηλ {ογ]ς. Τη 1ρ5ο νοΓο Ῥργα]ίο ροβίμ]αςδθ, η α ορσηα(1ς 

αμῖς ΤΠ{απίρας ασποφοστοπίατ, αἱ {ουππατη πηιήατοπέ, Ἱάαᾳαπε 

πηρείταδδο : αἴαιια 11ο 1ρβος 6556, αἱ Ῥε]εο ἴπ παρ ]5 

Γαοτίπίζαία Ναρίαπο, Ρτορίθγεασμα Χαπίλαιη αραά Ῥοοίαπι 

ΑΟ ἀα Ππηπιπθη{ο {αίο ταἰοίπαΓ]. 

ος ου ιο ο ο 

ΤΝ. (Τειπἵαπας ἄε Όοτοπα νοὶ. ΤΥ. Ρ. 947 | 

οἱ. Φαιι].) Φαίάγπιι Ῥ/ιστοσγ ον ἁπίο ΟΗΙΙΟΒ | 

}ο[εγί οογοπαίιήη , «Ἰουσπι Εἰοᾶογι5 Άοδί ἄευτοίοδ 

ΤΠίαπας Ίος ΊΠΊΙΠΕΤΥΟ α οε[ογίς Πιοπογαίιήπ ; ἀῑαί 

οἱ Ργίαρο {ωπίας Ίά6ηι οἱ Αγἰαάπιῦ ο ο 

αιμγο οἱ [παίοίς φοπηπιίς, Ταεαπί ορ», ΓΠθογὶ 

1115 αο Ῥοδέθα δἰάμδ. 

Ὁ δὲ 

τῆς Ἰταλίας, ἔτη οκ κρατῶν τῆς δύσεως. Ἔσγε ὃ δὲ 

υἱοὺς καὶ θυγατέρας πολλὰς ἀπὸ τῶν εὐπρεπεστάτων 

φονχικῶν. ἸΚαὶ γὰρ καὶ µυσ 
; 

ἀδελ Φὸς Νίνου Πῖχος ὃ χαὶ Ζεὺς ἐθ δασίλευσε 

: σ 
τικὰς φαντασίας ποιῶν τι- 

(Εχοσνρία οχ {οαηπίς ΟΠγοπίοί5 αραιά Ονα- 

1ηςΥ. Απεσᾶ. Ρας. νο]. 9. Ρ. 256, 9---20. Ο16Πῃ 
ΟΔΏΠΟΠΙ ΟΡΥάΠΠΕΥΙς ΜαΙαίαπ 6556 οοη]εοῖξ, ε]18 
αἆ νοιρα Ῥγοχίπθ αθεάππἰ ΕΒχοστρῖα Πα. Οσπι 

Άος απἴσΠη Ιοςο. οοπ{ογαία σευνσία5 απίο Μαἱα]απι 
ροες 2) 

ν. Εναίον Νύπί Ρίοις, επί απ {ογῖς ΠΟΠΊΕΠ, Τεοχ Π1ῖ, 

Πα]ία, Ρε αηπος οοηίη οἱ γὶαϊπ{! τοβίοπθς οἑοἰἀεηία]ρς 

ἵπ ροίορίαϊο άῤοης. Επεγαπί ΠΠ (1 βΙῶσαο ρεγππυ]Η εκ 

ασ υας ογηοδίνκίηιίς. Εἰθηίπα παγδίίοί απἱριδέαα 
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νας καὶ ὑπονοθεύων αὐτάς, αἵτινες γυναῖχες χαὶ ὥς 
ν αν ο τς εφ αἱ νιδὸ ον σης. 

θεον αὐτὸν εἶχον, Φφθειρόμεναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. (5) Ἔσχε 
Ν - ς ἂν Δ / πως µ 

δὲ ὅ αὐτὸς Πῖχος ὃ καὶ ᾖεὺς υἱὸν ὀνόματι Φαῦνον, ὃν 
} ε ο. τς 3 Μ ο. ο 3} / 

καὶ Ἑρμἢν ἐκάλεσεν εἲς ὄνομα τοῦ πλανητοῦ ἀστέρος. 

(9) Μέλλων δὲ τελευτᾶν ὁ Ζεὺς ἐχέλευσε τὸ λεύψανον 

αὐτοῦ τεθΏναι ἐν τῃ Κρήτη νήσῳ" καὶ χτίσαντες αὐτῷ 

ναὸν οἱ αὐτοῦ παῖδες ἔβηκαν αὐτὸν ἐχεῖ" ὅπερ μνημιά ἐστι 

μέχρι τῆς σήμερον, ὁ ᾧ καὶ ἐπιγέ Ύραπται’ Ἰλνθάδε κατά-- 
-- 
ς 

χειτχι Πίκος ὅ καὶ πεις, ὃν καὶ Δία χαλοῦσι" περὶ οὗ 

συνεγράψατο Διόδωρος ὃ σοφώτατος χρονογράφος. 

ΥΙ. (Εχο. 4ε Υἱαί. οἱ Υ{ῖ. Ρ. 545. 546.) Ὅτι 
παραδέδονται [Κάστωρ καὶ Πολυδεύκχης, οἵ καὶ Διόςχου- 

ρου, πολὺ τῶν ἄλλων ἄρετῃ διενεγκεῖν, χαὶ συστρα- 
τεῦσαι τοῖς Ἀργοναύταις ἐ ἐπιφανέ ἔστατα΄ πολλοϊς δὲ δεο-- 

μένοις ἐπικουρίας | βε εθοηθηκέναι: Καθόλου δὲ ἐπ᾽ ἆν- 

δρείᾳ καὶ δικαιοσύνη, πρὸς δὲ τούτοις μυ. χαὶ 

εὐσεθεία, παρὰ πᾶσι σχεδὸν ἀνθρώποις ἔσχον δό αν, 

ἐπιφανεῖς βοηθοὶ τοῖς παρὰ λόγον χινδυνεύουσι γινόµε- 

νοι. Διὰ δὲ τὴν ὑπερθολὴν τῆς ἀρετῆς Διὸς υἱοὺς νενο- 

µίσθαι, καὶ ἐξ ἀνθρώπων µεταστάντας τιμῶν τυχεῖν 

ἀθανάτων. 

(9) Ὅτι Ἐπωπεὺς βασιλεὺς Σκυῶνος τοὺς θεοὺς 

εἰς μάγην προχαλούμενος τὰ τεμένη καὶ τοὺς βωμοὺς 

αὐτῶν ἐλυμαίνετο. 

(8) σοτι φασὶ τὸν Σΐέσυφον πανουργία καὶ φιλοτεχνία 

διενεγχεῖν τῶν ἄλλων, καὶ διὰ τῆς ἱεροσκοπίας ἅπαντα 

εὑρίσχειν καὶ προλέγειν όσα 

(9) “Ὅτι ὅ Σαλμωνεὺς ἆ ἀσεθὴς καὶ ὑπερήφανος ἦν, 
καὶ τὸ θεῖον διέσυρε, τὰς δὲ αὑτοῦ πράξεις ὑπερέχειν 

τῶν τοῦ Διὸς ἀπεφαίνετο: διὸ καὶ κατασκευάζων διά 

τινος μηχανΏς ψόφον ἐξαίσιον καὶ μιμούμενον τὰς βρου- 

τὰς ἐθρόντα, καὶ οὔτε θυσίας οὔτε πανηγύρεις ἐτέλει. 

(6) Ὅτι ὁ αὐτὸς Σαλμωνεὺς ἔσχε θυγατέρα Τυρώ, 

ἥτις διὰ τὴν λευκότητα καὶ τὴν τοῦ σώματος µαλκκό- 

τητα ταύτης τῆς προςηγορίας τέτευχεν. 

(ϱ) Ὅτι Ἄδμητος ἐπὶ δικαιοσύνη καὶ εὐσεθείᾳ διε- 

νέγκας προςφιλὴς θεοῖς ἐγένετο. ᾿Επὶ τοσοῦτο δὲ δι’ 

ἀρετὴν τιμ.ηθῆναι, ὥστε τὸν Απόλλωνα προσκόψαντα 

Διὶ δοθηναι θητεύειν παρὰ τὸν Ἄδμητον. Φασὶ δὲ 
Ἄλχηστιν τὴν Πελίου θυγατέρα, µόνην τῆς κατὰ τὸν 

πατέρα ἀσεβείας οὐ μετασχοῦσαν, δοθῆναι γυναῖκα δι’ 

εὐσέθειαν Ἀδμήτῳ, 
(τ) “Οτι Μελάμπους εὐσεθεία 

νετο τοῦ Απόλλωνος. κ: 

(1ο. Μαἱα). 0,τοποςυ. Ρ. 88. ) (6) Κατέσχεν οὖν 

ἡ βασιλεία τοι τοπαργία τῶν πι ἔτη φμθ’, κα- 

ὁ σοφώτατος συνεγράφψατο. 

διενεγκὼν φίλος ἐγέ- 

θὼς καὶ Διόδωρος 

ορ σως ----- - 

δ14 

Ργαδρ]ῖς μίοης οἶαπη 5εργαν]έ ος: απ απἰάεΏ πημ]ῖα- 
το α 460 56 οογγηρίας 65956 ρηία ραπ. (2) Ῥίοις Ι]]ο «ἶγο 
Ἱπρρίίες Ιηπὰ Παβιή! ΕαππΙπὴ ποπηίης,, 1θηα ο[ίαῃι ΜοΓ- 
ου ία, α Ραπεία ποπηίηα, αρρο[αγ]{. (3) ζαππ Υθτο ἀἴθῃι 
ομιατα5 Φαρρίίου οοἵρις ΦΗΗΠΗ ἵῃ ΟΥ6ίΑ. ηςυ]α )α55ίΐ το- 
Ρροπῇ. Τβίίαν ΕΠΙ οἷ ας (απαπα. οοπάἱάσγιηέ ἵπ ἐο66 ραΐτοπι 
ΠαβοδΙΙ6Γ6. Οιιοᾷ ΠΙΟΠΗΠΙΘΠ{ΠΠΙ θ{ἴάΠΙ Πης Εχείαί, οἴαια 
Μηκοηῖρία Ἱεσιπίαγ: « Ἠϊς ]ασθί Ῥίοις οἶνο αρρίςν, ααθπα 
εὔίαπα Εία ποπηἰπαΠ!. ν Βοπὶρςίε ἆς 6ο Ριοάστας, 
(ἰβδίηνιι5 ἴ]α οιτοπορταρ 5. 

βαΡίΘῃ- 

ΥΙ. Οα5ίου εἰ Ροκ, ααῖοις Ῥίοδειτῖς οἱἶαΠ1 ΠΟΠΊΘΙ 54, 

Ἠπαία πι] Πη ορίοεῖς ρα κΗ[ίςςο ἀἰουπίιτ, οἱ ἵπ οοιηπηῖ- 

ΗΠο Αιροηαιίαγιμ ερτορίαΠι ΟΡΘΓΔΠΙ Παγᾶ556; πη]δαο 

ἱπβνπηΙοτίρ5 ορεπη {π]ΐ5ςδα, ας, αἱ Ὀγογίίο αἩο]γαπα, {ου- 

μα [ηῖς, ἹαςΗ ία, ρἱοία 5 τείφαα Ῥε]ήαρ ρ]ογίαπα αβίαιιο 

(εΓαγα η ΙΙ ρεροτετιηί, παπα ουηηίθα5 ῥγῶ ου οχδροςία- 

Ποποπα ἵπ ἀἰδοτίπιίηο Ροδῇΐ5 Ρταδίο οβδοπί. Θπατο οϐ. γἰΓ- 

μπ{15 ργα5ίαπἶαῦὰ ἆουἱ5 ΕΠΗ 5απί Παβία, οἱ ροδί οβίέπι ᾱἷ- 

γ]ηίςδ Ποποτίρας α[[οσο. 

(2) Έρορεις, ῥἰογοηίβ τεχ, 4605 Ιπ 6ΘΓΙΔΠΙΕΗ ΡΙΟΥΟΟΚΠ, 

(αηᾶ αγαθά! 6οΤΙΠΙ ἀρείτηεῦαϊ, 

(3) ΒΙ5ΥΡΙ5 οα]ἰάῑίαίο αὐ γειευίία οοἴογος πποτίαἰος διι- 

Ρογα»ςο ἀἰαΙἴατ, αίαιο εχιῖςρίσίο {αέηνα οπηπία ρα. γάετε 80- 

Πίας οἱ Ιοπηίριας ρτῶἀίςοτο. 

(4) ΦαΙπιοπειι5 Ἱππρίας αίαπθ Ἰηδοίεης ΗΕ, απὶ 4ος 6ροτ- 

πθραί, Ηαύ16 (αοπογα Φου τευιαδ σα5Η5 απίεροπεΡα!. 

Ρτοϊπᾶς πιασμίπα αµαάατη, απα» Ἱηπσοηίοπι οἀεραί 5οηΙαΠ1, 

7ογοπη Ιππίαης ἀθίοπαταο οοπδιαΥοταί : πθσθ α]]α δαογ]βοία 

αι! (γίας 45 οε]εῦταβαί. 

(9) Ηυ]ας Φα]πιοποί Β]ία {μἱ55ο ρογη]ρείαγ Έντο, απ ος 

οαπάοτοπα ας ππο]ίοπι οουροςί5, Ἰα]α5ηχοάᾶἱ ΠοπΠεΠ (4 6- 

560, τυρῷ, ἀποία πι) φογ(α ονῖ. 

(6) Αἀῑιοίις ρίοίαἰῖς ας {αβϊεα 6πμ58 αἀθο αεθερίας ϱὰ- 

γα5αι1ς ἀἱἱ5 Ππηιογία μας θα0{, αἱ, απ ΑΡοΙΙΟ 1η ο[[οηδαπι 

]ονίς ἰποϊάίςδεί, αά πηπὶςαπάαπα Αάππείο δίέ {ταάῖίις. 

Αἰαπέ οίίαπι Αἰεοδίίπα Ῥοίώ βΠίαπι, απσ 5ο]α 5οοἱθτῖς ἴι 

ῥαΐτοπι αὐηη]σ»ί ΡάΥΠΟΕΡ5 ΠΟΠ (αοιαί, οῦ Παδ παπα Δάπιοίο 

ἵπ πια ποπ α ἀαίαΠι 6956, 

(7) Με]απαρι5 4111] ἁαπἰίαίο οείογος απίοἰτοέ, Αρομῖο 

αιπίσΙαη. πιογΠ, 

(8) Ῥαναν{έ ἰβίίαν Αγρίνογαπι ΤΕΡΠΙΙΗ ΡεΓ ΔΡΗΟΣ ΡΧΗΣ, 

σποπηαάπλοά σα αρίεηΕβδίπ]ης Ρίοᾶστας ΠΤοῖς Ρος (ά1έ. 

ο κσου -- - 
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ΤΗΣ ΕΡΒΔΟΜΗΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. 

1. (Τ7εΐσε5 Πϊδι. ΧΙ, 179.) 
Καὶ ὁ ᾿Ορφεὺς ἰσόχρονος τῷ Ἡραχλεῖ ὑπῖρχε. ρ4 ή ! ρχ 
πρὸ χρόνων ὄντες ἑκατὸν τοῦ Τρωικοῦ πολέμου. 
Ὡς δὲ Ὀρφεὺς ἐν Λιθικοῖς περὶ αὑτοῦ µοι λέγει, 
Ἑλένον τι βραχύτερον ὕστερον εἶναι λέγει, 
τούτον μιᾷ δὲ γενεᾷ Ὅμηρος ὑστερίζει, 
ὁ κατὰ Διονύσιον ἄνδρα τὸν χυχλογράφον 
ἐπὶ τῶν δύο στρατειῶν λεγόμενος ὑπάρχειν, 
Οηθαϊκῆς λλήνων τε τῆς διὰ τὴν Ελένην. 

Διόδωρός τε σύντροχα λέγει Διονυσίῳ, 
καὶ ἕτεροι µυρίοι δέ. 3 

. . σ .ο 
Π. (Έκο. ἆο ΥΠνὶ. αἳ νΙῖ. ρ. 646, 547.) Ὅτι τῆς 

2 / / 

Τροίας ἁλούσης Αἰνείας µετά τινων χαταλαθόµενος µέ- 
ο / ο. αἱ ς / 

ρος τῆς πόλεως, τοὺς ἐπιόντας ἠμύνετο. Τῶν δε Ελλή- 
; / / λ / 

νων ὑποσπόνδους τούτους αἀφέντων, καὶ συγχγωρησάν- 
/ να ] /΄ ο. 39 / [ὰ Ν ἆλ 

των ἑκάστῳ λαθεῖν ὅσα δύναιτο τῶν ἴδίων, οἵ μὲν ἆλ- 
Α Δ ” ο 3/ 

λοι πάντες ἄργυρον Ἡ χρυσὸν ἤ τινα τῆς ἄλλης πολυ- 
/ ΔΝ λ, / / 

τελείας ἔλαδον, Αἰνείας δὲ τὸν πατέρα ὔεγηρακοτα τε- 
Δ / ”» σε. ο Ὁ 

λείως ἀράμενος ἐπὶ τοὺς ὤμους ἐξήνεγκεν. (3) Ἐφ ᾧ 
ο. .. / / 

θαυμασθεὶς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἔλαθεν ἐξουσίαν πάλιν 
Ὀ -ω / / 3 ας ολ 

ὃ βούλοιτο τῶν οἴκοθεν ἐχλέξασθαι. (9) Ἀνελομένου δε 
ο» ον ο λν ρω 3 ου 

αὐτοῦ τὰ Ἱερὰ τὰ πατρῷα, πολὺ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι 
| / 

συνέέη τὴν ἀρετήν, καΐπερ ὑπὸ πολεμίων ἐπισημασίας 
/ Δ η φλὶ Ε] ” / 

τυγχάνουσαν. (4) ᾿Ἐφαίνετο γὰρ ὅ ἀνηρ ἐν τοῖς μεγί- 
5 / { .ω 

στοις χινδύνοις πλείστην φροντίδα πεποιηµένος τῆς τε 
ι ω / Ν κο λ Δ ϱ) / 

πρὸς γονεῖς ὁσιότητος καὶ τῆς προς θεοὺς εὐσεθείας. 
-ω σω Δ -ω α 

Διόπερ φασὶν αὐτῷ συγγωρηθΏναι μετὰ τῶν ὕπολει- 
/ τει / νι ο. εω ή / μ ή ΞΕ. 

φθέντων Ἔρώων ἐκγωρΏσαι τῆς Τρωάδος µετὰ πάσης 
φ, λ / / 

ἀσφαλείας καὶ ὅποι βούλεται. 

ΠΠ. (ἄοουσ. ὀγησοί]. ρ. 193, οἳ Ε5ερ. ΟΠΤΟΠ. Ρ. 
π ο χ οο / / 

910 56.) "Ίένιοι μὲν οὖν τῶν συγγραφέων πλανηθεντες 
- 2 / ο- 3 / 

ὑπέλαθον τοὺς περὶ τὸν Ῥωμύλον ἐκ τῆς Αἰνείου θυγα- 
λ / 3 / λ « / ο κ ον) 7λ. θὲ 9 

τρὸς γεννηθέντας ἐκτικέναιτὴν Ῥωμην' τὸ ὃ ἀληθες υγ. 
ς απο Ν Β ο. ο η, τα 

οὕτως ἔχει, πολλῶν μὲν ἐν τῷ μεταξὺ χρονῳ τοῦ τε 
/ / 

Αἰνείαυ καὶ Ῥωμύλου γεγονότων βασιλέων, ἐκτισμένης 
μα Δ λ / γ οω ον ) 

δὲ τῆς πόλεως κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ἑάδόμης Ὁ- 

λυμπιάδος. Αὕτη γὰρ ἡ χτίσις ὑστερεῖ τῶν Ἑρωικῶν 
ο Δ / 

ἔτεσι τρισὶ πλείοσι τῶν τριάκοντα καὶ τετραχοσιων. 
ο / Αα εο 

(9) Αἰνείας γὰρ μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Ἔροίας ετῶν 
ου λ ο / 

τριῶν παρελθόντων παρέλαθεν τὴν τῶν Λατίνων βασι- 
εν» / 3 ο / 3 

λείαν, καὶ κατασχὼν τριετῃ χρόνον ἐξ ἄνθρωπων ἡφα- 
/ Δ ου 3/ 3 4 αλλ) ο ΗΣΡΕΩ) 

νίσθη καὶ τιμῶν ἔτυχεν ἀθαναάτων. (8) Τὴν ὃ' ἀργὴν 
εί λ / 3 ο. 

διχδεξάιενος Ἀσχάνιος υἱὸς ἔχτισεν Άλθαν τὸν νῦν 
ω Δ ο ο. 

καλουμένην Λόγγαν, Ἂν ὠνόμασεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ 

3. Ἔχθίχος Ρἱοπγκίϊ Ἠαπο βοη{οπίίαιη Πηοπιογαί οίἵαπν αἆ 

Ηορίοᾶϊ ΟΡ. Ρ. {ο ο. ααἴδί, οχ Ῥ{ουι]ο ΦΗΠΙΕΗ. ϱ. 6 6χ- 

{ν., τὸν παλαιὸν δὲ Ὅμηρον Διονύσιος ὁ χυκλογράφος φησὶν ἐπ᾽ 

ἀμφοτέρων ὑπάργειν τῶν Θηθαϊκῶν στρατειῶν καὶ τῆς Τλίου 

ἁλώσεως. Ώο Ονρ]ιαί απέεπα εί Ποπιετί ὤἰαίο πππ]ής ἀἰκρηίαί 

ἵη Εχεσοςί Ηἰαά. ρ. {18-25 αὈὶ δαρία5 πιοπροταί ΑΡροιοζοπ | 

οἱ απά παπο. κοηἰατ Ὠἰοδουί ορίηίομες, Ῥρατίπ αά Ἰ] ας 

Ιμ. 1,6. ὅ οί 1. 3, ο. 67 τοδρὶοἶοη5, ῥαγίπη νετο, αἱ γἱά6- 

(1, αα 1.7, απάϱα βοη]ίί ρ. 22, 12: ταῦτα δὲ λέγοντες (41α» 

φιηί αρ. Πίος. 3, 67) οὐκ οἱδ’ ὅπως ἐναντιούμενοι ἑαυτοῖς µε- 

τόλην τὴν ἐναντίωσιν λέγονσιν ὑστερίζειν τὸν "Ὅμηρον ὀγδοή- 

ΡΙΟΡΟΒΙ δΙΟΌΙΙ 

Ι1ΡΒΙ ΡΕΡΤΙΜΙ ΒΕΙΙΟὉΙ4ΑΕ. 

1. ΟτρΠεΙς ορσίαπος Ηοτοι]] Ρα, 

απηΐξααο γἰχοτιη{ οδηίαπα απη{α Ροαπι Τνο]απαπι, 

Τί νοτο ΟΥΡΙΕΙΣ ἵπ Πῃπο Ώο Ἱαρίάϊρας 4ο 5ο ἴρ5ο ἀῑοΙι, 

Ἠο]επο ραμ110 5ο ΡοΣίονγΙογεπι 6556 αἴί; 

Πο απίοπα ππα σοποετα[ἴοπο ΡοδίθτίοΥ ο5ί ΗοΠΗΘΤΙΙ5, 

Ύααῖ 5οσαπά πα Ῥ]οπγδίαπι ογοΙοσγαρΏ πα 

ἁπατπῃ οχρος ΠΙοπΠῃ {οπιροπί ας νἰχίρςε ἀἰσιίαν, 

ΤΙοραπα αίσααο ας, ἆααατα Ῥτορίεν Ἠε]εηαπι αγῶοί 505- 

Ῥ]ούοναςδ 4ποήπαο οοποΙη]ί οαπι Ώ]οηγ5ῖο [οερογαπί, 
οἱ αλ Ιπηαπ]θγ]. 

Π. Ἐκριρηαίο Πιο, ἆποαςδ οζοαραία οἴγιίαἶς ρατίθ ἵπι- 

Ραίπ Ποδίπιη [ουΗίοι ας πη{, αα[απείί5 56οαπα αΠαιιοὶ 

οἶνίριαςδ. Θα άπιααα Οταοἱ οΡ]ας εοπάΠΙοπίθς 605 ἀῑπιϊςίς- 

5οη{, (παΠ{ΠΓΠ(46 οχ 55 ᾳπίδαιθ Ροπίς Ρροβ5εί αι1{οΓΓ6, 51Π- 

ρα] ουπεθδδίδδεηί, οείειῖ (πἱάθπα αΠΓΗΠΙ αισοπίππησο οί 

ασ αῖά εἶαςπιοάί ἵπ ρτοίῖο Ἰαβοίατ, θταπί : 5οᾷ Ίποαᾶς 

Ραΐνοια ]4Π1 8επΠΙ0 οοπ[οσίάπα Παπηθνῖς σις αγοχ!!, (9) Ου]άς 

γοί ἀνσοῖ αἀπι]ταίΙοπε σαρΗ, ταήδς (αρ Παίεπι οἱ ἀράσγιαπέ 

απἰάφυμ]ά νε]]εί, εκ ἀοπιεβ[]οῖς ορίριας ο]ἰροπά1. (3) Οππή- 

απο 1]α 4905 ροπαίες οχίπ]]55εί ἆσπιο, Ίοηβ6 Πωᾶ]ογθπη Ἰαι]- 

ἆσιι οἱ αἀπιϊταϊοπαπι αἰίαπι αριιά Ἰοδίθς υἱγίας γἱγῖ οοηςῖ- 

(ανίί. (4) Θιἱρρο ουπι γἰάεραί ππακίπιο ἵπ. ἀἰδογίπιίπο τηὰ- 

ΧΙΠΙάΠΙ οἱ ο[(1ο] οιρα Ραγοηίθς οἱ ρἰθίαῖς ἵπ ἀθος 6ὐΤαΠΙ Ἠ- 

Ῥι]ς5α. Ομαρτορίοι οἱ ας Τγο]αηί5, απὶ 5δαρεν/πεταηί, 60Η- 

ο6βδΙΠ1 6556 αἴπηί, αἱ οχ Έτοαάθ, {ποεπησια ἀεπιαη γε]- 

Ἰοηέ, οσα οπηπί βοοιιίναίο αὐΐτα ος Ιορταί. 

11. Βοπρίογαπι ποηΠΗΙΙ{ ρες 6ΓΓΟΤΟΙΗ αν Ώἰ(τα({ 501Η{, Ἠο- 

ΒΙΠΙΗΠ1 , οκ Έπος β]ία παίΤΏ, ΏΘΠ ΠΟΠΙάΠΗ οοπΙ(]55ο : 

αποά α ν6το αΠθεπιπι. Να 6ο {δπιροτίς ΙΠίαιΥα]Ιο, ᾳαοά 

Πα ἱπίθ οἱ Βοπιπ]άπ ἱηέειοθςκίί, οἳ Ρ]1Τες5 Τορες ΓΙ6- 

Γ γηέ, οἱ οοπά[έα ἆοπιαπα ατῃς εδί Ο]γπηρίαάϊς δερΠΙΩ 4ΠΠΟ 

φοσιηάο. Τία(ιιο απθῖς Ώοππας Ἱη]ῖα Τγο]απί5 τοβις ρορίοιίογα 

υη{ απηί5 Ρ]15 παπα (πα ἀπίησοπ(ἶς ερίηία. (2) Ἔποας επίπι 

Τ,4ΙΙΠΟΓΙΙΗ ΤοΡΠΙΠΠΙ 4ΠΠΟ αῦ 6γειδα Έτο]α (εγίῖο αεθθρίέ; ε0- 

απθ Ρος ἐπεηπίππ ροἴέας, αχ οπηΙπΙΠΙ οοηδΟΓΠΟ ταρίας 

ἀῑνίπος. Ἡοπογο5δ οοηβδαοιέας οδί. (9) Βιοθθβςίέ Πας Αςοα- 

πίμ5, 1Ώοπιαιιο οοηάΙάῑέ ΑΙδαπα, Ποης8ηὰ ηιης ἀῑσίαπη, ουἳ 

χοντα τῶν Τρωικῶν ἔτεσι. Ναι ἀ4θ Τγο]α οχοϊάῖο απ βογ]- 
ΡΙ{ Ροδίμοπι. 705, ο ἄρετίαίη οδί οκ]. 1, ο. ὅ ἀπεία 6556, 

πΏ 41ος ο» ἔτη δνσὶ λείποντα τῶν τριαχοσίων καὶ τριάκοντα, 

(ος παπί ήας. Ἰποτρτοίαία5. 4ἨΠΟ5 338. ποιά ἵπ οΓΤΟΤΕΠΗ, 

ασια ἴπ αὐποί. αά Ἰοοηα εἰίαίαπι ποἰανις ὙΝεδδεήηα. 

Αάάοπάας ααίθΠι 46 ορίαίο Ἠοπιοτί ΑΠΟΗ. αριά Οναπιώ.. 

Αηοζᾶ. Ρατῖς. νο. 2, Ρ. 227, 27 : Διόδωρος ἀποδείχυνσι τοῦ- 

τον (ΠΟΙΠΕΓΙΙΗΙ) πρὸ τῆς Ἡρακλειδῶν καθόδον τετελεντηκότα. 

(υἱοάονα5 ΗοπαγΙΠῃ απίε ΗετασΙάαταπα το απα υΠίαπα 

ππήϊςςο ἀοο]αναί.) 



πΕΙΙΟΌΙΑ: 

τοῦ τότε μὲν ᾿Ἀλόᾶ καλουμένου, νῦν δὲ Τ ιθέρεως ὁ ὀνο- 

μαζομένου. (4) Περὶ δὲ τῆς προςηγορίας ταύτης Φά-- 

ϐιας ὃ τὰς Ῥωμαίων πράξεις ἀναγράψας ἄλλως μεμυ- 

θολόγηκεν. Φησὶ γὰρ Αἰνεία Ὑενέσθαι λόγιον τετράπουν 

αὐτῷ χαθηγήσασθαι πρὸς χτίσιν πόλεως" μέλλοντος δ᾽ 

αὐτοῦ θύειν ὃν ἔγκυον τῷ γρώματι λευχήν, ἐκφυγεῖν 

ἐκ τῶν γειρῶν, καὶ διωγθῆναι πρός τινα λόφον, πρὸς 

ὃν χομισθεῖσαν τεχεῖν λ΄ χοίρους. { (6) Τὸν δὲ Αἰνείαν τό 
τε παράδοξον θαυμάσαντα καὶ τὸ λόγιον ἀνανεούμενον 

ἐπιχειρῆσαι μὲν οἰκίσαι τὸν τόπον, ἰδόντα δὲ κατὰ τὸν 

ὕπνον ὄψιν ἐναργῶς διαχωλύουσαν καὶ συμβουλεύουσαν 
άΞ μετὰ λ’ ἔτη κτίζειν, ὅσοςπερ ὃ τῶν τεχθέντων ἀριθμὸς 

/ 

Ἡν, ἀποστῆναι τῆς προθέσεως. 

ΠΠ. α. Έπεα ν]ία ενορίο, αθ Αξοαπίο Π[ίο ο] 
γοσπαπία οοἱ]επι σάΙΠαΙϊδ ροδί 4ηΠος ἰγ]οϊηία οὐ- 
οπραϊαπῃ, 6απη( 1 5ἱγποαγαπιαρρε]]αίαπα 46 6οἱ1ογα 

ριἱ5 ΑΙραπη (Τ,αἰπί οπίπι Ῥγορτίο. Ι4ἱοπιαΐθ τὸ λευ- 
χόν αἱριπα ἀἴσσπί). Ῥναίονεα 5αρεταδἁἰίαπι αρρε|- 

Ια1ἱοπεπα Τ,οΏσαπῃ, ΠΘΠΙΡΘ μακράν, Ι4οἶτεο (ἱα ρᾶ- 
γάπα ἵπ Ιαἴάπη ραΐοης ἵΠ ΙΟΠ ΗΠΑ πΙᾶσπορετε ἀθάιι- 
οθρεία. 

(9) Η]5 5αρα1ί αἲ Αξοαπίο Γαρίαπι 6556 γοσηί δἱ 
δοάειη Αἱραπα, ππ]ίασιθ οἴοαπη Παρίίασεαία 510-- 
γοιςα : Γπἱ556 ης οοΠβρίοΠ απ ΥΙγΙΠη οἱ ἰγ]σθβίπιο 
οσίανο γοσηἱ αΠΠΟ παἴανῶ οοηορδςἰ5ο. Ρο5ί πα[α5 
ορΙίαπι ΡροραάΠῃ 4ἱβδεηδίο ἴοπιαῖί οϱ ἆπο5δ 4ο 5606- 
Ρίτο οαγίαηῖςες. Χαπι αἱ αίας Αδοαη βΗα5 αά 56 
ταση! Ρογίἴπογο ἀῑεσβαί, οἱ θΗνία5 Αδοαπι {γαἴσγ, 

0ΐπεα σομ]ῖας οἱ ΒΗνία, αι οἱίπι (πογαί ΤαΠΠί 
Ἴχου, ραγί ]αγς5ο αἱ ραίαραί. (ϐ) Παὶς ρο5ῖ Ίποα 

ορίίαπι Ἰηδιάϊας Αδοὐηίις 5ἰγαχογαῖ. Ιάεοσαο Ρας 
πα ϊγ] ας {πογαί αἲ απιοη{αν15 ἵῃ ποπῖα., παπάς οἳ 

ΏΟΙΠΘΗ οἱ Γαοίαπι ο γίας ἆς ποπιϊπθ πΙοΠΙΙ5 Ε,αἰῖ-- 
ΏΟΓΙΠ , εί Ῥ]να ΠΟΙΠΕΠ εγαΜ. (4) π Ἀου ραγίαπα 
εοπβ{οία ἰαπάσιη 5 [)ασίοΓάΠὰ ΠΙΠΙΘΓΟ ῥρυσροίεης 
γοσίαπι ἀἰση[ίαίειη ῬΗγίας5 οεσαραί: Φαῑας ααίσπι 
ἀοππϊηα[α οχο]Ηδί15 ΞΙΠΙΙΠΗΠΗ ροπ[ἱβοαίαπῃ αἀρίας 
οδί, ααὶ εγαίΐ Ἠοπογ α τοσα] 5εοππάα5. Ἐκ Ἠος 
αἰπηί σοηἴεπη {παπα 'αἆ Παπς πδαπο ἀῑσοπι Ἠοπια, 
Ρυορασαίαπη. (5) θΗνῖας ααἴσοπι ααπΏ η ρηποίραία 
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ἆ6 ΑΊρα Παππίπα, απ ηαπο Τ1ρθηἱ5 γοσαίαν, ΠΟΠΠΘΗ ἱπάιά1έ, 

(4) Ὀο Π]α5πιοάᾶ{ γοτο αρρε]αίίοηο 

πιαηῖς σορία5 Πίονί οοπδϊσηαν]έ, 

ΤαΡβί15, απὶ το α Ἠο- 

(αρα]απα αἰίαπα. ΡτούΙά1ί. 

Ῥαἴππη γιάθ]]οοί Ί:πος οΓασΙΙΠ Γαἱ556 46 απ]πιαπίο αα- 

ἀταροάςα, απο οοπάοπάα) ατρίς ἆπκ [ογεί. Πα ΠΠ βαογα 

[αοίαγις Εαἱδδοί, (αίαιη 5Η6Π1 19ο ο01οἵ6 Ππαπίρ5 5αογΙβοση- 

{15 οἰαρξαπα ἵπ οο]]θιή 4ποπάαπη 56 Γουθρίς5ο, ἴρίαια Ρρεροτί55α 

μριπία Ῥογσθ]]ο5. (5) Ίποαπι ροτίθπίαπα 14 ππἰταίαπα, οἱ 

οτασυ]1 ΤΟΡΡΟΠΦΙΠΗ Ππιοηία γο]νοπίσπα, ατῃΏαπα 1ρίάσπα 1ος] 

αχδίτισγο ΠΙΟΙΙΤΙΠΙ 6556 : Υἰάϊςδο Υοτο ρου απ]θίθπα 50- 

ΠΙΠΙΙΠὰ, 4119 οἸαίβδίπιο γοίαβαίαν, πἹοποβα(ΠΓάθ Ρ05{ 4ΠΠΟΡ 

(η]σϊηία, 411οί ΠΠΠΙΘΓΟ Ροτοθ]]1 ογαΠ{, α1Ώθιη οοπάςτε, αἴηο 

Πα αΏ ἱπεερίο ἀοξμίς»ο. 

Ρίϊΐαπα, δαΐγίοιπα, Αγίοίαπι, Τειίοπας, ΟγΙδίΠΠΙο- 
ΠΠ, Οσηίπαπι, Ετοσθ]]α5., (απιογίαη, Μεά]- 
µαπα, Βοήῦαπα, απαπι ποπ! Ῥοίαπι ἀἰσαπί, (8) 
1,α1ἱπο πιογίπο τοχ ογθαῖϊα5 οδί βΗήᾳ5 οἶας ΑΙρα βί]- 
νίαςδ, ααί απηῖδ οεῖο οἱ ἰγὶσιπία Ῥοϊερίαίθοπι γείῖ- 

ηπί. Ροδΐθα ἱπιρογαν]ϊ Ερίαις ηνία απηῖς νἰ- 
σἰπ[ 5εχ. 01ο ἀο[αποίο γοεσΠΠΙ ἀδ6ἱαρδπῃ οδί αἆ 
Οαβγη, ἱάααε αἱ πιαηςίί απη]5 ἀποάεινίσἰπία. Ρορί- 
οα Οαἱρείας βΙΙά5 ας απηί5 ἰγοάσοίπι ἀοπιπϊπαίας 

ο5ί. (ϱ) Μοχ Τρενίας θΗνίας αηπῖς οσ{ο. [5 αἀνει- 
5ιι5 ΕἰΓΙ5ΟΟ8 εχροαάἴίοπα βιδοερία, ἆαάπι ΑΙραπι 
ΠανΙαπα ουπα εχογείτα (γαηδηίοτεῖ, ση σί{ε 6[ιι5 

ΠηΘΙδΙ5 οΡΗξ : οχ. αιιο ΠΟΠΙΕΠ Παν] ἀοίπεορς Εξ 
| Τιρουΐ5. Εο ν]ία ενερῖο ἱπιρογανίτ Γιαϊηίς Αστίρρα 
αιαἀτασ]πία απηίΐ5 οἳ απο. (το) Ηαπο οοηδοσα{ας 
εδί Απιιας θγίας απηῖς ππάανἰσίηὶ. Ηίο ἱγταᾶί- 
Παπ Τη ΟΠΗΙ γἱία Φαρ6νρθ 56 σεδΐ556, αἱ 6ΙΠΙ ἴρ5ο 

Ίογᾳ 4ε ροίοπίία απππ]απίευ οογία5»ο. 0α4γο οἱ ἵη- 
ἵονάσπα Γποααπι ἴοπιρογο, «πάπα Γγοααοηίῖα οἳ 
γαµοπηθη[ία [οπίίγαα εχαιἰνοηίαν, 5 οχογοΙπι 

δα {αροβαί 5ίσπο οά[ίο «ἰγρεος απαπϊπα τετ σ]α- 
ἀἱἱ5 ρογοιίστο, αἰφιιε Ἱία ραίαβραί 5ο ογανΙοΓθΙΗ {0- 

η να {γασογσπι οχοἰίαγθ. (11) θατο οἳ 5αρογΏί ἴπ 

5ι0 ΠΙΠΙΙ σοπηπηθππογα(ἶοπο ἀἰσηιτη οσ]ςδοῖ, ροδῖ 
τοσηϊ 4ΠΠΙΠΙ απαἀγαφδοαδίπἹαπι ΠΟΠΆΠΙ οΡΙ{. Ῥς- | 

ορβ»!ῖ ἵπ Ιππρενίαπι ποας ΠΗ158. οἱ ΦΙἡνῖο 605ΠΟ- 

ΠΙΘΗ{ΗΠΙ εγαί, ἴξαια απηϊς Ρ]Η5 ἰγ]σίπία τορπανί, 

() Εχίπ ροϊορίαϊίεπα αἀθρίις οδί Ταπ5, ο0σΠ0-- 
πιεηίο Πίοπῃ δή νίᾳ5, αππὶ5 φαἱπαπαρίπία, Η]ς γθῦιις 
ροςῖῖ5 ἀοπαί Ῥοα[ίααο Ιπο]αν. (ή) Τάσπι αά[ασθῃ- 
πα ορρίἀα 5αδίαίς ἴαπα νοίενος Πας π1ρες., απ 
1 αἴἴπογαπα οἱίπα ἀἰσσμαπίαν, οχδίτιχἰί οσ(οἀσσίπα, 
Τΐρις νάε[ίεεί, ῬΒναποδία, ἀαΡίοδ, Ταδοσἱήπη, 
ἔσἵαπι, Ροπιοίαπα, Γαπανίαα, Τιαρίσιπι, Όσα- 

| 

ἀθος απἰπαί ραΠα5 [ας Γαἱππϊηίρας οποσία5 οππἹαιιο 
ἀοπιο πίνειδα 548 Ιαοίπ ΑΙραπΙΠ ἸπουδΗ5. 
ἘΠΙαΠΙΠΗΠη Βοπιαπί Ίαοπς Π]αςδ αεσο]ῶ νεδῖσία 

σπωάαπι ἀοποηδίναπί, «οἱαπιΠᾶς ΠΙπΙΙΡΙΠα ασια 
ομη]ηοηῖο». οπ/15 ἵπ Γαπάο γοσία ἆοπς δια ογαί. 

1) Εχίπ Ἰθοίας οδί Ανοπίας, αἱ απηῖ5 δορίοπι 

5πρνα ἱπισιπία τοσηανΙί. 15 ρτῳ[ίο ΠηΠΙπιογαπα 

ΠΙΠΦΠΟΡΘΤΟ ῥνεδς5 ἵπ Αγοεημπι ϱο]]εί [ισα 5ο 
ευρααχΙ, απἱ οκ οὐ ΠΟΠΙΕΠ οοπἰγαχἰϊ .. 

Ἠος οραυπίο ἀοιηίηα[ίοποΠα οχοορῖῖ ΠΙΙα5 ο]αδάσπα 
Ῥνουα» ο νίας ἰοηι]ίαιιε απηῖ5 (γήρας αργα Υἱσίηι, 
Θιο ἴίθπα παίανγω φα5[ασϊοηίο Πας παϊία πιπου 

Απιυμις ἰγταπηίάσπα αδιατρανίί, απία Νππιίου 
ΠΠΞ[ΟΥ ηαῖα [γαἴον, νερηί Π6γο5, Ιοησίπαια ἵπ Υ6- 
βἶοηο νογδαβαίαΏ. Βορπαν{ῖ Απιάας απηί5 ραπίο 
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ραβ (ααάνασἰπία εήριας, ἆοπες α Ώεππο αἱ Βοππι]ο | Ῥανῖς. νοι, 23). 105 12-18, αῬί ροπαπί! Υογθα 
Ῥοπιω οομάἰογίθιις ΠπίογΓεσίις οί. ἔνιοι τῶν σ. ---- τριάκοντα.) ε 
(6ο, Εχεοιρία οχ Βιδεβίο 11 Ογαπηοῖ Αποσά. 

πμ κωνθω 

ΙΝ. (χο. 4 Υἱνί. εἲ γΙῖ. Ρ. 546.) Ὅτι Ῥωμύ- ! ΙΝ. Πουα]ας ο γίας (παπλά τα γἰχ{έ, αροτρὶςείπηης ἆθο- 
λος Σιλούιος παρ᾽ ὅλον τὸν βίον ὑπερήφανος γενόμενος | ΓαΏ]ά16 οοπ[οιηίου οκδΗΗί. Οἱ, Ύπαπα Φαρρίίος {οπανοί, 
ἡμιλλᾶτο πρὸς τὸν θεόν. Βροντῶντος γὰρ αὐτοῦ ἐκέλευς | Ππιροιαβαι πιη(ρας, τί οἱπημ] οΏιηος φίσπο ἀαίο ρἰαά[ϊς 
τοὺς στρατιώτας ταῖς σπάθαις τύπτειν τὰς ἀσπίδας ἀφ᾿ | Αοιία Ρογειογοηί, ἁἱαραίατο ΠΙά]οΓΘΠ1. 6996 δοπίέπα, αἱ 
ἑγὸς συνθήµατος ) καὶ λέγειν ὥς ὁ παρ᾽ αὐτῶν γινόµενος 8Ώ 115 οἀθγοδίαν. ΩπαπιοΏγθ Π]πηῖηο ἰσίας Ἰπέογ]τ, 
Ψόφος εἴη μείζων. Διὸ ἐκεραυνώθη. 

Υ. ΠΙοάον. ΧΧΝ, 57.) Ἐρίτην δ) εἷλε Μεσχέλαν Υ. Του οχἰία) ππαρηΠαάἰπῖς αγ Ῥοπα ΝΠοδομθ]απη ἵῃ 
µεγίστην οὖσαν, ᾠχισμένην δὲ τὸ παλαιὸν ὑπὸ τῶν ἐκ | Ῥοίοδίαίοιη γούοαῖί (ἨΏπιασ]νας)Σ 4 παπι απο απφπίέας α 
Ἑροίας ἀνακομιζομένων Ἑλλήνων, περὶ ὧν ἐν τῇ τρίτη | Ττο]α 1ο ἀθ]αΙί οοπά{άσγαπέ, μέ δαρνα 1 ῃγο βορίίπιο εκ- 
[ἐόδόμ.η 2] βίόλῳ προειρήχαμεν. Ροδιἱήτας. 

ΥΙ. (0Ιοάος. ΤΥ., ὅδ.) Φασὶ Θξτταλὸν μετὰ ταῦτα ΥΠ. ΤΙιορδα]ΗΠή ροδίοα Τοἱσιτη τογθγδαπῃ ἀσπηί, αλ πι 
ἐπανελθεῖν εἰς Ἰωλκόν, ἐν  καταλαθόντα προσφάτως Ασαδίαπι, Ρε]. βΜάΠα, παρον ἀσ[αποίππα περοιίτοί, Ἠθγο- 
Ἄκαστον τὸν Πελίου τετελευτηκότα παραλαθεῖν κατὰ | «ῑαίοπι γορηῖ 1116 ἁσπα[ἰοηίς δἱρί ἀθυίίαην αἀῑῑςεοί αίιο 
Ύενος προςήκουσαν τὴν βασιλείαν, καὶ τοὺς ὑφ ἑαυτὸν | «ῑ[ίοπίς βιιὸ Ρορμίο8 ἆα Ποπιτπθ 510 νοσ8βςοί Τῃδςδαἱος. 
τεταγένους ἂφ᾿ ἑαυτοῦ προςαγορεῦσαι Θετταλούς. | Χεπιιο ίαπηθη ποςεῖο 46 ΤΙΙος58ΙΟΓΙΙΠΙ ηοηίῃο ΠΟ Ίαπο «μπι- 
Οὐκ ἀγνοῦ δὲ διότι περὶ τῆς τῶν Θετταλῶν προςηγο- | {αχαῖ, 5ος «νουκας θἱίηπα αἰίας οχδίανο παΤΤάΠΊΟΠ65, 41ΑΓΙΠΙ 
ρίας οὗ ταύτην μόνην τὴν ἱστορίαν, ἀλλὰ καὶ διαφώνους 5110 1060 ΠΙΠΙοΏοπ1 [α60ἱ6ΠΛΗ5. 

ἑτέρας παραδεδόσθαι συµθέδηκε' περὶ ὧν ἐν οἰκειοτέ-- 
ροις μνησθησόµεθα χαιροῖς. 

ΥΠ. (Βἱοἆον. ΤΥ, 68.) Οἱ Ἡρακλεῖδαι κατὰ τὰς ΥΠ. Πογασίάα οκ ρασῖς α το] ἵπ. ῬθΙοροπηοβιιπα ἀθοί- ατα ς / ή 
ὑμολογίας ἀπέστησαν τῆς καθόδου καὶ τὴν εἰς Τρικό- είοηίο5, γιου ΕΜΙΠΙ δαΠ{ 1οσυθ65Ι. Αοοιώι Υαῦο αἰᾳπαίο 
ρυθον ἐπάνοδον ἐποιήσαντο. Μετὰ δέ τινας χρόνους ᾗ 

Λικύμνιος μὲν μετὰ τῶν παίδων καὶ Ἑληπολέμου τοῦ 

Ἡρακλέους, ἐκουσίως τῶν Ἀργείων αὐτοὺς προεδεζα- 

μένων, ἐν Ἄργει κατῴκησαν. Οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἐν τοηί. Πο]ίααί οηΠθς ἵη ΤΠοοτγ{ πο δα 5Η (οναηή, οἱ ργίθυ- 

οο5ί, ιἱ μον ρηΙας ο Ἰροτίς5 οί Τ]αροίεπιΙς5, ΗΠοτοπ]ῖς 1 ’ ὃ ᾽ 

β]α5, Αγςος δροπίο α οἰνίρας τοεθρίὶ ἱαβαίαπα 56 6ΟΠΓΕΓ- 

/ ην Γα [ὰ ᾽ / 

Τρικορύθω κατοικήσαντες, ὡς ὃ πεντηκονταετὶς χρό- ' ς . 
: ο ἵ μμ με -- / | α - Ίαῤ5ο ἀθπιαῃ (ππαπασίηία αΠΠΟΤΙΠΙ {6ΠΠροΥΘ ἴπ Ῥε]οροῃ- 

νος διῆλθε, κατῆλθον εἰς Πελοπόννησον: ὧν τὰς πρά- 
- ος . Π . . π ..ὴ η αο ᾗ 3 ξεις ἀναγράψομεν, όταν εἰς ἐχείνους τοὺς ρόνους πο- | ΠΕΡΙΠΗ τοῖσι : Πο 46δοΙΡθδΙηΙΙ5 τος θοδία5,, ιβ αἆ 6 

ϱχγενηθῶμεν. {Θηρογα ἀθγεπογΙηις. 

οσον () «αρα λα 

ΥΠΙ. (Βι5ερ. ὤμνοη. ρ. 166 5ᾳ.) {Πασεάσπηο- |. οχοερίϊΐ Εαβοίας απηί5 δερίεπα οαΠα ἰπσίαΐα, ἔππι 
ΠΙΟΥΙΙΗ γοσο5 ο ΒΕἰοάονί Ηρνῖδ.] θποπίαπη α γορας {. Βογγδίηας αππὶς ππάαἰρ]σίηία : Πἱ5 5ποσθβδὶῖ Ασο 
Τνο]αμῖς πδάπο αά ρνήππαιη ΟΙγπιρίαάεπα ἀῑβοι]ς | δἶαας αππὶς φπαἴπου οσπι (παάγασἰηία, Αγοβε]αιις 
ἵοππρογαπῃ Ποἰα[ῖο οδῖ, Ργορίεγεα αιιοά οο {ηῖον- | απηὶς δοχασὶηία, Τοἱοσ]ας απηἱ5 απαἀνασ]ηία, ΑΙ- 
να]ιο ποσα Αἰλοπὶς ηδ(Ίο αἰῑῑ5 ἵῃπ αγρίρας αππ { οαππεησ5 ἀοπίαιιο απηί5 οεἵο οὐπι ἰγ]οἰπία. (4) Τη 
πηποϊδίγαίας Πιοραπί, ἰάσίγοο πο5 αἆ οαΓΏ ΟΙ πίο- |. ία ἱπερογαπίϊδ ΔΏΠΟ ἀοοίππο Ργίπα ΟΙγπιρίας 
πι [,αοεζΠΠοπΙοΓΙΠα γοσίριι5. () Α Τνοῖα οχί- | οοπιρογίαν, σπα γἱοῖ δἰαάίαπι ΟογώΡρας εις. 
Πο αἆ Ργ παπα ΟἰγΥππρίαάσπη Ιαρ5ί δαπέ, αἱ ΑἰΠο- 1. Εκ αἰίονα ραν[ίον 4οππο γασπανογυηί Ῥγουίες Ῥνίπια 
πἰθηςϊ5 Αροιοάοσνας αἰι, απηὶ οσο οἱ (ααάγίη- | αποῖς (πα αασ]ηία απο πηίηςς ἴαπα Ργγίαηί5 8η- 
ποπ: «πογαπι οοἱορ]πία πυπιθγαπίας πδσας αά { πὶ (αἱπᾳπασὶηία ἀπο Πίην5 : ἀείπάο Ἐαποπιϊα5 
Ηογασμάαναπα ἀαδοσηδαπη, τοίααί οοσαραπίας α | απηὶς απἱηααα οππι (ιαἀγασ]ηῖα : ἀείπάς Ολατί-- 
αοοάσπποηίογαπα γοσίρᾳ5δ, Ῥνουία, Ἠανγδίμεο, | οἰα5 απηπίς φεχασὶἰηία : Ροδίεα Νίεαπάςευ απηί5 ἆπο- 
Πογαπη(αο Ροδίογίς. Νο5 νογο 5ἰποι]ο5 οχ Πἰ5 {α- | Ρις ἆς σιπαἀγασἰπία : ΤΠεοροπιρΙ5 απηἰ5 δερί6Πη 
πη]]]δγεσος ρεΓ6ΕΗΦΕΑΠΙΙΙ5 δα πε αἆ ῥΥ παω ΟΙγπῃ- | εἰ αααἀταρίηία. Γη Ἠᾗ15 ἱἴοπη ἀθΕίΠπο 4ΏΠΟ Ργίπια 
Ρἰαάσπι. (3) Ενγδίηοις ΤοσΠΙΠ οχονδ5 εδί ηΠο | ΟΙγπιρίας οοπιροπίἴαγ. ΘΕΠΙΠΙὰ ἴεπιρουί5 α Ττοία 
ροδί το Ἔνο]απαςδ οεἴοσοδίπο, ἰεηαϊί(ιαε απηῖς | οαρία πδαιο αά ἀθδεθηξδιιπι Ηεγασἁαγαπῃ αηηὶ 5η 
ἀπομις 6αργα φπαἀγαρ]πία. Ῥοδϊ οΙΠη Λος 4ΠΠΟ | οοἴοσίπία. 
ππο Μοπεδίναϊία5 αηπὶς ἰγισίπία οἱ πο: 46η] 



ΒΕΙ ΟΤΑ: ΙΙΡΒΗΙ τῃ. 

ΙΧ. (ἄοους. Θγηςθ]]. 0Πτοπ. Ρ. 179, αἵἳ Επδοῦ. 
Ρ. 165 ε4. Μαϊ.) Γούτων ἡμῖν διευκρινηµένων, λείπε- 
ται περὶ τῆς Κορινθίας καὶ Σικυωνίας εἶπειν ὃν τρό- 

πον ὑπὸ Δωριέων χατωχίσθησαν. Τὰ γὰρ κατὰ τὴν 

 οπώνήσον ἔθνη σχεδὸν πάντα πλὴν Ἀρκάδων ἀνά- 

στατα συνέθη Ὑενέσθαι χατὰ τὴν χάθοδον τῶν Μρα- 

χλειδῶν. (5) Οἱ τοίνυν Ἡρακλεῖδαι κατὰ την διαίρε- 
σιν ἐξαίρετον ποιησάµενοι τὴν Κορινθίαν χαὶ τὴν ταύ- 
της πλησιόχωρον, διεπέ έμψαντο πρὸς τὸν Ἀλήτην, πα-- 

ραδιδόντες αὐτῷ τὴν προειρηµένην χώραν. ἀπιφανὴς 
δὲ ἀνὴρ γενόμενος καὶ τὴν Κόρινθον αὐξήσας ἐθασίλευ- 

σεν ἔτη λη’. (4) Μετὰ δὲ 

σθύτατος ἄεὶ τῶν ἐκγόνων. 

τὴν τούτου τελευτὴν ὅ πρε- 

ἐθασίλευσεν μέχρι τῆς Κυ- 
ν. έλου τυραννίδος, ἥτις τῆς καθόδου τῶν Ἡρακλειδῶν 

ὑστερεῖ ἔτεσι υμζ’. Καὶ πρῶτος μὲν παρ᾽ αὐτοῖς διε- 

δέξατο τὴν βασιλείαν Ἰξίων ἔτη λη”. (4) μεθ᾽ ὃν ρξεν 
᾿Αγέλας ἔτη λζ’, μετὰ δὲ τούτους Προῦμνις ἕ ἔτη λε΄ ᾿ χαὶ 
Ῥάκχις ὁμοίως τὸν ἴσον χρόνον, γενόμενος ἐπιφανέστα- 
τος τῶν πρὸ αὐτοῦ: διὸ καὶ συνέθη τοὺς μετὰ ταῦτα 

ε κ ὃν ος Ῥασιλεύσαντας οὐχέτι Ἡρακλείδας,, ἀλλὰ Βαχκγίδας 
προςαγορεύεσθαι. Μετὰ τοῦτον Ἀγέλας ι 

Εὔδαμος δὲ (8 Οὗτος 

δὲ τελευτήσας ἀπέλιπεν υἱὸν Τελέστην παῖλα τὴν λι- 
Χίαν, οὗ τὴν κατὰ Ὑένος Αρκ ἀφείλατο βεῖος ὢν 
χαὶ ἐπίτροπος Ἁγήμων, ὃς Ἴρξεν ἔτη ις’. Μετὰ τοῦτον 
κατέσγεν Ἄλέξανδρος ἔτη κε’. Τοῦτον ἀνελὼν Τελέ- 
στης ὅ πεις τῆς πατρῴας ἀργῆς ἡρξ εν ἔτη ιθ.. 

ὶ 
μ.ΕΥ 
ἢ 

ἔτη κε’, Ἀριστομήδης ε καὶ λ. 

(6) Τούτου δ ἵ ὑπὸ τῶν υγ γενῶν ἄναιρεθέ ἔντος, Αὐτομέ- 
μς μὲν ἡρξεν ἐνιαυτόν, οἵ δ) ἀπὸ Ἡρακλέους Ῥακχι- 
αι πλείους ὄντες διακοσίων κατέσγον τὴν ἀρχ. ήν χαὶ 

κοινῃ μὲν προειστήχεισαν τῆς πόλεως ἅπαντες, ἐξ αὗ- 
τῶν ὃξ ἕνα κατ᾽ ἐνιαυτὸν Ἄροῦντο πρύτανιν, ὃς τὴν τοῦ 
βασιλέως εἴγε τάξιν, ἐπὶ ἔτη {’΄ µέχρι τῆς Κυψέλου 
τυραννίδος, ὑφ᾽ ἧς χατελύθησαν. 

Χ. (Εχο. 4ο Υἱμ. οἱ γι. Ρ. δ4τ.) | Ὅτι ἐγένετο 
τύραννος χατὰ τὴν Κύμην τὴν πόλιν ὄνομα Μάλακος, 
ὃς εὐδοχιμῶν παρὰ τοῖς πλήθεσι καὶ τοὺς δυνατωτά τους 
ἀεὶ διαθάλλων περιεποιήσατ τὴν δυναστείαν. Καὶ 
τοὺς μὲν εὐπορωτάτους τῶν πολιτῶν ἀπέσ φαξε, τὰς ὁ δὲ 
οὐσίας ἀναλχέὼν μισθοφόρους ἔ ἔτρεφε χαὶ φοβερὸς ἦν 
τοῖς Κυμαίοις. 

ΧΙ. (ΡΙοίον. Ύ., 80.) Τὸ τελευταῖον μετὰ τὴν κά-- 
θοδον τῶν Ἡρακλειδῶν Ἄργεῖοι χαὶ Λακεδαιμόνιοι 
πέμποντες ἀποιχίας, ἄλλας τέ τινας νήσους ἔκτισαν χαὶ 
ταύτης τῆς νήσου πατακτησάμ. ενοι πόλεις τινας, ᾧχη- 
παν ἐν αὐταῖς: περὶ ὧν τὰ κατὰ µέ έρος ἐν τοῖς ἰδίοις 
χρόνοις ἀναγράψομεν. 

ΧΗ. (Ιοάο:. Ὕ, 84.) Μετὰ δὲ τὴν Τροίας ἅλω- 
πν μα αὐξ Ξηθέ ντα ἐπὶ Ἑλεῖον ἑβαλαττον κράτησαν 

ᾖ 

Ἅ] ας τινὰς δὲ χο οινη μετὰ τῶν αλα σν ἄρη- 
.ω / “ .ω - τῶν κατῴχησαν. Ύστερον δὲ τῶν “Ἱλλλήνων αὐξηθέν- 

/ ) των, συνέθη τὰς πλείους τῶν Κυκλάδων νήσων οἰκισθῇ- 
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ΙΧ. Ηἰδ αεοιταίο εκροβίΗς, 4ο Οοτίπίμία οἱ ΡΙΟΥ οΠ]α Τ6- 
βίοηε , απᾶ ταίίοπο α Γονθηδίρις ΙποοΙἱ οἷηί εωρία, ἀἱσρη- 
ἀὐπη τοδίαί. Ναοηος οΠΊΠΙ Ρ65 ΡεΙοροΠηθδΙὴ {ογπης ου). 
οἷαδ, Αγοπϊρας οχοορίίς, το Ποσιασἰααπιηι 5οα[ρις 
γεν! οοπΗαί{. (9) Πονασ]ίάτο ἱδίέαν, 4 111η γοσίο ἀῑγ]άσγδίιγ 
αγιιίς ρατία, Οοτ]ηίμία οἱ γἱαμῖς αριῖς Ῥγῶαρια γἱοίοτῖα 
Ροτβοπο οοΗπιαία, Αἰοίω, αἲ 5ο αγοθβςἰίο » ἀἰσίαπῃ τορῖο- 
ποῦα Τη πάπας ἱταδίάστιπί. Οἱ νἰτίπίο Πας (γῖς Οοτπί]ο α 
5656 αποίῶ Ρ6ῦ 4ΠΠΟΡΦ {πὶρίηία οείο Ἱπρογαν]!. (9) Ῥο5ἱ οιι- 
115 ο υία ΠΗἱςΥ4ΠΟΠΟΘΠΙ ΦΟΠΗΡΟΝ 9, ααῖ οχ Ρροδίοτίς α.ἰαΐο 
Ῥνΐον οια{, τοσηϊ λαβεμας {οηιῖέ πδαιθ αἆ ΟΥρςοΙἱ γταππή- 
επι, απο Ηογασο]ΙάαγΠῃ ἵπ Ῥθ]ΟρΡΟΠΗΘΒΙΙΠΗ Τοβίέα απηίς αὐα- 
ἀπηβοηίΐ5 ᾳιαάταρίηία. δορίοια Ροβίογῖον ορηδαίΗν. Λο Ρι]- 
Τη απἱάθιη οκ 1ρ5ίς Γκίοι αηηὶς (πἱσίηία οσίο πηρεγαν{! : 
Ροδί ΕΠΠΩ Απε]ας Ρ6γ 4ΠΠος (παϊπία φορίοιι. Ωιιος οχθερε- 
τανί Ετιπηηϊς απηῖς (πὶσίηία απίπαια, εἰ ΒασσΠῖς οοάδπῃ αἩ- 
ΏΟΡΗΠὰ Πη{εγγα]]ο, 564 4θΟβΕΒΟΥΗΠΩ Ίοησο Πας {εἰςαίχηιις - 
απο [αοίαπη, αξ, φπἱ ἀαίποορς 5ὐθρίντα {εηοτθηί, ποη ἨΠογα- 
ο]ἰάα, 5οά Βασσμίάα» ἀἰσσγοπίαγ. (4) Ροδί Ἠππο Ασε]ας αρηῖς 
Πρίπία ταση πι αἀηρίκιγαν]έ, ἐπ Ἐπάσπηας ἵη 4Ώπος τ]- 
βἰπίί φπἴπαπα, οί Αγἰςίοπποίος η {πἱσίπία φαἴπαια. (5) Ηῖο 
Ὑετο πποπίεης βΗππα τοἰ]αη]{ Το]οσίοη, ΡάθγΠα αζπιοςιπα . 
ου! ΤερηΠα ανίατη ραίΐγαας οἱ {πίοι ΑΦΕΠΙΟΠ αΡ5ίπ{, {6- 
πυίφαο απηΐς φοἀθοίπη. Ὠθϊπᾶς ϱ6Γ 4ΠΠΟΡ γἱσίη ααίησια 
Α]εχαπάον τοχ ΓΗ: ἆπο εηρ]αίο, Το]εδίος ρα(τῖο 5όρρίτο 
ουραίας τοσηπα τορορίέ, οἶααο απηῖς ἀποςσοῖπι Ργορβα]έ, 
(0) Εο ἀεῖη α εορηα!ῖς οροἴδο, ΑΙΙΠΟΠΙΘΠΕΡ ΙΙΠΟ 4ΠΠΟ Τοση8- 
υ{, Ῥασσμίάα) γονο Πονοι]ής ρορίθηῖ, Ρρίατος ἀποθη[ῖς, ταορηϊ 
{5 8ἱρί γἠπάἱσαταη, οἱ οχ ὤ πιο οἰγ]αιἶς Ργ(οοί Παπά οΙ1η- 
ο οπγαγεγΙΠ!. Βἱησι]15 οΠἵπ απηΐ5 ϱ 610 ΠΙΙΠΊΘΓΟ ΠΠΙΙΗ 
οπεαναπί Ρηγίαπίη, απὶ τορῖς γῖορ Γαπσογοίατ, αἆ 4Πηος 
πομαα]ηία, 41Ο {6πιρογο ΟΥρδο]Η5 οσοπραία (γταπηίᾳο Ῥαο- 
ομΙάαταπα Πππρογίππι ογογ1{, 

Χ. Οππηῖς (γναπη5 ογαί ποπηῖπο Μαιασις, απἰ απ ππι αραιά 
ΡΙεβθιη σγα[ία να]ογοί, ας Ρο[οη[ἱρςίπηι απθιπάπαο οπ]ή- 
ππηΙαγεί, λος Πιοᾶο ἀοπηϊπαΠοΠοηα 1βί οοπηραντανγ. ΟΠ 1Π]- 
απε ορα]θη{Ιςδίπιος οἶνος ηοοςί ἀθάῖκσαί, ορίριαδαπο Πο για 
οἑθαρα[15 φα{ο]Η{ο5 εοπάαχἰδαί, Οππαηίς οπηίβις Πηασηο 
{ουγο)ἳ ο α{. 

ΧΙ. ΡοΡίΤΟΠΟ, 4111 ρο5ί Πογασίάατατη γοὔίαπη Αγοϊγί οἱ 
ρατίαπί οο]οπ[ΐ5 η Ποπάἰς ορογα!α ἀαγουί, {ππι αἰίας σαπας- 
4απ1 Ἱηδη]ας (οηποηίατηηΕ, {μπι οἵαηα Ἰπαης (ζγείαπι) ἀᾱἵ- 
Πουί δα) αζφηκίνογυηί, οἱ πο ποπημ]]ας {η ος αἲ ἱπμανί- 
{ππά Πα οχδίγηχογα, Ώο αἱ νης 51ο {6ιροἵο εχρ]σα(τας α 
πουίς ἀἱδδογοίμν. 

ΧΗ. Ρο»ί Ἐνοίανη οπρίαα Οα1ο5 ορίρας ΠΙάΡΠΟΡΟΤΟ απο! 

Ια15 παρει (απα (οηασγηί, ο Ογοαά65 Ἱηδη]ας αΏορσγο 

4 παγΠ αᾗας, Οτοίοπδίρας οκ(ογπήπαἷς., οἳ Ρυορτίας {6σρτο, 

ἅλίας οοπηηλαΏῖ οπή ῥεϊςΗηίς οχ Ονοία Ιποο[ῖς 1116 ρο5ςθἆθ- 

ναπί. 5εᾶ οοηβνπηαία ροδίπιοᾶμπι ἄταέοΓΙΠΗ ροίοηίία, ΟΥ- 

οπάση Ῥ]ογσαπα, Ῥαιμανα ΟατάΠ οηίο οχριῖσα, ΠΟΓΙΗΙΗ. 
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ναι χαὶ τοὺς βαρθάρους ΚΚἄρας ἐξ αὐτῶν ἐκπεσεῖν' περὶ 
κά Δ Δ / Ε) - ον ὃς / 3 4 
ὧν τὰ κατὰ µέρος ἐν τοῖς οἰχείοις χρόνοις ἀναγράψομεν. 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟΡΙ1 

Ρορνερείοηί γἱπάἰσαία 5υμί. Ώο αα]ρας “ἱμοιΙαί τη «υμνθ- 
πἰθηίο ἀείποορς ΙΘΠΙΡΟΤΕ 56ΓΙΡΘΠΙΗ5, 

σσ οσο---- - 

ΧΙΙ. (Εαςερ. Πο. Ρ. 168 5α.) Γκ Βἱοάοτί 
Ηὐτί5 Ῥγονίίοι 4ε ἴεπιρονίρας πιαγία ΙΠΙρεΡΙΟ Τ6ηεη- 

εσπι.] Μαν Ιπιρεηίαπη Ῥορδί Ττοἱαπαπη Ρ6ΙΠΠΙ 

γεπιεγαηῖ 

1. ῶγά1 ααὶ εἰ Μαοπες απηηίς ΧΟΠ. (Ογποεί]άς Ρ. 
175, Β.) 

Π. Ῥε]αςσί αηπίς ΓΙΧΧΧΥ. Πάεπι Ρ. 180, ΕΤ.) 
ΠΠ. Τῆναςθς απΠΙ5 ΓΕ ΧΧΙΧ. (άοπι ρ. 181, Ρ.) 
ΙΥ. ΒΠοάΙἱ απηὶς ΧΧΤΗΙ. (Τάσπι Πρίάσπη.) 
Υ. Ῥμνγσος αηηί5 ΧΧΥ. (επι Ιρίάειη.) 
ΥΙ. Ονρηϊ απηὶς ΧΧΧΠΠ. 
ΥΠ. Ῥπαπίοες αηηἰ5 ΧΙΥ. 

ΥΠΙ. ασγρϊ απηΐς.... 

ΙΧ. ΜΠΗεςῃ απηῖς ΧΥΤΠΠ. 
Χ. (απο αηπῖς Ε,ΧΙ. 
ΧΙ. Γιοδρίί απηὶς ΤΧΥΠΠΠ. 
ΧΗ. Ῥ]οέεηβες (Ῥμοσα!) απηὶς ΧΠΙΤΥ. (ΘΥποσ][ας 

Ρ. 259. Β.) 
ΧΙΙ. βαπη]ί απη]5..... 
ΧΙΝ. 1 αοεάαπιοπΙ! αππίς ΠΠ. (Όγης. ρ. 238, 6.) 
ΧΥ. Ναχή απηῖς Χ. (γης. Ρ. 247, Β.) 
ΧΥΤ. Εγεϊπεηςεν απηῖς ΧΥ. (γης. Πρίάεπι.) 
ΥΠ. Αῑσιπεία απηηῖς Χ., πδάαθ αά Χογχίς ἴναης- 

ΓΩΙΙΟΠΕΠΙ. (Ώγηος. 1ρίάοπι.) 

ορ 0 «------- 

ΧΙΥ. (Έχο. Υαϊϊο. Ρ.1-5.) Οτι τηλικοῦτον περὶ 
τὸν Λυχκοῦργον ἣν τῆς ἄρετης τὸ μέγεθος, ὥστε παρα- 

γενηθέντος εἰς Δελφοὺς αὐτοῦ, τὴν Πυθίαν ἀποφθέγξα- 

σθαι ἔπη ταδε" 

χεις, ὢ Λυκόοργε, ἐμὸν ποτὶ πίονα νηόν, 
Ζηνὶ φίλος καὶ πᾶσιν Ολύμπια δώματ᾽ ἔχονσι. 
Δίζω ἤ σε θεὸν μαντεύσομαι Ἄ ἄνθρωπον" 
ἀλλ᾽ ἔτι καὶ μᾶλλον θεὸν ἔλπομαι, ὦ Λυχόοργε. 
χεις δ’ εὐνομίαν αἰτεύμενος' αὐτὰρ ἔγωγε 
δώσω τὴν οὐκ ἄλλη ἐπιχθονίη πόλις ἕξει. 

β η ; .. / 

(9) “Οτι ὁ αὐτὸς ἠρώτησε τὴν Πυθίαν ποῖα νόμιμα χα- 
/ ζλ » τν Σ λή λ ο- . 2. ε τς 

ταστήσας μάλιστ᾽ ἂν ὠφελήσαι τοὺς Ὑπαρτιάτας. ἘὭς 
Ρ] Δ λ νὰ -- λ αλ 

δὲ [εἰπούσης) ἐὰν τοὺς μὲν καλῶς ἡγεῖσθαι, τοὺς δὲ 
/ / ο 

πάλιν ρώτησε τέ ποιοῦντες πειθαρχεῖν νοµοθετήση, 
ς Ελ] 3 ο». 

Η ὃξ ἆνειλε ο / λ / πονάς 

καλῶς ἡγήσονται χαὶ τί πειθαρχήσουσιν. 
ο μ : 5 ο η 

τοῦτον τον χρησμον 

Εἰσὶν ὁδοὶ δύο πλεῖστον ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀπέχουσαι, 

ἡ μὲν ἐλενθερίας ἐς τίµιον οἴκον ἄγονσα, 
ἡ δ᾽ ἐπὶ δουλείας πουντοῦ δόµιον ἡμερίοισι. 

Καὶ τὴν μὲν διά τ’ ἀνδροσύνης ἐρατῆς ϐ ὁμονοίας 

ἔστι περαν᾽ ἣν δὴ λαοῖς ἡγεῖσθε χέλενθον’ 

τὴν δὲ διὰ στνγερῆς ἔριδος καὶ ἀνάλκιδος ἄτης 

εἰαφικάνονσιν' τὴν δὴ πεφύλαξο μάλιστα. 

3) Τὸ δὲ χεφάλαιον ἦν ὅτι μεγίστην πρόνοιαν ποιητέον 

στὶν ὁμονοίας καὶ ἀνδρείας, ὡς διὰ μόνων τούτων τῆς 

ἐλευθερίας φυλ ἄττεσθαι δυναµένης; ὡς γωρὶς οὖθεν 

ὄφελος οὐδ) ἄλλο τῶν παρὰ τοῖς πολλοϊῖς ὑπειλημρ ένων 

ἀγαθὸν ἔχειν ἔτ έροις ὑπίκοον ὄντα" πάντα γὰρ τὰ 

τοιαῦτα τῶν πμ κν οὗ τῶν ὑποτεταγμένων ἐστίν" 

ὥςτ᾽ εἴπερ τις ἑαυτῷ βούλεται καὶ μὴ τοῖς ἄλλοις κπή: 

σασθαι τὰ ἀγαθά, πρῶτον ἐστι χατασκευαστέον τὴν 

ἐλευθερίαν. (4) Ἄμφ οτέρων δὲ ἐκέλευσε ποιεῖσθαι πρό- 

νοιαν, ὅτι θάτερα αὐτῶν χατ᾽ ἰδίαν οὐ δύναται τὸν πε- 

βιποιησάµενον ὠφελῆσαι" οὐδὲν γὰρ ὄφελος ἀνδρείους 

ὄντας στασιάζειν ἢ ὁμονοεῖν βεθπίως δοιλοὶ οὓς ὄντας. 

ω οσα 

οκ 

ΧΙ. Ταπία [8 Πυγειηςὶ γἱτέας, α{ 6Ππῃ Ώε]ρ]ος ρτο[Θοξπη 
μῇ5 γοτΣίρις Ῥγίμία αἡοοπία δέ [ας [εφηιέ οἰίαπι ἴι 
Ἔάο. ἄαε Τἱγ{. οἱ υἱέ. Ρ. 547] : 

γεηίς, ο Γοατρο, πεαπι 1π ορίππατη ἱεπρίαπι, 

1ον] ἀεοίε εαηοίδᾳαο ΟΙγπιρίσαταπι αοἵαπα Ιησο]ῖς. 

Απιρίσο αἰταπῃ {ε ἀθαπι ργτοπαπ/{θπι απ ἨΠΟΠΙΙΠΟΤΗ 

γογαπι ἀ4εΙπῃ {6 Ῥο[ῖα5 ]αάϊσο, ο Τγοµ1ρο. 

γοηί8δ απίαπι ρε[ίαπι Ῥοηαπῃ Ἱεσαπῃ τα(Ιοηεπα, 65ο Υ6το 

{ταάασπι 4 πα]6πι αἰῖα αγὴς ἵπ {αγτῖ» ηα]]α Παβίίατα εί. 

() Ἰάοπι αααπι ΡΥ{Πίαπη ἱπίέγγοδαξδςεί, απαγάπππαπα Ίεραπ 

Ιαίϊοπο 5ραγΗα(ϊ5 πιαχίπιε Ργο[αίαγας οβδεί, Ἱ]α νεο Γ6- 

εροπάοιαί : 5ἱ ραγίπι αἱ τοσίε Ἱππρεταταηί, ραγίῖπι αἱ ομθεά- 

τοη{ Ίοσο ςαποίατας ο55οί, Πίθγαπα δοἰδοϊίαίας εί, αποπαπι 

Ρασίο αἰΠ τασία Ἱπροταίατί, Ἰίεπιαπε αῖ ορεα(αατί ε55εηί. 

Τιαπῃ Υοτο ΡΥ {ία ου ογαἑ]αΠ1 εαΙάΙ : 

σιηί ἀς νἷο πιαχῖπιθ Ιηίογ 5ο ἀἱξξίία, 

αἰίογα αάἆ Ἠοποταρί]α Ηρετίαῖς Παριίασα]απα, 

αἰίοτα αά 5οτν{{αῖς νΙἰαπάαπι ἆοπιαπι πιοτία]ες ἀποῖί. 

Ἠ]απι ααἰάεπι επι Γογήἑαάϊπο απια)Ί]Ίαπε οοποοτάῖα 

Ἰηβϊςίογα Ἰ]σοί : Ώαο Ρορι]ος νγῖα ἀποῖίε : [ΕΡΡΙΠΙΠάΠΙ 

ἄ]ίογα Ὑογο Ῥεγ ἀθίοξίαπάαπι ἀἰδοογάϊαπι 1βπαναπιᾳαθ 

{οί : απο ἰα πιακίπιορθτε οᾶγείο. 

(3) Οπα5 ο ασ]! 5Πη]ᾶ οαξ, ΡιροίρΙπι οοποονάἰ {[ΟΓ- 

ειαάἰρίςααθ, δπά(πΙη. 9556 4εφογε, {πια παπα δἱ Πΐ5 πη]66 

τιΜιάρας Πθονίας γοἰποτί ροβδῖ, 5ἵπο αὐα η] 1. 6οτΙΠι 

ῥνοᾶρ»ί, 4 γι]δο Ρομᾶ αχἰςΗππαπίας, ἆπάπι ΠΕΠΙΡΘ αἰἰᾳαῖς 

αΠεπα ροἰοδία{ 5αρεςί; παπ]άπ6 ηῶο οηχαῖα Ιπρεγαπσπη, 

ΠΟΠ 5αρ]δοίογαπα δαΠ{ (παπιοῦγεΠ δἱ απῑς αγεί Ῥοηα α)Ρῖ, 

πο αἡῖς Ἰαῦστθ, Ιρετίαίεπα ἱππρτ]πηϊς 5ἱΡί οοπηραταβ!{. (4) 

Όιήαπο απίεπη υγ είμάογο αρεραί, απαπάοςἰάθπη 1ᾶ- 

τι ποιίνα Ρο 5ο 5οἷα /1γατε 5ΜπάΙοδΙΠΙ ευἱ Ροίεδί; πρ 

ομί(α ἱπίογοςί {ογίο5 556 Υίτο5, οἱ ἀῑδοογα[α 5ἳέ, πεαι6 ΤιΙΙ- 

δις Ργοῦθ5έ ἐπενῖ 6οΠΟΟΓΦΙ8ΠΗ Μπηαἶς. 

κ-κρρρανο ---ι 

ο νου 



ΒΕΙΙΟΤΤΑΙ ΤΙΡΗΙ ΥΠ. 

(6) Ὅτι ὁ αὐτὸς Λυχοῦργος ἤνεγκε χρησμὸν ἐκ Δελ- 
φῶν περὶ τῆς φιλαργυρίας τὸν ἐν παροιµίας μέρει µνη- 

{ μονευόμενον, 

Ἁ φιλοχρηµατία Σπάρταν ὀλεῖ, ἄλλο δὲ οὐδέν. 
Δὴ γὰρ ἀργνυρότοξος ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων 

χρυσοχόμης ἔχρη πίονος ἐξ ἀδύτου, 
ἄρχειν μὲν βουλῆς θεοτιµήτους βασιλΠας , 

οἷσι µέλει Σπάρτης ἱμερόεσσα πόλις, 
πρεσθυγενεῖς τε γέροντας, ἔπειτα δὲ δηµότας ἄνδρας 

εὐθείαις ῥήτραις ἀνταπαμειθομένους 

μυθεῖσθαί τε τὰ καλὰ χαὶ ἔρδειν πάντα δίχαια͵, 
μηδέ τι βονλεύειν τῆδε πόλει.... 

δήµον τε πλήθει νίκην καὶ κάρτος ἔπεσθαι: 
Φοῖθος γὰρ περὶ τῶν ὧδ᾽ ἀνέφηνε πόλει, 

(6) "Ὅτι τοὺς μὴ διαφυλάττοντας τὴν πρὸς τὸ θεῖον εὐ- 

σέθειαν πολὺ μᾶλλον μὴ τηρεῖν τὰ πρὸς τοὺς ἀνθρώ- 

πους δίχαια. 

(Εχο. ἂε Υἱπί. εἰ υΠῖ. ρ. 547.) (7) Ὅτι οἵ Λαχε- 
δαιµόνιοι τοῖς τοῦ Λυκούργου νόµοις ἐκ ταπεινῶν δυ- 

νατώτατοι ἐγένοντο τῶν Ἑλλήνων, τὴν δὲ ἡγεμονίαν 

διεφύλαξαν ἐπὶ ἔτη πλείω τῶν υ’. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκ 
τοῦ κατ ὀλίγον καταλύοντες ἕκαστον τῶν νοµίμων, καὶ 
πρὸς τρυφὴν χαὶ ῥαᾳθυμίαν ἀποχλίνοντες, ἔτι δὲ δια-- 

φθαρέντες νοµίσµατι χρῇσθαι καὶ πλούτους ἀθροίζειν, 

ἀπέβαλον τὴν ἡγεμονίαν. 

ΧΥ. (66ος. ΒΥΠοεΙΙ. ΟΠΙΟΠ. Ρ. 2602.) ΓΓενεαλο- 
γοῦσι δ) αὐτὸν (04/4ΠΠΠ) οὕτως, ὥς φησιν ὃ Διόδω- 
ρος, οἳ πολλοὶ τῶν συγγραφέων, ὧν εἷς καὶ Θεόπομπος" 

Κάρανος Φείδωνος τοῦ Ἀριστοδαμίδα τοῦ Μέροπος 
τοῦ Θεστίου τοῦ Κισσίου τοῦ Τημένου τοῦ Αριστομά- 
χου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου τοῦ Ἡρακλέους. Ἔνιοι 
δὲ ἄλλως, φησί, γενεαλογοῦαι, φάσχοντες εἶναι Κάρα- 

νον Ποίαντος τοῦ Κροίσου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Εδρυ- 

θιάδα τοῦ Δεθάλλου τοῦ Λαχάρους τοῦ Τημένου, ὃς 
χαὶ χατηλθεν εἰς Πελοπόννησον. 
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(5) Τάση Ἰμγοιήρις ουαοπ] απ Ώε]ρ]ῖς τοίμ]ίί 4ο ανα] (ία, 
απο Ροδίθα ἴπ ρυογοτρίαΠα ογαςίί : 

Αγαν]ία Δρατίατη ρονάδί, αῖαά η : 

Πα πιο πι Τη για :] 

Εἰουίπα αγόα αγροηίθο ρτοσ] Γεγῖοης τοχ, ΑΡροϊιο 
4αΡΙΟΟΠΙ15 τοδροπα1{ ἁῑν]ίο οχ αἁγίο : 

π{ Τη σοΗΦΙΠο ῥργαραπ{ 15 Ποποτα(ἶ τοσος, 
ααἴρας ον οδί ὁρατία τὴς απιαΠα, 

βταπάΦν]( ο 56Π65, πο ροδί 05 ροραἱατος γ]γὶ 
ἀἰτοσ(ἶδ δοη{οη (115 γοδροπάοη{ο5 

εἀϊδεοναπί Ποποδία οἱ το [αοαηί οπηηία,, 

ποιο οοηκ[απι ἀἆθηπί ον {ίαΙ (ρογηίοϊοδαπη)., 
Ῥορα ἀεπίφαο πα (απο (ὖπ δρα φἰἱς [οποια ἱ) ἄροθι- 

[παίαν ααἷά γῖπσοαε να]οαίσιο. 
δἷο οηίπῃ Ῥμα Ρις 4ο Ἰ]5 τους αγυί ργαεορί!. 

(6) Οἱ ρἱείαίοπα ισα ἀθΙπι πο τοποπέ, Ἡ Πιπ]ίο ΠπίπιΙς 

οβτοῖα ΙΠπίδυ Ἰοηίημας 5ογγαΠ{. 

(2) Παζσφαηιοπ απ απα Ἱορῖρις Τγοιτςὶ πἰοτοηέιν;, οχ ἵη- 
Πππῖς ονῖ ρο(εηεἰβεἰπηῖ γΟΟΓΗΠΙ εχδ(Πογιπέ, απηϊκηιιθ 
ΡΙήδ( απ αμα ἀπηρεη(ἶς [φἴπφοπ{ἱ9] ρηποϊραίαπη αταροῖα 
(επαεγαπ{. Ῥοδίπιοάνπα «απ ρα ]]αΓήπῃ βἱησι]ας Ίοσος |α0ο- 

{εοῖςδεηί, δε(θ αἆ Ἱάχήτη ας ἀθείάίαπι (γαηςέη]ἱδδοηί, 60Υ- 
ταρίσαο οωρὶςεεπί είίαπη πηοπεία {ῖ εί οοησογοηά!5 ορίρι5 

5ίμάθτοα, ριϊπαραία οχοϊἀσγιαηῖ. 

ΧΥ. ἄεποτῖς ζαγαπί βογίεπα, αἱ Ρἰοᾶσγας αἲξ, οπἱρίςτοΒ 

Ριεηίαπε, ἵπ ααἴρης θ[ἵαπα ΤΗΘΟΡΟΠΗΡΗ5, Ἱία ἀρδοτίριπί : ζ8- 

ταῦυς Ῥμάοπῖς, Αγδίοἀαπιίἆα», Μετορίς, Τ]ιοφίῖ, Οἱραῇ1, Το- 

πηοηῖ, ΑπίδίοπιασΗΙ, ΟΙεοδαοί, ΗΥΙΗ, Ηετοι]ῖ. ΑΠ αἰίου, 

Ιπαπίέ, 6εΠΙ5 τουθηδοή{, α[Πγηπαηίο5 Ο4ΓΠΙΠΙ 6556 Ῥώσ- 

15, Ογῶςί, Οοοάα!, Εππγρίαᾶα., Ώοβα] , Τιασιατῖς, Τοπιο- 

ηί, ααἲ ἵπ Ῥε]οροπήθδαπῃ ἀθδορπάθγ]{. 

σος ο νο --------- 

(Επδεῦ. 6Ἠτοῃ. Ρ. 169.) ΧΥΙ. [Μαεθάοπαπη Υ6- 
ϱο5.| Ῥοδί(παπη ΑΦΦΥΓΙΟΓΙΠΗ ορο5 οουγαθριηῖ, εχ- 
«ποίο βανάαπαρα!1Ιο γεσθ ΠΙΠΙΠΙΟ Αδδγτίς, Μασο- 
4οπΙΙΠΙ 56 ΤοπΙροΓα δἰδίαηί, Απίο ραπ ΟΙΥΠΙ- 
ρίαάσπα 6αγαπι5 τεί ασ(ἱγοπά εαρίἀα5 οορίας οχ 
Αγονίς αλϊδᾳπο ρανήρας Ῥε]οροηπορί εοηίγαχ!!{, 
αἴαιαο ἵπ Μασσεάοπαπα ῄηθς εχρεάΠΙοΠΕΠΗ 5αδοερί{. 
(9) Ἐαάεπι ἴεπιροδίαία Ῥε]]απι σεγεης ΟναβίαγΠα 
τοκ πι Πηηηλί δαΐδ. Πποπηίπαο Εοτάαί, ϐα- 
ταπῖ ορεπι Ἱπιρ]ογαν]ἰί ο οοπάΠίοπα, αἱ οἱ πηοάίαπη 
τορηί 5αἱ Ῥαγίεπι εοπεεάετοαῖ, τερας ΟνερίαΡΙπη 

οοπιροδ{{15. {αΤη Υ6εγο 4. 1πη Γεχ Ῥγοπηίδρα Γεοὶςδεῖ, 
τορίοποπι Π]απι Οαταπας ορηπατ, Γρίααα απηίς 
πρίηία ἀοπιπαίας ο5ἰ. (5) Ηαῖς ϱγαπάἶ Φἰαίο 60η- 
{οοῖο 5ιοσρδςίί Πα5 ποπιίπεο ΟΦπα5, γεσηαγΙσιαε 

απηῖς ἆποβις 4ο ἰσίπία. Γεϊπάο ΤγγίπΊπχας απηί6 
Ώρας επι αααἀντασίηία, Ῥοδΐοα Ρονάϊσοσας απηϊς 
αυαἀτασίπία ἀποβας. Ηἰο ργοίονεπά! γαρηί εαρἰά5 
Ιασαίίοπαεπι Ώοαἱρ/ος πιϊςί{. (4) Ταπι ραισίς νογρῖς 
Ιηίεγρος!{ί5 5αράΙ{ : τοσηαγίἰ55ο Ῥογάϊοσαπι αΠηΙ5 
οεἴο εἰ (ααἀγασίπία, αβ εο(ιοε ἀϊσηϊίαίοπι αἆ ΑΓ- 
σ6απῃ ἀενεηίδδο : άπαπι ’6σηο απης ἴγ]σίηία 1Π0- 

σπα ρογ[αποίαπα εχοερίῖ ΡΜΗρρις, εα]α5 γοσηαη- 

Π5 Παροπίαν απηϊ ἰπσίπία ἴγος. (6) Ἠπίο 5αοσθβςίί 
Αθγορᾶς απηῖ5 γ]σἰη{, ΝΤοχ Αεοῖας απηῖς οσἰοᾷςε- 
οἵ πι 5ορρίτο Ροβίιι5 οδί. Ροδΐοα Απηγηΐας απης 
πΟΥεπι επι απαάγασίηία. Εχκίπ Αἰεχαπάον απΠϊ8 
απαίίαον εἰ φπαἀνασ]ηία, Ηίης γορηαν ϊ Βεγάίεσας 
αηΠῖ5 γἱσὶπί ἀποβις. 
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ΧΥΠ. (Εχο. Υαἴϊεαπ. Ρ. 4.) Ὅτι Περδίκκας τὴν 
Φλ/ / οσο / 2 / { 5 

Ὠίαν βασιλείαν αὐξῆσαι βουλόμ.ενος ἠρώτησεν εἲς Δελ- 

φούς. Ἡ δὲ ἔφι φους. ε ἔφη, 

Ἔστι κράτος βασίλειον ἀγανοῖς Τημενίδαισι 

γαίης πλονυτοφόροιὀ’ δίδωσι γὰρ αἰγίοχος Ζεύς. 
Αλλ’ 1’ ἐπειγόμενος Βοττηίδα πρὸς πολύμηλον" ἐπειγόμενος Βοττηίδα πρὸς πολύμηλον 
ἔνθα δ᾽ ἂν ἀργικέρωτας ἴδῃς χιονώδεας αἶγας 
εὐνηθέντας ὕπνῳ, χείνης χθονὸς ἐν δαπέδοισι 
θῦε θεοῖς µαχάρεσσι χαὶ ἄστυ χτίζε πόληος. 

----ἷᾱ--- 

ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. 

1. (Εχο. ἀαγεί. εἰ νΙῖ. ῥ. 647.) “Ὅτι τῶν Ηλείων 
πολυανδρουµένων καὶ νομίμως πολιτευοµένων, ὑφορᾶ- 
σθαι τοὺς Λαχεδαιμονίους τὴν τούτων αὔξησιν, συγχαι- 

τασχευάσαι τὸν κοινὸν βίον, ἵν εἰρήνης ἀπολαύοντες 

µηδεμίαν ἔχωσιν ἐμπειρίαν τῶν κατὰ πόλεμον ἔργων. 
ο”. Ἀ / 3 λ ο» ο ος ὰ / - ας 

Καὶ καθιέρωσαν οι τῷ θεῷ, πω ομμανσων σχε 
ο / ” 7 Δ 3 -ω τ--/ 

δὸν ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. (5) Μαι οὔτε ἐπὶ τῆς Ξέρ- 
ἕ / / 2 ο. / ο πν 
ἔου στρατείας συνεστράτευσαν, ἀλλὰ ἀφείθησαν διὰ τὸ 

ἐπιμελεῖσθαι τῆς τοῦ θεοῦ τιμῆς, ἔτι δε καὶ χατ᾽ ἰδίαν 
- ου ο» Ύέσι / 3 / / 39 3 λ 

ἐν τοῖς τῶν Ελλήνων ἐμφυλίοις πολέμοις οὖδεὶς αὐτοὺς 
/ ὃ Α μ / ν) ωχ λ λ / 

παρηνώχλει διὰ τὸ πάντας τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν 
/ 9 τα λ 3 / τς η] νὰ . 

σπεύδειν ἵερὰν χαὶ ἄσυλον φυλάττειν. Ὕστερον δὲ πολ- 

λαῖς γενεαῖς καὶ συστρατεῦσαι τούτους καὶ 

µους ἐπανελέσθαι. 
: ο μμ ος ὡς 

(Εχο. Υαἰῑο. ρ. 4.) (3) “Οτι οἱ Ἠλεῖοι τῶν κοινῶν 
- / .ν 

πολέμων οὐ μετεῖχον καὶ γὰρ ὅτε Ξέρξης ταῖς τοσαύ- 

ταις μυριάσιν ἐστράτευσεν ἐπὶ τοὺς Ἓλληνας, ἀφείθη- 

σαν ὑπὸ τῶν συμμάχων τῆς στρατείας, προςταξάντων 

τῶν ἠγεμόνων πλεῖον αὐτοὺς ποιήσειν, ἐὰν ἐπιμελῶν- 
ται τῆς τῶν θεῶν τιμῆς. 

: κ ι 
Π. (Εχο. Υαϊϊσαη. Ρ. 4.) Καὶ μη συγχωρηθείσης 

μηδὲ λαθραίας συμπλοχκῆς πρὸς ἄνδρα: μιηδένα γὰρ 

οὕτω παραφρονήσειν, ὥστε ἐφημέρου χάριν ἡδονης τὰ 

µαχαριζόμενα τοῦ βίου παντὸς ἀντικαταλλάξασθαι, 

ΠΠ. (Εχο. ἀε Υπ. οἳ νϊτ. Ρ. 547.) 
5 2 5 δλ ο / μας 8 0: 
ἔκτευεντων» Επειοη του 700νου προιον τος ηνορω ησαν, 

0 ’ 

Οτι τούτων 

ο 3/᾿ / λ [ή Δ 

πολὺ διέφερον τῶν ἄλλων κάλλει καὶ ῥώμῃ. Διὸ καὶ 
ἃά Ξ / / 2 ο/ Ν 

πᾶσι τοῖς ποιμνίοις ἀσφάλειαν παρείγοντο, ῥᾳδίως τοὺς 
/ εά λ Ν λ 

ληστεύειν εἰωθότας ἀποχρουόμενοι, καὶ πολλοὺς μὲν 
η τω ςἃ / / οἲ Ἡ ο 

ἄναιροῦντες τῶν ἐπιτιθεμένων., ἐνίους δὲ καὶ ζῶντας 
2 Ν αλ οω ; 

συλλαμθάνοντες. ({5) Χωρὶς δὲ τῆς ἐν τούτῳ Φιλοτι- 
/ σω 4 -ρ / ου .--. ο 

μίας ὑπῖρχον ἅπασι τοις πλησίον νομεῦσι προσφιλεις; 
- ι / ΔΝ Ν ο-ω / / 

ταῖς τε ὁμιλίαις συνόντες καὶ τὸν ἑαυτῶν τροπον µέ- 
ι Ρ] ον Ν 

Διο τριον καὶ χοινὸν τοῖς δεοµένοις ἀναδεικνύντες. 

καὶ τῆς πάντων ἀσφαλείας ἐν τούτοις χειμένης, οἳ 

πλεΐῖστοι τούτοις ὑπετάττοντο καὶ τὸ παραγγελλόμενον 

ἐποίουν συντρέχοντες εἰς οὓς προςτάξαιεν τόπους. 

ΙΝ. (Έχο. Υαϊῑσαν. Ρ. 5.) "Ὅτι ὀρνιθευομένων 
Ῥέμου καὶ Ῥωμύλου περὶ ὀϊκισμοῦ πόλεως, " καὶ ἐκ 
τῶν δεξιῶν μερῶν διοσηµίαν γενέσθαι, φασὶ χαταπλα- 

ο 

γέντα τὸν Ῥέμον ἐπιφθεγξάμενον εἰπεῖν τῷ ἀδελφῷ 
Γι . τν 

| ι 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΙΟΡΙΙ 

ΧΥΠ. Ῥενάίοσας τορηῖ καὶ ααροπάϊ ουρίάας, πηϊκῖς ααἱ 
ῬγΙαπα ΡεἱρΗῖ5 οοπθυ]θγοη{. Ηαρο νογο δἷο ταδρομα1έ : 

δίαί τορία Ῥοίερία» Ῥγασ]ανῖς Τεπηρηϊ Ρορίοτῖς ἱΠαρρίίου, 
{1ογαςϊ 8ΗΡΟΥ γερίοηθ: 8ἱο οΠηἵπῃ οοποσα1ί ὥσὶάστη ἵεηπρης 
Τα νεγο ρογρο [οδίίπα5 ἵη Ῥο[οἶάσπη σγοσῖριις αραπάαπ ση : 
ΗΡΙ αρ! πΙάῑς οογηίρς γ]ά6ΡΙ5 πΊγθΟ5 64ΡΓΟΒ 
ἀογπιϊρηίος, ο]α5 (ου γο 1η 5010 

εαθγαπι [ας 415 Ροα15, αγρίδᾳαο αγοθπῃ βίαἰαο. 

ΙΙ. -- 

11ΡΗΒΙ ΟΟΤΑΥΙ ΒΕΙΙΟΟΙ 4. 

1. Οὐπ1 Ε]αεῖ Ἱανοπίπίο αριπάατοηί, ας Τουρ] Ισαι 

 μαβοτονί τοσίε εοηςΕπίαπα, ΤιασοςδαΠποπῖϊ ΙΠΟΥΘΠΙΘΠ{ΙΠΩ 60- 

| 
Γταπη γερά, ορεΓαπῃ ἀθάοταπέ, α{ 5αογοβαηο(ῖ Θ85οΗΜ, αιο 

Γ1ῃ Ῥαθθ ἀθρεηίος, πη]]αιη το πηΠατῖς ρογϊἶαπα αβογρης. 
Ἱίαφαο οοηδεη(Ιεη{{ρα5 ους ἀτῶσῖς οπηηῖρις Ί]ος α1ονὶ ο0η- 
δεοταγετυηί. (9) Νεσας, 4π1Π1 Χργχες ἴπ αγοροίαπη Ἱγγηρίς- 
5ο{, πηϊ]ίο5 οοηίαιΓ6 5η{ ὁοαοί1, δρᾷ μέροίο }ογῖς 5αζογᾶο- 

{65 Παάοταηαε οαΓαίοτθς, ΙΠΙΠΊΠΠΕΡ {πθγΠ{. Νας 5ος ἵῃ 

οἰνηίρας ἄγαοοΓαπα Ῥε]]15 ΠεΠ]ο οἱ πΠ(ΠαΠΗ πιο]εβίίαπη {8- 

{888616 δρα, ααάπα απ]γοεγαὶ Που απα τορίοπεῖη ας οἶνῖ- 

{αΐίοηι Φασγοδαηοίαπα οἱ Ἰηνίο]αβί]οπα ομδίοδίτε δἰαάσγοη : 

56ἆ δρβεου(ἶ5 (επρουίρας Ε]6ί 6μάΠη δια δροηίθ 1ρδί Ρο]]α 

5ΙΙ506ΡεΓ6. 

(9) Εἰαί ἵπ οοηηληηῖριις οἰν]ίαίανα Ῥο]]15 ἵη ρατίεπι ορθ- 

118 ηΟΠ γοσαραπίαν. Ναπι ο απι απ. Χθγχας οί πα ρας 

Ιιο(ηΙη Πα αχρεά{Ποπεπῃ Γοοῖί αἀνοιδιας ἄγῶς08, Η1 ΙΠΙΠΙΙΠΘΕ 

6556 η] α δοοἳΐς Ῥογηηϊδαί 5απέ, απῖα ἀπσςς ορπςαογυηί 

Ρ]α5 605 [αοίατος., ἳ 4ῑῑ5 Ιοπογαμά15 Υγασατοπί. 

Ἡ. Νου 6οπεθδςα πε οἸαπάσθίπα ααἰάθπα οἵ1ΠΙ γΥἱτο 6οη- 

5ιίά]μα. Νοπ]ΙΠδΠα οηἵπα ἰαπίορεΓο ΙΠδάΠΙΙΠΙ {ογ6 , τί 61Π1 

υνουί νο]αρία(ο {οῦἵα5 υ {ία (ο οἰ(αίαιη οοπηπιπίατοί. [Ώ6 ρᾷ- 

5 Ἱη{6]]Ισοτάπη Ὑοξία]ϊς 5εαργανὶ 5ο Ρραβ5ο».] 

ΗΤ. Βοπια]ή5 ας Ἱοπιας ᾖαίο5 1η αγαο οχροδήῖ, σασπι 

Ῥτοργθςδα οία[]ς αἀο]ογίδδεπί, Ραομίαάϊπε ας τοβοΓε 

παπι αάπαρας εαἱς ργαςΠίγιηί. Πίασαμα οπή ρης 5) 6- 

εῖρας 5οουγΠαίοῦα ρυαδίαραπί, απαπ] 165 εί αὐασίογες {α- 

αῑα τορθ]στοηέ, ρατηαιιο 605 ργεσῖρις Ιηδίάϊαπίας Ιπίθγῇ. 

οθγομί, ραγα νῖνο ορπιρτομεπάσγουί. (2) Λο ριαίοι 

μαπο {ου ἡμαάϊπῖς σ]ουίαπα, οπηπίριΙ5 γἰζμίς ραδίοπίυας εγαπί 

οαι]ςθΙη!, {απ ο) σταἶαπα Ἱπ [απλΠατίριις οοι]οφυ1ΐ5, ατα 

οὗ πιοάοτγαίοπαπα ας οοπηἰαίοπη, αὔαπι οπηπίρα5 αἡααηίρας 

οχ]ροαμαπ{. ΟΠ ΑΠΙΟΡΓΕΠΙ αασά οοπηπηαΠ{5 ΟΠΙΠΙΠΠΙ 5οοΠ(α5 

η 15 δίία ομ5αί, μΙογίαπο 56 Ηἶ5 π1ίγο θαμ]ἱοϊεραηί, ἀῑσίο- 

αασο απά[επίος οναηί, οί απο ΙΙ Πππρονανίδδεπϊ ϱοΠΥ6πΙθ- 

ραπ, 

ΙΥ. Ἡσοπιο αο Ποπιπ]ο αὐδρίοία οὗ, εοπάεπάαΠ αὐΏ6Ών 

οαρίοπΗβις, «ΠΠ οδίοηίΙΠι ἃ ἀοχίνα ρατίο αοοϊἰάἰδεεί, 

αἰπηί Ἡσπωσα Ρο δίπροΓα οχο]αμιαηίειη ἀῑκίσδο (αἱ πῖ, {ους 



ΜΕΙΗΟΌΙΑΟ ΤΙΡΒΙ ΥΠ. 

ὅτι ἐν ταύτη τῇ πόλει πολλάκις ἐπαριστέροις βουλεύ- 
; ν / , -- π 

µασιν ἐπιδέξιος ἀχολουθήσει τύχη” προπετῶς γὰρ αὐ- 

τοῦ τὸν ἄγγελον ἀποστείλαντος καὶ τὸ καθ’ αὑτὸν µέ- 
ρος ὅλως ἡμαρτηχότος ὑπὸ ταὐτομάτου διωρθῶσθαι τὴν 
ἄγνοιαν. 

(5) Ὅτι ὃ Ῥωμύλος κτίζων τὴν Ῥώμηντάφρον πε- 

ριέόαλε τῷ Παλατίῳ κατὰ σπουδήν, µή τινες τῶν πε- 
/ 3 ο ο / : / ε] . λ / [- 

ριοίκων ἐπιθάλωνται κωλύειν αὐτοῦ τὴν προαίρεσιν. 0 
δὲ Ῥέμος βαρέως φέρων ἐπὶ τῷ διεσφάλθαι τῶν πρω-- µος βαρέως φερ Ὁ διεσφάλθα ρ 

-ω ς ο. / .. ο 

τείων, φθονῶν δὲ τῆς εὐτυχίας τῷ ἀδελφῷ , προσιὼν 

τοῖς ἐργαζομένοις ἐθλασφήμει: ἀπεφήνατο γὰρ στενὴν 

εἶναι τὴν τάφρον, καὶ ἐπισφαλὴ ἔσεσθαι τὴν πόλιν, τῶν 
ν ροε ο/ ΑΑ) ς [ών / 9 « ολ 

πολεμίων ῥαδίως αὐτὴν ὑπερθαινόντων. (8) δὲ 
« σ ος / ψ ον μα ν , 
Ῥωμύλος ὠργισμένος ἔφη, Παραγγελῶ πᾶσι τοῖς πολί- 

Ηάλιν 

ὁ Ῥέμος τοῖς ἐργαζομένοις ὀνειδίζων ἔφη στενὴν χατα- ὃ ᾿Ῥέμος τοῖς ἐργαζομένοις ἔφη στενὴ 

3 ’ λ ς / 3 -ω 
ταις αμύνασθαι τον ὑπερθαίνειν Επιγειρουυτα. 

/ ν / δρ κο Ν Π 6. Δ 
σχευάζειν τὴν τάφρον’ εὐχερῶς γὰρ ὑπερθήσεαθαι τοὺς 
πολεµίους' καὶ γὰρ αὐτὸς ῥαδίως τοῦτο πράξει καὶ 

ἅμα ταῦτα λέγων ὑπερήλατο. (4) Ἡν δέ τις Κέλε- 
τ) κ. ὁ / Ας ο [ 31). ! ] 

ρος, εἷς τῶν ἐργαζομένων, ὃς ὑπολαθὼν, Εγὼ δε, φησὶν, 

ἀμυνοῦμαι τὸν ὑπερπηδῶντα κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ 
βασιλέως, καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἀνέτεινε τὸ σχαφεῖον 

καὶ πατάξας τὴν χεφαλὴν ἀπέχτεινε τὸν Ῥέμον. 
(Τ7εί1. 50Πο]. αἆ Έχασος. Τ]αἆ. ρ. 1441, 91.) (6) 

Περὶ Ῥωμύλου καὶ Ῥέμου Διονύσιος ὁ Ἁλικαρνασεὺς 

ἱστορεῖ, Δίων τε καὶ Διόδωρος. 
. : σ 

γ. (Έχο. ἀᾳ γἱγί. οἱ γΙῖ. Ρ. 548.) "Οτι Πολυχάρη 
/ / Δ / μα] ΄ ϱ 

Μεσσήνιον πλούτῳ καὶ Ὑένει διαφέροντα συνθέσθαι 
ο» νά / μ Μ ν' / [ο 3 

ἀγελῶν κοινωνίαν πρὸς Εὐαιφνον Σπαρτιάτην. Ὃν εἰς 

ἐπιμέλειαν χαὶ φυλακὴν παραλαθόντα τάς τε ἀγέλας 

καὶ τοὺς νομεῖς ἐπιχειρῆσαι μὲν πλεονεχτεῖν, καταφανἩ 
αλ / / Δ Ε] / ο 

δὲ γενέσθαι. (5) Πωλήσαντα γὰρ ἐμπόροις τῶν τε 

βοῶν καὶ τῶν νοµέων τινὰς ἐπ᾽ ἐξαγωγῇ, προςποιηθῆ-- 

ναι τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν ὑπὸ ληστῶν γεγονέναι βιαίων. 

Τοὺς δὲ ἐμπόρους εἰς Σικελίαν πλέοντας χοµίζεσθαι 

παρὰ τὴν Πελοπόννησον" γενομένου δὲ γειμῶνος, προς- 
ορµισθῆναι τῇ γη, καὶ τοὺς νομεῖς νυκτὸς ἀποθάντας 

διαδρᾶναι τῇ τῶν τόπων ἐμπειρίᾳ πιστεύσαντας. (3) 
Παραγενηθέντων δὲ αὐτῶν εἰς Μεσσήνην, καὶ τῷ κυ- 

/ ο ν  χ ΑΔ / 
ρίῳ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν εἰπόντων, τὸν Πολυχάρη 

τούτους μὲν χρύψαι, τὸν δὲ κοινωνὸν ἐκ τῆς Σπάρτης 
µεταπέμψασθαι. 
λέγοντος τῶν νοµέων τοὺς μὲν ὑπὸ ληστῶν ἀφηρπάσθαι, 

ζ 6 2 ΛΙ Ρ] -ω Ν 

(4) Διαθεθαιουμένου δὲ αὐτοῦ καὶ 

Ν λ / »΄ / / Ν 

τοὺς δὲ τετελευτηχέναι, τὸν Πολυχάρη προάγειν τοὺς 
ο ΑΔ 3 / Δ ἍἩ . ον λ 

ἄνδρας. Οὓς ἰδόντα τὸν Εὔαιφνον καταπλαγῆναι, χαὶ 
” . ο λ 

φανερῶς ἐλεγχόμενον τραπῆναι πρὸς ὀέησιν, χαὶ τάς τε 
-ω / / κω / 

βοῦς ἀποχαταστήσειν ἐπαγγελέσθαι καὶ πᾶσαν προέσθαι 
Δ -. Ἅ) λ κ / 

φωνὴν εἲς τὸ σωθῆναι. (5) Τον δὲ Πολυχάρη ἐντρα- 
/ -ω 

πέντα τὴν ξενίαν χρύψαι τὴν πρᾶξιν, καὶ τὸν υἱὸν συν- 
. -ω. - -” / 

αποστεῖλαι τῷ Σπαρτιάτη πρὸς τὸ τυχεῖν τῶν δικαίων. 
Τῦ ΔΑ λ ο 3 : -. 3 ς { ( / 2 

«ὔαιφνον δὲ καϊιτῶν ἐπαγγελιῶν ἐπιλαθέσθαι τὸν τε εἷς 
/ 9 - 

Ὑπάρτην συνεκπεμφθέντα νεανίσχον ἀνελεῖν. (6) Οὗ 
/ µ . ο οἳ ’ 3 

συντελεσθέντος τὸν Πολυγ άρη ὡς ἐπὶ τηλικούτοις ἄνο-- 
/ 3 . " 9 ψ 2Υ - λ αλ 

μ.ημασιν αγανακτειν και τον αιτιον εξαιτειν. Τοὺς ος 

59 

{Τη Ἰαο πχΏο 5Ώρο ο θἰμ]δίτῖς οοπα[Η]ς ἀθχίοι ονοηίις αι) 
5επα{)ς ΠΠ 611πὰ Ἠοπηπ]ας {πιο ΠΠ ΠάΠΙ πη]ρίςοοί, 
ἃ0 1ρ56 Ρο 6ηᾶ Ραγίο ΡΓΟΙ5Η5 ογγ8856{, 6ΡΟΠίάΠΕΟ οπδι ἵῃ- 
βοἱαιη οοτηθὶ, 

(9) Ποπια]α5 Τομιαπα οοπάσης. {ωβδαπι Ῥα]αίίο οἰγουπιάιι- 
οργο [ο μαγ{έ, πο φαἱς βπΙηχας οοη Φα οἶ]ς ἀῑδίαγρανο 
ηἰ(ογείαν. Ππ{εία Πεηλης α,στο Γογ6ῃ5 5ο ρηϊηιαία ἀερι]- 
δη, βαἰίκαμο 5ιοζρδεῖρη5 πνίάθης, Ργορα αἀδίαης οΡο- 
τα. ππαἰεά[οεῦαί, [ο9δᾶπι. αποιςίαια ἀἰοίαης, ἱάδοφια 
ΠΤΡΕΠὰ Ἱπίπίαπα [οτα, απία [0βδαπ1. οδίος [αοί]ο οβςοη{ νιι- 

ρετα(αν. (ϱ) αμα Ιπάίρησης Μομημ]α5, Μαπάαρο, πασ]τ, 

ουποῖς οἴνίρις, αἱ ἵπ 6η απἰπιαά νογιαπί, απὶ Ἠαης ἴναμς- 

του 1είι. Έσοα απίεπα Ἠθπιας ΠίογΙπη οροταπ]5 οοηγ{ίαης 
ἁηβηςίαπα {0884ΠΗ Ραναν] ἀἰοσθαί, πα Πο Πασοίίο 0- 

δίο5 (γαπςιηΙ{ογοηί; ΠάΠΗ 56 αποσιο 14 (αοἵ]ε αοΜΙγάΠΙ; ἄΐάιια 

5 ἀῑείΐ5, ναί. (4) ΙΙ ππα5 ο ορπιοηίανῃς, 661 πυ- 

ηΙΠθ, Αίάιε πο, αἲί, (Γαη5ργθδδΙΠα 4ο τερῖς πιαπζαίο ῥιι» 

παπα εί οπῃ ν6ιβο Πβοποεπ Ἱπίοπάθης ΡΟΓΟΙΦΡΙΠΙ ἵπ ϱ- 

ΡΙία Ἠοππαπα οσοἰά1ί. 

(5) Ώο Ποπλι]ο εί Βομιο Ὠἱοηγδίας ἨαΙοαγηαςκοηςῖς ΠαΓ- 

τας, Ρίο οί Ρἱοάστας. 

Υ. Ρο]γεµμαγες Μεδεοπία5, ΥΙ σοµεΓο ομίριδαιο Ποτθης, 

ο Επ ΡΗΠΟ βρανΙαία συοσΙΠα οο ηλ Π{α{είη ρασίας ο5{. 

Ουἳ, απὔΠη ϱτδΡΙΠΙ ρα5{ΟΓΗΠΠΙ{Π6 ου ΓαΠΙ ας ομ5δίοΚἴαπα 51ς- 

οορϊ»δεί, οαρἰάϊπο Μαβεπά{ εχατεῖί : δε [ας Πας δίαξἴπῃ 

ἀοίοοία οςἰ.. (9) Ναπα ααάπῃ Ώογες α]ααοί ου Ραβιι]οίς γοιι- 

ἀῑάϊδδεί πιογσαἰογίρια5 εχροτίαπἀος, Πηχϊδδείσπο α Ιαἰγοπῖρας 

Ρα: γίπα αὐάποίος 6556, {οτία ογοηῖί, πί πιεγσαίογϱ5 5οοΠάάΠα 

Ῥο]οροπποβί ογαΠῃ {π Ρἰοίαπα παγἰσαηίες, οοογία 5αΡ1{ο {6η]- 

Ρορίαίαἴἶπ {ογγατη ο]ἱοστοπίγ. Ταπα Ῥαα]οί, ποσία οεχδζθηδίοηα 

{ασία, [Τοιῖ ΙούοτΗΠα ρο]]α απ/ασαγΠ{. (3) ΩαΙπιήμθ Μος- 

Φ6ΠΕΠ. ἀθ]α(1 ΤΘ ΟΙΊΠΘΗΙ ἀοππίπο αρογιΐςδεπί, Ρο]γόματος 

οσσμ]ίαῖς ραδίονίρα» ΕάσρΗΠΙΠΙ Τιασεάπιοπα αγοθςΣ]νΙ. 

(4) Οαἵ αὐ σπα. ἀε]ειαγεί α[Πγιπαγείαιιε ραδίοτος5 ραπ α ]4- 

ἠοπίβς αΏάποίοδ ΡαΤ{1Π1 ο06ἶδο5 6586, δἰαπι Ῥο]γο]αγος 

Ἠοιπίπος {η ππθά πα ῥνοάαχΗ. ΟΠοΡάὰ. αἀδρεσία ομβίπρο- 

(αοίας οἱ αρογίϊδδίππο εοηγἰοίας Ἐπαρήηηιας αᾱ τους {ο 

οοηγοτΗί, Ῥογθδάιο ΟΠΩΠΕΡ τοδΠ{ΙΤΗΠΗ 56 ρο]1οῖίας οί, 

πιροίταπάα γοπία εααδα πΙμΙ] ποῃ. ἀῑόοη». (5) Παφαο Ρο]γ- 

οἱιαγος., Ἱοδρίαἱ τογογοη/ία ἀποία5, [αοίαπα τοἰἰοέ, ΕΙ απι- 

ας 5αΠΠ1 αἆ τος ΓθοµροΓαηάα5 παπα ουΠα ΕπῶρΙΠο 1αοοάᾶ)- 

ΠΙΟΠΟΙΗ ΠΙΙ5. Ὑοταπα ΕΙπΡΙΠΗΣ, ΠΓΟΠΙΙΡΝΟΓΗΠΙ ο] 15 

αἀρ]οδορπίσιη , απὶ βρατίαπι ουπα οοιηΙαίας ογαί, Ἱπίαγ[οο]ί. 

(6) Φιο 5ορ]ειο οοπηποίΗς ΡοΙγοΠαΓος, ΤΕΙΠΑ οἳρ 4ῑς 5ἱΡΙ ἃ 

δρανίαπῖς ποχα ἀοάί ροξ(π]αγί. 5οἆ Τ,αοράαπιοΠ!! ο]115 Ρ0- 
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Λακεδαιμονίους τούτῳ μὴ προςέχειν, τὸν δὲ υἱὸν Εὺ- 

μίφνου μετ ἐπιστολῆς ο Μεσσήνην ἀποστεῖλαι δηλοῦντα 

ξιότι Πολυχάρης εἷς Σ Σπάρτην κατηγορείτω περι ὧν 

ἔπαθεν ἐπί τε τῶν ἐφόρων καὶ τῶν βασιλέων. Τὸν δὲ 

Πολυχγάρη τυχόντα τῶν ἴσων τὀν τε νεανίσχον ἀνελεῖν 

καὶ τὴν πόλιν ῥυσιάζειν. 

πι (Ώχο, γαἰΐσαν. Ρ. 6.) Ὅτι τῶν χυνῶν ὦρυο- 

μένων χαὶ τῶν Μεσσηνίων ἀπελπιζόντων πο) τις 

τῶν πρεσθυτέρων παρεκάλει τὰ πλήθη μὴ προσέχειν 

τοῖς μάντεσι σχεδιάζουσι’ καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν ἰδίων 

βίων αὐτοὺς πλείστοις ἆ ἁμαρτήι μασι περιπίπτειν, ὡς μ, μὴ 

δυναµένους προϊδέσθαι τὸ μέλλον, καὶ νὺν ὑπὲρ ὧν 

εἰκὸς μόνους τοὺς θεοὺς γινώσχειν ἀδυνατεῖν ἀνθρώπους 

(5) Παρεκελεύετο οὖν πέμπειν εἷς 

Ἐκ τοῦ 
ὄντας ἐπίστασθαι. 

Δελφούς. Ἡ δὲ Πυθία ἀνεῖλεν οὕτως" 

Αἰπυτιδῶν Ύένους θὔσαι χόρην τὴν ποκοῦσαγι ἐὰν δὲ ἡ 

αρα. ἄδυνατη παθοσιοθηναι, θὔσαι τότε παρθένον 

τὴν τοῦ διδόντος ἑκουσίως ἐκ τοῦ αὑτοῦ Ὑόνους: χαὶ 

ταῦτα πράξαντες ἕξετε νίχην τοῦ πολέμου καὶ κράτος. 

(8 ) Οὐδεμιᾶς Ίὰρ τιμῆς τ έγεθος ἶ ἰσόῤῥοπον ἐφαίνετο τοις 

οσα πρὸς τὴν τῶν τέχνων σωτηβίαν, ἀλλ ἅμα μὲν 

ὃ τῆς συγγενείας ἔλεος ἑκάστῳ ὑπεδύετο πβὸ ὀφθαλμων 

Ἰαμόάνοντι τὴν σφαγήν, ἅμα δὲ ἐνετρέπετο προδότης 

Ἰενέσθαι τέχνου πρὸς ὁμολογούμενον ὄλεθρον. 

ΥΠ. (Έχο. γαἴῖς. ρ. 6. ) Ἡροέπιπτεν εἰς ἀνάζξια 

τῆς περὶ αὐτὸν δόξης ἁμαρτήμ ματα: δεινὸς γὰρ ὁ ἔρως 

ολ τοὺς νέους, καὶ μάλιστα τοὺς ο ο ν. 

ἐπὶ τῇ τοῦ σώματος ῥώμη. Διὸ καὶ παρειςήγαγον οἵ 

παλαιοὶ τῶν μυθογράφων τὸν ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀνίκητον 

Ἡραχλέα ὑπὸ τῆς τούτου βυνάμεως νιχώμενον. 

ΥΠΙ. (Ώχο. ἆς Υἱπί, οἱ γἱῖ. Ρ. 648:549.) Ὅτι 

Ἀρχίας ὁ Κορίνθιος ἐραστὴς ὢν ο βνός τὸ μὲν 

πρῶτον προσξπεμπέ τινα τῷ παιδί 5 θαυμαστὰς ἔπαγ- 

γελίας ποιούµενος: οὗ δυνάµενος δὲ αὐτὸν ἀναλαθεῖν 

παρὰ τὴν τοῦ πατρὸς χαλοκαγαθίαν χαὶ τὴν αὐτοῦ 

τοῦ παιδὸς ο ον Ἴθροισε τῶν συνήθων τοὺς 

πλείστους, ὡς βιασόµενος τὸν ἓν γάριτι καὶ δεήσει μὴ 

ὑπαχούοντα. (2 Ἰ Τέλος δὲ μεθυσθεὶς | μετὰ τῶν συµ.- 

παρακληθέντων ἐπὶ τοσοῦτον ἀνοίας «προέπεσεν ὑπὸ 

τοῦ πάθους, ὥςτε εἰς τὴν οἰχίαν ἐμπεσὼν τοῦ Μελίσσου 

τὸν παῖδα βιαίως ἀπήγαγεν. { 3) Ἄντεχομένου δὲ τοῦ 

πατρὸς χαὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὴν οἴχίαν, παρ ἀμ- 

φοτέροις φιλοπιμίας βιαιοτέρας ναι: ἔνης ἕ ἔλαθεν ὁ ὁπαῖς 

ἐν ταῖς γερσὶ τῶν ἀντεχομένων ἀφεὶς τὴν Ψυγήν' ὥστε 

τὸ παράδοξον τῆς πραξ ἔεως ἀναλ ο. οµένους ἐλεεῖν ἅμα 

τὴν το παθόντος συμφορὰν χαὶ θαυμάζειν τὴν τῆς 

ᾷ ) τρ γὰρ ὁ παὶς τῆς αὐτῆς 

ἐκείνης ἔτυχε προςηγορίας, τούτῳ τὴν μοίαν τοῦ βίου 

τύχης περιπέτε ταν. 

λ Εά σα / ζ: δι οω {λ ἊἎ 

καταστροφὴν ἔσχεν, ἕκατέρων ὑπὸ τῶν μάλιστα ἂν 
Β οω ο : / / / 

βοηθησάντων τοῦ ζην παραπλησίῳ τρόπῳ στερηθέν- 

των. 

ΙΧ. Ὅτι Ἀγαθοχλῆς ἐπιστάτης αἱρεθεὶς τῆς περὶ 
ο τω / Δ / ο 

τὸν νεὼν τΏς Αθηνᾶς ατα, τοὺς καλλίστους τῶν 

τεμνοµένων λίθων ἐπιλεγόμενος τὴν μὲν δαπάνην ἐκ 

ΡΙΟΡΟΒΗΙ ΡΙΟΡΙΙ 

βιι]α(ἶς ΠΗΙΠΙΠΊ6 ΤΟΠ οοπηπηοᾶαπίο5, Παπ Ἐιωρ]πί ου Πα 
Πίαγίς Μοδδοπεη παϊδογαηί, απἱρας Παρέραπί αἱ Ῥο]γομα- 

65 1αοράᾶ"ΠΠΟΠΘ αἀθςδοί, αγβί(γίο 6ΡΙΙΟΡΟΓΙΠΙ 4 ορια 
115 δη τουυροΓααγας, Ρο]γομανες γετο, απαπι απο 

Ίαγα Τοπ 54Η ΤΘΟΙΡΟΕΤΑΤΕ (011) Ρο55εί, αἀο]αβορῃίοιι Ἱη- 

(ον[οσΙι, οί ρα οἶγίρας, 4π08έΠΠάθ «Ἄρεια ροίΐρταί, 

ΠΠ 1Π]οο]{. 

ΥΠ. Οαπίριας {]δίο υΠπ]αΠήρΗ5, αίαπο οὗ 14 Μοαβδοπ]ϊς 

ΔΠΙΠΊΟ5 ἀθδροπάθηΙρα5, ῥγορτθδδιΙ5 ἴπ πιαάίαπα δεηίοι σἱ- 

4απι ρορυ]αιὴ Ἰονίαραίαν, πο ναῦβας ἱπαπία Ιοᾳπομρς αιι- 

πο ργῶβρειθηί; ΠαΠη αἱ 1ή γἱία ργϊγαία αἆ ναγ105 610169 905 

Ρνογήθγο τες Γη{αγᾶς Ποη ΡΓΠΟΡΟΘΠΙ6Ε5, ἨπθεσΠο πιπό Πθυῖ 

Ρ0556, τί Ποιηίηες 50Γ6Η{, σιια» 1η 5οἱα 4θογΙΠΏ ο0ΡΗΙΙΟΠΕ 

Ροδίία οβδοηί. (2) Ιβίίαν αποίος οιαί ῬΏε]ρ]ος π{οπᾶ!, 

10ί ΡΥ{ἰ]α 5ἰο οἰοοπία οδί: » Ἐκ 41ΡΥΠάαΓΙΙΠ ΘΕΠΟΓΥΘ Ίπῃ- 

ηιο]θίη ριο]]ά πα ϊνοι. Ωποᾶςί οτί ἀποία 5ασπβοῖο οἵ- 

{ου πα] ροίοξ, από ςαστΠοσδί νίτσο, 4παΠΙ δροη/ο αῖ- 

ααἱ5 4 518 ΦΜγρο βἰδίαί. Ηἶ5 Ρενασ(ίς γἱείονῖα Ῥε]]ίσα ροἱειη- 

υἱ εἳ ργογα]εβί(ἶς.» (3) Ἡ 9οὰ οπίπῃ πη]]α σἰογῖίς πιασηΙιάο 

ἰαυ/1 ογαῦ αριιά ρατοΠ{{άπῃ αΠΙΠΊΟ5, απαπΙ ΠρογογαΠ βα1α5 : 

ποτά ἀπαδαἱδόθ ἰαηρθβα{Γ πεσρβδατΙΟΓΙΠΙ ΠΙΙΞ6Γα{ΙοΠο, 

ἀππι οἳ ργα. οο1ἶ5 ομγειδαοίΗγ 5αρρ]ΙΟἱ παρο, ςΙπιπ]ᾳπο 

αβοιγοβαί, ααοηιίπας βεγεί ϱγοἱί5 ριοάΙίου α οθΓί8ΠΙ ηθ- 

66η. 

ΥΠ. Ἀ Ῥνοίαρςιις οδί ἵπ Ιπάίσηα βρ]οπάογο 5ο ῥεοσαία. 

Μασπηαπη αιἱρρο απο γίπι Ἠαβεί ἴπαηδγειςδος ταρίεπα Ἱα- 

ΥΕΠΘΡ, ΡΙ5ο{1πα απί οογροπῖ5 Τοβοίς σ]ογ]απίΗτ. Ἠϊηό Υθ- 

ί6γο5 παγ(οσγαρ]! Ππίγοάαχογυαηί ἸηγΙοίαπα οεἰεγοσιῖη Πει- 

οσ]εῦ} Πα]15 υἱ θαρογα Γη]. 

ΥΠ. Ανομίας Οοπη( 115, Αοἰαοηίς ΡΊΟΓΕ οαρίΗ», Ιπίμο 

αιάεπα ρΗ6γάΠὰ Παποδίρας νανδαιο ρομοϊίαΠοπίρας ἵθη- 

ἰαγίέ : 5οᾷ σπα πυ]αίεηας εἰ Ρευ5αάθετο Ροβ56ί, {ππι ο 

Ραΐτίς Μοπορίαίδηα, {παπα οῦ αἀο]εςορη({5 ἱρρία5 πιοάςρίίαηα, 

ἰαπάσπα Ππιᾶσηα ΑΠΙΙΟΟΤΙΠΙ παπα οοασία, σαοπίαπα ΡΓ8οΙΡΙ5 

αἱ συα(ῖα πΙΙ] οῬίπασγαί, Υἱ 6ιΙΠΠ Ταρεγο οοηθ{. (2) 

Τίαφι ΠπεΓΟ Ἱπορεϊαίαδ, όση 15, απος σοηγοζαγεναί, ρτῶ 

απηον]ς Ἱπιρα[ομ[ία 60 ῥπγοπῖ5 Ῥτουρβδαῖέ, αἱ ο[[ιαρία Με[ῖδςὶ 

4οπιο ρασάα γυἱ αὐηήραον. (9). θεά αάΠΠΙ Ῥαΐαι απᾶ ουΠὰ 

το] ας ἀοππας[οῖ5 ραδγΠα 1η]οοία πηαΠΙΙ οποιος, οἱ αἱγᾶ- 

απα ρᾶν5 αοπ]α5 οοπίοπάστεί, Ιπίογίπι πεπΙηο 5οπϊοηίθ 

Ρον Ιπίου ἀῑδίγα]ιαπ απ ΠιᾶΠΙ5 εχδρινανγ ές αἱ, αἱ πογος- 

Ρίϊδιη οαδΙη ποραίαῦαπί, δἱπια]. ρι6ι Υἰόσπα ἀο]ειεῃί, οί 

{ουίαπ. ονοπίαα. αἀἰναγοπίιν. (4) Ο]α5 ϱΠΙΠ1 ΠΟΠΙΕΗ 

ρου [ογοναί, δἱ 4ποφιθ δἰπι]εη υἱία) εχΙίαπα εδί βογΗέ5, 

ααπα πίογ(αο αὖ ἱραῖς, απ Ιάμεη[Ι5ΡΠΠΕ ορεΠι [μ]1βδοηί, 

ραγῖ πποᾷο οσσἵδας (α6γΙ!. 

ΙΧ. Αραΐμοσίες, οἱ εί άἰβεαηαί {οπηρ Μπεν 

πιαπάαία ναί, Ηη{Η5 ο πάση οχ ῥτορρία αγζα [ο 6ᾳ{6- 

πα οχ. Ἱαρίάίρας οὐσςίδ Ριομειγίηιος 4ποδάε 5εσεη», 
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ΕΠΟ ΤΕ ΙΙΡΒΙ ΥΠ. 

τῆς ἰδίας οὐσίας ἐποιεῖτο , τοῖς δὲ λίθοις καταχρησάµε- 

γος οἰκίαν ᾠχοδόμησε πολυτελή. . Ἐκ᾽ οἷς φασιν 

ἐπισημῆναι τὸ δχιμόνιον" κεραυνωθέντα γὰρ τὸν Ἄγα- 

θοχλέα μετὰ τῆς οἰκίας καταφλεχθῆναι, () Οἱ δὲ 
Γεωμόροι ἔκριναν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ δηµοσίαν εἶναι, 

καίπερ τῶν κληρονόμων δεικνυόντων μηδὲν εἰληφότα 

τῶν Ἱερῶν Ἡ Σηµοσίω μά Τὸν δὲ οἰκίαν κα- ρῶν ἢ ληµοσίων χρημάτων. ὶν 3ὲ οἰχίαν 

θιερώσαντες ἄθατον τοῖς εἰσιοῦσιν ἐποίησαν ' ὥς ἔτι καὶ 

νῦν ὀνομάζεται Εμθρονταῖον. 
Χ. [Περὶ δύο ἀνδρῶν ἀριστευσάντων ἐν πολέμῳ καὶ 

5 / ν πο Ἡ 2 Ἡ 
ἀγωνιζομένωγ περὶ πρωτείων.] Μετὰ ταῦῤ΄ ὅ μὲν βασι- 

λεὺς ἀναλαόὼν ἑαυτὸν ἐκ τῶν τραυμάτων, πραύθηκε 

χρίσιν ἀριστείου. Κατέθησαν μὲν οὖν ἐπὶ τὸν ἀγῶνα 
δύο, Κλέοννίς τε καὶ Ἀριστομένης, ὧν ἑκάτερος εἰχεν 

ἴδιόν τι πρὸς δόξαν. ο ) γὰρ Κλέοννις πε σεα τὸν 

βασιλέα πεπτωκότα,, τῶν ἐπιφερομένων Ἐπαρτιατῶν 

ὀκτὼ νεκροὺς ἐπεπονήκει" καὶ τούτων ἦσαν δύο ἡγεμό- 
γες ἐπιφανεῖς' πάντων δὲ 

Ἀ / 3 λ . ο / ” Π ” 

τὰς πανοπλίας ἐσχυλευχὼς ἐδεδώχει τοῖς ὑπασπισταῖς, 

ἵνα ἔχη σημεῖα τῆς ἰδίας ἀρετῆς πρὸς τὴν κρίσιν. (5) 

Πολλοῖς δὲ περιπεσὼν πραύμασιν ἅπαντ᾽ ἔσγεν ἐναν- 

τία, μέγιστον παρε γόμενος τεχμ.ήριον τοῦ μηδονὶ τῶν 

πολεµίων εἶξαι. ὍὉ ὃ᾽ Ἀριστομένης ἐν τῷ περὶ τοῦ 

βασιλέως ἀγῶνι πέντε μὲν ἀνηρήχει τῶν Λακεδαιμο- 
νίων, χαὶ τὰς παγοπλίας ἐσχυλεύχει τῶν πολεμίων 

ἐπικειμένων. ἸΚαὶ τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα διεφύλαξεν 
η ο» - 

ἄτρωτον, ἐκ δὲ τῆς μάχης ἀπερχόμενος εἰς τὴν πόλιν 
ος 3 / μῤ Υ ἴς λ Δ / 
ἔργον ἐπαινούμενον ἔπραξεν. (3) Ὅ μὲν γὰρ Ελέοννις 

ἀσθενῶς ἐκ τῶν τραυμάτων διακείµενος οὔτε βαδίζειν 

τῶν ἀναιρεθέντων {ἡ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

καθ᾽ αὑτὸν οὔτε χειραγωγεῖσθαι δυνατὸς ἦν" ὃ δ Ἆρι- 
ην 3 / ος δ ΕΑΝ ο / 3 ᾗά 

στομένης ἀράμενος αὐτὸν ἐπὶ τοῦ σώματος ἀπήνεγκεν 

εἲς τὴν πόλιν, οὐδὲν δὲ ττον κοµίζων τὴν ἰδίαν πανο- 

πλίαν, καὶ ταῦτα τοῦ Κλεόννιδος προέχοντος τῶν ἄλλων 

μεγέθει τε χαὶ ῥώμῃ σώματος. (4 ) Ἐοιαύτας δ) ἐ χόν- 

των ἀφορμὰς εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν «αιστείων χρίσιν, ὁ 

βασιλεὺς ἐκάθισε μετὰ τῶν ταξιαρχῶν χατὰ τὸν νόμον. 

Προλχόὼν οὖν τὸν λόγον ὁ Κλέοννις τοιούτοις ἐ ἐχρήσατο 

λόγοις" 

να Πραχὺς μέν ἐστιν ὁ περὶ τῶν ἀριστείων λόγος" 

κριταὶ γάρ εἶσιν οἵ τεθεαµένοι τὰς ἑκάστων ἀρετάς' 

ὑπομνῆσαι δὲ δεῖ µε διότι Ἀρὸς τοὺς αὐτοὺς ἄνδρας 

ἑκατέρων διαγωνισαµένων, ὑφ᾽ ἕνα καιρὸν. χαὶ τόπον 

ἐγὼ πλείους ἀπέχτεινα. 
περίστασιν ὁπότερος ἐν ἀριθμῶῷ τῶν ἀναιρεθέντων,προ- 

τερεῖ χαὶ τοῖς εἰς τὸ πρωτεῖον δικαίοις. 45) Ἀλλὰ μὴν 

καὶ τὰ σώματα ἕκατέρων ἐμφανεστάτας ἀποδείξεις ἔχει 

τῆς ὑπεροχῆς' ὃ μὲν γὰρ πλήρης ὢν τραυμάτων ἐναν-- 

τίων ἀπελύετο τῆς µάγης, ὃ ὃ᾽ ὥσπερ ἐκ πανηγύρεως, 

Άγ λον οὖν ὡς χατὰ τὸν αὐτὸν { 1 Ί 

ἀλλ᾽ οὐ τηλικαύτης παρατάξεως ἐξιὼν οὐκ ἐπειράθη τ τί 

δύναται πολεμίων σίδηρος. (5) Εὐτυ χέστερος | μὲν οὖν 
ἴσως Αριστομένης, ἀγαθώτερος 2’ ἡμῶν οὐκ ἂν δικαίως 

/ “5 ῃ ε / / φ 
χριθείη. Πρόδηλος γὰρ ὁ ὑπομείνας τοσαύτας διαιρέ- 

σεις τοῦ σώματος ὡς ἀφειδῶς ἑχυτὸν ἐπέδωχεν ὑπὲρ τῆς 
/ ο υ 

πατρίδος ὃ δ᾽ ἐν πολεμίων συμπλοκὴ καὶ τοιούτων 

ΡΙΟΡΟΠΙΣ, 1. 
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παρ βσαὴ β0ί ἀο/χΗ Πα οοηδίγαχ{έ. 5οᾶ ῥτορίαυ Ίχου ΠΟΠ 

ἵη οι αμα γοτίίαδο ἀἰουπές παπα. ΓαἨηίης ΑραΐιιοζΊοήι 

υπᾶ ΟΠΠ 40ΠΠΟ οοπῄαρίαρκο, (2) Αί θοπιοτῖ Ῥοπα οἶιβ 

ρυρ]σοανοταη{, (απιε(δί Ἰογοάςς Παπϊάο οδίοπάστοηΕ, η]! 

εχ 5ασγα οἱ ρυρ]ίοα ρεοιπία αὖ 1]]ο 5αΏτορίαπα (μἱςςθ; ορη- 

5οογαίααθ ἀοπηι15 δαρογβοἴς, ΙΠασΟΘΒΣΗΠΙ ΘΙΤΩ ]ο01πη [οοσγο, 

απἰ αἰἰαηπ Πα Ἐπηργοπίαηπα (ΠΙάσοπ/σῦ) ἀϊσΙίαν. 

Χ. Ῥο8ί Ίο Γ6Χ, 4111η 9096 οκ γ]ηθγίρις τουρρίφεαί, ᾗι- 

ἀῑσϊαπα Ιηςτ{ί ἆς υἰαίς Ρνῶπηίο. Ώοδοσπάσγυπ{ ἵπ 1 

οθγίᾶΠΊΕΠ πο, Οἰεοπηϊ5 οἱ ΑπςίοΏἸοηςς, απογπι π{θγαιις 

αἆ σ]ογίαπα ροςυ]ίαγο αἰἰᾳαἷά ἠαλοραί. Ναπι Οἱοσηηίς, απ] 

γοσθΏ1 Πα ρτο]αρδη Ρτοίερογεί, οἱ ἱγασπίῖρας Ἑρατία- 

ης οείο Ιηίογίοεσταί, ἵπ απἱρας οαπί ἆπο ἀπσρς Ἰηβίσηρς; 

αωΠη]αϊθ ΟΠΊΠΘ5, 41ος οσοἰάργαί, ατπιῖς «ροΗαδςοί, σα {τα- 

ἀἰάεταί ρτοριαρηαίογίρας 55, αἱ 5 υἱγίαῖδ ατσαπιοῃ[α 

αριά ]αάΐσος Ἠαμοανεί. (2) Α[ίεοίας αίῖαπα πια 5 ναἰποτί- 

Ῥα5, οπηπῖα αοθθροταί αἀγοιβα, ΠΙαΧΙΠΙΟ αγσαπηθηίο ΠΠ! 

ἱρδυὴ1 ἠοδϊατη ορξβίςδεθ. ΑΓΙΡίΟΠΙΘΗΘΕ Υ6ΙΟ ἵπ οοάσπα οἶτζᾶ 

τοσθηα ορτίαπ]Ίπα απίπαιο ποϊάατογαί ΤαοθάβδΠΙοπΙος, οξ 

αγιηῖς οχογαί Ἱπίαυ Ἱπσυπθηίες ἱπ[οδίοδαιιε Πορίθς, 5 πάσα 

Ἱραῖαςδ οοτρις Πα 5πη 5ετΥανεναί : τοάίεης απίθπι ο Ρτα]ίο 

η ΤΡΙΑ {ααπας ραίτατογαί Ιαπάαβῖ]ο. (9) Οἱεοπηϊς δΠΊ]ι 

νι]ηστίθας ΙπβγΠΙς, ποΠθ Ιπόθάσια, ηθαιθ αΠογΙπῃ Π]ᾶ- 

μίρας ἀθάμοί ροίΐσταί : Πα(πο απ Ίηπ Ἠάπιοτος5 5αβ]α1πὸ 

ΑΠΙΦίΟΠΊΟΠ6Ε ΙΠ ΙΥΡΟΙΩ ἀοροτίαγ{, μή]οααθ 5οοἵ15 αγία 

βπα, απαπ{απηνἰ5 Ο]εοπηῖς εοίοτῖς οἱ πιαρηϊπάίπο οοτρογίς 

οἱ τοῦοτο ργῶρίατεί. (4) Ο155 ααἱάσπα αγσαπηθηία (1η αγ] 

απ ερροείονδηί αἆ οαπι {ογΗ(αἀἰηῖς οοπ{ΘΠ{ΙΟΠΕΠΙ, Τοκ Πα 

οπιη ἀποίθις, αἱ 1οχ Ιαβοβαί, το (ἴραπα οοπφοάϊξ. Ῥτίοι 

απίσοπι ΟΙοομηῖς Ἠπ]αδηηοάἵ αδας ογαἶομο ορί : 

ΧΙ. Βτονῖς αιἱάθπι ἆ6 [ογ(άἰπῖς Ῥναπλίο Παβεπάα ογα- 

{1ο ο8έ : {αάΐσος οπίπι 5απί υἱγία(ἶ5 α{τιάδαπθ δροείαίοτες. 

Ώου {αΠΠΟΠ 44ΠΙΟΠΕΓΕ ἀοβοο, απ οοπ{να οο5ἆσΠι ΠοΠΙίΠο5 

οοά σπα {6ΠΊΡΟΤο θἱ Ίοσο π{οΓαια ΡΗσΠΔΤΟΠΛΗ5, Ρ]ητος α πῃο 

6556 ποσαίο5. Μαπίοδέαπῃ οσο νἰἀείατ, υἱ εοάσπα ἴη οπδα, 

ΏΙΙΠΙΘΓΟ 6ΦΡΦΟΓΙΠΙ οίίαπη Ίο Ροίοπά1 ργα η] ο55οί Ρο[ἴογοιη. 

(2) Οπίη θἱ πίῖαδάπο οοτρογα αρογίϊφείπια ργαροΠί ἸπάΙοῖα 

Ριαδίαπίίοο. ΑΙίου οη/ῦ1 ορρ]είης αἀγοτεῖς γα]πονῖρας 6 ρρηα 

ἀϊςοσα»ίέ : αἰίοι νοτο (απαπαπα 5οΗοπιπί ο οε]ερηίαία, ΠΟΠ 

1 ααἲο ἀϊρτοδδας, ποπ ἀῑάῑοῖε οχρεππεηίο, αὐιᾶ Μορδίΐα 

{ογγΠα ροςδοί. (3) Εοπίαςδε {ρίέατ ΓουπΠα{1ΟΓ ΑΓΙΡΙΟΠΙΕΠΟΣ, 

αἲ Πηθ {ον{ἱ0Υ ᾗπτο ΠΟΠ οδηδορίέηγ. ΟΙάΓΙΠΙ εδί οπίπα, ει, 

σπί {οί εοτρονίς 5αἱ Ιαοθγα[ίοηες θαδΗμηέ, Ργο[βἰδαἴπ]ε 63 - 

Ρΐ Ρτο ραΐγίῶ φαλίο ορ]εσῖς5θ. Αί απὶ ἵπ οα Ἰοδίαπα 60Η” 

στοδδίοπο ἵπαιιο {οί ρεπῖοι]ῖ5 ευαάστε 5ἷηο να]ηοτο ροίέ, 

21 
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κυνδύνων τηρῆσας ἑαυτὸν ἄτρωτον εὐλαβείᾳ, τοῦ παθεῖν 

τι τοῦτ. ἐνήργησεν. (4) Ἄτοπον οὖν εἰ παρὰ τοῖς 

ἑωρακόσι τὴν μάχην ὁ τῶν πολεμίων, μὲν ἐλάττους 

ἀνελών, τῷ δ᾽ ἰδίῳ σώματι κιγδυνεύσας ἧττον, πο. 

θήσεται τοῦ πρωτεύοντος ἐν ἀμφοτέροις. ἸἉλλὰ μῆν 

χαὶ τὸ μ.ηδενὸς ἔτι κινδύνου ὑπάρχοντος βαστάσαι͵ τὸ 

σομα καταπεπονημένον ὑπὸ τῶν τραυμάτων ἂνδρείαν 

μὲν οὐδεμίαν ἔχει, σώματος ὃ᾽ ἴσως ἰσχὺν ἐπιδείχνυται. 

Ἵχανά µοι ταῦτα εἴρηται πρὸς ὑμᾶς. Πρόχειται γὰρ 

ἀγὼν οὐ λόγων ἀλλ’ ἔργων. 

ΧΗ. Παραλαθὼν ὃ) ἐν µέρει τὸν λόγον Ἀριστομά- 

νης, Θαυμάζω, φησίν, εἰ μέλλει περὶ ἀριστείων ἄμφις» 

ῥητεῖν ὁ σωθεὶς τῷ σώσαντι. Ἄναγκαῖον ος ἢ τῶν 

δικαζόντων αὐτὸν ἄνοιαν καταγινώσκειν ἢ τὴν κρίσιν 

δοχεῖν ἐκ τῶν νῦν λεν γομένων ἀλλ οὐκ ἐκ τῶν τότε πε- 

πραγμένων ἔσεσθαι. Οὐ µόνον δὲ Κλέοννις δειχῥήσεται 

χατ᾽ ην λειπόµενος, ἀλλὰ χαὶ τελέως ἀχάριστος. (3) 

Ἄφεὶς γὰρ τὸ τὰ συντελεσθέντα ὑπ αὐτοῦ καλῶς δια- 

πορεύεσθαι, ον, τὰς ἐμὰς πράξεις, Φιλοτιμότερος 

ὢν ἢ δίκαιον’ ᾧ γὰρ χαὶ ἰδίας σωτηρίας τὰς μµεγί- 

τοῖς χαλῶς 

πραχθεῖσ σιν ἔπαινον διὰ φθόνον ἀφήρηται. Εγὼ δὲ 

οσο] μὲν ἐν τοῖς τότε Ὑεγενημένοις χινδύνοις εὐτυ-- 

χῆς ὑπάρξαι, φημὶ δὲ πρότερον ἀγαθὸς Ἰενέσθαι,. 6) 

Τι μὲ ν γὰρ ἐκχλίνας τὴν τῶν πολεμ. ίων σος 

ἄτρωτος ἐγενόμην, οὐχ. εὐτυγή. µε προςΏκεν ὀνομάζειν, 

ἀλλὰ δειλόν, οὐδ) ὑπὲρ ριστείων λέγειν χρίσιν, ἀλλὰ 

τας ὀφείλ ι χάριτας» τούτου τὸν ἐπὶ 
/ 

ταῖς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίαις, περιπεπτωκέναν’ ἐπεὶ ὃ᾽ 

ἐν πρώτοις μαχόμενος χαὶ τοὺς ὑφισταμένους ἀναιρῶν 

οὐχ ἔπαθον ἅπερ ἔπραξο. . ῥητέον οὐκ εὐτυγἩ µε μόνον, 

ἀλλὰ καὶ ἀγαθόν. () Β οἷτε γὰρ οἳ πολέμιοι ος. 

Ὑέντες τὴν :ἀρετὴν οὐχ ἐτόλμησαν ἄμύνασθαι , μεγάλων 

ἐπαίνων ἄξιος ὃν ἐφοδήθησαν, : εἴτ ἐκείνων ἀγωνιζομέ- 

νων, εὐθύμως ἐγὼ φονεύων τοὺς ἄνθε στηκότας χαὶ τοῦ 

σώματος ἐποιούμήην πρόνοιαν, -ἄγδρε εἴος ἅμα καὶ συν- 

ετό. (5) Ὁ Ἵρ ἐν αὐτῷ τῷ θυμομαχαη ἐμφρόνως 

ὑπομένων τὸ δε ινὸν ἑκατέρας ἔχει τὰς ἀρετάς» σώματός 

τε καὶ ψυχῆς. Καΐτοι γε ταῦτα τὰ δίκαια πρὺς ἑτέ- 

βους ἦν μοι ῥητέον ἀμείνους τούτου. "Ότε εγὰρ] Κλέοννιν 

οι ἐκ τῆς μάχ ης εἰς τὴν πόλιν ἀπήνεγκα 

τὰμαυτοῦ σώζων ὅπλα, καὶ ὑπ) αὐτοῦ κεχρίσθαι νομίζω 

τὸ δίχαιον. (6) Καΐτοι πο παροραθεὶς τοθ᾽ ὑφ ἡμῶν 

ἴσως οὐκ ἂν Ἡριε νὺν ὑπὲ ερ. ἀριστείων, οὐδὲ διασύρων 

τηλικοῦτον μέγεθος ο α. εσίας ἔλεγε μηδὲν εἶναι μέ έγα 

τὸ πραχθὲ ν διὰ τὸ κατ΄ ἐκεῖνον τὸν καιρὺν ἄποχωρειν 

ἐχ τῆς μάγ. ης τοὺς πολεμίους. Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι 

πολλάκις οἳ διχλυθέντες ἐκ τῆς μάχης ἐξ ὑποστβοφη 

εἰώθασιν ἐπιτίθεσθαι καὶ στρατη ο ταύτῃ χρησάµενοι 

τυγχάνειν τὶς νίκης; κανά µοι τὰ ῥηθ έντα: λόγων γὰρ 

πλειόνων οὐχ οἶμαι ἵ ὑμλῖς προςδεῖσθαι. 

Τούτων 'ρηθε ντων, οἳ δικάζοντες ὁμογνώμονες γενό-- 

µενοι προέκριναν τὸν Ἀριστομένην. 

ΧΙ. (Έχο, γαὔσαη. Ρ. 7.) Καὶ ταῖς προθυμίαις 
3 σος λ λ 3 8 

ἐπεῤῥώσθησαν: τους γαρ εκ παιοων ἀνδρείαν καὶ Χαρ” 

ΡΙΟΡΟΒΗΙ 5Ι0ῦΙΗ 

ἵ5 π{ἶαιιο πηῖνο ςἱδὶ σαν1έ, πο φυἱά πια]ί ραϊογοίατ. (4) Τα- 

ας αὐδαγό ση ΠαοΠέ, οἱ εογαπα ρυσησῦ δροσιαίοήριις Ἠ]ε, 

απί ραποἵογος νοδβίπα ἠπίθγοπηῖέ, Πάδ(πθ 510. οοτροίο 

οί ρουἱοΠίαίας, ρήηιᾶς {απιοῦ. αἲίθι απ[ογαί, απ] πίταφαθ 

Ί]α το ριωδίαί. Ὡχρογίαδ»α νενο, ΠηΙίο ]απα ροοπ]ο, αἰίθ- 

τἶαδ οοτρα5 γυ]ηθηίρι5 οοπ(θοίαπα, πα]]απι ααἰάεπι (οι Η{η- 

ἀΐποπα, 5εᾷ οοτροπίς [ονία5δο τοβιν ἀεηιοπείναί. Πωο αά 

τος ἀῑσία αναπᾶς ογαί. Ναπιαιο {αθίοΙΠι ὀ6ΓίάΠΊΘΗ, ἨΘΗ 

Υα:ῬογΕ η, Ρτοροδίέαπα 5. 

ΧΤΙ. Ῥιο 56 ἔτι τἱοὶδδῖπα Αγἱ5ίοΠΊΘΠΕΡ οΡα{ΙΟΠΕΠΩ ΕΧΟΥΡΙ18 

ο5ί. Μίτου, ἱπαπίε, 1, ααὶ δονα(ας εδί, οοπίαεπάθτθ 6 

ἰΡίο ἆο ϱγαιηῖο νε]]α, α απο βα]αίεπι αοοορίέ. Νεοθδεθ ωπμη 

οςί, αιί Ίαν {αάῖσος απηοπίες ατρ]ίναι!, αἲί /πάἰοίαπι {οἱ 

4ο μῖς, απ σης ἀἰοπηίαν, πο 46 Ηἱ5, απ ἴππῃ ρεδἰᾶ 

βιΠ{, 6µῄδογο, Νθφτιο βο)1Π1 οηἱπα Ο]οοπηῖς γἰγίο ἱπίοίου, 

φοᾷ οἱ απἰπαϊ ργογδας ἱπσναί ἀσπιοηκίταυίίαν. (0) Οπηίδίί 

θα, απο ρτῶσ]ανο σοβδθγα{, ΤυθΠδΟΓ6, Ιπείδηιιε [αος οἳ- 

ἐοσίαί, απιδ]οδίος Ρτοίοσίο, απαπι ρᾶν εγαί. Ουἱ ΘΠΙΠΗ 

51ο. ςα](ΐ5 αάδα ππαχίπιας συαίίας ἀοροραί, ου1η Ιαιάθ Γ6- 

ΓΕΠὰ. {ο{ἱςςίπης σοδίατια Ρος πν]άίαπα ἀε[ιαιιάαί. Εαί6ος 

πιο ἵῃ Π]ί5 ροπομ]οςίς οργαηἰπί εις Εοίσοθπι [αΐςδε, 5οὰ οἱ 

ςίΓοΠΙΏ απίσα Γαΐςςο α{Ώγπιο. (3) 5ἱ ορίπι Ἰοββα ΊποΥ- 

ϱΙΠ1, 6 Υ]ηογᾶ 406ἱΡΘΤΘΠΩ, Υ{αΥἰδδεηλ, μαιιά 54Π6 {ος » 

«οἱ Μπιίάιις αρρο]]ατί ἀεβεβαπα ; ποσο πυπό 46 Ρα]πιὰ 061” 

ίαγο, 564 Ίοσαπα ρῴπας εαθἱγο. ἰαπἱάθηι Υεγο ΙΠίου ΡΠΠΠΟ8 

Ρυσπαηα οἶθης οί οεοισαπίθ5 ο06Ι46Η5 ΠΟΠ Ε Ρᾶ5δΙΙ5 δΗΠΗ» 

ασ [οοἳ, ἀἰσθπά η ασια εδί, ΠΠ ΠΟἨ Γον μπα ΔΟΙΗΠ1, 

σα οίαπι (οήσ Εῇςςθ. (4) 5ΐνο οπίπα Ποβίθ8, Υἱγαίε μαο 

Ροιει]δί, ποἨ ἀιδὶ (αδρανή ης ἱπναάστα, ππαρηίς Ἰαπάίρας 

ἀἴσηας 8111, απθπα Ηηηαοηές 5ἴνθ ηή5 ἀοσσνίαπ{ἶθιας, {οΥ- 

µίον οϱο Ἱησγπθηίαες (ιοϊάανΙ, οἱ θἰπηα] πιαῖ οογρογ5 Ο1ΓΑΠΙ 

οᾳἳ, αιιάαχ ραπίου οἱ ῥγαάεης βη]. (5) Ναπα, απ ἵΠ ΘΙΙΠΛΠΙΟ 

Ραβηςϱ ανάογο οαα{ο ρογἱομ]Πὸ φλίέ, πἰναβήις, εογροΠ5 εξ 

απ γη! , υἰτίπίος ροβρίἁεί. 5εᾷ Ἰχας ή τουθηδοπᾶα [ογοηί 

αριᾶ αῑο5, Ίου Ἰοπηίμθ. ο24110ΥΕ5. Οπαμάο οηίπι Οἱοοηηῖπι 

οογροῦς ἀθρί]οπα οχ Ραρηᾶ. Τη α1Ώθπα ροι{ανῖ, Πηοί5. οἱ]ᾶπα 

αιπηῖς οοπδουνα(ἶς, πλ αΌ 1ρ8ο εοηβ ίση {αΐςδθ ]410ο, 

απἷᾶ ἠαδίπη Γουδί: (6) απ αἱ σπα δἱ ἔπο ἃ. πορίς [αἱδδοί 

πθβ]οοία5, ΠΟΠ 98Π6 εομοπᾶσγοί 4ο Ἰιοπουἵδ ΠάΠΟ ΡγῶΠΙΙΟ, 

πησηιιο ἀσονδί, ἰπάπορης (απίορ Ῥοποβεθηίίο πωαρηἱ μιάἶ- 

ἨΘΗ, μιά Ππιασητη 14 Εμἱς8θ [αοἴηας, αποπίαιη 518. 14 {θπῃ- 

Ριι ο ρασηᾶ Πορίες ἀἰκεσδδοταπί. Οἱ οπί(η Ισπογαί, 53Ρ6 

οχ Ρνῶ]ίο ἀἱδι ὠ0ςος ἆο Ιπίσστο ΙΠΟΗΓΓΟΤΘ 891616, Ἠασ(ΠΙο αγίθ 

μφος νἰσίοιῖα ροἱἰηὸ Ἠωο ἀῑσία φΠοἰαηί : πεΦιιθ οπίτα Ρ]- 

γἶρις νος γουρί5 πάίσειαο ΔΠΡΙ{ΤΟΡ. 

Ηϊς ἀῑσιῑ5, Ιπάϊοςς πιαΡΠΟ ΟΟΠΡΕΗΣΙ ΛΙΙΦΙΟΠΙΘΠΟΙΗ Ρις ΠΙ0 

ἀἰσηούοπα οθιςαεγηῖ. 

ΧΙΙ, Ἡ Εεαἰασηίαίο οοιτοβογα(ά (πο μηί. Ναπι ααὶ ἃ Ρποι18 

ἵπ Ρον άἶπο αίαο οοης{η{ἱά 5ε οχοτοιοταηέ, οΜαπιθὶ 605 



ΛΕΠΜΟὕΙ ΤΙΡΗΙ ΥΠΙ. 

τερίαν ἀσχοῦντας, κἂν ἡ τύχη που ταπεινώση, βραχὺς 
ο 

9 4 λόγος ἐφ᾽ ὃ δεῖ παρίστησι. Οὐ μὴν οὐδὲ οἱ Μεσσή- 
ή / 3 ο γιοι τούτων ἀπελείποντο ταῖς προθυµίαις, ἀλλὰ ταὶς 

σφῶν ἀρεταῖς πιστεύσαντες... 
7 ε / / εν (9) "Οτι οἱ Λακεδαιμόνιοι χαταπονούµενοι ὑπὸ 

Μεσσηνίων ἔπεμψαν εἰς Δελφούς. Ἡ δὲ ἔχρησεν, 

Οὔ σε µάχης µόνον ἔργ᾽ ἐφέπειν χερὶ Φοῖθος ἀνώγει ν 
ἀλλ᾽ ἀπάτῃ μὲν ἔχει γαῖαν Μεσσηνίδα λαός, 
ταῖς δ᾽ αὐταῖς τέχναισιν ἁλώσεται αἶςπερ ὑπῆρξεν. 

Ιλ] Ν Δ / λ /. » 3 οω / Υψ Εστι δὲ τὸ νοούµενον μὴ μόνον τοῖς ἐκ τῆς βίας ἔργοις 
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐκ δόλου.... 

Ἡ ς : σ ΧΙΥ. (χο. ἆθ Υἱπί. οἳ νῖ. Ρ. 549.) Ὅτι Πομπή-- 
λιος ὅ Ῥωμαίων βασιλεὺς πάντα τὸν τοῦ ζην γρόνον ἐν 
εἰρήνη διετέλεσε. Λέγουσι δέ τινες ἀχουστὴν γενόμε- 

- / . / - / Δ ο νον Πυθαγόρου, παρ᾽ ἐχείνου λαθεῖν τά τε περι θεῶν 
/ λ 9 ο. ας. λ νοµοθετήµατα , καὶ πολλὰ διδαχθῆναι, δι ὧν ἐπιφανῆς 

ἀνὴρ ἐγένετο καὶ βασιλεὺς Ἠρέθη µετάπεμπτος. 
ΧΥ. (Έχο. Υσοἱίσαη. ρ. Τ,8.) Ὅτι κατὰ τὴν ἀξίαν 

3 Αὶ / ο / οο λ ο / / οὖὐδε θελήσαντες δυνάµεθα τιμ]σαι τὸ δαιμόνιον" ὥςτε 
εἰ μὴ κατὰ δύναμιν βουληθείηµεν εὐχαριστεῖν, τίνας 
ἂν ἐλπίδας τοῦ μέλλοντος βίου λαμβάνοιμεν εἲς τού- 
τους ἐξαμαρτάνοντες οὓς ἀδικοῦντας οὐχ ἂν εἴη δυνατὸν 
οὔτε λαθεῖν οὔτε διαφυγεῖν; Τὸ μὲν γὰρ ὅλον παρ’ οἷς 
ἀθάνατον εἶναι συμθαίνει χαὶ τὴν εὐεργεσίαν καὶ τὸν 
κόλασιν, φανερὸν ὡς ἐν τούτοις παρασχευάζειν προςή- 
χει τὴν μὲν ὀργὴν ἀγένητον, τὴν δὲ εὔνοιαν αἰώνιον. - 
(2) Τηλικαύτην γὰρ ἔχει παραλλαγὴν ὁ τῶν ἀσεέῶν 
βίος πρὸς τὸν τῶν εὐσεθῶν, ὥςτε προςδοχκᾶν ἑχατέρους 
αὐτοῖς βεθαιώσειν τὸ θεῖον τοῖς μὲν τὰς ἰδίας εὐχάς, 
τοῖς δὲ τὰς παρὰ τῶν ἐχθρῶν εὐχάς. --- (4) Τὸ δὲ ὅλον 
εἲ τοῖς μὲν ἐχθροῖς ὅταν πρὸς τοὺς βωμοὺς χαταφύγωσι 
βοηθοῦμεν, τοῖς δὲ πολεµίοις διὰ τῶν ὅρχων πίστεις 
δίδοµεν μ.ηδὲν ἀδικήσειν, ποίαν χρῃ πρὸς αὐτοὺς ποιεῖ- 

λ λ 4 ω Ρ] / λ 3 ολο 3 σθαι τοὺς θεοὺς σπουδήν, οἳ οὐ µόνον τοὺς εὐσεθεῖς ἐν 
ρω οο ο ο 3 λ λ λ λ / ο κ τῷ ζην εὐ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ μετὰ τον θάνατον, εἰ δὲ 

Δ - μμ νο ο η! 2 3 / ς / ευ] χαι ταῖς τελεταὶς δεῖ " ἀγωγὴν µετ εὐφημίας ἠδείας εἰς 
ἅπαντα τὸν αἰῶνα παρασχευάζουσιν; Διὸ καὶ προςήκειν 
μηδὲν οὕτω τῶν ἐν τῷ βίῳ σπουδάζειν ὥς περὶ τὴν 
τῶν θεῶν τιμήν. 

(8) "Ότι ἀνδρείαν χαὶ δικαιοσύνην καὶ τὰς ἄλλας 
ἀρετὰς ἀνθρώπων ᾿τὰλοιπὰ τῶν ζῴων εὑρῆσθαι συµθέ- 
έηκε, τὴν δὲ εὐσέθειαν τοσούτῳ τῶν ἄλλων ἀρετῶν 
προέχειν, ὅδον καὶ τοὺς θεοὺς τῶν θνητῶν ἐν πᾶσι πρω- 
τεύειν. 

(6) Ὅτι ζηλωτῆς οὔσης τοῖς ἰδιώταις, πολὺ μᾶλλον 
οἰχείαν εἶναι ταῖς πόλεσι: τῆς γὰρ ἀθανασίας ἐγγύτε- 
ρον οὖσαι προςῳχειωμένην τοῖς θεοῖς τὴν φύσιν ἔχουσι, 
καὶ πολὺν γρόνον διαµένουσαι προςδοχῶσι τὴν ὀφειλο- 
µένην ἀμοιθήν, τῆς μὲν εὐσεβείας τὸν ἡγεμονίαν, τῆς 
δὲ εἰς τὸ θεῖον ὀλιγωρίας τὴν τιμωρίαν. 

ΧΥΙ. (Ἠσο. ἄς Υἱπι. αἳ νΙῖ. ρ. 649.) Ὅτι Αγιό- 
χης ὅ Μήδων βασιλεὺς πολλῶν ἀνομημάτων γενοµένων 

Δ 3 3 ἤσχει δικαιοσύνην καὶ ἄλλας ἀρετάς. 
. ἉΥΠ. (Έχο. Ὑαϊίσπη, Ρ. 6, 9.) Ὅτι Μύσκελλός 

925 
ἁΠηπαμάο (ογίαμα ἀδργοδεομς, Ὀγουίς Δάμογία{1ο αἲ οβῇοἵ ΠΠ 
τεγοσα!. Νεα ΠογΠα α]ασμία{ οοάδυαηί ΜοβδεπΙϊ, «οᾷ 
ΥΙγπία 5αα οοηβᾶεηίος 

(2) ΠαοσάῶπιοπΙϊ α Μοςςρπ]ϊς [α{ϊραία Ππϊδογαηί οοης]- 
απ Ώε]ρ]ιος. Ργ{Πία νουο εἷς οσο]! - 

Νοπ Ματ[ῖο 5ΟΊΙ1ΠΙ ορογῖ Ἱηδίατο ΕΠΗ Ρί ππαπ(αί ΑΡοΙο, 
564 Γγααᾶο γοσῖοποπι ο) ]ποί Μοβδοηίαπα ροραἱα8, 
Πςάσπι(αο αγίῖρας Ἠωο οπρίείαν ααἴνας Ιποσρῖέ. 

Μοης απίαπῃ ογασι]ί εταῖ, που. γρις ΑοΊά1ή, 5σᾱ ἀο]ο 
ΠΙΜΠΟΠΟΝ 

ΧΙΝΥ. Ῥοπηρί]ας ΠοππαπογΙΠῃ τον {οίο γἱέρο {πιρογε ρᾶ- 
6601 οο]α({. Νας ἀθδιπί αἱ ἀἰσαηί, απ Πίου Ῥγίμασογα 
ἐΠ1 Γςκα,, Ι6ροδι1α, αιπας 46 ἆδοτιή ομ]έα ΟΠἱρ5Ιέ, αὐ 6ο 
ἁεθρίφοθ, αο Ρ]οια(ο ἅμα, οχ απίρΗ5 Π]αΧΠΠΙΗΙ ΡΙοΓΙαΠΗ 
οουρεσιίις, εἰ ρογορίηας αἲ ΤοσήΗΠη αἀβοίέης οἷξ, 

ΧΥ. ΟΩπαπίππ] ναί αιπὶς οπρίαί, παπηοἩ Ῥτο ἀἰσηίία[ε 
Ώθιηό Ἠοπογατα Ρροΐθςί. Θἱ.16 οἱ πο ΡτΟ γΙπίνς φπἱάθτη νο- 
Ιαθρίπηα5 65δο ρα (1, 4ΠΠΙ ΒΡΕΠΙ ἆ6 το]ίαια γἱία μαβθρίιπις, 
δἱ η ἆθο Ρθοσαίη5, απος αδὶ Ια5ορίμιις ηθ(ι6 Ἰαΐοιο 
ηθ Πο {σε ΡΟΕΒΙΙΠΗΙΙ52 Ῥγουςιις οΠἶπῃ απο Ῥοποβοῖα 
ὤᾳμ6 ας ΡπΙΠοηθς ι{ πηπιογία]ία η παντα οοΠΙβΡαΤΑΓΠΠΙ 
οδί, αοΡΗΠη Ἠδα[ἶς Ἀρραγεί πάθΠάΠΙ 65956 τί τα ΠιΠ- 
8η] παδοαίαν, Ρεηογο]οηίία Υογο οοίσιηα 5ἰς, 

(») Ρίο οηῖπη ἱπγίσσπι ἀῑ[[ουί ΙπιρίογΙΠὰ ΡίογΙπη(ιο νἷία, 
υ{ αἰτί(αο ἱρί α ἆθο οοπβγηιαν!, Ὠἱ 5ᾳς ΡΙ6065, ΠΠ! ἱπ]η]- 
ὀΟΓ ΕΙΠΑ Ππργαζαίίοπες, οχδροςίθη{. 

() Ουιηίηο αἱ Ππϊπη]εϊ αἲ αγαπι εοη[ισίοπ[ίθς αμ νοῃῖ- 
πηΙΣ, ἱ Ποδίρας ρου (ωάσνί βάσηι οοπορᾶ(πηις πρι π](α- 
ἴρηλ, απαπίορενθ 4905 «οἱθτο ορονίθί, αι ΠΟΠ 6ΟΙΗΙ γἱ- 
ΥαοπΗριι5 ρῖς Ῥομο[ασλαηί, δοᾷ οίίαπα ροδέ ορίίαπη,, οἱ Ππὶ 1]ς 
[Πάο65 Ἱιαροπάα, ποιά πα ο απ]ηηϊ (μαπς αἱ {αίο γἱίαΠα ἵπ 
ΟΠΙΠΘ ΥΠΑ ργαροπί (ϱ). 91.16 ΠΙμΙ] ἱπιροῃδίας ἵῃ γα οι- 
ΠΟΜΠΗ δέ, (παπά 4θοΓΙΠα ο] (15. 

(4) ΓοτΠιάἴπεπα οἱ ᾖς{1ίαπα ορίθγᾶςαιτο ΙοηηίΠΠη υἱγία- 
ἰε5 Ἱη αηῖς 4ποσιθ απἰπηαηίίρας ἀερτο]οπάσγο αἰἰηιαιιᾶο 
εδ. Ὑενυπλίαπιεη τοσίο {απίσα το] αἶς υἰγαίρις απ{οσθ]- 
Π, αααηίπηα 4ἱἱ πιογία [θα αδᾳθαπασιιο ργα5ίαπέ. 

(6) Βο]αίο {πα ρν]ναἶς Ποπηϊηίβιας οχροίθµᾶα, έπη. οἱ γἱ- 
ἰαριας πηπ]{ο οοπσνπεπίῖου ο5ί, σπα απάπὰ δἶηέ ἱπηπιον{α]]- 
ἴαἱ Ρνορίονος, αἆ ἀθογΙπη πα(αγαπὰ Πιασίς ἀοζθά ΗΕ, ΠηΠ[{ο- 
τια (οππροτε ρενάαταηίο5 οχδροοίαηἰ ἀοβίίαπα νοπππσγα(ἷο- 
ΠΕΠ, ΏΡΠΙΡΟ ο). Ρἰδίαίοπα ρυϊποΙραίαπα, οϐ. πι] α{θίη 
ΠΟΡΙΘΟΙΗΠΗ ΡΟΗΑΠΗ, 

ΧγΥΙ. Ῥε[οσθ, Μοαάοταπι τοχ, 4πππι Ρ]ανίπια, 5εοῖθιο 
οοπηηλ({ογεηίιι, ἵρδο Ια5ΗΠαπα ας γοἰίαπας γἰηπίος «ο]εβαί. 

ΧΥΠ. ΜΥδεσΙΙΙ5 φπἰάαπη 6οποτο Αομῶις νοηίί ο Ογείὰ 

21. 
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3 7 [ή / 

τις Ἀχαὺς ὁ ὧν τὸ 3 ἵέν ος ἐχ. Κρήτης κατήντηδὲν εἲς Δελ- 

φοὺς καὶ τὸν θεὸν ἐπηρώτησε περὶ τέχνων γενέσεως' ἡ 

δὲ Πυθία ἀνειλεν οὕτως" 

Μύσχελλε βραχύνωτε, φι) λεῖ σ᾿ ἑκάεργος ᾽Απύλλων, 

καὶ γενεὰν δώσει’ τόδε δὲ πρότερόν σε κελεύει, 

οἰκῆσαί σε Κρότωνα µέγαν καλαῖς ἐν ἀρούραις. 

ἹἉοῦ δὲ Κοότωνα ἀγνοοῦντος εἰπεῖν πάλιν τὴν Πυθίαν ρ γ Ἰ ᾽ 

Αὐτός σοι φράζει ἑκατηθόλος ἀλλὰ συνίει. 

Οὗτος μὲν Τάφιός τοι ἀνήροτος, ἵδε δὲ Χαλκίς 
5 τ | 2" ) 

ἥδε δὲ Κουρήτων 3 ἡ Ἱερὰ χθών, 

αἴδε ὃ) Ἐχινάδες εἰσί" πολὺς ὃ᾽ ἐπ᾽ ἄριστερὰ πόντος. 

Οὕτω σ᾿ οὖκ ἄν Φηµι Λαπινίου ἄχρον ἁμαρτεῖν τοι 

οὐδ) ἱερᾶς Κριμίσης οὔδ' Αἰσάρου ποταμοῖο. 

ο ο ο / ” / / 

(0) "Οτι τοῦ χρησμοῦ προςτάσσοντος Ερότωνα κτί- 

ζειν ὃ Μύσκελλος τὴν περὶ τν Σύδαριν } χῶραν. θαυμ. ᾱ- | 

σας ἐθούλετο χτίσαι, καὶ σε χρησμὺς αὐτῷ οὗτος, 
./ 
έξεεπ εξετπ 

ἄλλα µατεύων 
μοι ας 
δῷ θεὸς αἴνει. 

ΧΥΙΠ. (Έχο, ἆς Υἱπῖ. οἳ νΙῖ. Ρ. 550.) "Ότι οἱ 
.] ο ] 

θαρῖται Ὑαστρίδουλοί εἰσι χαὶ τρυφης αἱ. Τοσοῦτος δὲ 

ἐν θεὸν 

δῶρον ὃ ὃ δι 

Μύσχελλε βραχύνωτε, παρ 
χλαύματα µαστέεύεις᾽ 

τ 
-ὐ- 

ἦν Ὅῆλος παρ αὐτοῖς τρυ 
ο» 1 

τρυφΏς, ὥστε καὶ τῶν ἔξωθεν 
λ οις / ς/ 

ἐθνῶν μάλιστα ἠγάπων Ἴωνας καὶ Τυῤῥηνούς, ὅτι 
μμ, 3 Ν λ λ ο Επ ΑΣ Δ οἲ ο 

συνεβαινεν πθσους τοὺς μὲν τῶν Ἑλλήνων τοὺς δε τῶν 

βαρθάρων πρ ροέχειν τῇ κατ ὰ τὸ ζην πολυτελεία. 

(ηχο. γαἰϊσαη. Ρ. Ὁ, 10.) (5) "ὍὋτι φασί τινα τῶν 

εὐπόρων. ο. παρά τινος ὅτι θεασά- | 

νο τοὺς ἐργάτας εἰληφὼς εἴη ῥῆη (μα) παρακαλέσ αι 

τὸν εἰπόντα μὴ θαυμάσοι" καὶ γὰρ ἀκούσαντα τὸ γεγο- 
/ 

νὸς πεπονηχέναι τὴν πλευράν. 
Ν 

) Ἕτερον δὲ λέγεται | 
/ ον Ἱ 

Σπάρτην εἶπειν 
5 
ὃ 

αν} » [/ λ 

παραθαλόντα εἰς ὅτι ὃς μὲ 
αὁ ἀ ον στ ο » 

θαυμάζοι την των εώς ορ ος σὺ ον] ο. ο) 

ο τν] πα σου 

σάμ. ενον εὐτελῶς καὶ μ. ετὰ πολ λῆς οι ιοὺν- 

τας εἰπεῖν ὅτι τῶν ἐσχάτων οὐδὲν διαφέρουσι’ χαὶ Ἱὰρ 

ἐν Σνδαρίταις τὸν ἀνανδρότατον μᾶλλον ἑλέσθαι ἂν τρὶς 

ἀποθανειν Ἡ τοιῦτον βίον ζῶντα καρτερ εἴν. Μάλιστα 
3 ο / -ω 

δὲ παρ᾽ αὐτοῖς περιουσιάσαι λέγεται τρυφῇ τὸν ὀνομα- 
.. / 

ζόμενον Μινουρίδην. 
7 { - . . σ 

ΧΙΧ. (Έχο. ἆε γι. εἳ νΙῖ. Ρ. 550.) "Οτι Μιν- 
/ ω Π ο 

δυρίδης σεται περιουσιάσαι τρυφῇ παρλ Συθαρίταις. 

Οὗτος Ἰάρ) Κλεισθένους τοῦ Σικυωνίων τυράννου νι- 

χήσαντος ἅρματι καὶ κηρύξ αντος παραγενέσθαι τοὺς 

προαιρουµένους γαμεῖν τὴν αὐτοῦ θυγατέρα, δοκοῦσαν 
/ μ εν τα” 3 ΑΝ / 3 τσ ϱ 3 

χάλλει διαφέρειν, ἀναχθηναί τινα ἐκ «υθάρεως ἐν 
/{ Χ. 3] κος 

πεντηκοντόρῳ τοὺς ἐρέτας ἔχοντα ἴδίους οἰχέτας, ὧν 
5 Ν αακωενα νο δν σ θο0θ-/ 
εἶναι τοὺς τν ἁλιεῖς, τοὺς δὲ ο. ϱ) Παρα- 

Ὑενόμενον δὲ εἰς Σικυῶνα ταῖς κατὰ τὴν οὐσίαν παρα-- 

σχευαῖς οὗ µόνον τοὺς ἀντιμνηστεύσαντας» αλλὰ καὶ τὸν 

τύραννον αὐτὸν ὑπερᾶραι, καΐπερ, τῆς πόλεως αὐτῷ 

πάσης συμφιλοτιμουμένης. Ἐν δὲ τῷ μετὰ τὴν ἄφι- 
ιά Φα / / / ο) Δ 

ἔιν δείπνω προςιόντος τινός, ὅπως καταχλιθῃ προς 

μετὰ | 
ῃ 

σαν -μι Γ ο / Δ Δ / / Α 

αυτον» ειπειν ὅτι χατὰ το κηρυγμ.ὰ παρεστιν η 

τῆς γυναικὸς Ἆ μόνος καταχλιθησόµενος. 

ΧΧ. (Εχο, Ὑαϊσαπ. ρ. 10, 11.) Ὅτι Μιλησίων 
}. Λ ΔΝ Δ ΄ ο 

τρυφώντων Φασι προς αὐτοὺς ἀποδημήσαντά τινα των 

ΡΙΟΌΙΠΙ 

Ρ6]ρ]ο8, ἀσππιαπο ο σἰσποπάίς ρου οβο(αίας ο5ἳ. 

οί ΡΥ Μία δίο τοδροπά1! : 

Μγκορ]]ο σίροδο, απιαί {ο ρτοσα1 [ογίοη5 Αροϊίο 

οἱ ρτοσοηίοπα ΗΡὶ Ιαγρίοίαν; 5ο ρτίπιαπα ΕΗΡί ππαπᾶαέ, 

αἱ οοπάα5 Ονοίοποπι ΠΙασΠαΠΙ ρ]οτῖν ἵπ αστῖς. 

Ωπηαο 1] ΟτΥοίοποΙα ποβοϊγεί, ΡΥ ία ΓάΥΘ5 αἲἲ: 

οἷς [αΐαγ Ίρ5α Ίοησο Ιαοπ]αΠδ, {απ νογο {6σαπι τοραία. 

Ἠϊο οδί Ταρλ]5 (Π1019) Ἱπαταίαδ, (ατα Ομα]οῖς (οἰίσα), 

{απι ΟµΤείαπα δαστα τορῖο, 

οχίη Ἐομ]παᾶο», ἀοΐη]ο απιρ]α5 θἱπίδίτογβαπα ΡοΠίΗ5., 

οἷς {ο α Πμαοϊπίο Ρρτοπιοπίογίο ποπ αβονγαπταπι 46Ο, 

πο(ι1ο α 5αογα Ογ]πηῖξα πεσιο αΡ δανο Παν]ο. 

(2) ΟνασπΙο Ππβοπίο ΟΤοΙΟΠΕΙΑ εομάετο, Μγςορ]α5 αὐπηῖ- 

τας γοβίοΠεΠα οἴτσα ὀγρατίοι, Ιὶ οάϊβσοατο παἰοθαί. δεᾶ 

οὐ ίαπι οςί οἵ ονασα ατα Μη αδηχοά! : 

Ἄ{γεεσ]]ο σἱμροδο, ρταίον ἀαῖ γο]απ{αίθπι α)ῖα Ῥείεηβ 

οπ]αίας απανίς; ἆοπαπι γοτο, ααοά ἀραδααί, ταίαπῃ μαβο, 

ΧΥΠΠ. Εναπί θγρανίία γοπίτί ας ἀθ]ίοῖίς αθάῑοΙ , αυία- 

απο αριά οο5 ρω] α{ίο ΠαχηΊα) ογαί, α{ ΤΠίΕΓ ΕΧ{ΕΥΟ5 Ρ0- 

Ῥα]ο5, Πιαχίπιο Ίοηος εἰ Ταδέος ἀἱΙσοιοπί, απο. ἱ απ]- 

ἀσπι ἀγῶσοτπα, ΙΙ Ῥατβαγοταπα οπηηΊαπα Παχγ]οβίςκἰπηί 

ας ΠιοΙΙβςΙπη! ο85οη{. 

(9) Αἰνί ορΙοΠΗΙ φποπάαπα ῬΥγρα παπα , απάἴο 410 άαΠη 

αἱ δροείαπᾶΐς ορογανς ἀρ]ηίσθο 56 νε]! πηγα τηρία αἱθ- 

μαΐ, παπίηηθ 14 πηταπάηὰ ἀῑχίςςθ, ΠΑΠ1 6ἱ 56 γεπ1 ΔΠ4Ι6Π- 

ἴοιη Ἰαίοιίς ἀοῑογα εοττορίπα 6556. (3) ΑΠῑ5 Υοτο Εοίαν, 

αἱ δραγίαπα τίάσγαί, ἀῑκίςεο : απίθα 5ο απἰάεπα πηήγαγί 50- 

Πέαπα δραγιἰαίαναπα [ογἡπάπεια, ης απἴθη, 41Η1Π1 [6- 

πηηέος αίτιο πη]5 {η΄ πιο]ος/ϊς γἰνοπίες οοηβροχ!ρδεί, 56 

ἀΐσσνο οο5 αἲ ἰπβπαῖς πιογ(αἰίαπα πΙ ΙΙ ἀἰ[εγγας αίτιο ΟΠΙΠΊΠΟ 

νο] ἰσπαν ἰ5δίπιαπι θγραγΙαγαπα πια]]ο {6Υ πιουἳ, 4180η γτίαπα 

οἱ αδιποςί (οἴογατο. Ῥγαοἴρας Υουο Ἱπίατ Ἠ]ος Ίαχα ἀμ]αχίδσα 

αἴπηί φπσμάαπα ποπιίπο ΝΠΗπάγγιάστη. 

ΧΙ. Τπίο ὀγατίίας ριαορια. Ἰοχηπί Γαἱςςο ἀἰοίατ 

ΜΙπάγτ]άος. Ναπι απάΠὰ ΟΠἱ5ίνοπες ΘΙΟΥΟΠΙΟΓΗΠΑ ΓΥΓΑΠΗΙΦ 

απαζΙσα ΓΗ οσγαπιίπα γἱοίου [ηήςεοί, αὀ Ρος ΡΥα)6ΟΠΕΠΙ 

οὐϊκίφδαί, πί απἱοππηιο Εἰίαπα 5παπ, ΥΙγβίποπι οχἰπι]α 

{ονιπα, απαίτοί, ΦΙ6ΥΟΠ6 α ἀἴαιι ΟΘΓΓΙΠΗ αἀσδδοε, Πίο ΦΥ- 

ρα. «οἱνίςο (αγία νοσίας πανο φπἱησπαρ]ηία ΤΕΠΠΟΤΗΠΗ 

σπαἲη τοηαἱσίριις οχ Ργορηία [απι]]ἷα εη{15 Ιηδίτασεγαί, 410- 

ΤΙΠΙ αΠϊ ρἰςοαίοιοδ» αΠῖ απόαρες ογαπί. (9) Οπ0 αὐίΘΠΙ 

ΦΙΟΥΟΠΟ ρογίππα (οημ]ςςαί, ΠΟΝ ΡΥΟΕΟΒ φο]απα απ]π]ο5, 5ο4 

{ρδπία οἱἴαιη. ΓΥΤαΠΠΗΤΗ αρρᾶταία Ίοηρα εαρεγαγΙ{, {απιθίςί 

απίγοισα οἰγίίας μιονίω φίμάϊο ορες ΟΗδίμεπί Ηβρεη{Ιβδπθ 

εοπίργγοί, Τάοιι ἵπ εσπα, απᾶ Ροδί αἀγοπίσηα θἰαἶπαι οχοερίη5 

οδὲ, παπα απἰάσπα ᾖηχία ου) αοοππιροτο γεΠεί, αάθςςε 58 

ἀῑκίε οκ ρτασοπῖς οδ[σοίο απ 6Π1 5ροηδᾶ , Απ 5ο) Ηπη ἃθ σι» 

 Ῥαταπῃ. 

ΧΧ. Αραᾶ ΜΙορίος Παχιιὶ ἀοδίίος απαπα φπἱάσπη ΒΥΡαπΠία 

ἀἰνογιίςεαι, ἄς ἀοΐπας ἵπ ραἰπίαπα τοά]σδοί, [οί Πίο ϱ0- 



ΒΕΙΙΟὕΙ ΑΗ Ι1ΗΡΒΙ ΥΠΠ. 
2 ο. λ / Ν ἵ / -. 

Συθαριτῶν, ἐπειδὴ πάλιν πρὸς τὴν πατρίδα παρεγενή- 
/ Ν ον / 2, - 0  πν / 

θη, τά τε ἄλλα τοῖς πολίταις ἐξηγεῖσθαι καὶ δὴ φᾶ- 
Ἀ Λ 3 ο / . λ ὃλε θέ ΄ ο, 

σχειν κατὰ τὴν ἀποδημίαν ᾿ πολιν ἐλευθέραν ἑωραχέ- 
ϱω / 

ναι τὴν τῶν Μιλησίων. 

ΧΧΙ. “Ὅτι συνταξαµένων τῶν ἐπευνακτῶν τῷ ὧᾧα- 
λ / Δ λ 3 / 

λάνθῳ τότε ἥχειν πρὸς τὴν στάσιν κατὰ τὴν ἀγοράν, 
/ ο π 

ὅταν αὐτὸς ἐπὶ τὸ µέτωπον ἐφελκύση τὸν κυνῆν, μετὰ 
κά ο 3 / / λ 9) ὰ / ἠ ν 

τῶν ὅπλων: ἐμήνυσε δέ τις τὸ µέλλον γίνεσθαι τοῖς 
Ε) πο 4 - - κ) 

ἐφόροις. Τῶν δὲ πλείστων οἴομένων δεῖν ἀποχτεῖναι τὸν 
/ 5 ο 3 Δ 3 ο : ν ον 

Φόλανθον, Ἀγαθιαάδας ἐραστῆς αυτοὺ γεγονὼς εἴπεν 
ν / 2 ο Δ 

ὡς τοῦτο πράξαντες εἰς µεγίστην στᾶσιν ἐμθαλοῦσι τὴν 
σ πα, ο» / / 

Ἀπάρτην, ἐν ἡ κρατήσαντες ἀλυσιτελῆ ποιήσονται νί- 
« / λ / 

κην, καὶ σφαλέντες ἄρδην ἀπολέσουσι τὴν πατρίδα. 
- ού μ ά ονὰ λ (5) Συνεθούλευσεν οὖν τὸν χήρυκα ἀναγορεῦσαι τὴν 

ὧν ὅευ τ / λ λ 
χυνῆν ἐᾶν ὡς ἔχει Φάλανθος. «Οὗ γενοµένου, τοὺς μὲν 

κ ω 5 κ / οω Ε) 6 λς λ Ν 7 

παρθενίας ἀποστήσασθαι τῆς ἐπιθολῆς καὶ πρὸς διά- 
λυσιν ὁρμῆσαι. 

.] κ / 

(2) Οἱ δὲ ἐπευναχταὶ θεωροὺς πέµψαντες εἰς Δελ- 
᾿ 5 / ”. Φ/Α } Ἡ ν. η πἩ 

φοὺς ἐπηρώτων εἰ δίδωσιν αὐτοῖς τὴν Σεκυωνίαν. 
͵ 

Μ 

δ) ἔφη» 

Καλόν τοι τὸ μεταξὺ Κορίνθου καὶ Σικυῶνος" 
ἀλλ᾽ οὐκ οἰκήσεις οὐδ' εἰ παγχάλκεος εἴης. 

Σατύριον φράζου Ά Τάραντός τ᾽ ἀγλαὸν ὕδω ριον φρας ρα ος ών 
καὶ λιμένα Σχκαιὸν καὶ ὅπου τράγος ἄλμνρὸν οἶδμα 
ἀμφαγαπᾷ τέγγων ἄκρον πολιοῖο γενείον: 
ἔνθυ Ῥάραντα ποιοῦ ἐπὶ Σατύριον βεθαῶτα. 

3 / ο) ν ΦΝ / ο ΜΗ 
Ἀχούσαντες δὲ ἠγνόουν' Ἡ δὲ φανερώτερον ἔφη, 

Σατύριόν τοι ἔδωχα Τάραντά τε πίονα δῆμον 
οἰκῆσαι καὶ πήμιατ᾽ Ἰαπύγεσσι γενέσθαι, 

ΧΧΠ. (Έχο. Τιεραί. Ρ. 6ΐ8. 619.) "Οτι ἐπὶ Ὅστι- 
λίου Τύλλου τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως Ἀλβανοὶ τὴν αὖ- 
ξησιν τῶν Ῥωμαίων ὑφορώμενοι, καϊταπεινῶσαι τούτους 

βουλόμενοι, προςεποιήσαντο ἐπὶ τῆς ἑαυτῶν γώρας γε- 

γονέναι ληστὰς Ῥωμαίους, καὶ ἔπεμψαν εἰς Ῥώμην 

πρεσθευτὰς τοὺς τὸ δίκαιον αἰτήσοντας, εἰ δὲ μὴ προς- 

έχωσι, πόλεμον καταγγέλλοντας. (2) ᾿Οστίλιος δὲ ὁ 

τῶν Ῥωμαίων βασιλεὺς πυθόµενος ὡς ζητοῦσι πρόφα- 

σιν πολέμου, τοῖς ιὲν φίλοις παρήγγειλε τοὺς πρέσθεις 

ἐκδέξασθαι καὶ παρακαλεῖν ἐπὶ ξενέαν' αὐτὸς δὲ ἐκκλί- 

νας τὴν πρὸς τούτους ἔντευξιν ἔπεμψεν εἰς Ἀλθανοὺς 

τὸ παραπλήσιον τοῖς ἐκείνων ποιήσοντας. (8) Ἰ οὔτο δὲ 
συνετέλεσεν ἀρχαϊκῷ τὶνι προαχθεὶς ἔθει, διὰ τὸ τοὺς 

παλαιοὺς μ.ηδὲν οὕτω σπουδάζειν ὡς τὸ δικαίους ἐνί- 
στασθαι πολέμους. Εὐλαθεῖτο γὰρ μὴ τοὺς αἰτίους τῆς 

ληστείας οὔθ) εὑρεῖν δυνάµενος οὔτε παραδιδοὺς τοῖς 

ἐξαιτοῦσι δόξη πόλεμον ἄδίκον ἐπαναιρεῖσθαι. (4) Εὐ- 
τυγούντων δὲ πρότερον τῶν εἰς Ἄλβαν πεμφθέντων τὸ 
μὴ λαμθάνειν τὸ δίκαιον, εἲς ἡμέραν τριακοστὴν πόλε- 
μον κατήγγειλαν. Ὃν " οἱ μὲν τῶν Ἀλθανῶν πρεσθευ- 
ταὶ κατὰ τὴν ἐξαίτησιν ἀπόχρισιν ἔλαθον ὅτι πρότερον 

ἐκείνων οὐ διδόντων τὸ δίκαιον οἳ Ῥωμαῖοι πόλεμον 

αὐτοῖς κατηγγελκότες εἴησαν. Οἱ δὲ δημοι πρὸς ἀλλή- 

λους ἐπιγαμίας ἔχοντες καὶ φιλίαν, ἀπὸ ταύτης τῆς αἰ- 

τίας εἰς διαφορὰν κατέστησαν. 

9256 
ἱεγα ασ) οἴνίρας δαἱ5 παιταν{έ, ἀῑχίςςο οῖαιι 8ο {η δια Ρει- 
εβηπα[ίοπο οἶν Παίθια ἆεπα νογαπη γἰάΐςεο ΜΙΠοίυΠι. 

ΧΧΙ. Θα Ερουπασία οηπὰ Ῥ]ια]αη {ιο βοὀ{άοΠοΠΙ Πιο 
γογο 6ο Γκ]αδομέ Τη [οτο, 4πο {6Ππρογς {ρ8ο ρα]θαΙΏ ΑΓΠΠΑ- 
ἴπδ τη Ποπίσηι αγαμογοί, ααἱἰάαπα το Ἰπάϊσίαπα θρ]ιογῖς {α- 
οἱ, Ταπα ρ]εγίκαιο ἀθοθιποη βίας αἱ Ῥ]αίαπί]ας οσσἸάθγρ. 
{πν, Αραἰμίαφα», φπἳ οἷας αππαφίας ῥαογαί, αἲί αμ! 14 [αορτοήέ, 
δρατίαα ΠΠ ΠΙαΧΙΠΙάΠΙ Φος ΠΠοΠοΙη [το 6ΟΠΙΕΟίΗΤΟΡ» ἴπ {ια 
5ἱ νποσγεηέ, Ἰαιᾶ {]ομ γἱοίονίαΠα γο[ογγοηίς θἵῃ δηρθγα- 
γοηίαῦ, Ῥαϊγίαῦα (ππάϊίας ενογίογοηί. (2) παάσυαε Πασπο, 
{8 Ροῦ ϱγάΟΟΠΟΠΑ ἸπάΙεσγείαν, πο Ῥμαἱαπί]μς σα]θαπῃ οοπι- 
πηονογεὶ, 91ο [αοίο Ῥανμεπήί οπηίφδα οομ/Ηγα[ἶοπο αἰἰί αἰίο 
ἀἱαρςί εαπί. 

(0) Ερευπασία γετο ηλἰρεί5 Ποἱρίιος ογαίοήδας, γοραβαπί 
ἄπ οἵν ἀεις ἰογομίαπη οοποσἀσγεί, ΡΥΗΙα Ἰπαιαέ : 

Ῥα[σμνα (πἱάσπα γοσίο Ιπίαν ΦΙΟΥΟΠΟΠΙ οἱ ΟοΙΠ{ΠΙΙΤΗ ό 
56 πον ομ{Ιπουϊς., οἱατηςὶ ἰοίας 5 ηοις ο5ςο5. 
Βαΐγτίαπι ααίοπη οοσῖία οἱ Τατοπ{1 Ηπαρ]άαπα απάαπι 2 
Φοβαπ](αθ Ρροτίαπα, οἱ αΡί σαΡοτ (1. ϱ. δα1δο]α {γαφι5 Πήη- 

Πορ {6 ναγσς/) 5α]δαπι Φαιιος 
οχοδοπ]αίαν Ἠαπιοσίαης οχ{γοιηϊἑαίοπα μα γΏορ σαπ, 
Πρ Ῥαγοηίαπα οχδίγιιο 6αροΓ δαἱγγίο Ῥγοίθηδαπη. 

Η15 αιάᾖς, ρειρ]εχί ογαΠ{. Π]α απίσπη οἰατίας αἲί : 

α{γτίαπα ΗΡΙ οοπ6θρθῖ οἱ Τατρηίαπι ουπῃ ορίπιο ρορι]ο 
Παρίίατο, οἱ οχϊ παπι [αργσίνας π[ογγο, 

ΧΧΙΙ. Ποσο Τα]]ο Ηος{ Πίο Αἱραπῖ, ΒΟΠΙάΠΟΥΗΠΗ ἱπογοππσηία 

εαδρεσία Παβοπίος οἱ ΠΙΙΠΠεΥΕ 5 6οτΙπα επρίοπίας, 5110 

εχ αρτο ρισάας αὐ ΙΗ!ς αείας εἰπιπ]απέ, εί Ποππση] ]οσαίος 

γε» περοίυα πααπί, πί τεάδαπίας, Ῥε]απα ἱπάίσστο ]1ς- 

508. (2) Ηοδ[ ας Τε ΠΟΠΙΔΠΟΤΙΠΑ, οοσηίίο,, πιαἰθγίαΠα Ὠθ] 1! 

εχοαπαϊ αὐ. ΑΙβαπῖς απαπῖ, απηἰος Ἱπιρειαί, οι αίογο5 05 

Ριαπάε οοπιἔεγιιε Πορρίο εχοῖρίαπέ: γΠαίοαμε Ιοραίοτυπι 

οοηβτθδδα , ΑΙΌαΠΙ Ρτορετθ Πέ, απῖ ρατί ΙΠοᾷΟ. Γ68 Γθρθ- 

{ογηί. (0) 14 γείου πιοτα α τοσο {αέίαπα Ρατ, απο πάϊοβα 

οαγεβραϊατ, πα Ἠθ]ία, Πὶδί Ιηδία, 5απιοτεοπίατ : γοτοραία 

Ργερίονοα, πθ, 5ἱ Ταρίογος απ{ ταρετίγο ΠΟΠ Ῥο55οί, αιί ρθ- 

{οπίρας ἀοάστα τοσµδατεξ, Ώομαπα ππΙηῖπαο ρίαπη ἱμ[θγτο νί- 

ἀθγείαν. (4) Ῥτίογος ἨΟΠΙΑΠΟΓΗΠΑ Ιοσαί ΑΙ πιαπάαία ϱχ- 

Ροηπηέ, τος τοροίυη{, οἱ ποραπβας Ῥο]] πα ἵπ. (ΓἱσεςΙΠΙΠΙ 

ἀΐσπα Ιπάῖουπί, Ταπα ρορπ]απίῖρας ΑΙβαπογαπα ογαίοΠρας 

Τι]]α5 τοβροπάσδί, Αἰραπῖς, αποά Ρηῖογ6ς τος τθροίεηίος Ι6- 

σαΐο8 [αἱςδοπί α5ρογηαί!, Ῥεμπι α Ἠοπιαπίς ]4Πι ε556 4θ- 

πηπ[ἱαίαπη. Ταἱί οκ εαµ5α ρορυ]!, απη]οί οἱ εοὐΠΗΡΙΟΓΙΠΙ 

Ίάτο ατοίο απίοα οοπ/ Πο! , ἵπ. Ὀο]ίαπι ἱποάεγιί. 



936. 

ΧΧΠΠ. (Τ7εί7. Ηίδι. Ὑ. Ηἰδίου. 15.) 

Τὸ πρότερον τὸ γένος τῶν Ῥωμαίων τῶν Λατίνων 
οὐχὶ συνΏπτε πόλεμον ἀκηρνχτεὶ πρὸς ἔθνος ; 
ἀλλὰ τῇ χώρα πρότερον ἔθνους τοῦ πολεµίου 
δόρν σημεῖον ἔβῥιπτεν, ἕ ἔχθρας ἀρχῆν σημαἴνον. 
Ἔπειτα δὲ κατήρχετο πολέμου πρὸς τὸ ἔθνος. 
Τοῦτό φησι Διόδωρος. 

. . [ὁἡ [4 

ΧΧΙΥ. (Εκο, ἆς Υἱνί, αἱ Υἰῖ. Ρ. 650.) Ὅτι Ἱππο- 
ο / εά α .ω Δ 3 ρω 

µένης ὃ τῶν Αθηναίων ἄρχων, τῆς θυγατρὸς ο 
/ / ά ο 3 τν» ο τε α 

φθαρείσης ὑπό τινος, τιµωρίαν ἔλαθε ο ο ενα 
Δ / . 2 ο αλ 

χεστον χαὶ παρηλλαγμ.ένην’ μεθ’ ἵππου ορ ον εἰς 
/ Δ ἀ ς 

οἰχίσχον τινὰ συγχλείσας, καὶ τὴν τροφην παρελόµε- 
/ / Δ ο ο Ἀ ο ον 

νος ἐπίτινας ἡμέρας, ἠνάγχασε τὸ ζῷον δια τὴν ἔνδειαν 
.ω -ω ο ϱν ανά 

ἀναλῶσαι τὸ σῶμα τῆς παραθληθείσης. 
τν . σα 3 σα. 
ΧΧΥ. (Εχο. Υαβσαπ. Ρ. 11: 12.) “Οτι Ἀντίφη- 

ν στο ς / τι . ο ες τον Δ 
µος χαὶ Ἐντιμος οἳ Γέλαν κτίσαντες ἠρώτησαν τὴν 

ν ν Α΄ ον 
Πυθίαν, καὶ ἔχρησε ταῦτα, 

"Εντιμ’ ἠδὲ Κράτωνος ἀγακλέος υἴὲ δαΐφρον, 
ἐλθόντες Σικελὴν Ἅ γθόνα ναίετον ἄμφω, 
δειµάμενοι πτολίεθρον ὁμον Κρητῶν “Ροδίων τε 
πὰρ προχοὰς ποταμοῖο Γέλα σννομώνυμον ἁγνόν. 

ο / Αν 

(9) "Οτι οἳ ἐκ τῆς δεκάτης ἀνχτεθέντες Χαλκιδεις 
αχ Δ / λ 3 κο. 

7λθον χρησόμενοι περὶ ἀποιχίας, καὶ ἀνειλε, 
[ ο. ῃ 

᾽Αψία ᾖ ποταμῶν ἱερώτατος εἰς ἅλα πίπτει, 
ἔνθ᾽ εἴαω βάλλοντι τὸν ἄρσενα θῆλυς ὀπνίει, 

ἔνθα πόλιν οἴχιζε, διδοῖ δέ σοι Αὔσονα χώραν. 
Ν / λ ς / 2] . 

Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἁγίαν ποταμὸν εὑρόντες ἄμπελον περι- 
ιά λ / 3 / ρ, 

πεπλεγµένην ἐρινεῷ τὸν λεγόμενον ἀρσενόθηλων ἔχτι- 

σαν πόλιν. 
/ Δ 

(8) Παραπορευόμενον μεγάλη τῇ φωνῖ λέγειν ἀντὶ 
/ 

0νητοὺ βίου δόξαν ἀθάνατον περιποιήσασθαι βούλεται 
(ο. ἐρεῖ” πρῶτος ἐπιδίὲ τὸν ἐμαυτοὺ βίον εἷς τὴν τίς» ἐρεῖ” πρῶτος ἐπιδίδωμιι τὸν ἐμαυτοῦ β ς τὴ 

- / 
κοινὴν ἀσφάλειαν. 

“Οτι τῶν εἰς ἀγοὸν πορευοµένων τις ἐρωτίήσα (4) "Ότι τῶν εἰς ἀγρὸν πορευοµέ ς ἐρωτήσας 
- / 3 λ . / 

ἁπαντίον ἠρώτησε μή τι νεώτερον εἴη κατὰ τὴν πόλιν. 
ἃ - Δ ΙΑΝ λ ” 
Καὶ ἐζημίωσαν αὐτὸν οἱ τὴν ἀρχῶν παρὰ Λοχροῖς 

/ ἔχοντες: τοσοῦτον Ἴσαν περὶ τὸ δίκαιον ἠσχοληκότες 
Δ 

ΧΧΥΙ. Ὅτι Σικυωνίοιξ ἔχρησεν ἡ Πυθία ἑκατὸν 
/ .] ον 

ἔτη µαστιγονομ.ηθήσεσθαι αὐτούς. Ἀπερωτησάντων δὲ 
ο ου / 3 / - 

αὐτῶν τίς ὁ ταῦτα ποιήσων, πάλιν ἀπεχρίθη, ὁ ᾧ ἂν χοι- 
/ / ζλ ν) / 

ταπλεύσαντες πρώτῳ γεγενημένον υἱὸν ἀχούσωσιν. 
ον σσ λ ο / 

᾿Ετύγχανε δὲ τοις θεωροις Ἰκολουθηκὼς τῆς θυσίας 
( Α 3 - δι. ο. Ἂ. - ον 

ἔνεχα μάγειρος, ὃς ἐκαλεῖτο Ανδρέας " μισθοῦ τοῖς 
ο / 

ἄρχουσι μαστιγοφορῶν ὑπηρέτει... 
ευ ντ; ο ς ν' ο. ὁπὺ κ κ έν 
ον ΗΠ. “Ὅτι οἳ Ὑπαρτιᾶται ὑπὸ Μεσσηνίων ἧττη- 

» 
έντες εἲς Δελφοὺς πέµψαντες ἠρώτων περὶ πολέμου. 

” / 

ρε δὲ ντα, παρὰ Αθηναίων λαθεῖν Ἄγει μόνα. 

8 “Ὅτι οἱ Λακεδαιμόνιοι περθτραπεντες ὑπὸ Ἑυρ- 

ταίου οὕτω προθύµως εἶγον πρὸς παράταξ ιν ὥστε µέλ- 
λοντες παρατάττεσθαι τὰ ὀνόματα σφῶν αὐτῶν ἐγρά- 

/ [ῇ 
ψΨαντο εἰς σχυταλίδα καὶ ἐξηψαν ἐκ τῆς χειρός, ἵνα τε- 

κο οο ο Π 2! 

λευτῶντες μὴ ἀγνοῦνται ὑπὸ τῶν οἰχείων. Οὕτω πα- 
υ 

ο» ν΄ Ν χο ο ο Β 
ρέστησαν ταῖς ψυχαῖς ἔτοιμοι πρὸς τὸ τῆς νίκης ἄπο- 

"/άνοντες ἑτοίαως ἐπιδέγεσθαι τὸν ἔντιμον θάνατον τυγχάνοντες ἑτοίμως ἐπιδέχεσθ ! ἡ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΙ 

ΧΧΗΠΙ. ΟΠ ΒοππαπογΙπῃ ο Ταπὶς σοπι5 Ῥα]Ιαπῃ, ηἰςὶ 
5ο]οπηηί{αυ ΙπάΙΕίΠὰ, ΠΟΠ δαπηθβαί, 56 ἵη ΤΡΡΙΟΠΕΠΙ σεη/{15 
Ππϊπιίσα) ριήα5 Παδίαπα Ῥνο[ίοίθραί, Ἱπ]πιϊοἳ 10ο ΡτϊποΙρίαπι 
ἱπάιοπηίοπα, Τήπὰ Ὕογο Ῥο]απη ογάἱθρα[γ ἵη. ΘΙ1Π1 Ρορι]ιπη. 
Ἠου το[ει{ Ῥϊοᾶον5. 

ΧΧΙ. Ἠϊρροπιεπθς, Αἰοπϊοηςῖππι πιαρϊκίγαίας, απάπῃ 
ο]ας βία ἃ Πεβοίο 41ο γἰΠαία Εμΐφσαί, αεθιθιπῃ οἱ ΙπΙΠΙΑ- 
ΠΤΙ 46 οα δρρ]είαπα δΗΠαΦΙ{. Τπο]ΙδαΠΙ οπίμα η βἰαμη]ο 
ππᾶ 6πΠ1 6(πο γ]οία Ῥεν αᾳποί ἀῑος ᾖδίναίας οί: 4ο 
[ασίο εα 5 [πιο αἀασίας ου]οσίό. ραθ]]ῶ σοτρι5 ππαπάθιο 
οδί οραοίας. 

ΧΧΥ. Απρμεπιας εί Ἐπίπιας, ἄε]ά οοπάἴίοτος, Ῥγ- 
μάπα εοης]ασγιπ!, απῶ δἷο οροϊηῖέ : 

Εηίίπιε αἱ Ογαίοηῖ5 Ιπο]γί! Ῥο][ΐσοδα Ῥτοῖος, 
Ργο[εο(ἶ 1η Β]ομ]απι ἴογγαπα ΠΡ 4ΠΙΡΟ Μαβ]ίαίο, 
οχδίγαεηίθς αγΏοπι Ογδίθεηδεπι ςἰπια] οί ἈΠοδίαπι 
αραιά οδΗα Παπη]ηἰ5 (6 680ΓΟ 6ΟΡΠΟΠΙΙΠΟΠΙ. 

(2) Οµαἱείάεηδος ΙΙ, αϊ οχ. ἀδοϊπια[ϊοπθ 6ΟΠΏΒΘΟΓΑΙΙ οναηί, 
σπυὴ αἆ ογασπ]άπῃ ρείοπάανη 46 οο]οπία ἄποθηᾶα γεηίδεεη, 
ΡΥΗΙα τοβροπά1! : 

Αρδίας Πανίας αδὶ φαορεγίπι5 η πηαγθ ρτοΠι!, 
1Ρἱ αὖηρεης πιαδο]απα Γοπηῖηα Ἰη, 

ΤΡΙ ατβοπ οοπάθς πᾶπη ΠΡ] ἀαί Απκοηίᾶεπι ΤΘΡΙΟΠΟΠΗ. 

ΠΙ γενο οἶγοα Αρβίαιη ΠΠΊΘΗ Ἰηγοηία γἱίο ἱπαρ]]είία σαρτ]- 
Ποο, απο ἀῑσίίαγ Ἠογπιαρμνοά ας, 1 Ώ6πα σοπάἰάθγιηΕ. 

(3) 3 Ργαίογργοάἱοπίαπα ππασῃα γους ἀῑσοτο : 5ἱ απίς Π]ου- 
{αἱ6Γὴ γἱίαπη ο σ]ογῖα Ππηπιογία]ί οοηπηίαγα τι, ἀῑσας, 
Ριπηις 660 δα]{θιη ΠἹεαΠΙ το ρε Ρ]ίσα 5αομγῖ(αΐᾳ 4δγογθο, 

(4) ΗοπιηΙ Τη ββτάΠη οχδαη[Ι 4πάΠ} απάαηι οεσιγςδαί, 
τοραν{έ παπι α]ά πονί Τη ατῷθ ο6φδίὁ Ἠπο {άπηΘΗ πηᾶρ]κίγᾶ- 
ἴμ5 Ἡοσγεηςες πηπ]οίαγαγιηί : αἆθο {ας φογναπάς. αά ν]- 
βϊ]αραπί ! 

ΧΧΥΙ. Ριγοηῖϊς Ργίµία ογασ]απὰ τοδςΙά(έ, (Ότο { 66η- 
ἴπηα απηῖς 1ρδί 548 Ποίογίρις οβδεηί. Ἠοραμέρις ΠΠίς, 
σπρηαμα. 14 ε5δεί ρα Ηέατας; τεδροπάΙ : Ἠ]α, ομῖ ροδί 
γούΙέαπα ΡΥΙΠΙΟ παίπηι Παπ αιάἰσηϊηέ, Έταί απίοιη ἵῃ οοηη]- 
ἰαία ἹεραίογΙπῃ αἆ 8αογα φοἱεπιπία γἱο πιά) πα δα Ἰαηίας απἶ- 

48π1 Απάνθας ποιηίπα; απ] πιθγορᾶθ εοἠάαόίας Ισίουῖς Πχι- 

πογο αριιά παρῖςίναία5 [απσομαίαγ 

ΧΧΥΗ. ρανίαπί α Μοςθειῖς νἰο Ώε]ρ]ος πηΐδεγιηί 5εἷ- 
βο]ίαηίες 4ᾳ ΡοΠο. Οι1µα5 γοβροπά!! ΡΥγ(µία, αἱ αυ ΑΠιοπίση- 
5ἱΡιις ἀπέθηι 5ΙΠΙΘΥΘΗ{. 

(ϱ) Παζοθάςηιοπίϊ α Ἐγτίαο Ιποῖῖα(ἶ αἆθο αά Ργ]απα αἷα- 

ουες ογαΏί, αἱ Ργίας απ ἵη αθἴεΠΙ εἀοδγεη{Ητ, ποπιίηα 

5ια δογίαἰα Ιη5οβοτγεη!, Ἰαποφῖιο Ῥγασμίο ΙΠ]σαγοπέ, πε 

πηογία] α δαἱ5 Ἰᾳπογαγεηίαν. ΑάθΟ ργοπιρί5 απἰηιἰς ογαπέ,, οἱ 

{ουία γυἱείορία οο5 [α]εγεί, αἆ Ῥι]οΓ8ΠΙ ἨΘΟΘΠΙ Ριοπηρίθ 

ορειπάαιη, 



ΠΕΙΠΙΟΙΙ 4: 
ΧΧΥΠΠ. (Τ2οἱ7. ΗΙί. Τ, 16.) 

Κιθαρῳδὸς ὁ Τέρπανδρος τῷ γένει Μηθυμναῖος. 
Στασιασάντων δέ ποτε τῶν Λακεδαιμονίων 
χρησμὸς αὐτοῖς ἐξέπεσε πάλιν φιλιωθῆναι , 

ἂν ἐκ Μηθύμνης Τέρπανδρος ἐχείνοις χιθαρίση. 
Καὶ Δή τι µέλος Τέρπανδρος ἐντέχνως κιθαρίσας 
αὐτοὺς πάλιν συνήρµοσε, Διόδωρος ὡς γράφει, 
τῆς ἁρμονίας τῇ ὡδῃ. Καὶ γὰρ µετατραπέντες 
ἀλλήλους περιέθαλλον, Ἰσπάζοντο δακρύοις. 

ΧΧΙΧ. (Έχο. Ὑαἴσδη. Ρ. 12.) Ὅτι Ἀριστοτέλης 
ὁ χαὶ Βάττος χτίσαι βουλόμενος Κυρήνην ἔλαδε Ίρη- 
σμὸν οὕτως, 

Ῥάττ', ἐπὶ φωνὴν ἤλθες: ἄναξ δέ σε Φοῖθος Ἀπόλλων 

εἰς Λιθύην πέµπει καλλιστέφανον Κυρήνης 
εὑρείης ἄρχειν καὶ ἔχειν βασιληΐδα τιμήν. 
Ἔνθα σε βάρθαροι ἄνδρες, ἐπὰν Λιθύης ἐπιθήῃς, 
βαιτοφόροι ἐπίασι" σὺ δ᾽ εὐχόμενος Ἰέρονίωνι 
Παλλάδι τ᾿ ἐγρεμάχηῃ γλαυχώπιδι καὶ Διὸς νἱῷ 
Φοίόῳ ἀχερσεχόμη νίκην ὑποχείριον ἕξεις, 

καὶ µάχαρος Λιθύης καλλιστεφάνου βασιλεύσεις 

αὐτὸς καὶ γένος ὑμόν: ἄγει δέ σε Φοῖόος Ἀπόλλων. 

/ ς ΄ » Δ - » / 
{5) Ὁ φθόνος χαθαιρεῖ τοὺς ταῖς δόξαις πρωτεύοντας. 

Ἅ . ο 4 ΧΧΧ. (Έχο. 4ε Υἱ1. εἰ γἰῖ. Ρ. 650. ὅδ1.) Ὅτι 
Ἀρχεσίλαος ὁ τῶν Κυρηναίων βασιλεὺς δεινοπαθήσας 
”) Ν νς-' . μ] / ο) κ ’ λα Λ] ολ ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς ἐπηρώτα εἰς Δελφούς. Ἔχρησε δὲ 

ὁ θεὸς ὅτι θεῶν ἐστι μΏνις: τοὺς γὰρ ὕστερον βασιλεῖς 

οὐχ ὁμοίως ἄρχειν τῷ πρώτῳ Βάττῳ. ἸἘκεῖνον μὲν 
. Ὁω. ου σο . / 

γὰρ αὐτῃ τῇ προςηγορίᾳ τοῦ βασιλέως ἀρχούμενον ἐπι- 

ειχῶς ἄρξαι χαὶ δημοτικῶς, χαὶ τὸ µέγιστον τηροῦντα 
τὰς πρὸς τοὺς θεοὺς τιµάς' τοὺς δὲ ὕστερον ἀεὶ τυραν- 

νικώτερον δυναστεύοντας ἐξιθιοποιήσασθαι μὲν τὰς δη- 

µοσίας προςόδους, ὁλιγωρῆσαι δὲ τῆς πρὸς τὸ θεῖον εὖ- 

σεθείας. 

(5) Ὅτι τῆς τῶν Κυρηναίων στάσεως διαιτητὴς ἐγέ- 
-ω / / Δ ο ’ ο 

νετο Δημῶναξ Μαντινεύς, συνέσει καὶ δικαιοσύνη δο- 
.ω / (ον 5 / 3 / Ν 

χῶν διαφέρειν. Οὗτος οὖν πλεύσας εἰς Κυρήνην, και 
Δ / λ κ 5 κ; ὃ / ᾗ] / 

παρὰ πάντων λαθὼν τὴν ἐπιτροπήν, διέλυσε τὰς, πό- 

λεις ἐπὶ τούτοις. 

ΧΧΧΙ. “τι Λεύχιος Ταρχύνιος ὃ τῶν Ῥωμαίων 
βασιλεὺς σπουδαίας ἔτυχεν ἀγωγῆς, καὶ γενόμενος ζη- 

λωτὴς παιδείας, οὐ μετρίως δι΄ ἀρετὴν ἐθχυμάζετο. Ἄν- 
- ο” ο Σ΄ 

δρωθεὶς γὰρ συνεστάθη τῷ βασιλειτῶν Ῥωμαίων Ἁγ- 
κ Μαρχίῳ, καὶ φίλος αὐτοῦ μέγιστος ἐγένετο, καὶ 

ο ο. ο .. 

πολλὰ τῶν κατὰ τὴν βασιλείαν συνδιώχει τῷ βασιλεῖ. 

Καὶ μεγαλόπλουτος ὦν πολλοῖς τῶν απόρων ἐθοήθει 

γρήµατα διδούς, καὶ πᾶσι προσφιλῶς ὁμιλῶν ἄμεμπτος 

ἣν καὶ ἔνδοξος ἐπὶ σοφία. 
. ὦ α 

ΧΧΧΙΠ. (Εχο. Ὑαἴσεαη. Ρ. {9 {4.) Ὅτι οἳ Λο- 
χροὶ ἔπεμψαν εἰς Σπάρτην περὶ συμμαχίας δεόµενοι. 

Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τὸ μέγεθος τῆς Ικροτωνιατῶν ὃυ- 
νάµεως ἀκούοντες»ῶςπερ ἀφοσιούμενοι καὶ µόνως ἂν 

οὕτω σωθέντων Λοχκρῶν, ἀπεχρίθησαν αὐτοῖς συµμά- 
χους διδόναι τοὺς Τυγδαρίδας, (9) Οἱ δὲ πρέσβεις εἴτε 

προνοίᾳ θεοῦ εἴτε τὸ ῥτθὲν οἰωνισάμενοι προςεδέξαντὀ 
στ 

τὴν βοήθειαν παρ᾽ αὐτῶν καὶ καλλιερήσαντες ἔστρω- 

ΠΗΡΗΙ ΥΠ. ος 
ΧΧΥΠΜΙ. Οήιαγαᾶ ας Τανραπάστ, σθηογο ΜείΗγιππας. 

Ον αποπάσπα Ρε]]ο ασἰίαιῖς ΤακοΦ Ποπ] ΟΓΑ ΟΗΗΠΗ εα]- 
έπη ος, ΠομΙΠΗ ΟΗΒΘΗΦΗΤΟΡ, οἱ οκ ΜοαίΠγιηπα Ῥογραπάον 
1115 οπου οί. Ε{5απο ΚΠΕΗ θά ΚΙ] σὐ 101 αγβοΙο8ο αἆ 
ΟΙ α ΓΑΠ οθοἰη]φδαί, ἱρ5ος Π{θγάΠῃ οου]πχ{ξ, αἱ Ὀἱοᾶστιις 
5οΠΙί : οοηοθηία5 οηἵπι οαη/]σμα οΟΙηΠηΜα{1 5096 ΔΠΙΡΙ6- 
οἰεραηίας οἱ οππῃ Ιασγηῖς οομ]αραπ{ιν. 

ΧΧΙΣ. Απβίοίε]ο, απῖ οίἶαπα Βαΐ{ις πομιΙπα ας, ΟγΤΘΠΟΠ 
θ4ἱβοαίπγις ου αοοορίί ογασίαπη : 

Ῥαΐΐα, νοσῖδ οππδα νοηϊδίϊ; γοχ αιίοπι {ο Ῥμαρις ΑΡΟΙο 
πη(Π{ Τη ή Ώγαπη Ῥαἱόγο οογοηαίαπη, ΟΥΤοηΡ 
αἱ απιρΙΩ Ίπιρογος, αροαδ(αο γοσίαπα ἀῑσηϊίαίοπι, 
1! {ο Ραγρανί Ἠοπηῖηος, Ροδί(ααπῃ αἲ Τά Ώγαπι αρρα]ονῖς, 
θηῖ5 ο ρο]1ἴρια5 οοη[οσ(ἶς Ἱπάα(1 ασστοζἹεπίαν: ἰὰ Υογο ργο- 

[σαης ΟΝΕΠΙ 
οἱ Μίπογγαπι Ρε]]Ἱοσδαπα , οκῇῖς οσα1ἱ5 ργα α[ίαπα, οἱ Πονῖς 
ῬΡμαραπα ΙΠΙΟΠΡΙΠΗ, γἱσ[ογία η. Γας]θΠ] Ιπιρείταυῖδ, Παπ 
εἰ Ώοῃο ουτοπα( Ῥοαίώφιιο Τά υγα ΙπιρορΙαπῃ {οποδυ]5 
1ρ56 οπαδαο (ααπα ΗΡΙ νοτο αακ ο5ί Ῥμαβας ΑΡοῄο. 

(9) Παν]άῖα ἀορτίπηί οος απὶ σ]ονία οχεθ]]απί. 

ΧΧΧ. Αγοζζηαις ΟΥΤΟΠΑΗΠΙ ΤοΧ ῥ[αγ{ηῖς, απίρας γαχαβα- 
(1, σααηη αρα οοηληποίς Ώο]ρ]ιογΙπη ογασ] Πα οοΠςΙ- 
Ἰ1{: οαΙ ΑροΙ]ο γεδροηβιπι ἀθά1έ, ἆθος Ιη[οηςος 65567 Πθ(πθ- 
είπα δβοοιίο5 Τοσο5 εασπῃ γ Ιππία τοσηαπη αἁπαμἰκίτατα ᾿ 

σπα ρηῖπηας Βαΐία5 Ιπιρογαγ]δδοί. Ἠ]απα οµίΠ1 δοἶα τοσὶς αὐ- 
ρε]αίῖοπα οοηἰθηίπηι εἰομεπίογ ας ογῆΠίου ἵπιρογαςδε, 
(ποάααθ ρυοίρυαΠα εδί, ἀθογαΠ ΟΗΠΕΠΙΣ β(4ἱο56 60Π56Υ- 
να566; 5ΙΙ60686ΟΓΕΡ Ὑθγο 5611Ρ6Υ γἱο]οπί[ας5 ἀοπηπαΙοΠσῃι 
εχεγοιίδδ6, εί ριρ]ίσα γασισα]ία Ίπ Ργαἴαπα ΙδΙΠ Υου- 

Ι956, ἃς ἀεοταπα ἱπιππογία Παπ ου [απ πορ]οχίςτο, 

(2) Βο1ομίς ΟγΤοπθηδίαη ατΡ]{ίος Ε1{ Ώσπποηανκ Μαιή]- 

πεηςί5, απί ργιεημία οἱ οᾳπίαίο {πάπα οδΙαρογηηιις αρα 

Ραΐσυ. Ηἰο 4111 Ογγοπας αρριἱκδοί, ἀα]αίο αἲ ουηπίθιας αι Ώῖ- 

1ο, 1065 ἱπίαυ 56 οοποΙΠανγί{ ῖς οοπα{Ιοπίρας. 

ΧΧΧΙ. Τ,. Ταναπίαβ Ἠοπ]απογίπῃ Γον ρογα {οι ο ασαίυς 

ἃ Ρᾳ6νο, οἱ ἀἰδοιρπαγαπη οπηηῖπη θαάϊοδα5, ππαχίηια ἵῃ αἆ- 

ΠΙΙΤΑΠΟΙΘ οϐ. ἱηση]αγοπα υἰγαίοιη οπηηῖρις ογαί. Ῥνγοίηάς 

απ ππὰ ΥΙγ]εηῃ αἰαίοπι αἰΗσίςεαί, Αποο Ματοίο ἨΠοππαΠοΓΙΠ] 

γοσί σταίας5 ἱπρτ]ηίς οἱ ατα (αἷς, ρΙάΙπιασας πδσοίία αἆ 

γαρηὰ «ροοαπίῖα ππα ΟΠΠ γ6σε αἀπληϊδίνανΠ. ΘπΗππαα 

πιαχ]ηηῖς ορίρι5 αβριπάατθε, ΡογπΙΙΠοΙΠΙ. ος οδίαίοπη δια 

ΙλοταΠίαίο 5αρ]οναῦα{, οἱ οαπι ουηπίρια5 Πάπα δί οοη]ίθι' 

ναιδαραίαν. ΡΥοἱπά ο ΩχαΡΠΑΠΙ ἱπίαργ]αἰἶς οἱ δαρϊθηίαρ ]α 14 6Η) 

οδί αἀορίιις. 

ΧΧΧ. ΦἱΠΙ Τι0ο6Γ6ῃ565 ῥραγίαπη πηΙδίδδοµ{ αὶ δοοἶα]θς 

Ρο] αρῃοίἷα5 ρείογοΠ{, Τιασεάα πιοπΙϊ αὐά115 Πασηΐ5 ΟΓ0- 

(ομίαίαγαπα γ]ίρας ἀογογοηίος 605, {αμα παϊη μας 8ο0ἱα ΤαΠΟΠΦ8 

φογνανί Γ0ςςῃ565 ῬοββοΠί, γοδβροπάσγαηί 5ο οἱ ἆατο Ἠοἱ{ 

ααχ{αίονος Τγπάανίάα. (2) Τιοραίί απίοΠα δἶνα πη]ηῖς το. 

γ]άοιία, φίνο απδρίοίσπι 4ο ο[[αίο εαρίοπίος, 14 ααχ απ αὖ 
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σαν τοῖς Διοςκούροις χλίνην ἐπὶ τῆς νηὸς καὶ ἀπέπλευ- 

σαν ἐπὶ τὴν πατρίδα. 
(8) Ποταπὰς δὲ ψυχὰς ἕξειν τοὺς συνηκολουθηκότας 

πατέρας, ὅταν ὁρῶντες τοὺς ἑαυτῶν υἱοὺς ὑπὸ τῶν 
Βαρθάρων ἀῤῥήτῳ συμφορᾶ περιπίπτοντας μὴ δύνων- 

ται βοηθεῖν, ἀλλὰ τὰς ἑαυτῶν πολιὰς σπαράασοντες 

πρὸς κωφὴν ὀδύρωνται τύχην; 

σταρ ῷῷ 9 «κθ------ 

ΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΤΑ ΣΩΦΟΜΕΝΑ. | 

1. (Έχο. 4ο Υπ. εἳ υἱξ. Ρ. 5561.) Ἂν δὲ 

η 4 - ο» 3 

ἵ “ξηκεστίδου, τὸ Ὑένος ἐχ Σαλαμῖνος τῆς Ἅττι- 

πατρὸς 
πα. μεν 

χῆς, σοφία δὲ καὶ παιδεία πάντας τοὺς χαθ᾽ ἑαυτὸν 
ὑπερθεθηκώς, Φύσει δὲ πρὸς ἀρετὴν τῶν ἄλλων πολὺ 

διαφέρων ἐζήλωσεν ἀγωγὴν ἐπαινουμένην' πδσι γὰρ 

τοῖς µαθήµασι πολὺν χρόνον ἐνδιατρίψας, ἀθλητὴς ἐγέ- 
. α. λ λ Δ ο ολ 

νετο πάσης ἀρετῆς. (5) Κατὰ μὲν γὰρ τὴν τοῦ παιδὸς 
εἰ ο ο. - / ον Ν 
ἠλικίαν παιδευταὶς ἐχρήσατο τοῖς ἀρίστοις, ἀνδρωθείς 

δὲ συνδιέτριψε τοῖς μ.εγίστην ἔχουσι δύναμιν ἐπὶ Φιλο- 

σοφία. Διὸ καὶ τούτοις ὁμιλῶν χαὶ συνδιατρίδων ὤνο- 

μάσθη μὲν εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν, καὶ τὸ πρωτεῖον τῆς 

ολοι οὗ µόνον παρὰ τούτοις τοις ἄνδράσιν, ἀλλὰ 

χαὶ παρὰ / πᾶσι τοῖς θαυμαζοµένοις ἀπηνέγκατο. 

ο 
δόξαν περιποιησάμ. ενος, ἐν ταῖς διωσναῖς μιλίαις χαὶ 

΄ / 

τι ὃ αὐτὸς Σόλων, ἐν τῇ νοµοθεσία µε] ἅλην 

οκρίσεσιν, ἔτι δὲ συμθουλίαις θαυμα τὸς ἐτύγχανε 

ο 8, 92 

ἃ 

ιὰ τὴν ἐν παιδεία προχοπήν. 
(4) Ὅτι ὅ αὐτὸς Σόλων, τὴν ὅλην ἀγωγὴν τῆς πό- 

λεως ἐχούσης Ἰωνικήν, καὶ διὰ τὴν τρυφὴν καὶ τὴν 

ῥᾳστώνην ἐκτεθηλυμένων τῶν Αθηναίων, µετέθηχε τῇ 

συνηθεία πρὸς ἀρετὴν χαὶ ζῆλον τῶν ἀνθρωπίνων πρά- 

ἔεων. Διὸ τῇ τούτου νοµοθεσία καθοπλισθέντες τὰς Ψυ- 

χὰς ἉἈρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων χαταλύειν ἐπεγείρη- 

σαν τὴν τῶν Πεισιστρατιδῶν ἀργήν. 

Π. (νχο. γαἴίσαη. ρ. 14-16.) Ὅτι Κροῖσος ὁ Λυ- 

δῶν βασιλεὶ εὓς µεγάλας ο π ένος δυνάµεις καὶ πολὺν 

ἐχ παρασχκευῆς σεσωρευχὼς ἄργυρόν τε χαὶ 7ρυσόν, 

-ωο Ἡ Ν / 

µετεπέμπετο τῶν Ελλήνων τοὺς σοφωτάτους, καὶ συν- 
ον {2 3 σἩ Ν πο ολ ανν αι ολ 
διατρίόων αὐτοῖς μετὰ πολλὼῶν δώρων ἐξέπεμψε χαὶ 

αὐτὸς πρὸς ἀρετὴν ὠφελεῖτο πολλά. Ποτὲ δὲ τοῦτον µε- 
λ ταπεμ.νάμενος καὶ τὰς δυνάµεις χαὶ τὸν πλοῦτον ἔπι- 

3 κ. Ὁ κ. 

δειζάµενος, ἠρώτησεν εἴ τις ἕτερος αὐτοῦ δοχεῖ µαχα-- 

βιώτερος εἶναι. (5) Ὁ δὲ 
σόφοις Χρησάµενος παῤῥησία ἔφη μηδένα τῶν ζώντων 

Σόλων τη συνήθει τοῖς φιλο- 

είναι μακάριου: τὸν Ύὰρ ἐπ᾽ εὐδαιμονία πεφρονηµατι- 
αμένον καὶ δοκοῦντα τὴν τύγην ἔχειν συνεργὸν μὴ γι- 
νώσχειν εἰ διαμενεῖ μετ αὐτοῦ µέχρι τῆς ἐσγάτης. 

Σχοπεῖν οὖν ἔφησε δεῖν τὴν τοῦ βίου τελευτὴν καὶ τὸν 
διευτυ/ήσαντα τότε προσηχόντως λέ έγειν μακάριον. (5) 

“0 δὲ Εροῖσος ἱ ὕστερον γενόμενος αἰγμαλωτος ὗ ὑπὸ Κύ- 

ρου καὶ µέλλων ἐπὶ μεγάλη πυρᾶ χαταχαίεσθαι, τῆς 

Σόλωνος ἀποφάσεως ἐμνημόνευσεν. Διὸ καὶ τοῦ πυρὸς 
/ / ο ο Ν ο πι / 

ἤδη περιφλέγοντος, ἀνεβόα συνεγῶς τὸ τοῦ Ὑόλωνος 

ΡΙΟΡΟΠΙ θΙΟΓΠΙ 
Ἡ5 γουερογυη{, ρου Π{απίσδααο είγανογυηί Ῥϊοδοιγῖς ἵπ πανί 

ρι]γ{ηανία, αὐ ραίπίαιη γαυδ5 5οἱναγαη!, 

(9) 3 ο ιαἱοπι απίπηΙΠα Παβίίατος ρατοπηίος αἱ οοη(α(ἲ 

{αθτηί; αάάπὰ ΠΗ15, 41ος α Ῥαιρανίς ἀῑγτα οπἱαπη(αία Ἱγτοί- 

{08 γἰάεριΠί, (6116 ὀΡΘΙΠ ΠΟΠ ροίθγιηί, 5οᾷ οαπΙίθΠα 50181 

ἀοηίαηίες αἲ 5α1ἆαῦ αΠα]αθη{ (ογάπαΠῃ Ἀ. 

ΙΗ1ΡΗΒΙ ΝΟΝΙ ΠΕΙΤΙΟΠΡΙ Τ. 

1. ΡΟ0ΙΟΠ , ραίΐνε ηαίης Εχοζρςάς, οἶν]5 ΑΠιοπ]θηςίς β1{, 

ἆοπιο βαἱαπιιηίας. Ἠίο θαρίεπίία ας ἀοοίτίπα οπηοίο5 δι 

{επαρουί5 Ίοη5ο 5αροναγΊί : ααππ(αο οχ]ητία απαάαπα ας δἵη- 

δυ]ανί αἆ υἰαίεῦα Ἱπάο]ε ο58εί ρυωθ]ίας, αἆ ορΗίηας αγίες 

απ αρρησυ.  Οιππίρας επί ἀδαιριπίς Ιπηππογαί5 

αἰαπο Ἱπιραίας ἀἰαδδίπιο, Ἱη οπηηῖ 6οηθιθ γΙγ{α{ῖ5 5656 

οχενοιΐ. (2) Ἀαππήαο α ΡΙ6ετο ορίπαςδ δις ππαρὶς[ῖς, 

Ροβίέασααπα αἀο]ονίέ, γἱκ]ς ἵη οοηπΡρετπίο Μοππίπαπα, αιὶ 

βαρ]οηίΙα οείειί5 ριῶδίατο (ογεραπίατ. ΟΠΟΓΗΠΗ 1η 60ΗΦΙ16- 

ἠπΚίΠο ας οοηγ]εία Ὑδιδαίας, 1ρ5ε οκ δερίθιη φαρίεηιίυς 

υπ5 οί Παβίίαδ; πεσπο Ππί6υ ος 5ο]απα, 56ἆ Ιπίου οΠ1ΠΘ8, 

αι! εαρίοπ/ἷο Ιαμά6 οε]οῦγος οχδονυπί, Ρραἱπιαπι (αΠ{. 

(3) Τάσπι 1π (ογθηᾶϊς Ἱερίρας ΒΙΠΙΠΠΑΠΙ σἱογίατη αἀορίᾳς, 

η ρτἰτα(ἶς δετηηοηίρια5 ας τοβροηςίς 6 οοηβἰ]ῖ5 οὗ ου {ίο- 

ηὶδ ργο(οσίασι αἁη]γαοηϊ οπηηῖρα5 ΡΗ1{, 

(4) οἱ) ΑἰΠοπίοηβΙαπη οἰν]ίας Τοπ]οῖς {ογο πιοβ5 ι{θ- 

τοίαν, Ἰαχάσαθ ο ΠΠοΙ1{16 Ῥνορο ο[[οπιίπα ΟΠΊΠ65 6βδθη{, 

Φοἱοη ραιι]αίπι ϱο5 αἀδιείασίος αἆ γγπίαπα εί ορΗπιανΙΏχ 

ατΗσπα θααία ἑναάαχ τ Ἠα]αςδ οπίπα Ιεσίρις ας ἀῑξοιρηπα 

απήηλα Παγηο ία οἱ Αγςίορίέο ΡΙἱδίτα{άαγυη (γταπηί επι 

αχδµησιοιθ οτί δ{. 

1. Ονῶφις, ΙμγάογΙΠα Τ6Χ, πιαβηΣΠΙ ΡοίεηΙᾶπα αἀερίας, 

η]{0 απγο αγσοπίοα6 ϱίπάίο5α ομπηυ]αίο, γοζαραί αά 86 

(696ΟΓΗΠΗ δαΡΙοΠ{Ι58ΊΠΊΟ5, θογαησθ οοηνἰσία ἐγαῖδας ηλ]- 

{15 ογηαίος πιαπο Ρας ἁμηΠίαραί, ἴρ5ο ΥοΓο ααοαά νἱγαίδηα 

πηπ]ία 15 τοίετοµάα Ἠαβροραί, ἨΠοναπι άΗπ1 βοἱοποίη α]- 

απαπᾶο αἆ 56 γοσαβδεί, ροίθηΙαΠα 81Η οἱ ἁἰγίμας οδίεη- 

ἀθης Ἱπίονιοραν]1{ οΙἩ, ΠΙΠΙ αππἱς 56 [οΠοίου 6556 γἱάαιοίαι' 

() Ιῇ Βο]οη εοπδιεία ΡΗΙΙοδορμίς Ηρογίαίο αίθης, ποΠΙΙΠθΠΙ 

αἰί ο γἰνοηίίριας {οΠοθη} 65565 Παπ απῖ ρτοβρογ]ίαΐο εἰαίιβ 

γἰάστοιαγ δἱρί µαβογο βοοἵαίη ΓογΗΙΠΠΙ, ΘΙΠ1 ΠΕΡΟΙΓ6 {αΠ16Η 

0/86 

ἁίααθ θΙΠ1, απὶ Ρογρδίπο 

8η Ὠῶ6 β6ΟΙΙΠῃ α οκ{γθπηΙΠΙ αβ66 ΠΙΔΗΡΙΥα 6556Ι. 

ναπάαπα Ιθίαν αἲξ τίς ΠπεΠα, 

ΡιοβραΥ [αογ{, απι ἀθηίαε ]αγο ἀἰεεπάσπηα 6556 Ῥεαίπῃ. (9) 

Έοαρςδο Οτα55 ἀοϊπάςα ἵὰ αρ γ]ίαίεπι α ΟΥτο τεάασία5, εί 

ἵη ἱησοηί ργτα πποχ ογεπιαµάας, δο]οπίς ε[[αίαπη 1Π ΠΙΕΠΙΟ- 
ι 

παπα τογοσαν]έ, οἱ ]αῦι. Παπιιηῖς οἴτοα 56 οχοἰία(ἶ5, ΒοΙοΠΙ8 



ΒΕΙΗΟΙΙΛΙ ΤΠΙΡΗΙ ΙΧ. 
ο / Ν / ὄνομα. (4) Ὁ δὲ Κῦρος προςπέµψας τοὺς πυθοµένους 

ο λ 

τίς ἡ συνεχής ἐστι τοῦ Σόλωνος ὀνομασία, μαθὼν τᾶ- 
ή ο) ν / 

ληθὲς µετέπεσε τοῖς λογισμοῖς καὶ νοµίσας τὴν ἀπόχρι- 
ο” η ο. λ / 

σιν τοῦ Σόλωνος ἀληθινὴν εἶναι, τῆς μὲν ὑπερηφανίας 
. / ΜΥ Ν ἀπανίστατο, τὴν δὲ πυρὰν κατασθέσας ἔσωσε τὸν 

. -- / - 

Εροῖσον καὶ τὸ λοιπὸν ἕνα τῶν φίλων χατηρίθµ.ησεν. 
ο ς / ς - ΔΝ λ / ὑ 

(5) "Ὅτι ὁ Σόλων ἡγεῖτο τοὺς μὲν πύκτας χαὶ στα-- 

διεῖς καὶ τοὺς ἄλλους ἀθλητὰς μηδὲν ἀξιόλογον συµ.- 
Ἅ - λ / Ἀ λ / 

θάλλεσθαι ταῖς πὀλεσι πρὸς σωτηρίαν, τοὺς δὲ φρονή- 
-ω / λ / 

σει χαὶ ἀρετῃ διαφέροντας μόνους δύνασθαι τὰς πατρί- 

δας ἐν τοῖς κινδύνοις διαφυλάττειν. 
οω ο» ς ϱ) / ΠΠ. “Οτι περὶ τοῦ χρυσοῦ τρίποδος ἀμφιςθητήσεως 

ψ { Μ [αν - 

οὔσης ἡ Πυθία ἐγρησεν οὕτως 

Ἔχγονε Μιλήτου, τρίποδος πέρι Φοῖθον ἐρωτᾶς; 
τίς σοφία πρῶτος πάντων, τούτον τρίποῦ αὐδῶ. 

(2) Οἱ δέ φασιν ἄλλως ὅτι πολέμου γενοµένου τοις 

Ἴωσι πρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦ τρίποδος παρὰ σαγηνέων 

ἀνενεχθέντος, ἐπερωτῆσαι τὸν θεὸν περὶ τῆς καταλύ- 
-” ΄ 3 

σεως τοῦ πολέμου. Ἡ δὲ ἔφη, 

Οὗποτε μὴ λήξη πόλεμος Μερόπων καὶ Ἰώνων, 
πρὶν τρίποδα χρύσειον, ὃν Ἡφαιστος κάµε τεύχων, 
ἐκ µέσσον πέµψητε, καὶ ἐς δόµον ἀνδρὸς ἵκηται 
ὃς σοφία τά τ’ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα προδέδορκεν. 

΄ ο / ρα 
(9) "Οτι οἱ ἈΠιλήσιοι ἀκολουθῆσαι βουλόμενοι τῷ 

ο / ο / ο - η ο» 
Ἰρησμῷ Θάλητι τῷ Μιλησίῳ τῶν ἑπτὰ σοφῶν τὸ ἀρι- 

α » : / σον λ κ 3 -” σ -] 1 / 

στεῖον ἐθούλοντο δοῦναι" τὸν δ᾽ εἰπεῖν ὡς οὐκ ἔστι πάν- 
/ ολ λ / / 

των σοφώτατος, συμθουλεύειν δὲ πρὸς ἕτερον πέµπειν 
-ω ο” ασ" -ω 

σοφώτερον. Τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ καὶ τῶν ἄλλων τῶν 
- -” ΔΝ / 7. δ/ 

ἑπτὰ σοφῶν ἀποποιησαμένων τὸν τρίποδα, Σόλωνι δί- 
μφα, / νθος περ τοῖς 

δοσθαι δοχοῦντι πάντας ἀνθρώπους ὑπερθεθλῆσθαι σο- 
φίᾳ τε καὶ συνέσει. Τὸν δὲ συμθουλεῦσαι τοῦτον ἄνα- 

ς ο. 5 / / 
θεῖναι Ἀπόλλωνι" τοῦτον γὰρ εἶναι σοφώτερον πάντων. 

ο. 9 Ἡ ρα ο. ϱ/ ίνα ευ 
Ι1Υ. Ὅτι ὃ αὖτος προς τη τοῦ βίου καταστροφ] 

ε ον θα αρ, ΜΑ λ λ/θ: δηι α.Ξ 
ὁρῶν Πεισίστρατον πρὸς γάριν [λόγοις] τὰ πλήθη δημ. 

-- ΔΝ ο. Δ λ ο 

γωγοῦντα καὶ πρὸς τυραννίδα παρορμῶντα, τὸ μὲν πρῶ- 
/ / ο. 3 ω 

τον λόγοις ἐπεχείρησεν ἀποτρέπειν ταύτης τῆς ἐπιδο- 
-ω / ος ονὶ 3 .ω ον. Ξ 3 Δ τη Ν 

λῆς: οὐ προςέχοντος δὲ αὐτοῦ, προΏλθεν εἰς τὴν ἀγορὰν 
ο” / ο» ών / 

μετὰ τῆς πανοπλίας παντελῶς ἤδη γεγηρακώς. (5) 
τν / αλ ο γώ Δ δν 1 λ - 

Συνδραμόντος δὲ τοῦ πλήθους πρὸς αὐτὸν διὰ τὸ παρά- 
εν / λ δή 3 λ ο” ο ) Δ 

δοξον, παρεκάλει τοὺς πολίτας ἀναλαθεῖν τὰ ὅπλα καὶ 
.. /’ ”4Δ .. ΑΗ 3 

παραγρῆμα καταλύειν τὸν τύραννον' οὐδενὸς δὲ αὐτῷ 
μ ... / / 

προσέχοντος, καὶ πάντων αὐτὸῦ µανίαν καταγινωσκόν- 
το ῷ .ν / 1 των, τινῶν δὲ παραγηρᾶν αὐτὸν ἀποφαινομένων, ὁ μὲν 

/ / 

Πεισίστρατος ἤδη τινὰς δορυφόρους περιαγόµενος προς- 
.ω -ω ν / ο Δ ο 
Ἡλθε τῷ Σόλωνι καὶ ἐπύθετο τίνι θαῤῥην τὴν τυραν- 

{8 τς / 3 ω ϱ,͵/ ο”. ολ 3 / κ. / ασ. 

νίδα καταλύειν αὐτοῦ βούλεται, τοῦ δε εἴπόντος ὅτι τῷ 
/ -” Αλ ”λ ”8/ 

γήρα, θαυμάσας τὴν φρόνησιν αὐτοῦ οὐδὲν αὐτὸν ἠδί- 
, 

κησεν. 
λ 

γ. "Ὅτι τὸν παρανόµοις χαὶ 
Δ / 

θαλόμενον οὐκ ἂν προςηχόντως σοφὸν νοµίζεσθαι. 
’ -” 

(2) Ὅτι φασὶν ΑἈνάχαρσιν τὸν Σκύθην φρονοῦντα 
Ὅ ς υ : 8 η - ο. 

ἐπὶ σοφίᾳ μέγα παραγενέσθαι Πυθώδε καὶ ἐπερωτῆσαι 
. ον” ἐν / ο ο 

τίς ἐστιν αὐτοῦ τῶν “Ἱλλλήνων σοφώτερος. Καὶ εἰπεῖν, 

σσ δ/ /Υ 
ἀδίκοις πράξεσιν ἐπι- 

9299 

ἨΟΠΊΘΗ 8ἱΠ6 Ιπ{θγπηΙβδῖοπο ΙΠο]απ]αῦα{. (4) Τυπι Ογτις ώ 
πη]ραῖς αϊ τοραῦθηί, απἱᾶ δἱρί γο]]οί Π]α ακσίαμα Βο]οης 
ἀρρεμα[ίο, το οοση]έα, δοη{οη(ἴαῆη Πηηλαίανίέ, περιυ{αηΏδα 16 
ΥΕΤΙΗ 0556 Βο1ΟΠΙ5 ΓΕΒΡΟΗΡΗΠΗ, ἑαρογβίαπη οπη]κή!, ΡΥΤα(πθ 
εχδΗπεία Ογα5ΗΠ1 δογγαγ{!, αἰ(τθ ΘΙΙΠ1 ἀείποορς ἵπ απηίσο- 
ΤΗΤΗ ΠΠΠΊθΤΟ ᾖαβιΐ, 

(5) Ρο]οῦ. Ἱαάἱσαραί ρησί]ο αἱ φἰαᾶ{ί ο/5οΓος 4Ποδαια 
λείας ΠΤΙ] ργορσπιοᾶ Πα 6ΟΗ{οΓΓ6 αά οἰγ[α[ϊς φαἰηῖοιῃ, 
580105 απίοια, αἱ ργπάσηίῖα ας γἱγίπίο οχόθµθγεη{, ἃ ῥον]- 
ομ]15 Ρο556 ρα[μίαπα ρτοίοροτο, 

ΠΠ. Θ 111 ἆθ (προς αγθο οοπἰτογοιεία ογίὰ ο5σοί » ΡΥ- 
ἔα δἷο Γεςροπά1ί : 

Ο 1Η ΝΠΙαΙΙ, 4ᾳ ἱπροᾶς Ῥπαραπη φοςο[[ανῖς 
Οι! ραρίεηίῖα ρτίπηας ο5ί οπιηίαπας Παῖς (Γἱροᾶση α (νο. 

(2) ΑΙΗ γεγο αἰῑίου πατγαηί; γἰάσιίοεί ἨΏοίίο Πασταπίο ον] 
ἁαριὰ Τ0Π686, 41ο {ομροτο ἱπίρις α ρϊκοαίονίβις πια βἱ 
εχίασία5, τοβαίιΠι 6556 ἆ6 Ρας 6οπΙροπεηᾶα ἀθπαι, ΡΥ- 
ἠμαϊηα πο ἀῑχίςκο : 

Ηαιά Ρνῖα5 Μενοραπη αἱ Τοπ. Ῥα]απα ἀοδίποί, 
απαπι ἱπίρας αατοας, αποπῃ Ψαἱοαπς [αυγο[αοσΙΕ, 
ἃ νορῖ5 ἀπιῖσειις Γαθγῖί, ἀοππάπη(ο ν]εὶ γοηο{, 
α] ραρίεηίῖα Τον Ργῶςεηίθ8 {ο Γαἱαγας νἰα. 

(2) Ταηι ΜΠΠεςῇ], αἱ ογασπ]ο οὐδοφαδγεπίας, Τ1α]ο( ΜΙ]οείο, 

ε εαρίοηΗῦας δερίοπα απί, {αππ(παπη ορίίππο ἐπἱροᾶεπα ἆατο 
ἀεογεγετιηί. 5εᾶ εηίπα Π]αιη ποσαςςα αἴπηί 5ο φαρίοπ(]ςςί- 
ΠΙΠΠΗ 6556, εί αἱ αἆ εαρίοη{ίοταπα πη{εγομί 5αθίςδο. Αἴπιο 
Ιία εοίονῖ5 4ποφπο δαρίοπί μας (πΠροᾶδηα τοοιδαπί]ρις, 8ο0- 
Ιοη {αἱ956 ἀεδιπαίαπα, «πὶ πποτία]ος οΠηΠος καρίοηίία οἱ 
ὀοΗ5ΙΠΟ Ριυογετίετο γἰάευαίαν. Ηαπο ἀθμίᾳαο 5ιαδίςο, τί 
ΑΡροβιηϊ µΠρας ἀεάϊσαγοίας; παπά πο Ἠπό γθᾶρςθ δαρίομ[ῖα 
οπηῖρι5 απίορίατα. 

ΗΝ. Ι4ειη βοἱοη, 4πάπα αἲ οῦ]{α ρτορα αβθβςοί, Ρἰβίκίτα- 
{πα γΙάεης Ρ]αμάϊς γετρῖς αγαπη ρορα[ί απεαραπίοτη {γ- 
γαμη]άΐδηαο αρρείεμίθια, ῬιΊπηο αμἱάθπα ογα[ἴοπο Πἶδιις ορ 
ἄΡ Ἰποερίο ΘΠ1 ἀείαιγθγ; πο ποη οὐίοπιρογαηίο 1ραῖ, 
γης ευηο(ἶς ἱρί οἰγουπαροδ ες ργοσρδδίέ {πι [ΟΡ ΦΙΠΊΙΗΟ 
Ιἱοεί δεηῖο οοη/[οσίᾳ5. (2) Οοποατοβίο στο Ρτορίος ΤΠΙ 

Ἱπορίπαιη αἆ αυ Πλ Η(πάίπο, Ποτίαραίαχ οἶνος αἱ αγπ]α 

έαρεβξδειοηί, ἵγταπηππιααα δίπα Ίπούα οοιηρθξόστεηί. 1Πὶ 

ποπα]πο απγες ργαἈθηία, Ίππο ομηο(ῖς οἷας ἱηδαπίαια ΙΠΡΙΠΙΙΙ- 

ἸαπΗΡ15, ποπ 15 εἰῖατα ργα 5οηδσ{μ{6 ο ῃ ἀο]ίγατο ἀἴσρη- 

Πρις, ΡιδκΗαίας, απῖ ]απ1 αΠηποί ομςίοᾶς» οοτροτῖς οἴτεα 

56 αμεραί, αἆ ΡοΙοΠεΠΙ αεζθάθης εοἰδοαίας οί, 4ΠςΠΔΗΙ 

βάποῖα ροϊοηίίαπα οἶα5 ορριήπιοτο πἰογείαν. Πἱο ἀῑσοπίο, 
αποά εοποοἰαίαο [εία5, ριπάοηίίαπα. σας αἀπιϊγαίας Ιποῦ- 

ἸήΠ1δ61 ἀἰπηϊ καί. 

Υ. Έππι αἱ γαῖς Ἱπ]αδίίδαπο [αοίῖς Ιπάσ]σοί, Ιαιά πια 

τ1{ο βαρίεηίοῃ αρρο[ανερίς. 

(5) Αἰππί Ρογίμαπι Απασμαιθίη δαρ]επίία πα να]άς {ππηῖ- 

ἀππι, αἆ Αροηῖς ΡΥΙΙΗΙ γοπῖδ5ο ο/αζΕΠΙΠΙ αἴσμο τοσα»»θ, 

ααῖς ΟΥΦΕΟΓΗΠΗ 56 δαρίοηίίου ε5δεί; ας ἀεμΠὶ ΓΤο5ρομάἶδδο : 
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Οἰταῖόν τινά φασι Μύσωνα 
σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίµῃσιν, 

ὅστις ἦν Μαλιεὺς καὶ ῴχει τὴν Οἴτην εἰς κώμην Χη- 

νὰς χαλουµένην. 

ΥΙ. (Έχο, ἆο Υἱγῖ. εἰ υΙῖ. Ρ. 662.) Ὅτι Μύσων τις 

ἦν Μαλιεύς, ὃς ῴχει ἐν κώμη Χηνὰς καλουµένη, τὸν 

ἅπαντα γρόνον ἐν ἀγρῷ διατρίθων καὶ ὑπὸ τῶν πολ- 

λῶν ἀγνοούμενος. Ὃν ἀντειςῆξαν εἲς τοὺς ἑπτὰ σοφούς, 

ἐκκρίναντες τὸν Περίανδρον τὸν Κορίνθιον διὰ τὸ τύ- 

Ραννον γεγονέναι πικρόν. 

νΠ. (ἔχο. Υαὔσπη. Ρ. 17.) Ὅτι ὅ Σόλων πολυ- 

πρα Ὑμονήσας τὸν τόπον ἐν ᾧ διδτριθε Μύσων, κατέλα- 

ϐεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἅλω πρὸς ἄροτρον προςβαλόντα ἐ ἐγέ- 

ἔφη, Οὐχ ὅρα νῦν 
ἀλλ) 

τλην, χαὶ ᾿πειραθεὶς τοῦ ἄγδρος 

ἀρότρου, ὦ Μύσων, καὶ οὗτος Οὐ γρῆσθαι, ε εἶπεν 

ἐπισχευάζειν. 

ΥΗΙ. (Έχο. 4ᾳ Ὑἱνι. αἱ ΥΙῖ. Ρ. 552) Ὅτι Χίλων 

τῷ λόγῳ σύμφωνον ἔσχε τὸν βίον, ὅπερ σπανίως εὗροι 

τις ἂν Ἰοι νου. Τῶν γὰρ καθ) ἡμᾶς φιλοσόφων τοὺς 
ἤ 

.ω 

πλείστους ἰδεῖν ἔστι λέγοντας μὲν τὰ κάλλιστα, πράτ- 

τοντας δὲ τὰ χείριστα. χαὶ τὴν ἐν ταῖς ἄπαγ] ελίαις 

αὐτῶν σεμνότητα καὶ σύνεσιν διὰ τῆς πείρας έλεγγομέ έ- 

νην. Ο δὲ Χίλων χωρὶς τῆς κατὰ τὸν βίον ἐν ἅπασι 

τοῖς πραττομένοις ἄρε τῆς πολλὰ διενοήθη χαὶ ἀπερφθέ γ- 

ἔατο µνήµης ἄξια. 

ΙΧ. (Έχο, Υαὔσαπ. Ρ. 17, {8.) "Οτι Χίλων ἀφικό- 

µενος εἰς Δελφοὺς χαὶ καθάπερ ἀπαρχὰς ποιούμενος 

τῷ θεῷ τῆς ἰδίας συνέσεως, ἐπέγραψεν ἐπί τινα χίονα 

ν ἄγαν, καὶ τρί- 

᾿Γούτων ἕκαστον ὑπάργον 
τρία ταῦτα, Ενῶθι σεαυτόν, καὶ Μηδὲ 

τον ᾿Εγγύα, παρὰ δ᾽ ἄτα. 
Ν " / /3 α- νο ΡΣΡ. 

βραχὺ καὶ Λαχωνικόν, μεγάλην έχει τὴν ἀναθεώρησιν. 

(5) Τὸ γὰρ Γνῶθι σαυτόν παραγγέλλει παιδευθῆναι καὶ 
/ / [έ4 λ Ὑ Δ / -ᾱ / 

φρόνιμον γενέσθαι: οὕτω γὰρ ἄν τις ἑαυτὸν γνοίη' ἢ ὅτι 

οἳ ἄμοιροι παιδείας χαὶ ἀλόγιστοι κατὰ τὸ πλεῖστον 

ἐστι τῶν 

ἀμαθιῶν ἀμαθεστάτη κατὰτὸν Πλάτωνα, Ἡ ὅτιτοὺς πονη- 

ἑαυτοὺς συνετωτάτους ὑπειλήφασιν, ἧπερ 

δεὲ εἲς ηγοῦνται, τοὺς δὲ γοηστοὺς ἀνάπαλιν φαύ ροὺς ἐπιεικεῖς ἡγοῦνται, τοὺς δὲ γρηστοὺς ἀνάπαλιν φαύ- 
ὃν π ο / 

λους' µόνως γὰρ ἄν τις οὕτως ἑαυτὸν γνοίη καὶ ἕτερον, 
/ Γ 

τυχὼν παιδείας χαὶ συνέσεως περιττοτέρας. (38) Τὸ 
ον ῃ να. “. 5 ΗΡΑ ΓΡ Σ δὲ Μηδὲν ἄγαν μετριᾶζειν ἐν πᾶσι καὶ μηδὲ περὶ ἑγὸς 
-ω 3 / / δ 1” [4 « σσγι Α / 

τῶν ἀνθρωπίνων τελείως διορίζεσθαι, ὥς ᾽Επιδάμνιοι. 
τες λ Δ 5, ὃ / »..-- λ λ ο ; 

Οὗτοι γὰρ τὸν Ἀδρίαν οἰκοῦντες καὶ προς αλλήλους 

διαφερόµενοι μύδρους διαπύρους πα ποναίδνεςς ἐν 

µέσῳ τῷ πελάγει ὃ διωµόσαντο μὴ σπείσασθαι τὴν πρὸς 

ἀλλήλους ἔγθραν πρότερον ἕως ἂν οὗτοι θερμοὶ ἄνενε-- 

γθῶσιν. (4) Οὕτω δὲ σκληρῶς ὀμόσαντες καὶ τὸ Ηηδὲν 

ἄγαν οὐκ ἐπινοήσαντες ὕστερον ὑπὸ τῶν πραγμάτων 
3 ο. ὃ λύ 2 δἡ τε Δ 
ἀναγκαζόμενοι διελύσαντο τὴν ἔχθραν ἐάσαντες τοὺς 

/8 στ λ 3 ο ο. πλ ΦΑἱ 21χ / Ν 

µύδρους ψυχροὺς ἐν τῷ βυθῷ. 'Τὸ δὲ ᾿Ἠγγύα, παρὰ 
ο ᾱ λ ς ἐ) β / 3 ος 5 Δ λ 
δ) ἅτα, τινὲς ὑπέλαθον γάμον ἀπαγορεύειν' τὴν γὰρ 

ω , ’ ῃ Δ . /{ - κε. / 

τοῦ γάμου σύνθεσιν παρὰ τοῖς πλείστοις τῶν Ελλήνων 
ι Ἡ π 

ἐγγύην ὄνομάζεσθαι, χαὶ βεβαιωτὴς ὅ κοινὸς βίος, ἐν 

ᾧ πλεῖσται χαὶ μέγισται Ὑένονται συμ. Φοραὶ διὰ τὰς 

γυναῖκας. (5) Ἔνιοι δέ φασιν ἀνάξιον εἶναι Κίλωνος διὰ αι μομωωωμιμμωμμωυομωωμωµωομωμμιμωυο μνωσιωμμο μμμμωο ως μμ ο μα να αν ο ἎἎ-----ιοσο ποσο ἠλαοτοηκεωωτα 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΙΙ 

ΟΕίΦάπι ααοπάαπι ΜΥΦΟΠΕΠΙ ᾽αἰσηί 

εο]]οτίίοτο αααπι ἔα πιθηίε Ῥγωζίαπι 68956. 

Εγαί απίθπι ἵ5 Μαμσηςῖς απἰάαπι, ία ἵπερ]α, οκ ῃα5ο 

ἀῑσίο ΟΠεηΙ5. 

ΥΠ. Εταί Ἠγς5ο ααἱάαπι Μα]εηςίς ἵπ ρασο, ουἱ Ομεηῖς Πο- 

ΠΊΘΠ ορί, ἀαεσοπ5; ααὶ αἱ ΡΙαΠΙΠΊΗΠΑ ἵπ ἄρτο γογδαβραίατ, οϐ- 

5ογ5 εἰ Ποπηηίρις {το Ιρποίας. Ἠσπο, τε]εσίο Ῥογίαπάτο 

Οοπο, ααοά {γναπηις αεθγβἰδδίηας οχ5ί]μ]55αί, {Π 56- 

Ρίοπι βαρϊεηίαπα οο]]ερίπηι οοορίατυα!, 

ΥΠ. 5ο]οἩ [ο] απαπα ]οουΠα γεδιίραδδεί, πΡ/ Μγ5ο ἀ6- 

νοιδαραίατ, ἀοργοεπαίέ οὔπῃα ἵη αγθα 5Ηπαπα αταίτο αρίαη- 

(οί; (ομίαπαίαιθ Ἰοπη]ηϊ5 οαπδα αἲί : Νοη αδί ατα ππο 

(ίοπηριις, Μγςο. Οιὶ 11ο, πο {επάΙ, τεβροπά, 5εᾶ ϱγ8- 

ῥαναπα[. 

ΥΠΠ. ΟΙ οοηδοπ{ἱεπίθΠι ΠΠ 5ο’πΙοπΙΡιΙς θμ15 υΤίαπα 

ασεραί, ααοά γαΥ9 αἀπιοάσπῃ τερθι]ας. Ῥ]εγοδαιε θΗηἵπῃ α{α- 

(ἶδ ποδίγῶ ΡΙΙΙοΡορμος γἰάετο οδ ρα]οαγτίπς αάθηα 

η{εηίος 8εΓΠΙΟΠΙΡΙΙ5, ΠΙΟΓΙΡΙ5 Υογο ἑατρίςεϊπηίς : αὐἰ σγαν]- 

ἰαίοπι αὖ ργιπάσηίαπα, 4ὔαπα γογρῖς Ῥριο 5ε [ετηπί, 

εις το[αίαΠ{. 

[αο[]ς 

Αί ΟµΠο Ῥγωίετ εοηδἰαπίοπη ἴπ οπηπῖ γ]ία 

γἰγίπ{εηῃ, πημ]ία αί οορἵαγΙέ αἱ ἀῑχί{ί απο» πηοπιοι]α η ρηϊηλίς 

ἀΐσηα 514. 

ΓΚ. ΟΜΠο Ώε]ρ]ιος ρτοίροία5, αἱ τί] ί]ας γε]. [1 5αρίεῃ- 

618 5υᾳ ἆθο ο ειγεί, ἱηδεγῖρ»ίέ εοΙαπιηα) ἔτία Ἠαο : Ἀοδες 

(6 ἱρδιπι, οἱ ΝΙΙΙ1 πιηιῖς, ἑετίίαπα ἀεπῖαπο 5Ώοπάε, ργορό 

αασδί {αθεδ. Ποτιπα ἴησι]α παπι Ὀγονία εἷπί εί Τιαεοηίσα, 

(9) Να Λοδςθ 

ἴο ἱρδιπι ]αθαί εναάϊτί Παι]ααα ργαάρηίεηι; 

ΏΙάσΠαΠΙ οοπ]ποπί οοηβἰἀσγαίίοησπη. 

{άπα οπῖπα 

απίδααθ 5εμθί ποδοεί : νε] απία ἀῑδοιρμηα ἐχρετίες οἱ [ηβ]- 

Ρἱοη(ἱβδ]πιὶ 56 ΡΙεΓππησας οχἰβππαηί ΒΟΙΕΓΠΙΡΡΙΠΙΟΣ, αι 

Ιης]ρίορία οδί οπηηίαπα ᾖηδρίεη{ἰβδίπια, τι αἲί Ρ]αίο τα] 

αποά. ΙΠΙΡΤΟΡΟΡ Ίος. ΒοποΓΙπῃ Ἠαβεπί, οοηΐτα ϱτο πια]ῖς 

{αφίος. Νοππρο {ππη (απ{απηπιοᾶο απίδᾳιθ 56 αἱ οθίεΓος Πο- 

(8) ἆαπι ΛΙ ῇ 

π]πιές εἱρηίβσαί πιοάρρίε ἵῃπ οπιηίβης 6556 ασθηάμΠ., πθαιε 

οί, 5ἱ ἀοοίτίπα 5αρίοπίίασααε αραπάαγενῃ. 

46 ία νο Πήππαπα ἀαβηϊίο απἰάσααπα 6556 ρίαἰπομάπα, 

ααοά Ἐρ]άατηπΙϊς, Αἀτία(1οί πιανῖς αοοο]ῖς, αοθἰάἰί; απὶ απ η} 

Ιπ]τηϊ]ο]α5 Ιηίου 56 Ρδτ6ΓΘΗ{, Πηα»ςὶς αἰαιιοί ἑαηά 6η (15 [οί 

πιοςῖο πιαγὶ ἀθπιοιςδίῖς ]αγαγθγΙΏέ ἨΠΙΠΑΠΗ 56 οἷα οιη/δ5- 

105 Ργία5 απαίΏ αυ πιαςΣ Ωαπί {ογγεηίος οἀμοετοπίαν. (4) 

7απι απὶ αἀθο αἰτοσίον ]αγαγεγαπέ, πας Γιά ΝΗΜΙ πἶπαῖς 

πιθηίο γονο]νοναπέ, ἀαΐποερς τεγαπα. ὀτδα οοαοίί Ιγαπα 

ΡοδιιθγαΏ{, ΠΠαβδᾶδ6θ φιιᾶς ἵπ Ῥτοβαπάο ΓΠρβιάΙδείη]ας γε]]- 

Ῥοπίααε ο[[αίιῃ : αποταηί. Βροπά6, ῬΤορε αάθδί Ίαψες, 

Ὑπίάαπα. 4ᾳ παρ ἀῑείαπι ΙπίοΙσαπί. Ἀαππαπθ παρίῖα- 

τάπα εοποΙ]α[ῖο αριιά ρ]εγοδαιθ ἄγῶσος ἀἰσ[ίατ ἐγγύη (8Ροή- 

οἱο). Πίο απίσιη γογαίοηι οοπβτηιαί οοπιηιηηϊς γίία, ἵα 

σπα ρ]ανπη ας παχιά, Ρτορίατ Γ[εηηίμας Οἱθηίαγ ἀῑδους 

ἀἱσο. (0) ΑΠ ἀῑοπηί Ιπάίρηαπι 59ο ΟµίΙοπε θεπίεηίαιη, 
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ΛΕΙΙΟΌΟΙΑ: ΤΙΡΗΙ ΙΧ. 

τὸ μὴ δύνασθαι ἀναιρουμένου τοῦ Ὑάμου διαμένειν τὸν 

βίον, τὴν δὲ ἄτην ἄποφαίνονται ἐγγύαις ταῖς ἐπὶ τῶν 

αυµθολαίων καὶ ταῖς ὑπὲρ τῶν ἄλλων διομολογήσεσι 

περὶ χρημάτων. Καὶ Βὐριπίδης, 

Οὐκ ἐγγνῶμαι' ζημία φιλέγγνον : 

σκοπεῖν’ τὰ Πνθοῖ δ᾽ οὐκ ἐᾷ µε γράμματα. 

ο. λ λ 

Χ. Ἔνιοι δέφασι μὴ Χίλωνος εἶναι μηδὲ πολιτικὸν 

τὸ μηδενὶ τῶν φίλων ἐν ταῖς τοιαύταις ρείαις έπαρ- 

χεῖν, ἄλλα ολ, τὰς χαταβεθαιώσεις ἀπαγορεύειν χαὶ 

τὸ κατατεταµένως ἐγγυᾶσθαί τι χαὶ διορίζεσθαι τῶν 

ἀνθρωπίνων, ὡς ποιῆσαι τοὺς “Ἓλληνας ὅτε κατηγωνί- 

σαντο τὸν Ἔέρξην. (5) Ὥμοσαν γὰρ ἐν Πλαταιαϊς παρα- 
δώσειν παίδων παισὶ τὴν πρὸς τοὺς Πέρσας ἔχθραν, 

ἕως ἂν οἳ ποταμοὶ ῥέωσιν εἲς τὴν θάλασσαν καὶ γένος 

ἀνθρώπων εἴη καὶ γἩ καρποὺς φέροι: τὸ δὲ τῆς τύχης 

εὐμετάπτωτον βεθαίως ἐγγυώμενοι µετά τινα χρόνον 
ἐπρεσθεύοντο πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν υἱὸν Ξέρξου περὶ 

ἰλίας καὶ συμμαχίας. 
(8) Ὅτι ὁ Ἀίλωνος λόγος βραχὺς ὢν ὅλην περιείληφε 

τὴν πρὸς τὸν ἄριστον βίον ὑποθήχην, ὥς καὶ τῶν ἐν Δελ- 

φοῖς ρημάτων βελτίω ταῦτα τὰ ἄποφθεγματα, Αἱ 

μὲν γὰρ γρυσαϊ Κροίσου πλίνθοι καὶ τὰ ἄλλα [τὰ] χα- 

τασχευάσµατα ἠφανίσθη καὶ µεγάλας ἀφορμὰς παρέσχε 

τοῖς ἀσεθεῖν εἰς τὸ ἱερὸν ἑλομένοις, αἳ δὲ γνῶμαι τὸν 

ἅπαντα χρόνον σώζονται ἐν ταῖς τῶν πεπαιδευµένων 

ψυγαῖς τεθησαυρισµέναι καὶ κάλλιστον ἔχουσαι θησανυ- 
ρόν, πρὸς ὃν οὔτε Φωκεῖς οὔτε Γαλάται προςενεγχεῖν 

τὰς χεῖρας σπουδάσειαν. 

ΧΙ. (Έχο. 4ο Υἱγι. αἱ υΙῖ. Ρ. 655.) "Ὅτι Ηιττα- 
χὸς ὁ Μιτυληναῖος οὐ μόνον ἐν σοφία θαυμαστός ἦν, 

ἀλλὰ καὶ πολίτης ἐ ἐγένε ετο τοιοῦτος σἷον ἕτερον οὐκ ἦνε] - 

μέχρι 
ἂν τὸν οἶνον φέρη, πλείω τε καὶ ἠδίω. Νομοθέτης τε γὰρ 

ἀγαθὸς ὑπῆρχε κάν τοῖς κατὰ µέρος πρὸς τοὺς πολίτας 

χεν Ἶ νησος, δοκῶ ὃ᾽ οὐδ) ἂν ὕστ τερον ἐνέγκαι. 

λ λ / λ λ / ο ο 

χοινὸς καὶ φιλάνθρωπος, χαὶ τὴν πατρίδα τριῶν τῶν | 

µεγίστων συμφορῶν ἀπέλυσε, τυραννίδος, στάσεως, 
πολέμου. 

σα λ μες νο τς Β] 
(9) “Οτι Πιτταχὸς βαθὺς ἦν καὶ ἦμερος καὶ τὴν πα- 
/ Ὑ εν 3 6 ο, λ } κω αν ΄ 

ῥαίτησιν ἔχων αὐτὸς ἐν αὑτῷ. Διὸ δη πᾶσιν ἐδοχει τέ- 

λειος ἀνὴρ εἶναι πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν ὁμολογουμένως. 
Χ Δ 

Κατὰ μὲν γὰρ τὴν νοµοθεσίαν ἐφαίνετο πολιτικὸς καὶ 

Φφρόνιµος, κατὰ δὲ τὴν πίστιν δίκαιος, κατὰ δὲ τὴν ἐν 
τοῖς ὅπλοις ὑπεροχὴν ἀνδρεῖος, κατὰ δὲ 

χέρδος μεγαλοψυχίαν ἀφιλάργυρος. 

ΧΗ. (Βχο. γαἱσαη. Ρ. 19.) Ὅτι τῶν Μιτυληναίων 
διδόντων τῷ Πιττακῷ τῆς χώρας οπή ὃς ἐμονομάγχητε 

τὴν ἡμίσειαν οὐκ ἐδέξατο, συνέτα 

σαι τὸ ἴσον, ἐπιφθεγξάμενος ὁ ὡς ο τοῦ πλείο- 
νος πλεῖον. ἡιρῶν ως έπιει ον, τὸ πλεῖον οὐ κέρδει 

τ 

λ ΔΝ 

τὴν πρὸς τὸ 

ἐκ ήσ τῳ χλη βω- 
η 3 

σον ἐστι 

ξαν καὶ ἆαφά-- 
ν) 

ον ἀκολουθήσευ, π δὲ πλονεί α βλασφημία καὶ 
όβον, δι ὧν ταχέως ἂν αὐτοῦ τὴν δωρεὰν ἀφείλαντο, η 7 ς φ 
(2) Ὅτι σύμφωνα τούτοις ἔπραξε χαὶ πρὸς Κροῖσον 

δοι 

ασἷα παρί(ς επ)]α[ῖς γἱία δίανο Πο. Ρροίεςί, Ἰαμοπι απίσπα 

Ιπ(εΠ1βί αἰπηί, σας αοοϊά1ί οϐ δροηδίοπος ἵπ. οοπίτασ ρας 

αποἠαἰαπῖς, οἱ 4π4Π1 56 γαάθηλ ααἱ5 ῥτο αΠοΓΙΠΗ ο (αηη- 

ατῖ αἰ[ογί. Ηίπο Εαπρίάςς : 

Νοη 5Ροπᾶθο; Ρογηίοῖος ο»ί Προεηίογ 5ροηπάστο. 

γΥείαηί 5οπῖρίω αριᾶά Ῥγ{ίαπι ογασα]απα Πίθτο. 

Χ. ΟυΙάαΠ1 γογο ποσα Ομοπίς Ἰά 55ο ἀἰσίηπι αἰπηί, 

ποιο οἶνί]ο, 5ἱ γἰάε[ίεοί πα Ηἵ απηῖθο ἵπ ο] αδιποςἱ ποζθςςῖία- 

4ρι5 αἀδίς, δες Ππίεταἶσί ροίἵας Ενππονίθιας αἆδαονοτα ἰοηῖ- 

Ῥα5 αποπηίηις ργα[τασίο αἰἰαι]ά δροπάσαπιας ἵπ Παπιαηῖς 

τερις ας ἀεβηίαπιας.  Ψε]α αταοί [οοργαΏέ, 41Ο ΙθήρΟτΟ 
Χοιχεια ἀεβο]ιαγιί, (2). Φ ατα οπίπι {πγαπάο. δροροπάσταπί 

η 196 Ρ]αίΩΐ5, 5ο αἆ ΟΠΊΠ65 Ροδίοιος οὐ {μπι ῬογδαΓΙΠι 

ναηςηηίδδιγο5, παπα. Παπηῖπα ἵπ Πλαγο ἀθομιογοπί οἱ 
Μπα ΡάΠΙ σοη15 βηρογοςδοί οἱ [γασος ἵουτα σἱσησγοί. Έσες 
ἀπίοιη αα] 46 γοιαβ (ογίάπα βγηη]ίου «ροροπάσταηί, Ὀγουἱ 
Ἱπίογ]οσίο {οηρονο Ιορα[ἴοποπῃ αἲ ΑγίάΧΘΙΧΟΙΗ, Χοιχὶς ΒΗΠΙ, 

ΡΤΟ Ρασο Ρο]]α πα δοοἰθίαία πηὶδονιηῖ, 

(3) Οµηοπίαπα ἀἱσμαπα α πα {απηνίς Ώτθγαο ΟΠΊΠΘΙΗ ϱ0Π]- 

Ρ]Ιασ(έαγ Υἱί ορίῖπηα ΠηςΠπεπόα» γαϊυηθιη. Οματθ ο[ίαιη 

επποιῖς Γεἱρίνογαπ1 ἀοπανῖῖς Ἠσος ο[[αία ρο/ίουα δαηί. Είσπίπι 
αυτοί Οτα5ἱ Ιαἱογοι]{ αίτιο αῑα 5πρθ]]οχ ογαπ1{, πιπηο Π]α- 
ΒήΠὰ ποΠαυιεηίαπη αρρεάΠανΙε ς, ααῖ ἱπιρί αἰφαίά 
οοηίγᾶ {6ΠΙρΙΙΙΑ Πιοοραπ{ι, αἱ νογο δοπίθη(ἶα. ΠΙΟ ΠΟΠ 

{εππροτα ππαπεηί η ογαΦ[[ογαι απἰπα]5 (απ(παπη οοπαἰα, 
ορ ηῖ Πλεραοῖ Ἰηρίαι, ομῖ πθ(πθ Ῥ]μοσθηςθς ποια 
αἱ ππαπ5 Ιπίογγο πΙ(οηίΗν. 

ΧΙ. Ῥϊίασις ΜΥΗΙεπα)Η5 ΠΟΠ 5ο]1π] δαρίοπ{ία ποπι]πο γἵτ 
ἁἀπηϊναπάια5 ΗΕ, 5οὰ οίίαπα ο] αςπιοςί οἰγίς, απαϊθπα ΠΤΙ 
Ίμεδρι5 Ἱηφυ]α ργοάαχίέ, Πθσιθ ΤΠ ΡοδέθΡαΠα Πηθο ]αά]οῖο 
Ργοδμοίηγα οςί, ἆοπας νΙπΙΠα 4ποΠαθ Ιαγρίας ἄς 5ΗαγΊΗ5 
[ογαί.. Επί επί ορίπηας Ἱορίβίαίου, οί οσα. Ροριἱαγος 
διιο5 οἶνῆϊς ασ Ροή ήππαηΗς ἵπ οηπίρι5 οοηρτοδδίρης, ἱτῖ- 
Ριδᾳπ6 ππαχἰπηής σα]απη(αίθιας ρα(τίαπι Ιροναγ{ε, ἐγταππ]άο,, 
560141οΠ6 ας Ῥο]1ο. 

(2) Τάεπι απ]πα! αΠήΠιάϊπα οἱ Ροπ]ση[ίαίο οχσσ]α1έ, οἱ αι 

ΠΟΓΗΠΗ οπ]ραπη Ἠμοηίου οχοιςαΓεί. Ργοϊπᾶς ἵπ οηηί 6ο 
για ππάεεηαο αὐδο]αίας γ΄ γἰάεραίαν τ φπἱρρο {η 
Ἱεριοις (ογεΠά(6 Ργυάεης ας 8οἱ1ει5, ἵπ βογναπζα β46 ᾗαςς- 

ΒΙΠ5, ἵπ Το απίοπα πα ία! [οηἱς, 

αὐδποη[ἱςδίπιας ογαί. 

ἵπ οοπ{θιΠποπζο Ἱάογο 

ΧΗ. ΜΥΠεπωϊ ΡΙασο ραγίαοπι ἀἰπιάίαια 5οἱἱ, Ρτο απο 
5ησι]ανε οειίαπιοΙ ρασπαγογαί, αγ αθηέθις, ἱρδο ΠΟΠ 

ἁοζθρίῖ, Παδίίααο Φἱηρι]ί5 βοτίο {πριῖ οχ ὤηπο πάπΊ(ο 

«ρα υΠα. ρ]ητῖς 6556 4παΠῃ ππα]α5; φοἡίοσί ΙΠα{οπα ἵπ Πῃο- 
41 ααπΠίαία, πο ἵῃ Ἰήστο ροβίίαπα δαρίεπίρν ερηδοραί; οί 
πα παΡΗαΠ φπἱάσπα ρ]οτίαπ οἱ θοογἱ(αίθπα {οτο οοπηίθηη, 

οαρΙΦΠία1 απίοπα ορίτεο[αΓΙοποπα ία Ππιοτοπα, Πο [ογίο 

Ρ41110 ρο5ί 4οππα α 56 παρα ηγ! οβ8οη/{. 

(2) Ῥαπία Πἱ5 [οοἵ{ οίἶαπα αραιά ΟγβύΠχ οομοθάθηίοπι θἳ, 
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διδόντα τῶν ἐκ τοῦ Ὑαζοφυλακείου χρημάτων λαθεῖν 
ὑπόσα Ῥούλοιτο. Καὶ γὰρ τότε τὴν νοροὰν οὐ προςδεξά - 

μενόν φασιν εἰπεῖν καὶ νῦν ἔχειν ὧν ζθελε διπλάσια. 

Θαυμάσαντος δὲ τοῦ ἸΚροίσου τὴν ἀφιλαργυρί αν καὶ 

περὶ τῆς! ἆπ τοκρίσεως ἐπερωτήσαντος, εἶπειν ὡς τελε ευτή- 

σαύτος ἄπαιδος ἄδελ φοῦ,. κεκληρονομ.ηκὼς οὐσίαν εἴη 

τὴν ἴσην ὗπερ εἴγεν, ἣν οὐχ. ἡδέως προςειληφεναι. 

(5) "Ὅτι καὶ τὸν ποιητὴν Ἀλκαῖον, ἐχθρότατον αὖ- 

τοῦ γεγενηµένον χαὶ διὰ τῶν ποιημάτων πικρότατα 
λελοιδορηκότα, λαθὼν ὑποχείριον ἀφΊκεν, ἐπιφθεγξά- 
µενος ὡς συγγνώμη τιμωρίας αἱρετωτέρα. 

ΧΙΠΙ. (μσο. 4ε Υἱπ. οἳἵ ΥΙῖ. Ρ. 559.) Ότι φασὶν οἵ 
Πριηνεῖς ὁ ὅτι ἠ]Ἱεσσηνίας τὸ γένος ἐπισήμους παρθένους 

λυτρωσάμ. ενος ὅ Βίας παρὰ ληστῶν Ίγεν ὡς ἰδίας θυγα- 

τέρας ἐντίμως. Μετὰ δέ τινας Ἰβόνους παραγενοµένων 

τῶν συγ πο χατὰ ζήτησιν, ἀπέδωχεν αὐτὰς οὔτε τρο- 

φεῖα πραξάµενος οὔτε λύτρα, τούναντ ίον δὲ τῶν ἰδίων 

πολλὰ θρησ άμενος. Ελγον οὖν πρὸς αὐτὸν αἱ χόραι 

πατρικὴν εὔνοιαν διά τε τὴν συντροφίαν καὶ τὸ µέ Ἡςς 

θος τῆς ο σομα, ὥς χαὶ γωριαθεῖ σαι μετὰ τῶν 

ἴδίων εἰς τὴν πατρίδα τῆς ὖπε ερορίου χ άριτος οὐχ ἐπε- 

λάθοντο. 

(5) ὍὍτι σαγηνεῖς Μεσσήνιοι κατὰ τὸν βόλον ἕτερον 
{ λ 3 αλ 3 /ὴ Δ οω ον ὃν / 3 

υ.ΕΥ ουὀεν ανειλκυσαν, 7αλκουν οξ τριπουα μ.ονον Επι- 
Δ ” τω / ὃν : / αλ ο 

Ύραφην. ἔχοντα }ῷ σοφωτάτῳφ. Ἀναχθέντος δὲ τοῦ κα- 

τασχευάσµατος θοθῆναι τ τῷ ως ας 

(8) Ὅτι Βίας ἦν δεινότατος καὶ 
.. ε) / 

τῶν καθ ξαυτόν. ἅ 

οσω / έ 

τῷ λόγῳ πρωτεύων 
υ υ 

ῥ. αἲ ο. ων τν / 

ας .. τη τοῦ λέγειν δυνᾶ- 
/ 3 Αλ 3 

μει πολλοῖς ἀνάπαλιν' οὐ Υὰρ ἰς μισθαρνίαν οὐδὲ εἰς 

προςόδους, ἀλλ) εἲς τὴν τῶν αδικυμένω, χατετίθετο 
[ὁ 6 - ΄ 

βοήθειαν. Ὅπερ ἂν σπανιώτατά τις εὔ ες οι. 

ΧΙΥ. (χο. Υαήσδη, Ρ. 20.) : 
τὸ δύναμιν ὅτου δήποτε σγεῖν, ἀλλὰ 

/ . 

ι μεγα ἐστὶν οὗ 

τὸ ταύτη δεόντως 
{ 

χρπσθαι. ᾿Επεὶ τί ὄφελος Μίλωνι τῷ Κροτωνιάτη τὸ 
.ἳ -ω 

μέγεθος τῆς περὶ τὸ σῶμα ῥώμης; 
/ κω 

(ϱ) Ὅτι Πολυδάµας ὃ Θετταλὸς ὑπὺ τῆς πέτρας 
δ 3 λ κω { λ 3 νο 3 

διαῤῥαγεὶς πᾶσιν ἐποίησε ο ρον ὥς μας ἐστιν 
4 

ἰσχὺν μεγάλην ἔχειν, νοῦν δὲ µικ 

ΧΥ. (Τσείᾖ. Ηϊδι. Η, 38.) 

“Ὁ Πολυδάµας οὗτος ἣν ἐκ πόλεως Σκοτούσης, 

γυμναῖς χερσὶ μὲν λέοντας ὡς ἄρνας διαφθείρων, 
πτεροῖς ποσὶ ὃ᾽ ὑπερνικῶν ἅρματα ταχνδρόµα, 
τῇ δὲ χειρίτι σπήλαιον ἀντήρεισε συμπῖπτον. 
Ὁ Σικελὸς Διόδωρος γράφει τὴν ἱστορίαν. 

. . .ν Ν » 

6οη6, Ιάεπι ΤΥ, 609, πΏὶ πεζοις ποσι ΡΥΟ πτεροῖς. 
7 . α{ ο 3 / 

ΧγΙ. (Εχο. Υαβσαηῃ. Ρ. 20.) “Οτι τῶν Κιῤῥαίων 
/ Δ εάν ’ ἀλ Ν / 

πολιορχουμένων πολὺν ἤδη γρόνον διὰ τὸ γρηστήριον 
ων ΕΕ / 5 Ν 

τῶν Ἑλλήνων εἷς τὰς πα- 
ο» λ κ. λ / 

τρίδας ἐπανηλθον, οἳ δὲ ἐπερωτήσαντες τὴν Πυθίαν 
ΐ | 

ἔλαθον γρησμὸν οὕτως, 

κ» -ω λ λ 

ἐπιχειρεῖν συλᾶν, τινὲς μὲν 

Οὺ πρὶν τηςδε 7 πόληος ἐρείψετε ππύργον ) ἑλόντες, 
πρίν κεν ἐμφῷ τεµένει χνανώπιδος Ἄμηι τρίτης 
χῦυα ποτικλύζῃ κελαδοῦν ἱεραῖσιν ἐπ᾽ ἀχταῖς, 

ΧΥΠ. (Ὀ]ρίαπ. αἆ Ῥεπιοδίμοι. . Τϊπιοςυ. Ρ. 

ΡΙΟΡΟΗΙ ΡΙΟΡΤΙ 

αἱ ο 5η σαζα απαηίαπη γο]]εί οραΠα βΗΠποχοί, Ναι ο[ίαμα 

ἴαπο πια ΠΠέεη[ία ΠΟΠ τοορρία, ἀῑχίδ5ο Εεγίαγ ϱο ἵπ ργδοῃ/{1 

Ίάνη ἀπρ]άπῃ Ροξδ]άθγο απαΠΏ Υο]]εί. ΜΙταπίο Οτο50 απίΠ 

ομρ]ά[ίαία {απι νασµΠα, τοδροηδίααθ α1β4Π1 (μστοηία, αἷί 

ΡΙίαέι5 πιογίη{ 5ο ᾖαἰπὶς Πβοανογαπι οχρογῖς Παγοβ(ίαίθια 

[55ο Ραγεπα αἱ ραγ11 ου] 15 απίθα Ρος ο5εοί; Πἴασιθ Παπά 

Πβοεπίεν οαπη αεθερῖς»θο. 

(3) Ίάεπα Ῥ]ίασις ΑΙΟΡΙΠΙ Ρροδίαπα, αἱ αἱ (αογαί π]πηϊ- 

οἱβδηαδ αίαιε ἵῃ ρα" πηα(ἶς ασοιρίςδίπιο ππα]οᾷϊκογαί, ἵπ 5ΙΙΔΠῃ 

ροίθκιαίειη τεάαοίαπα ἀῑπαϊ5Η, ἀῑσσρῃς Υοπ]αΠῃ ΠΊΕΙΙΘΓΕΠΙ 6556 

γἰπα]εία. 

ΧΠΠ. Ρπεπθηςος Βἰαππίοπι παντα, όπππα ποβί]θ ϱοπογα 

γ1ρῖηες Μοδξοπίας α Ἰαίτοπίρας τοάσπ]βδεί, οα5 ἀοπηὶ {8η- 

απαπα Ρτορτῖας βίας Ποποπίῃεο μαραίςςο. Ῥοβίπιοάμπα Υοτο 

απ γρίπη παεθεςαΓ! Ῥογαυἱγεπάϊ 68δα Ῥ/ΙΘΠθ6ῃ Υθ- 

ΠΙςδοη{, ο. τε ἁἶά(ξ, πες απιομία ηθς τοάθπα]οη]5 ΡγθοΙ Πα 

αῦ οἱς Τθρείθής, 5εὰ οοπίτα ϱ]ητίπ]α {πδαροτ ΠΊΠΠετα Ἰαισίέας, 

ΦμαπιοβῦΥεπα Ῥή6]]0) 6η αἱ ραίΓοηι Ῥοπογο]οπίία οοπαρ]θςίθ: 

Ραπίαν, οαπα οϐ άοπιερίίέαπα οἀπέαίΙοποπη , {ππι οϐ πιασηϊ- 

(ΠάΙΠΕΠΙ Ῥοποεβοί , αᾶθο τί απ ρτορίπαα]ς ἀθΙΙΠΗ ΤΘΥΘΓΡΩ 

ΠΙΙΠΙΠΙ6 απ στα απα ου γιοί ἱγαάιάστ]ηί. 

(9) ΟπύπΠ1 Ρϊδοαίοτες Μαςεαηίί Ιασία το ΠΠ! Ῥνοίε 

ΦργοΙη. ἐπροάεηι 6 πανί οχ(γαχίςδεπί, ουῖ ἱπδοηρίαπα εταί, 

ΒΑΡΙΕΝΤΙΒΡΙΜΟ, αἱ Ρίαπ[Ι ἶ5 ἀανοίμν, {ε0είθ. 

(3) Τάεπι Βίας 5η {οππρογίς ἀῑδογῆδρίπιας αίᾳιθ εἸοαπθῃ- 
Εβείηχιας [Η{, 5ο Ίοηςο αΠίοι ας εαίοτί Υἱ ἀῑεεπάί αδέ α5ας. 
Ἰοη. οπίπι αἆ Ιωθιοθηαγίατ ΟΡΕΤΑΙΙ, πθααα αά φπα5ίΙπα 
ααπα (αρπά μπα, 5οὖ αἆ οΡραίη Ἠοπηπίρας Ἱη]ανία α[εοῖῖς 
{ογοπάαπι, Ἰοφπσπίίαπα παπα οοπηπιοδαγ{ί, απθά Ῥαϊ6οΒ 
αἀπιοάσιη [οοίς5ε ἐοΠιρετία5. 

ΧΙΥ. Ἠαιπῆ πιδδηπη οί νἰπρας {ῃ (ὐασΙππ(Ιθ ἀεπΙπῃ Τ68 

Ροῇστο, 5ο 5 αρία αἱ. απ Οτοίοπίαί ΜΠουί πιαρη]- 

(αάο 5ῖ τοβογ]5 οπίπαη ηδαί Γα1ἱ 

(9) Ῥο]γάαπιας Τίιοδδα]η5 γηρίς Ῥοπάστα εἰίδας ραΙαπῃ 4θ- 

πιοης(γανἰί ροιἱομ]οξθ ππαρηας γίγος Ἰαρενί 6Η πιεηίε δχῖ- 

ριιᾶ. 

ΧΥ. ΡοΙγάαπαα» ἰδίο ος υ1ῇ6 εγαί Φοοίαδδα, ΠΙάΙ5 πιαη]- 

Ριι5 Ίσοπαδ, {αππ(παιη ασΠΟ5, ἀἰδεογρεπ5 Ρεάσππ(πε Ρ6- 

πἰα(αία ορ]ετας οΤΤς 10Η56 5ΠρεΓαΠ5δ, παπι σογγαθηίετη 

ερο]πποαιη 5αβίοηίανΙί. 9 παπά Πἰςίογίατη γεζονί Ρἱοάᾶογιις ϱἱ- 

ους. 

ΧΥΙ. Οπηναϊς ]απι ἀἷά ορβιάίοπεΠι {οἱεγαπΗρις, Ργο- 

Ρίοτοα. αποά απςί Γἱςδθηί ΓΑΠΗΠΗ οτασ ἀππρεια, Ρ8Γ5 

απἱάσπη Ογῶοογανη ἵΠ ραὐ]α5 5185 ἀπαροραπίατ, οείει1 γετό 

Ῥγ]μίαπι οοηδαἱθμίος Ίου απάἰεγαπί οταο]Π : 

Ἰααᾶ ρεῖα5 Ἠ]α5 αρῖς εαρία πισπ]α Ῥτορίεσηεί!5, 

σααπι ασταπι πμ] ἀῑσαίαπα οργα]εῦ» ΑπΙΡΗΙΙΓΙΙΕ5 

Παοία5 αἲ]ααί 5ἵτορεης π 54ο Ηίογα 

ΧΥΠ. Φαϊσμάππι ο5ί Φοἱοποπι γ]χίςςα {ΥΓΑΠΠΟΤΗΠΗ Αίῑιθ: 



νΝΦ 

ΠΕΙΙΟΙΤΑ: 
943, Ὦ.) Ἱστέον ὅτι ὃ μὲν Σόλων ἐ ἐγένετο ἐπὶ τῶν χρό- 
γων τῶν τυράννων ἐν ταῖς Ἀθήναις πρὸ τῶν Περσικῶν 

χρόνων, ὁ δὲ Δράκων πρὸ αὐτοῦ ἑπτὰ καὶ τεσσκράκοντα 
/ 

Ἔτεσιν, ὥς φησιν ὃ Διόδωρος. 

ΧΥΠΙ. (1ο. Παανοπίίας Ώο πιαρίδίν. Ε, 47.) Διό- 
δωρος γοῦν ἐν δευτέρα Ῥιθλιοθηκῶν φησι Σόλωνα ἐν 
Αἰγύπτῳ µαθόντα νόμον Ἀθηναίοις γράψαι τοιοῦτον», 

ὥστε εἰς τρεῖς μοίρας τὴν πολιτείαν Διατάττεσθαι, εἰς 

εὐπατρίδας, οἳ περὶ σοφίαν καὶ λόγους ἐσχόλαζον, δευ- 
τέραν δὲ τὴν γευργυκὴν ἅμα καὶ πρόμαχον, τρίτην 

τὴν βάναυσον καὶ τεχνουργόν, τὴν δὲ μετὰ ταύτας ἅτι- 

μον, ἐξ ὃς οἳ δηθεν γρειωδέστεροι ἐν τοῖς γεωργικοῖς 

ἅμα καὶ µαχίμοις προςήδρευον, δουλεύοντες αὐτοῖς καὶ 

τὸ πολεμεῖν καὶ γεωργεῖν διδασχκόµενοι. Νἱδί οί οχ 
Τ, ο. 28, πΡὶ ἵαππεη πι]]α οδί ΠΠΘΗΙΙΟ Φ20ἱοΠΗΙ5. 

ΧΙΧ. (Έχο. Υαιΐσαπ. Ρ. 20.) "Ὅτι Περίλαος ὅ ἂν- 
δριαντοποιὸς Φαλάριδι τῷ 

βοῦν χαλκοῦν πρὸς τιμωρίαν 

/ 
τυραννῳ κχατασχευα άσας 

τῶν ὁμοφύλων αὐτὸς 
νά Β] / ο. / οω / ιά 

πρῶτος ἐπειράθη τοῦ μεγέθους τῆς τιμωρίας. Οἱ γὰρ 
ο 3’ / / οω τς λα ζ, 

κατὰ τῶν ἄλλων βουλευόμενοί τι φαῦλον ὡς ἐπίπαν 
-.. 2 / 3 / 2 ςλ/ 

ταῖς ἰδίαις ἐπιθυμίίαις εἰώθασιν ἁλίσχεσθαι. 

ΧΧ. (Τ7εἱ7. Ηϊδι. 1, 646 5αᾳ.) 

Ὃς Φάλαρις Περίλαον τὸν γαλκουργὸν ἐχεῖνον 
τὸν Ἀττικὸν χατέχανσεν ἐν ταύρῳ τῷ χαλκέῳ. 
Οὗτος γὰρ τὸ μηχάνημα τοῦ ταύρον χαλκουργήσας 
τοῖς μυξωτῆρσι τοῦ βοὸς ἐτέκτηνεν αὐλίσχους, 

ἀνέπτυξε καὶ θύραν δὲ πρὸς τῷ πλευρῷ τοῦ ταύρου: 
καὶ δῶρον τῷ Φαλάριδι τοῦτον τὸν ταῦρον ἄγει. 
Φάλαρις δὲ τὸν ἄνθρωπον ἐν δώροις δεξιοῦται , 

τὸ δὲ μηχάνημα θεοῖς καθιεροῦν χελεύει. 
Ὡς δ᾽ ἀναπτύξας τὸ πλευρὸν ὁ χαλκουργὸς ἐκεῖνος 

δόλον τὸν χακομήχανον ἐξεῖπεν ἀπανθρώπως, 
Εῖ τινα βούλει, Φάλαρι, κολάζειν τῶν ἀνθρώπων, 

ἔνδον τοῦ ταύρον χατειργνὺς πῦρ ὑποστρώννν κάτω: 
δόξει δ’ ὁ ταῦρος στεναγμοῖς μωυκᾶσθαι τοῖς ἐχείνου 5 σ ᾽ 

σὺ δ᾽ ἡδονὴν τοῖς στεναγμοῖς ἕξεις αὐλοῖς μυκτήρων. 
Τοῦτο μαθὼν ὁ ὁ Φόλαρις καὶ μσαχθεὶ ἰς ἐκεῖνον, 
Ἄγε, φησί, Περίλαε, σὺ πρῶτος δεῖξον τοῦτο, 
καὶ τοὺς αὐλοῦντας µέµησαι, τράνωσόν σον τὴν τέχνην. 
Ὡς δὲ παρέδυ μιμητὴς ὅπθεν τῶν αὐλημάτων, 
χλείει τὸν ταῦρον Φάλαρις καὶ πῶρ ἐπισωρεύει,. 
Ὅπως δὲ τὸ χαλκούργημα θονὼν μὴ ἐμμιάνι, 
χατὰ πετρῶν ἐκρήμνισεν ἐξάξας ἡμιθνῆτα. 

Γράφει περὶ τοῦ ταύρου δὲ Λονπιανὸς ὁ Σύρος, 
Διόδωρος καὶ Ηίνδαρος, σὺν τούτοις τε µυρίοι. 

. . σα ή, 

ΧΧΙ. (Εχο. Υαἰϊσαή. ρ. 20, 91.) Ὅτι Σόλων ὁ 
/ ελή λ 3 λ 3 λ” / 8 ) λ 

νομ.οθετης παρελθὼν εἰς την ἐκκλησίαν παρεχάλει τοὺς 
3 / δι Δ 

Αθηναίους καταλύειν τὸν 
Δ / ο λ αὶ 

ρὸν γενέσθαι. Οὐδενὸς δὲ 
/” ϱω. 

τὴν πανοπλίαν προπλθεν 
Ν Ν κ] / ν / ἄ 

χαὶ τοὺς θεοὺς ο ο. ἔφησε καὶ λόγῳ καὶ 
-- ’ { ἃ 

ἔργῳ τη πατρίδι χινδυνευούσῃ βεβοηθηκέναι τὸ κατ) 
Δ / 

αὐτὸν µέρος: τῶν δὲ 

/΄ Δ / 3 

τύραννον πρὶν τελέως ἴσχυ- 

αὐτῷ προςέχοντος ἀναλαθὼν 

εἰς τὴν ἀγορὰν γεγηραχώς, 

Μ } 3 / λ 3 6 λ 
ὄχλων ἀγνοούντων τὴν ἐπιῤολὴν 

ο” / 

Πεισιστράτου, συνέθη τὸν Σόλωνα τἀληθη λέγοντα πα- 
/' λ . . 

ραπέµπεσθαι. β 9) Λέγετ αι δὲ Σόλων καὶ προειπεῖν τοῖς 
3 / λ /Ν Φα } 3 / 
Ἀθηναίοις τὴν ἐσομένην τυραννίδα δι’ ἐλεγείων, 

Ἐκ νεφέλης πέλεται Ἰιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης, 
βροντὴ ὂ᾽ ἐκ λαμπρᾶς γίνεται ἀστεροπῆς. 
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5 ί6ΠΠΡΟΙΘ6, απίο Ῥο]ία Ῥογείοα : ΏνήασοποΠι Υογο απίο 
επι απηῖ5 απαἀταρίηία οί εορίοπα, τί τοίοτί Γἱοᾶσγις. 

ΧΥΠΙ. Ρίοάσυς Πμτο δοζαπάο (ποπο») ΕΙ ρΠοίΠοσα, 50- 

ΊἸοπθπα, Ροδί(παπα. Ἠρυρίοταπα ΠηςΗίαία οοσηον ἶδδοί, (αἶθιῃ 

Αἰλοπίθηκίριις οσο 5οπὶρεϊῖςςο ἀἱσΙ{, η Τη {τος αἰγίίας ἀῑς- 

Μπριαογοίας ογάΐποδ; 4πονάα. είς Γαραϊπίάατατα, ααῑ 

φαρίοηΙῶ οἱ ἀἰοσηάϊ απ οροναια πανατοηί; αἰίον αστίοο]α- 

ΤάΠα πμ] οἱ ϱγορσηα{ογη Σ (ογίας ορίβοπα οἱ ατΠο 

ααϊ η Ἱογπα ογάἵπαπα αἀςοπίρί οταΏ{, 608 αΏ οΠΙΗΙ Ί1ο- 

ποτο εχο]αθί{ς οχ ἴδαιο π{ᾖ]ογος ῥγα5ίο 556 ]ιβίί ασι]οο]ῖς 

οἱ πας, απἱρας δειγίγοπί αὖ Πδαιο νο5 Ρο]]ίσας ἀῑδοργοηί 

οἱ ασγου]άΓαΠη. 

ΧΙΧ. Ρενήαιις 5ἰαἴπαντας, αἱ Ῥμα]αγίάϊ {ΥΤαΠΠΟ. (άΠΓάΠΙ 

ΠΕΠ {αὐηϊσαγ]έ αἲ ΟΓΑ οἰγίππα ςαρρΙοίαπα, Ργῖπας 

64Π1 ΡΟΟΠΑΠΗ ΙΠΊΠΠΑΠΕΙΑ οχροΓί5 οί. Οἱ οηίπα αἆγοιθας 408 

Ρναν πι απ]ά πποληπίαν, αἱ Ιον πΊά ο πια]ῖς γοιῖς Πγοῖτί 

5ο]οη{. 

ΧΧ. Ῥμα]ατίς Ρογί]ααπι αγατίαπη [αΌγαπα Πλάτα 
ΑοΠΠΙ ορεππαν1{ ἵπ {αατο ὤποο. 

Ιείο οπῖπι (πάπα πιασἰπαϊη {αι οχ το [αμτίσαρδοι, 

πατίρας Ρονί5 Πρίο]ας αάαρίανίε, 

αἱ Ιαπήαπι α Ἰαΐα5 ο]α5 ραἰε[οοῖ! 

οπ](αο {αΠγαπῃ 4οπο ἀοάτί Ῥαἱατίά!. 

Ῥμαιατῖς ααίοπι Ποπιῖποπα ἵπ ἀοηίῖδ απιρ]οσΗίατ, 

πιαομΙπαππ(αε ἀῑῑ5δ ἀοαἰσατῖ 1αΡοί. 

Τιαπῃ γοτο αροτίο Ιαΐογαο [αβεν ατατ]ας 1]]ο 

ἀοιαπα πια] Ἱηνοπ{ϊ οχροδι{{ Ἱππαπιαπίίου: 

9ἳ αασπι γο]αθηῖδ, Ρμα]ατί, αἲξ, Ῥαηίτο Ποπιπασα, 
πίτα (ααραπα οοΠοΙΠδο Ίσηθπι 5Ώδίογηο: 

τ]άσρίίας (ααγας πιασίτο Πλας α[α]αΙῦας, 

ἴίο ααίσηι ο]α]αίας ΠΠ πατίάαπα ΗΡ115 οά τα ἀο]οσίαραπί. 

Ἠος οἀοσία5 ΡΙα]ατὶ5 απο οχβοσγαία» Πάπα, 

Ασο, ἱπαιί, Ῥογ]]αςθ, {ὰ ΡΥΙπΙς ολίοεηᾶο ος, 

αἴααε {ρίοῖηος Ἱππίατο ατίοππ(αο {παπι ρογδρίσπαπι τού ]ας. 

Όϊ ααίεπα ἵπσγοβδς ο5ί, Ἱππαίοτ ποπιρο Πρίαγατῃ, 

οΙααά1{ί (απτάπι Ῥπαίϊατίς Ισηποπιάαθ ασσαπησ]α{. 

Ία νογο ΙΠΥοΠίΙΠΙ ΦΓΟΙΤΗ ποτίεης Ῥο]] αστοί, 

66 γαρο ργοΙρίίοπι οί, οἀποίαπα 5οπηπποτίΙαπα, 

Βοπ]ρῖί 4ο ου {αατο Ἰμιοίαηας 8Υτ5, 

Ῥίοάοτας, Ρἱπάατας οἱ οτι Ἠ]δοο ρ]αγ]π]. 

ΧΧΙ. Βο]οη Ἱορὶ]αίου ἵπ οοΠοΙοΠΘΙΗ Ρτοδτθδ5ης Ποτίαρα- 

{απ Απεπίθηξο5 αἆ οομΙρεπάαπα, αποαπαπα Υίτος οοΠΗΓΠΙΑ- 

γοί, (γταπηΏΙη. ΟΠΙΠΙ αἱ ΠΘΠΠΟ ΠΟΡΕΙΑ βετθτεί, 5απιρίϊς 

αγπηῖς Ῥγουθςαίέ ἵπ [ΟΤΙΠΙ, 5οπΙ{ Πἱοοί οίαία, ἀθοξαια {ορία- 

{ᾳ5 οδί 5ο οΓα{ἴοπα ΠΙαπ( 6 Ρογοαπ( ραίεῖας Ρτο 5μα υΙτῆϊ 

Ρρατία 5αμνοπί5ο. 5ο οπἵπα ΡΙβἰίταῖ Ιηκίάΐας απῖα Ρορυ]4 

πο 5οη{{εραί, Ροἱοπί αεσἰαἰέ νογα ]οεί ἀῑσρηίϊ πορ]ίρτ. (9) 

Ἰά6πι ο]οι ἀῑο[ίαν οἰεσί ποσο ἱπιροπάσρίοπι ἐγγαπηῖάθπι 

ΑΠιοπίοηςίθας ῥταἀἰκίςςο : 

Ε προ οἰσηῖίαν πΙνΊαπῃ νἰ5 νο] σταπά]πῖς, 

(οπῖίγα Π{ ο 5ρ]επά]άο Γα]ρατο, 
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Ἀνδρῶν ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλνται, εἰς δὲ μονάρχον 
δῆμος ἀϊδρείῃ δονλοσύνην ἔπεσεν. 

Λείης δ᾽ ἔξεραντα Ἄ ῥάδιόν ἐστι χατοσγεῖν 

ὕστερον, ἀλλ᾽ ἤδη χρὴ Ἡ πάντα νοεῖν. 

(3) Καὶ μετὰ ταῦτα τυραννοῦντος ἔφη, 

Ἐί δὲ πεπόνθατε λυγρὰ δι ὑμετέραν καχότητα, 

μὴ θεοῖσιν ταύτην μοῖραν ἐπαμφερετε' 

αὐτοὶ γὰρ τούτους ηὐξήσατε ῥύματα δόντες , 

καὶ διὰ τοῦτο κακὴν ἔσχετε δονλοσύνην. 

Ὑμῶν δ᾽ εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεχος ἴχνεσι βαίνει, 

σύμπασιν δ᾽ ὑμῖν κοῦφος ἔνεστι νόος. 

δὶς γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπος αἰόλον ἀνδρός» 

εἰς ἔργον δ’ οὐδὲν γινόµενον βλέπετε. 

/ λ / λ 

(4) Ὅτι ὁ Πεισίστρατος παρεκάλει τὸν Ῥόλωνα τὰς 
ο” οω αν 9 ο” 

ἠσυχίας ἔχειν καὶ τῶν τῆς τυραννίδος ἀγαθῶν συναπο- 
ο τ / οω κ. 

λαύειν: οὐδενὶ δὲ τρόπῳ δυνάµενος αὐτοῦ μεταθεῖναι 
Δ ο σω ΝΑ ζ / 

τὴν προαίρεσιν, ἀλλ ὁρῶν μᾶλλον αεὶ ἐξεγειρόμενον 
ο. / ο) / 

καὶ μετὰ ἀνατάσεως ἀπειλοῦντα τιμωρίαν ἐπιθήσειν, 
/ λ α / ο 3 

ἠρώτησεν αὐτὸν τίνι πεποιθὼς ἀντιπράττει ταις ἔπι- 
ο . ο] ο. λ δν/ 3 ο ιά / 

ἐολαις αὐτοῦ. Τὸν δὲ φασιν εἰπεῖν τῷ γήρα. 
- ο ς / 

ΧΧΙΙ. (Ώἰοᾶου. Π, 59.) Ἡρόδοτος κατὰ 
κ. / / / 

γεγονὼς τοῖς χρόνοις φησὶν Ἀσσυρίους ἔτη πενταχόσια 

Ξέρῖ Ξιέρξην 

πρότερον τῆς Ἀσίας ἄρξαντας ὑπὸ Μήδων καταλυθῇ- 

ναι. Έπειτα βασιλέα μὲν µηδένα γενέσθαι τὸν ἄμφις- 

θητήσαντα τῶν ὅλων ἐπὶ πολλὰς γενεᾶς, τὰς δὲ πόλεις 

καθ ἑαυτὰς ταττοµένας διοικεῖσθαι δημοκρατικῶς' τὸ 

δὲ τελευταῖον πολλῶν ἐτῶν διελθόντων, αἱρεθῆναι βα- 

σιλέα παρὰ τοῖς Μήδοις ἄνδρα δικαιοσύνῃ διάφορον, 

ὄνομα Κυαξάρην. Τοῦτον δὲ πρῶτον ἐπιχειρῆσαι προς- 

άγεσθαι τοὺς πλησιοχώρους, χαὶ τοῖς Μήδοις ἀργηγὸν 

γενέσθαι τῆς τῶν ὅλων ἡγεμονίας. Ἔπειτα τοὺς ἐγγό- 

νους σεὶ προςκατακτωµἑένους πολλὴν τῆς ὁμόρου γώρας 

αὐξῆσαι τὴν βασιλείαν µέχρι Ἀστυάγους τοῦ χαταπο- 

λεμηθέντος ὑπὸ Κύρου καὶ Περσῶν: περὶ ὧν νῦν ἡ μεῖς 

τὰ χεφάλαια προειρηκότες τὰ κατὰ µέρος ὕστερον ἄχρι- 

θῶς ἀναγράψομεν, ἐπειδὰν ἐπὶ τοὺς οἰκείους γρόνους 

ἐπιθάλωμεν. 

(Ώιοάογ. Π, 94.) (9) Ἀστιθάρα δὲ τοῦ βασιλέως τῶν 

Μήδων γήρα τελευτήσαντος ἐν ᾿Εκβατάνοις, τὴν ἀρχὴν 

Ἀσπάδαν τὸν υἱὸν διαδέξασθαι τὸν ὑπὸ τῶν “Ἑλλήνων 

Ἀστυάγην καλούμενον" τούτου ὃ᾽ ὑπὸ Κύρου τοῦ Πέρ- 

σου χαταπολεμηθέντος μεταπεσεῖν τὴν βασιλείαν εἰς 

Πέρσας' περὶ ὧν ἡμεῖς τὰ χατὰ μέρος ἐν τοῖς ῑδίοις 

ρόνοις ἀχριθῶς ἀναγράψομεν. 

ΧΧΠΙ. (ΑΠἱοπηι5 ἵπ Ἐπδερ. Ῥναρ. Εν. Χ., 
Ρ. 498.) Κῦρος Περσῶν ἐθασίλευσεν ᾧ ἔτει ᾿Ολυμπιὰς 
ἤχθη νε’, ὡς ἐκ τῶν Βιόλιοθηκῶν Διοδώρου --- ἔστιν 

εὑρεῖν. 

ΧΧΙΥ. (Έχο. ἆο Υἱπί. αἱ νΙῖ. Ρ. 669, ὅδ3.) Οτι 
Κ Όρος ὁ Καμθύσου μὲν υἱὸς καὶ Μανδάνης τῆς θυγα- 

τρὸς Ἀστυάγους τοῦ Μήδων βασιλέως, ἀνδρεία χαὶ συν- 

έσει καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταὶς ἐπρώτευε τῶν καθ αὖ- 

τόν. Βασιλικῶς γὰρ αὐτὸν ὃ πατ]ρ ἦγε παιδεύων, ζη- 

λον ἐμποιῶν τῶν κρατίστων. Καὶ ἔχδηλος ἦν ἁδρῶν 

ΡΙΟΡΟΒΙ 

εκ ο μα 

ΙΟ 

Α εαπιππαἶθιας νἱγῖς ρογά]ίαγ οἶν]ίας, οἱ ἵπ πΙοπατο]ι 
Ῥορι]ας Ἱπιρνιάεηίου δουν 1αίοπι 4εοῖα!τ. 

πϊπηϊς οἰαίαπι ἀϊμοῖ]ο οδί οο6γοθΓγο 
Ῥοβἰπιοάο : 5εά παπο οπιπία οροτίοί α{ίοπάθγο. 

(3) Ὠοϊπάο ΡΙδίδίταίο ]άἨΠ1 {εποηίο (γγαππΙάθηῃ αἲί : 

Φιοςδί (π]δίία ραδδί οδἰ]5 Ῥνορίου ναδίγαιη Ισπανίαπῃ, 

πο 415 παπο οαἱαπιίαίοπα ἱπιριαία[ῖς. 

08 οηἵπ ος αιιχὶδ[15 {αίοία ἱτασία, 

ΡγορίθτοασΙθ πα]απι Πας(1 οδ[15 δουν Π(Πίοπῃ. 

γοδίτάπι απαδααἱδαᾳαε νρῖ5 νορρία Πρῖε, 

νορί5 ααίστη αη]νογςίς Ιονῖ5 οδί ΠἹΘης. [ομ1ς, 

Ἱναπι(αο αἆ ΠΙπριαπη νοΙασγεππ(αθ Ποπη]ηϊ5 ΕΓΠΊΟΠΕΠΙ τεβρί- 

{αείογαπα ααίσπι ταίΙοπθπη Παπ Παβεί5. 

(4) ΡΙβὶδίταίις τοσαβαί Φοἱοπαπα, αἱ φμϊειας αδενεί, Ὀοηίβ- 

ααθ ἰγγαπη]ά(5 86ο ΙΠΙ (Γαθγείς ΥεΓΙΠΙ αΡί 86Η81{ ΏΘΠ ῃ05856 

ΦΟΙΟΠΕΠΙ ἀ4α 5οηίθη({ία ἀεάποί, απϊπ αἆεο αποᾖάῖε η]ασῖς οχ- 

α5ρογα {η} Υἰάρης, θ1ρίαια Ιπηπλϊπθηίθς5 ΡαΠα5 πϊπΙίαπίσπη, 

ΙπίοννορανΙί Πάπα, σπα {απάσπα το [ΤαίΙ5 πιοβοπίρις 55 

γοβἰςίογαί, ΦΟΙΟΠΘΙΠ Υ6το ἀῑχίδδα αἴαπί 5επθοἰαίθ 56 6556 

ΠΙΘΙΙΠΙ. 

ΧΧΙΙ. Ηοτοᾶοίας, απῖ Χανχὶς ἴθπιροτα Πογαϊέ, Αδδγτίο5, 

απη αἱησεη(15 απηϊς Αδία Ιπιρεγίαπι απίεα {οπι]βδοηί, ἃ 

Μος1ς ερασίος 6556 ἱγαδ[ί. Ηίπο Ρατ πππ]ία5 αίαίαες παπα 

{ἱδςο 661, απ ΦΗΙΠΠΙΠΠΙ Ππρααπα δἳρί γ]ηάϊσαδδοί, 

αγιίαίοδαπο πο απαηαπε ]ουο ρορα]απῖ 58 αἀπη]πίς(γαίοπθ 

5ο οομἡπμίρ»ο. Ταμάσπι ροςδί ΠΙΠΟΓΙΠΙ ΔΠΠΟΓΙΠΙ ἆδοι1ΓΒΙΙΠΙ 

Ογαχατθπα, ΥΙΤΗΠ Παβία. ΠΗ5ίΡΠΕΙΗ, α Μαάϊν αᾱ γ6ρηΠα 

ογοσοίαπη 6,δα. Ε{ πο ῬνπΙΙΙΩ γΙοῖπος Μεαἶς ρορι]ος 50 

ἀἰοηϊ ςρ]ηχίδδα, 5ΗΠΠΊΟάΙΙΟ Ιπιρεγίο ἀθαίδςδε ΠπΙβίαπη. 

Ροβίστος ο] δαμϊπάα ργοἱαίαξῖς ἵπ Ῥνορίμαια ΕΠίριΙς 16- 

ση αΠΠρΙΙ8556 Ἱδαιθ αἆ Αδίγασοπι, 4π6Πά ΟΥΡ ό1ΠΙ 

Ροι5ῖς Ώο]ίο εἀοπιι]556ξ. ΟΠΟΓΠΠ ΠΙΠΟ ΦΗΠΠΠΙά ἰαπίαπι ϱᾱ- 

Ρίία. ρογςιηκίπηας θἱησα]α ἀοίποορς, αδί αἲ οοπαρείεη{{ο 

Π]]5 (6ιπροτα ἀαγεπίαη οι], 5ίγΙο Πποδίτο ἀΠΙσεπμας 6Υο- 

Πατ], 

(9) Αδίΐραια, Μοάοταπ τορθ6, Ρ6γ 5εηΙῖ Ιπβγπιαίοπα οχ- 

ςιἰποίο Εουαίαπίς, 1115 οἷ 15 Α5ραάα5, 4πθπι Αδίγαρεπι αινωοὶ 

νοσαπί, ταση αοοορῖί. Εο Ογτί Ρος. ατηηῖ5 οΡΡΓθΕ5ο, αἆ 

Ῥουδας πηροθγίππα ἀεγο]αίαπη οί. Ώε αἶθ5 51ο Ίουο θἱηρί]- 

Ια{1πι α ποβί5 ΡεγςοιΙβοί. 

ΧΧΙΠΠ. ΟΥνιις ΡεδαγΙπ οβίἰπα]έ ΤορηΠι 60 4πΠΠΟ, πο 

ΟΙγπιρίας ααἰπφαασεδίῖπια εί απἱμία αοία οί, αἱ εκ ΡΙοάυτί 

Ριμ]οί]ασα οοδηοξοΙ). 

ΧΧΙΝ. ΟΥΥ15, ΟΑΠΠΡΥΞ6 παίας οί Μαπάαηο, Αδίγασίς 

Μοάογιπα τοσῖς ΠΙία, [ογΗ(πάίπο ας Ῥγιεη[ία οί τοµαις 

νἰγιπίρις οη]ίΠαῃ ἰ5δίπιας 5δοι]ἱ 51 (αἱ: σπἲρρε απ Ραΐος 

γοσία ἱηδΗΙ{α{οπθ {ογπιαγοΓαί, αἆ 5Η ήπια ααῶφιια Πα Πα {Π- 

εοπᾶθης. {απιάΠς οίίαπα ἔππι α4ο]6ξεθης 5αΐ5 οδίεπἆεΡαί 



ΠΕΙΙΟΙΤΊΤ 1: 

ἀψόμενος πραγμάτων διὰ τὸ τὴν ἀρετὴν προφαίνειν 

ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν. 

(5) Ὅτι Ἀστυάγης, ὁ τῶν Ἰ Μήδων βασιλεὺς Ἠπτηθεὶς 

καὶ φυγὸν αἰσχρῶς δι ὀργῆς εἴγε τοὺς στρατιώτας: 
καὶ τοὺς μὲν ἐφ᾽ ἡγεμονιῶν τεταγµένους ἅπαντας πμλα 

λάξας, ἑτέρους ἀντ᾽ ἐκείνων κατέστησε, τοὺς δὲ τῆς 
φυγῆς αἰτίους ἅπαντας ἐπιλέξας ἀπέσφαξε, γομίζων 

τη τούτων τιμωρία τοὺς ἄλλους ἀναγκάσειν ἄνδρας 

ἂγαθοὺς ἐν τοῖς κινδύνοις γενέσθαι: ὠμὸς Ὑὰρ ἣν καὶ 

φύσει ἁπηνής. Οὐ μὴν τὰ πλήθη κατεπλάγη αὐτοῦ 

τὴν βαρύτητα, ἀλλ ἕχαστος µισήσας τὸ  βίαιον καὶ 
παράνοµον τῆς πράξεως μεταθολΏς ὠρέγετο. Διὸ χαὶ 

κατὰ λόχους ἐγίνοντο συνδρομαὶ καὶ λόγοι ταραχώδεις, 
παρακαλούντων ἀλλήλους τῶν πλείστων πρὸς τὴν κατὰ 
τούτου τιµωρίαν. ῥ | 

(9) Ὅτι Κθρος, ὥς φασιν, οὐ µόνον ἦν κατὰ τὸν πό- 

λεμον ἀνδρεῖος, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ὑποτεταγμένους 

εὐγνώμων καὶ φιλάνθρωπος. Διόπερ αὐτὸν οἱ Πέρσαι 

προςηγόρευσαν πατέρα. ον, 

ΧΧΥ. (Έχο. Υαἴραη. Ρ. 92-94.) Ὅτι Κροῖσος 
ναυπηγῶν πλοῖα μακρά, φασίν, ἔμελλε στρατεύειν ἐπὶ 
τὰς νήσους. Παρεπιδημοῦντα δὲ Βίαντα παρὰ τὰς νή- 

σους καὶ θεωροῦντα τὴν ναυπηγίαν, ὑπὸ τοῦ βασιλέως 

ἐρωτηθῆναι µή τι νεώτερον ἀχηκοὼς εἴη παρὰ τοῖς 
3 5 -”-. κ. / [αρ /{ ς 

Ἕλλησι γινόµενον. Τοῦ δὲ εἰπόντος ὅτι πάντες οἱ νη-- 

διανοούμενοι στρατεύειν 

ἐπὶ Λυδούς, λέγεται τὸν Κροῖσον εἰπεῖν, Εΐθε γάρ τις 
πείσειε νησιώτας σὺν ἵπποις παρατάξασθαι Λυδοῖς. (5) 

ὍὉ δὲ Πιτταχὸς ἡ Βίας ὑπολαθών φησιν, Πίτα Λυδοὺς 
μὲν ἤπειρον οἰκοῦντας σπεύδειν ἀποφαίνῃ λαθεῖν ἐπὶ 
γῆς νησιώτας ἄνδρας, τοὺς δὲ ν σον οἰκοῦντας οὐκ οἴει 

θεοῖς εὔξασθαι λαθεῖν ἐν θαλάττη Λυδούς, ἵν᾽ ὑπὲρ τῶν 

χατὰ τὴν ἤπειρον τοῖς ἝἛλλησι συµόάντων κακῶν κατὰ 

πέλαγος ἀμύνωνται τὸν τοὺς συγγενεῖς καταδεδουλω- 

µένον» Ὁ δὲ Κροισος θαυμάσας τὸν λόγον, παραχρῆμα 

µετενόησε χαὶ τῆς ναυπηγίας ἀπέστη' τῶν γὰρ Λυδῶν 
ἱππεύειν εἰδότων ἐνόμιζε προτερεῖν αὐτοὺς πεζ]. 

ΧΧΥΙ. "Ότιό Κροῖσος µετεπέμπετο ἐκ τῆς Ἑλλά- 
δος τοὺς ἐπὶ σοφία πρωτεύοντας ἐπιδεικνύμενος τὸ µέ- 

γέθος τῆς εὐδαιμονίας, καὶ τοὺς ἐξυμνοῦντας τὴν εὖ- 

τυχίαν αὐτοῦ ἐτίμα µεγάλαις δωρεαῖς. Μετεπέμψατο 

δὲ καὶ Σόλωνα, ἁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπὶ φι- 
λοσοφία µεγίστην δόξαν ἐχόντων, τὴν ἰδίαν εὐδαιμο- 

νίαν διὰ τῆς τούτων τῶν ἀνλρῶν μαρτυρίας ἐπισφραγί- 

ζεσθαι βουλόμενος. 9) Παρεγενήθη δὲ πρὸς αὐτὸν Ἀνά- 

χαρσις ὃ Σκύθης χαὶ ΡῬίας χαι Σόλων καὶ .Πιττακός, 

οὓς ἐπὶ τὰς ἑστιάσεις Ἠ χατὰ κὸ συνέδριον εἰχεν ἐν µε- 

γίστῃ τιμῇ, τόν τε πλοῦτον αὐτοῖς ἐπιδεικνύμενος καὶ 

τὸ μέγεθος τῆς τούτου δυναστείας. (1) Παρὰ δὲ 

πεπαιδευµένοις τῆς βραχυλογίας τότε ο... ; 

Προῖσος ἐπιδειξάμενος τὴν τῆς βασιλείας εὐδαιμονίαν 

τοῖς ἀνδράσι καὶ τὸ πλῆθος τῶν κεχειρωµένων ἐθνῶν, 

ἠρώτησεν Ἀνάγαρσιν ὄντα πρεσθύτερον τῶν σοφιστῶν, 

ο / [οῇ 

σιωται συναγουσιν ἵππους, 

-. / « Αα 3 ’ 

τίνα νομίζει τῶν ὄντων ἀνδρειότατον. Ὅ δὲ τὰ ἀγριώ- 

ΠΡΗΙ 1Χ. μής 
ΠΙΑΧΙΠΙ5 Τ65 86 4σσγθΕΕΙΙΤΙΙΠΙ αΠσπαπᾶο 6556, σπα γἱτίας 
πας απίο αυ{α(ἶς ομτγίοσ]α οἸασσβορτοί. 

(2) ΑΡίγαΡε5, Μεάογαπι τοχ, Ῥ6]]ο δαροιαίας ἰαγρίααο 
εΊαρδὴς [αρα ἵπ πηΠ]]ίος. 5ι105 δασγῆ{, : ας ἀμανιις σπ]άθηα 
ομΠΟΙ15 φασγαπηθη{ο 5ο]α{15, αἰῖος ἴπ θοΓΙ 01 106 Ι1Πῃ ΕΤΗ 
ὀρίε γα Π ποίζηοί Γασα0 αποίογος ΓπογαΏί, οκ οιηηίριις οορίῖς 
Ιεοίος. οπρ](α1ἳ φαρρΙίοο αβοσΙε, ταίμς 6]α5η1οᾶί εχοπηρ]ο 
ἐοίαγος ο οί αἱ ἵπ Ῥυσηα αἀπιοηί(ος (οτο. Ο11ρρα δγιι5 
μῬαίυνα οἱ Ππρ]αζαβίής οναί. 56 πιΠΠίος ἰαπίυπα αβογαί 
αἱ 6ἶα5 φογοηίαίο ἀθίοΓοοπίας, αἱ βἱησι! αγ Πἴαηι 
αἱ Πηπαηαίθηα. οἶις ἀοίθοίαίϊ, γΘΓΙΠΗ ΠΟΥΑΓΙΙΠΗ 5ίυς1ο 
Παρταγεηί. ΟοΠοΙΥΑΗ5. ἱίάαπς {αγηιαβΠα Που ὀῴρετα, οἱ 
5οἀ[μοδα εοἰ]οσι]α πιῄφοστῖ, Ἰου(απίῖρης 5ο Ιηγίσσπι ομΠε (8 
ἃ4 γἱπάἱσαπάαπα Ὠαηο ε6”46πῃ. 

(2) Εναί ΟΥΤΙ5 ΠΟΠ 5οαπη ἵπ Βθ]]ο αἆνογθις Ἠοξίοπι [ου- 
{15, ΥαγΠη οίἵαπη 6Ίθ/ήθῃ5 ἵπ 5αΏά[ίος ίσιο ἨπΠ]απιΙ5: ιιᾶ- 
Ῥνορίεν Ῥεγδῶ) οΠ1 ραΐτοπι αρρο]ανογιΠ{. 

ΧΧΥ. Ονδαπ1 (αβηῖσα[ής Ἰοησίς πανίθας ΓαΠ1ὰ οί οχροαΚἵ- 
ΠΟΠΕΠΙ αἆγοαινις ἵηδα]ας βμῖςςο δΗ5οδρίΙ ΓΙ. Φαὔππαμο αἆ 
εὐπΙ γοηῖδεοί Βίας, απ ἱηδη]ας οἰνουπηπανίραγογαί, υΙάϊς- 
5είᾳτο παν αηα δΓΠο(άγαΠΗ , Πηίογγοσαν έ 6ΙΠ1 τοχ, παπιαυίά 
πογί ασἰίατὶ αριιά ἄἴωςος ο... Ἠ]ο απίεπα τεροηάοηίο, 
ΟΙΛΗ65. ΠΠβ]αΓΗΠΗ Ίπσο]ας 64105 ϱΟΙΠΡΑΓΑΤΟ ϱ0 οοηκ[ίο, 
υἱ οχρεάπίοποπη {αοογοπέ οοπίγα Ἰμγάος, [οι Ογς8 
ἀῑχίδεα, Ὀίπαπα αααῖς Πηςι]απίβας 5μαδεγῖί, πἱ οµΠῃ θΠ11θ- 
5] οχεγοἴ Ἰωγάος Ῥε[]ο Ἰασρςδαπ{! (2) Ταπι ΡΙασιις οἶνο 
ΡΙα5 τεδροπά1ϊ : Εήροπε 66ῃ8ος σα5{ίγο Ἰ,γάος, απ οοπΙηθη” 
ίθπα Παβ[ίαπέ, αἱ ἱπδα]αγος οπηῖησς ἵη 5010 οαρίαπί; Ἰηδι]α- 
ν1Π1 απ{θΠὰ Ἰποο]ας Ἰαιά Ρυίας ργοεαγί α ἀἱΐς, αἱ ἱρεί Ἰγάος 
ἵπ πιανϊ ἀερυσμοιαΠί, αἴᾳ το ἴία 46 πηα]ῖς, απ ἵΏ οοη{ἴποη 1 
ατωςῖς ασοἰάεγιπέ, πιανπηαηὰ γἰπάἰσία πα κα ησΗ{, αἀγοιδς 
οµπα γἱάθ]σοί, απὶ 5ος ποζθκαεῖος 5ου γ{έι{ πιαποΙρανΙῦ 
Πας Ονῶδι5 ογα{ἶοπο Ρογπιοίις αΠΙΠΙΙΙΏ Γορθηία πημίαν, 
Δίᾳπο α πανίρι5 οοηβ(γαθηάς εδ. Ναι φπἷα Τωγάί ει]- 
ἰαία εχοε]οραπί, ρ{αγ1ί 05 (ογγοςίτί ῥγα]]ο 5ροΓίογ6Β 
(ογα. 

ΧΧΥΙ. ΟΥΦ515 αἆ 56 γοσαβαί ο Ογῶοῖα γα αἱριος εαρίθη- 

Πα οπηίπες, ἀῑγΙαγαηα πάγια. σορίαπη οβ[θηίαης, αίαιο 

605» απ δα Μἰ(αἴθΠη οἶα5 ργωάἱσατοηίέ, πιασηῖς ἀοηίς ΓΟΠΊΙΙΠΘ- 

'415. Ψοζαν]ί εἴἴαπα ΡΟΙΟΠΘΗΛ θἱπλα](ιιο αἶΐος, 41οΥΊΠΗ ηροης 

οναί ἵπ ϱΙΠοδορ]ία Ἰα15, ΠοΠΙρθ 58Π1 5ίπάθης [ο[οΙ(αίοΠι 

(2) 
Πίαᾳπε αἲ ουπὰ γαπεγιηί Απασμαιςίς Φογί]ια, Βία», Φοἱοη, 

(απίοΓΙΠ (ος Ηπιοπῖο γίτογαπα (πας! βἰσι]ο οοΠβΓΠΙΑΤΘ. 

Ρίήασις, απο. θγηθάτίαπα. ροιοποτίῇορ οοην]ν]ῖς αάΠῖ- 

Ῥομαί , 0Ρ65 5135 ροίοηιῶαο [5Η σΙΙΠα 6οΓΙΙΠΙ οσι]1ς οχ]ῖ- 

ψομ5. (3) ΦπΗπΙαπο αριά ἀοείος ΡνονΠοφιθη({ία διά ΠπΠα 

(απ. γ]σοτεί, Οτῶβ15 τοπ ςυἱ οαίαίθιη 5 Ἰομηϊηῖριας 

ἀσπποη»ίταῦ5, ρορι]ογάπ]ααα 5η]ασίογαπα 51 πι] αἷ- 

πθπα, ἱπίογγοσανΙ{ Απαςμανςίη, βαρβΙοΠΙ Πα παία ΠιάΧΙΠΙΗΤΗ, 

αποΠΙΠαΠΙ οχ ἁπΙπιαπΙρα5 (ογ{ἱβδΙπΊππη ο55ε Ρη{ατεί. Ὀἰκ]ϊ 11ε 
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τατα τῶν ζῴων ἔφησε' µόνα γὰρ προθύµως ἀποθνή- 

σχειν ὑπὲρ τῆς ἐ ιευθερίας. (4) Ὁ δὲ Κροῖσος νοµίσας 

Ἱμαρτηχέναι αὐτόν, ἐν τῷ δευτέρῳ πρὸς χάριν αὐτῷ 

ποιῄσασθαι τὴν ἀπόχρισιν ὑπολαθών, ἠρώτησε τίνα δι- 

καιότερον κρίνει, τῶν ὄντων. Ὁ δὲ πᾶλιν ἀπεφαίνετο 

τὰ ἄγριώτατα τῶν ..θηρίων' μόνα πὰρ χατὰ φύσιν ζην, 

οὗ κατὰ νόμους: εἶναι γὰρ τὴν μὲν φύσιν θεοῦ ποίη- 

σιν, τὸν δὲ νόµον ἀνθρώπων θέσιν, καὶ δικαιότερον εἰ- 

ναι γρῆσθαι τοῖς τοῦ θεοῦ Ὦ τοῖς τῶν ἀνθρώπων εὑρή- 

µασιν. (5) Ὁ δὲ διασῦραι βουλόμενος Ἀνάγαρσιν ἠἡρώ- 

τῆσεν εἰ καὶ σοφώτατα τὰ θηρία. Ὅ δὲ συγχαταθέµε- 

νος ἐδίδασχεν ὅτι τὴν τῆς φύσεως ἀλήθειαν τῆς τοῦ νό- 

µου θέσεως προτιμά ἰδιώτατον ὑπάρχειν σοφίας. 9) 

τεγέλα 
σω λ 3 { 

διαγωγῆς πεποιηιένου τας σποχρισεὶς. 

κω / Δ 8 

δὲ τούτου χ ασεν ὥς ἐκ τῆς Σχυθίας καὶ θηριώδους 

οί τ ο ορ ῥημα» 
ΧΧΥΠ. ἨἩρώτησε δὲ τὸν Σόλωνα τίνα τῶν ὄντων 

ο / / 3 ων 

εὐδαιμονέστατον ἑώραχεν, ὡς τοῦτό γε πάντως ἀποδο- 
ο -ω κ Α ῤ 

θησόμενον ἑαυτῷ. Τοῦ δὲ εἰπόντος ὡς οὐδένα δικαίως 
- ν ο ” / η 

ἂν εἰπεῖν ἔχοι διὰ τὸ μηδενὸς τῶν ὄντων ἑωραχέναι τὸ 
ο 7 π Δ ον -ᾱ / ο, 

τέλος τοῦ βίου, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ἂν προςηκόντως µαχά- 

ριος νομίζοιτο" πολλάκις Ὑὰρ οἵ τὸν ἔμπροσθεν πάντα 

βίον εὐδαίμο ονες 

κα ταστρφη 

ναι πρὸς αὐτῃ τῇ τοῦ βίου 
ο 

με 
υ 

Ἅ] γίσταις περιέπεσον συμφοραῖς' ὃ δὲ 
Ἡ 

σιλεύς, Οὐδὲ πλουσιώτατον ἄρα µε κρίνεις; ἔφη. (5) 
3 /  σ /’ ες 5 ίδ 

Καὶ ὁ Σόλων τὴν αὐτὴν ἀπόχρισιν ποιησάµενος ἐδίδα-- 
Δ - 7 ἈΔ λ / 

σχεν ὥς οὐ τοὺς πλεῖστα κεκτηµένους, ἀλλὰ τοὺς πλεί- 
/ / / 

στου ἀξίαν τὴν φρόνησιν ἡγουμένους νοµιστέον πλου- 

σιωτάτους: ἡ δὲ φρό 
οὖσα μόνους ποιεῖ 

όνησις οὐδενὶ τῶν ἄλλων ἀντίῤῥοπος 
ο / 

τοὺς αὐτὴν περὶ πολλοῦ ποιουµένους 
Ἅ] Σου α. / λ 

µέγιστον καὶ βεβαιότατον ἔχειν πλοῦτον. Ἡρώτησε χαὶ 
τὸν Βίαντα πότερον ὀρθῶς ἐποιήσατο τὴν ἀπόκρισιν ὅ 

, πο ε᾿ ν 

Σόλων ἢ διήµαρτεν. (8) Ὁ δὲ ὑπειπών, Ορθῶς, ἔφη, τὰ 
γὰρ ἐν σοὶ βούλεται θεωρήσας ἀγαθὰ διαγνῶναι, νυνὶ 

εἶναι δὲ δι’ 

μᾶλλον Ἡ ταῦτα τοὺς ἀνθρώπους εὐδαίμονας. Ὁ 
λεὶ Ἀλλ' ον. ο» ας - / ο . οὓτ μλ 

σιλεὺς, Ἀλλ' εἰ τὸν τῶν χρημάτων, ἔφησε, πλοῦτον μ3 
προτιμᾶς, τ 

ΛΙ Δ λ ο. / / ος 
οε τα παρα σου μ.νον ἔώραχεν 

όγε πλῆθος τῶν φίλων δρ τ 
-ο 
9 Ὁ σ « Θ κα σ πλ σος Ὅ 

ι 

ς 

χο ὅσον οὐδενὶ τῶν ἄλλων. (4) ο 
Ῥήναρο, τὸν ἀριθμὸν. ἄδηλον εἶναι διὰ τὴν εὐτυχίαν. 

/ 

Πρὸς δὲ Πιτταχὸν εἰπεῖν φασι, Ποίαν ἑώραχκας ἀρχὴν 
{ λ ἂἊὶἱ 3 η Τελ οω χρατίστην; τὸν δὲ ἀποκριθῆναι, Την τοῦ 

Δ ’ 

λου, διασηµαίνοντα τοὺς νόμους: 

ΧΧΥΠΙ. Ὅτι Α λἴσωπος χατὰ τοὺς αὐτοὺς Ἰρόνους 

συγήχμαζε τοῖς ἑπτὰ σοφοις χαὶ εἶπεν ὡς οὐχ οἴδασιν 
Ἂ 
Ἡ ὡς 

ἤδιστα συ Ῥοισων τοῖς τοιούτοις. Αὐτὸς δὲ πεπλασμένως 

έλεγε τὴν μὲν [γὰρ] νίκην ἀρετῃ καὶ οὐ πολυπληθία 

χειρῶν περιγίνεσθαι. 

ΧΧΙΧ. (Ώχο, 46 Υπ. αἳ ν{{. Ρ. 658.) Ὅτι Ἄδρα- 
στός τις Φρὺξ τὸν τοῦ βασιλέως 

ποιχίλου ξύ- 

οὗτοι δμιλεῖν ὃ δυνάστη" καὶ γὰρ ὡς ἥχιστα δεῖν 

Κροίσου τοῦ Λυδίου 
/ ΔΝ / 

υἱὸν πρὸς κυνηγίαν ἀχουσίως, ἐξακοντίσας χατὰ συός, 
3 ΄ /Υ 3 / Δ λ λ 

Άτυν καλούµενον πλήξας ἀπέχτεινε. Καὶ ὃ μὲν καὶ 

ἀκουσίως ἀνηρηκὼς οὐχ. ἔφησεν ἑαυτὸν ἔτι ζὖν ἄξιον 
/ εἶναι. Διὸ καὶ παρεκάλει τὸν βασιλέα μὴ φεί 

ῄ 
σπσθαι, 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟῦΙΙ1 

{ογοςῖςβῖπ]απη 4ΠαπιαΠθ Ῥοπαπι; 5ο]α5 οηΙΠι Ίας αἰαοτῖίου 

Ῥτο Ηβοτίαίο ΠιοτίθΠι ορροίονα. (4) Οτῶδας οχἰςιπιαηβ 

ειγᾶ556 6Η1Π1, 5ΡεΓαΠδ(16 {οτο π{ αἰίογα 5αἱίθπι νῖσο αἲ στᾶ- 

Παπ 5ἳρῖ Ἰοᾳπετδίατ, ἀεπιο απα.ςἰ ντ, άΠ6ΠΠαΠΙ αΠΙΠΙαΠίΘΠΙ 

ΠπβίβδίηχΙ. ο55ο ογαάσιαί. Ἠια ταγδς ἀῑκίί (οτοςίαίθ 

Ργῶδίαπίθς Ρε]]ηα5; 5ο]α5 οΠίΠ1 Παἴπτῶ ΠΟΓΠΙΔ, ΠΟΠ Ἱεραπῃ, 

ΥΙνογθ; 6556 ΠίΕΠΙ ΠαίΙΤάΠῃ ἀαῖ ορας, Ιορος Ποπῖηαπι 60Π]- 

Ροβ/Ιοηρη; Ρογτο αρα]μ5 6556 αἱ ἀαὶ 4118Π1 ΠοήΗΠΜΠΗ ΙΠΥΘΗ- 

{ἱ π{αγεπ]Η. (5) Ἠ]α εχαρίίαγο Απασιιαγείη γοίθης, απρ]νΙέ 

ΏΠΠΙ βαρίεη ΠΙ5δΙΠΙ αποαιιθ [6Υ.; ο55οη{. Ηίο απίθΠι αζπαθῃβ 

ἀεπιοηςίταβαί, αποά παίαγα γεταίοπη Ἰεσί Ρταίογγ6 Πιακίτηθ 

Ρνοργίαπῃ δαρίεη{1ο» ο5δεί. Ταπα Ογῶβα5 Απασμανκίη Πγτίςίέ, 

αἱ ο] ο Φ6ΥΗΙεο [εγίποααε γΙίᾶ 6εηετε γεςροηφᾶ Π]α ργοίι- 

ςςεί. 

ΧΧΥΠ. Οπωςὶνίί οατη α ΒοΊοπ6, 4αθηιΠαΙΗ ΓδΗοἱβδΙπιΙΙΠα 
γΙνεπΗ πα γἰάϊςδει, εχδροσίαης απο αυ Ἰαπάεπα {ή ραίαπα 
ΠΠ. ΟΠΠ Ίο ἀῑοσγαί, ΠθΠΙΙΠΘΠΙ 86 ϱ0586 Ποπηίπατο, 

απ]α πα]Ης γνοηΏσπα {ία παπα Ρτοβρίσσγοί, αα δἶπε Τ6 

Ἠ6πῃο 1γ6 Ῥοαίας τεριίατὶ Ῥοβδεί; 5εορο θηίπα 605, απί {η 

βιρεγίονε γἱία 6οΠΠΡοΓ γἱςδὶ ο55θη{ [ο]ΐοας, 51) γρ αχἰίαῃα 

ἵῃ πιαχίηιας οαἰαπηίαίες Ιποῖάϊςςς : ΙΡί τος, Νο ἀῑΙςςΙπιΠη 
απἱάριη, Ἰπαπῖ{, πχε ]ηάίσας. (9) Ταπ1 βο]οη θοἆθπῃ ΓΘ6ΡΟΠΞΟ 
πἱρης ἀθπποηςίταραί, ἀλῑςείπιος Ἠαθεπάος 6956 που απϊ 
ΡΙαΠπια ΡοβδἰἀθτοηΕ, 5εᾷ απῖ ροβίογα Ργιάεπία 6β5θη{; Ργιι- 
ἀεηίίαπι απίοπα πι]. πο οοπηραταπάδηι 9ο]ο5 605 τοάᾶστε 
ππαχΙππαΡαπη Εγηλἱβδίρ]αττη(αε ορυπα. ἀοπιίπος, α απίριι5 
Ίρδα Ρ]ατίπιί Πετεί. Εχίη τοραβαί τοκ Βἰαπίθπη, Γουίθηο απ 
5665 τεςροπάϊφεεί Φο]οη. (3) Βοοία, παπί Ἠ]α για]έ οηΊ πα 
θα Ῥοηα ]παϊεῖο 51ο ἀῑδέσιποτο (πα) ἵπ {6 5απίς ΠΠο αὐ{εΠΙ 
γ]άεί 68 δοἱᾶ σαι α ἴα; 6556 απ{θῃι οῦ ἴῑ]α πιαβῖς 4παπη ο 
ο Πομηίπος Ἐθαίο5. Ταπα τοκ, ΑίήΠε αἱ Πίπας, ἱπαα]έ, 
ορυπῃ εορίαπι οείεγίς τερας Ρτῶίογς. 6θΤί6 ΠΠΙΟΟΓΙΙΠΙ ΠΠΠΊΘ- 
ΤΙΠΗ γ]άθς {απίαπη, παπί αΠϊ ποπι]ηϊ αἀθδέ. (4) Ἠ]ε γετο 
ης εἴῖαπα ἱποθγίπηι 6556 ἀῑχ[ί ρτορίοι [ο]ἱοΙίαίοπη. Ῥ]ίασο 
ἀεπιῃ ἀῑκίδεο αἰππί, αποάπαπα γἰάϊςοί ἱπηρογίαπα πιαχί- 
πΙηΣ ἸΠαππαιθ γοβρομάίς5α, ΡΙο Πρηί Ἱπιραπα, 16 65 
εοΠίεθί ΙπηπεηίθΠη. 

ΧΧΥΠΙ. Ἐαάσπ ορίαίαο Έδορις βογιί απα δερίθπα βαρίεη- 

ίε5. ΑΙ ΠΙε πεβοΙγ]βδε 1105 ΓΙΙΟΠΕΠΗ 6ΙΠῃ ἀγηαςίίς γεγσαιά!, 
4πΠρρο απί πηΙπίη]ο απ{ απαπ} ΠποιπᾶΙςκίπιο ο1ΠΙ Π]ς οςςα 
γνεπάππη,  1ρ5ε αὐίεπ ἴοείἶς νογρῖς ἀῑνΙί νἱείορίαπι γἱγίαίο, 

πΟἨ ΠΙαΠΙΠΙ Πλαἑαἀἴπε αἀαιητί 5ο1εγθ. 

ΧΧΙΚ. Αάναρίας απἱάαπα ΡΗηγρίας, Ογαδί Ἰγάοταπη τοῖς 

Πάπα Αίγη ποπηίπε Ἰηίογ γεπαπάπα 851 οσοἰάΙέ, ααπ] ]α- 

εμ]ο αΡταπα Ῥοΐθγεί. Ὑαγαπῃ ]α, {απηθίςί Ιηνο]απίατία ε6 ες 

{ι1ςςεί, ΙπάΙρηΠ] 56 6556 αἶεραί απί Ἠπαῖο σα 4 5αρετοςςθί. 

Ῥιοϊπᾶο ΟγΩ5ΗπιτοσαβαξπορατσσΓο γε]εί, 5εὰ απαπΙΡΠΙΠΙάΠα 
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ο ο. { 

τὸν ταχίστην δὲ ἐπικατασφάττειν τῷ τοῦ τετελευτηχό-- 
τος τάφῳ. () Ὁ δὲ Κροῖσος τὴν μὲν ἀργὴν ἆ ὣς ἂν ἐπὶ 

φόνῳ τέκνου δι ὀργῆς εῃε τὸν Ἄδραστον, απειλῶν 

(ῶντα κατακαύσειν’ ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ἑώρα προθυμούμε- 
2 τ- . ᾽ Ν ο. 3 

νον χαὶ εἷς τὴν τοῦ τετελευτηχκότος τιμὴν τὸ ζην ἐπι- 
ο ο οσο υ. ων 

διδόντα, τὸ τηνιχαῦτα λήξας τῆς ὀργῆς ἀπέλυσε τῆς 
ν 2 / 2 / ο Λλλ. 2 ΑΔ Ἑμωρίας τὸν ᾿ἀνελύντα,, τὸν ἰδίαν τόχην, ἃ οὐ τὴν 

ἐκείνου προαίρεσιν αἴτιώμενος. Ὅ δὲ Ἄδραστος οὐδὲν 

ἧττον χατ᾽ ἰδίαν ἐπὶ τὸν Ἄτυος τάφον πορευθεὶς έαυ- 

τὸν κατέσφαξεν. 
ΧΧΧ. (Έχο. Υαἴίσαη. Ρ. 25: 260.) Ὅτι ὁ Φάλα- 

2Ἀλ εω σα ο λ ς/ ον / 
ρις ἰδὼν περιστερῶν πλῆθος ὑφ᾽ ἑνὸς ἱέραχος διωχό- 

µενον ἔφη, Ὅρᾶτε, ὦ ἄνδρες, τοσοῦτο πλῆθος ὑφ᾽ ἑνὸς 
διωκόμενὀν διὰ δειλίαν; ἐπείτοι γε εἰ τολµήσειαν ἐπι-- 

, / ο δ / ΑΛ βήό κ ὶ 3 
στρέψαι, ῥᾳδίως τοῦ διώκοντος ἂν περιγένοιντο. Καὶ ἐκ 
τούτου τοῦ λόγου ἀπεθάλετο τὴν δυναστείαν, ὣς γέ- 
γραπται ἐν τῷ περὶ διαδοχΏς βασιλέων. 

ΧΙ Ὅτι Κροῖσος ἐπὶ ΚΌρον τὸν Πέρσην ἐκ- 

στρατεύων ἐπύθετο τοῦ μαντείου. Ὁ δὲ γρησµός, 
Κροῖσος Ἅλυν διαθὰς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει. 

Ὅ δὲ τὸ βν τοῦ χρησμοῦ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ προ- 
αίρεσιν ἐκδεξάμενος ἐδυστύχησεν, 

ο Δ / ιά (9) “"Ὅτι πάλι ἐπηρώτησεν εἰ πολὺν χρόνον ἕξει 
τὴν δυναστείαν. ίπε δὲ τὰ ἔπη ταῦτα, 

Ἀλλ' ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται;, 
καὶ τότε, Λνδὲ ποδαθρέ, πολυψήφιδα παρ) Ἕρμον 
φεύγειν μηδὲ µένειν μηδ᾽ αἰδεῖσθαι χαχὺς εἶναι. 

(5) Ὅτι ἡ ἡμίονον τὸν Κῦρον ἔ ἔφη διὰ τὸ τὴν μητέρα 
αὐτοῦ Μηδικὴν εἶναι, τὸν δὲ πατέρα αὐτοῦ Πεέρσην. 

(4) Ὅτι Κὔρος ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς παραγενη- 

θεὶς μετὰ πάσης δυνάμεως εἰς τὰ τῆς ἹΚαππαδοχίας 

στενά, ἀπέστειλε χήρυκας πρὸς τὸν Κροῖσον τήν τε δυ- 

ναστείαν αὐτοῦ κατασκεψοµένους χαὶ ὃ δηλώσοντας ὅτι 

Κὔρος αὐτὸν ἀφίησι τῶν πρότερον ἁμαρτημάτων χαὶ 
Λυδίας καθίστησι σατράπην, ἂν ἐπὶ “θύρας γενόμενος 

(56) Πρὸς 

οὓς ὁ Κροῖσος ἀπεκρίθη διότι προςηχόντως ἂν Κῦρος 

καὶ Πέρσαι Ἰροίσῳ δουλεύειν ὑπομένοιεν' ἐκείνους 
ῃ Ν γ / / /. 

μὲν γὰρ τὸν ἔμπροσθεν γρόνον διατετελεκέναι Μήδοις 

δουλεύοντας, αὐτὸν δὲ οὐδέποτε πεποιηκέναι τὸ προς- 

ταττόµενον ὑφ᾽ ἑτέρου. 

ΧΧΧ. (Εχο. ἆο Υἱπί. εἰ νἰῖ. ρ. 659.) Ὅτι Κροῖ- 
σος ὁ τῶν Λυδῶν βασιλεὺς προςποιησάµενος εἰς Δελ- 

4 / Σ ο ο νν. οούξ, φοὺς πέµπειν, ἔπεμπεν εἰς Πελοπόννησον Τὐρύβατον 

ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ὁμολογῇ δοῦλος εἶναι. 

τὸν Ἐγέσιον, δοὺς αὐτῷ Ὑρυσίον, ὅπως ὡς πλείστους 

ξενολογήση τῶν Ἑλλήνων. Ὁ δὲ πεμφθεὶς πρὸς ΚΌρον 

τὸν Πέρσην ἀποχωρήσας τὰ κατὰ µέρος ἐδήλωσε. Διὸ 

καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐπισήμου γενομένης τῆς περὶ 

τὸν Εὐρύθατον πονηρίας, µέχρι τοῦ νῦν, ὅταν τις ὄνει- 
δίσχι τινὶ βούληται μοχθηρίαν, Εὐρύθατον ἀποκαλεῖ. 

ΧΧΧΠΙ. (Έχο, γαἰίέαη. Ρ. 96. Ὅτι οἱ πονηρ οοὶ 
κἂν αὐτίκα παρὰ τῶν ἀδικηθέντων τὴν τιμωρίαν ἐχ- 
Κλίνωσιν, ἥ γε ὕλασφημία δι᾽ αἰῶνος τηρουµένη καὶ 
τελευτήσαντας αὐτοὺς κατὰ τὸ δυνατὸν μετέρχεται. 

ΡΙΟΡΟΒΙΒ, Ἱ. 

| 

| 
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5ο αὐ {Ι]άΠ οὐςἷςί πιασίαγεί. (0) ΑΙ Ορθυς Πίο φαἰ- 
4σια οῦ οὐράοπα ΠΗΙ Ἰηίρηδς Λάταδίο ογα{, ν νά ΠΊ(ι1ο ΘΙΗΗ) 

οΠΕΙΙΑ(ΗΓΗΑ 96 6556 ἠπἰπαβαίαν. 9εά ροδί(παπη. νἰάΙς ο 

5βρΙΙοἵΠΠΙ πηηίηηο ἀοἴτοσίαηίοια, 411 {ήπιο Ρος ἵπ ρα- 

παπα γΙοση(ο πιο! δρἰπΠα ΦΗΠΙΗ δροπίο οβοτοπίοη, 

{πα Υοτο ρασαΐας Ιου (οο(οτῖ ΡώΠαΙΗ Τοηλῖςίε, ΜΗ ρδίας 

(πίάΠ1, Ποι. Πας οοΏς απ, αοοδαης: ΥθΓΙΙΑ Αὐταδίης 

πΙμΠοηίπα5 αἆ Αγίς 5ορΙΟΓΙΠΗ 5ο] 15 ΡΥΟ(ΘΟ6Η5, ΠΙαΠΙΙ5 δἱΡί 

αλ. 

ΧΧΧ. Ῥ]α]ανῖς, οΏδογγαίο οοΙαππαγαπα σ]οῦο, 4πθία πας 

ἁαοοΙρίίο ρο/5οηπεβαίι!, Ψϊάεία, υγ, ἰπφαέ, απσηία πι]- 
Εμάς Ππηα Πτα 810 οπαδα αἲ απο γίπα ρα [ἰαίαν ! άάΠη 5ἱ 

Π]α 6ΦΠΥΟΓΘΟ αρηπίηο αἀγοιδατί απἀσγοί, ροιςδηαοπίσΠα [αοῖ]ο 

ορρτἸπἹεγοί. Ἠος ἀῑσίο Ραἰανῖς ἀοπηϊπαία πα ΗΠΠΗ ἀοροδιή(, 

υ{1 θοηἱρδίπηΙς ἵη Πίπ]ο ο γοσΙΠΙ δοςρδδίοηΘ. 

ΧΧΧ. Οτῶςας ἵπ ΟΥΤΙΠΙ Ρ6γδαΠ] 4ΓΠΙᾶ ΟΟΠΊΠΙΟΥΘΗΡ ουα- 

οπ]1π1 θοἱςο[ίαία5 οδί, ος βΗ{ ο[αςπιοςἱ : 

Οτῶδας Ἠα]γῃ (γαηβηιίθης πιασηΙπη ἱπιρογίαπι ἀρείτιιεί, 

15 απίοπα απηβίσ απ ογασ]ΙΠ Ρτο 510 γοίο ἱπίοιριοίαης 

πια]αΠ1 {ΟΥ{ΠΠαΠ1 οχροτίιις ο5{. 

(2) 1άεπι ἆοπιο απορἰνἰέ, η. αἷα γοομίαγας ομςοί ἵππρε- 

πυπα, ἘπαΙι απίοῦα Ἠος γθιδιις Ργ{Πία : 

56 αααπι τηπ]ας Μοάογαπι τοχ οεΊέ, 

ίαπο, ο 1,γάο ροάἴρας ἀθ[ῑόαίο, ατοηΟοδιΙπι αἆ ΗοΓΠΙΙΠΙ 

Γᾳσο 5Ίπο πηογα, Πθ(ι1ο {6 ραᾶσαί 6556 Ππιϊά παπι. 

(5) Μιαπι ἀἱεοραί ΟΥΤαΠΑ, αἱροίο Παπ ππαίτο Μεᾶίσα,, 

Ραΐνο Ροεγρα. 

(4) Ογτς ομπῃ απίνουςο θχοτοῖ(α αά Οαρραάοσία: αηδία 
Ίσσα Ρτο[εςί5, Ἱοραίο5 αά Οταβπα πηἰδίέ, απὶ ΤΟΡΙΙΙΠΙ 6]ας 

εχρ]ονανοη, θΙπλη]αιιο ορίῖογεπα Οτ5ΗΠ {αρθιθηέ, 810- 
πορτα απἰάεπα οπ Πράγα ΟΥΤΙΠΙ οἱ ρναἶαπη {πσοθνο, ΘΗΠηιΙο 
Ἰμνάῑοο φαΐταροτ οοηδΠίπθτα, ἳ αἲ Ρρογίας οέθΗΤΓ6Η5 ϱἨ56- 

4ποηίεΠα 5ο Ο1Π1 οοίονῖς [αἰοτοίατ. (5) Φυίρας Ογῶ5ᾳ5 το- 
βροπά!ΐ : ΙΠΙΠΊΟ ΟΥΤΗΠΙ Ῥειδαδ(ιθ ρα[1 ρο8586 αἱ Ογῶ5ο 86- 

νίαπε, αἱ γἰάθ]ἰοεί δαρεγίοιο αἰαία ἵπ ΜΕΙΟΤΙΠΙ ροίορίαίρ 

{Η586ΗΙ, 56 Υ6γΟ ΠΙΠΙΦΙΙΔΠΙ Ἱππροταία ο] αςγῖς {οοἱςεα. 

ΧΧΧΗ. Οτ15, Ιάσονα τον, Ειγγραίαα Ἐρ]οδίηπι 

ΒΙΠΙΙ.115 56 Ώε]ρ]ος Πίστα, ἵπ Ρε]οΡοΠηθΒΙΙΠΙ ο πα σγαΠάἱ 

ρουπία ης, αἱ παπι Ῥ]ηγίσιος πη Πίος οοπ(Ἱτογαί. δε 

Μαγραία5, αἲ ΟγτάΠΙ ΡογδαΡάΠὰ Τοσθίη (απς[ασίσης, ομποία 

Οτα5Ι ορηδί]α. οἳ ἀθίοχ[. ΟΠ αΠιοβτοπα πάπα ως ΗΤΥΡΟΙ4 

πό {αο{ΗΠ] 

οδί, ηἱ οαπΙΠΗΠΗ, (1151 αλσα πια ίαση ακρτοβτατο γο]σηέ, 

ἘπΥγΡα{ΗΠΙ 6 οοπηρε]]οη!. 

Γιααύμ]οπα ἱηλὶσηϊς αριά ἄτωσος οχδ[ίοέ, 

ΧΧΣΙΠΠ. 

απ ρας ἱπ]αί δυΠ{, ἵπ ρταδοπ! ἀοσπεηί, αίαπθη π[απιῖα 

1Π ΡΘΤΟΠΗΕ γΗΠΗ Π]ος αίαπα ΠΙΟΤίΠΟ5, απαπ{Πα Πονί ροίορί, 

Ῥεθ]αδί{ Ποπηίπας οαἱδί [ονίο αἰίοΠοίη 6ΟΓΗΙΠΗ, 

ῥουδοφ ία. 

29 
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μου πέμ'γαι θεωροὺς εἰς Δελφοὺς ἐπερωτήσοντας 
ον ελ τ] ο / Ν / πειλ ολ 

ἂν ὃ υἱὸς αὐτοῦ δύναιτο φωνἠν προέσθαι. Ἑὴν δὲ Πυ- 
/ 3 ” 

θίαν εἰπεῖν, 

Ἀνδὲ γένος, πολλῶν βασιλεῦ, µέγα νήπιε Κροῖσε, 
μὴ βούλου πολύευχκτον Ἰὰν χατὰ δώματ᾽ ἀχούειν 
παιδὸς φθεγγομένον ' τὸ δέ σοι πολὺ λώιον ἀμφὶς 
ἔμμεναι ' αὐδήσει γὰρ ἐν ματι πρῶτον ἀνόλθῳ. 

(3). Ὅτι δεῖ τὴν εὐτυχίαν μετρίως φέρειν χαὶ μὴ πε- 

ποιθέναι ταῖς ἀνθρωπίναις εὐπραξίαις ἐν μικρᾶ ῥοπῇῃ 

µεγάλας μεταθολὰς λαμθανούσαις. 

(4) "Ότι μετὰ τὸ γενέσθαι αἴγμάλωτον Κροῖσον καὶ 

τὴν πυρὰν σθεσθῆναι, ἰδὼν τὴν πόλιν διαρπαζοµένην 

χαὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις πολὺν ἄργυρόν τε καὶ χρυσὺν δια-- 

φορούμενον, ἐπηρώτησε τὸν ΚΌρον τί ποιοῦσιν οἳ στρα- 

τιῶται. Του δὲ μετὰ γέλωτος ἀποχριθέντος ὡς Τὰ σὰ 

χρήματα διαρπάζουσι, Μὰ Δία μὲν οὖν, εἰπεῖν, ἀλλὰ 

τὰ σά: Ἀροίσου Ὑὰρ ἴδιον οὐχέτι οὐθὲν ὅ ὑπάρχει. “Ὁ δὲ 

Κῦρος θαυμιάσας τὸν λόγον, εὐθὺς μετενόησε χαὶ τοὺς 

ατρατιώτας εμας τῆς διαρπαγῆς εἰς τὸ βασιλικὸν 

ἀνέλαθε τὰς τῶν Σαρδιανῶν κτήσεις. 

ΧΧΧΙΥ. (κο, 4ᾳ πεί, αἱ νἰ. ϱ. 655.) Ὅτι 

Όρος εὐσεόῃ νομίσας εἶναι τὸν γροισον διὰ τὸ καταβ- 

ὕσναι ὄμόρον καὶ σθέσαι τὴν φλόγα, καὶ διὰ μνήμης 

ἔγων τὴν Σόλωνος ἀπόχρισιν, μεθ' ἑαυτοῦ οαροη τὸν 

Κροῖσον ἐντίμως. Μετέδωχε δὲ αὐτῷ χαὶ τοῦ συνε- 

δρίου, διαλαμθάνων ὑπορχεώ συνετόν, ὧς ἂν πολλοις 

καὶ ο ος καὶ σοφοῖς ἀνδράσι συµθεθιωκότα. 

ΧΧΧΥ. (Εχο. Υαϊσαπ. Ρ. 27 -- 329. ) Ὅτι 

Ἅρπαγος κατασταθεὶς ὑπὸ Κύρου τοῦ Πέρσου ἐ ἐπὶ τῆς 

θαλα ἄσσης στρατηγός: χαὶ τῶν κατὰ τὴν Ασίαν Ελλή- 

νων πρὸς ΚΌρον δικπρεσόευομένων συνθέσθαι φιλίαν, 

εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὅτι παραπλήσιόν τι ποιοῦσι τῶν πρό- 

τεθον ἕαυτῷ συµθάντων. (5) Καὶ ποτε Ἰῆμαι 

βουλόμενον αἰλοθαι παρὰ τοῦ πατρὸς τὴν κόρην : τὸν 

δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἄξιον ο λλοή τοῦ Ὑάμου. δυ-- 

νατωτερῳ κατεγγυῆσαι, μετὰ δὲ ταῦθ) τα αὐτὸν 

ὑπὸ τοῦ βασιλέως τιμώμενον διδόναι τὴν θυγατέρα 

αὐτὸν δὲ ἀποχριθῆναι διότι γυναῖχα μὲν οὐχέτι ἂν ἔχοι 

αὐτήν, παλλαχίδα δὲ συγχωρῆσαι λαθεῖν. (3) Διὰ 

δὲ τῶν τοιούτων αν ἐδήλου τοῖς Ἓλλησιν ὅτι Κύ- 

ρου πρότερον ἀξιοῦντος γενέσθαι Περσῶν φίλους οὐχ 

ἐθουλήθησαν, νῦν δὲ ἐκ μεταύ ολΏς ἐκείνων σπευδόντων 

συνάψαι Φφιλίαν ὧς μὲν πρὸς συμμάχους οὐ ποιήσεται 

τὰς ὃ ὁμολογίας, ὧς δὲ δούλους εἰς τὴν τῶν Περσῶν πί- 

στιν ἑαυτοὺς παραδιδόντας προςδέξεται. 

ΧΧΧΥΙ. Ὅτι Λακεδαιμόνιοι πυνθανόμ.ενοι τοὺς 

κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἓλληνας κινδυνεύειν, ἔπεμψαν πρὸς 

Κῦρον ὅτι Λαχελαιμόνιοι συγγενεῖς ὄντες τῶν χατὰ 

τὴν Ἀσίαν Ἑλλήνων ἀπαγορεύουσιν αὐτῷ καταδου- 

λοῦσθαι τὰς Ἑλληνίδας πόλεις. Ὁ δὲ θαυμάσας τὸν 

λόγον ἔφη Ὑνώσεσθαι τὴν ος αὐτῶν ὅταν ἕνα τῶν 

ἑαυτοῦ ούλων πέμψη καταστρεψόμενον τὴν Ἑλλάδα, 

πῶς 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΓΤΙ 

(5) Ὅτι φασὶ τὸν Κροῖσον πρὸ τοῦ πρὸς Κὔρον πολέ- (2) Αἴαπί ΟΤ8ΗΠΙ απίο Ῥο]απα πι Ογτο ββζορίαπη 

πι]φίς5ο ογα{ογςε5 Ώ6ἱρ]ιος τοραίαπα, 4αΠπαΠ ΓΑΠΟΠΘ βΒ]ίας 

Ιρδίης Ιοᾳπ6]α» Ι5ΙΠΙ αὀσιΙΤΕΓΘ ροββεί, ΡΥ{ΙαΠΙΦ16 ΤΘΒΡΟΠ- 

ἀἱδδα : 

1 γάθ Ροη 15, πια]{ογαπα τοχ., γα]άο Ιη5οῖο Οτῶ,ο, 

ηο νε]ῖ5 εχορίαίαπι γοσθη ἀἆοπιί αιάϊτο 

ηα(1 Ιοᾳαδη/15, 8ἱΠ6 ααα Ίοηρο ππο]ας ΠΡ 

{οχθί; Παπι(ιο 15 1η[ε]1οῖ ἀῑο Ιοᾳα1 Ἱποῖρίαί. 

΄ 

(3) Μοάεςίο {ο]ἱοίίας {εγοιιάα οδί ποσο Παπιαπίς ργοβροτ- 

{αήθας οοηβἀσπά τη, (ασς ογα) ΠιοΠΙΘΠίΟ παρπας ρα απ 

ὀοηΥοΓΡίρϱη65. 

(4) Ῥοδίαιαπι Ονῶδας οαρίας ϱΗ{ οἱ τορῖ Παππιω οκ- 

δποίῶ (πογαη{, γίάσης αγαπη ἀϊπιρὶ, αἴᾳπο Ππίου ορίογα πη]- 

{απ αγσοηῖ αιτία γἷπι ηας Ί]ας οοηροτίατὶ; απ εῖψί ο 

Ογτο, απἱάπαπα αβοτοηί πη]Πίε». ῴαο τοβροηάση{θ ΠΟΠ 5ἱΠθ 

γ]δι, ΟΡοΡ φοϊμσθί ία ἀῑπιρίαπίς Νοπ ρου 6ογεπι, Ιπημ1{ 1116, 

βοᾷ {αᾶς : Ονωθὶ οΏΙ Πα ΠΙΗ1 Ία1η οδί. Ταπα ΟΥτις ἀἱσμιίη ἀ46- 

πηϊγαίας. φοηἰοπ{ἶαπι ου ἱπηπαίαγ{έ, οοἰημΙάδααο α ρυωόα 

η] ριις, ορες ΡατάΙαΠΟΓΙΠΗ {ῃ τορίαπα αἆ 9ο τουθρί!. 

ΧΧΣΧΙΥ. Ογτιςδ αασΠι ΟΓΦΒΙΠΙ βάΠΙΠΙά ρἰείαίο ραπ 

6986 οχΙ5δΙμιαταί, Ῥτορίοίοα Ύααοᾶ ἴπιραι ςαΡΙίο ο παβίρας 

οοογία5 τοραή. εχδίηχογαί, ας ῥταίθτεα βοἱομί5 ἀῑσίαπι 

ΠΙΟΙΟΙΙ8 ΤΟΙΙΠΘΗΡ, ΟΓῶ 5Η 5εόαα Ποπογίβος οἰγοαιπάασ, 

οµπ](ιιο οοης[]{ο εἰἴαι αἀμήραϊς, ταίας ργιάθηία 6ΙΠ1 Υα- 

Ίοο, απϊ αι {οί {απίίδαπο δαρίδηΙβας σἱτς {αηι]ανίου 

γοιγβαία5 Γαἱδςοί. 

ΧΧΧΥ. Φπο ί6ππροτο Παιρᾶρις ἃ ΟΥτο Ῥογδα ργα/6οία8 

πιαΏί οταί, αταοῖδ Αξία ΙποοΙἱ5 Ιεραίίοπεπι αἆ ΟγΤΙπΠΙ ἆᾳ 

{ωάογο ΙπειΠςο πηΠεπίΙβρα5, Ηατρᾶρις αἲί, αταοος θἰπη]ία 

[αρογ6 5 ααῶ 8ἱρί οἰἵπι αοοἰἀϊδδεηί. (9) Ἐοπίπι 1ρδίΠΙ 

πι ρθηά{ οαρ]άαπα Ροβι]ᾶς5δθ α ραγεηίθ ρυθ]]απι; αὶ ΡΙΠΠΙΟ 

απἰάεπα παιά δαεἲς ἀἰσηπῃ 56 θαἱ5 ηαρ/15 αάΐσαπς ρο[οη(1ουί 

γἰτο Ριε]]απ1 ἀεδροπάἱδδαί; 5δεά απ απα ροβίθα γἰάΙδξδί 6ΙΙΠΙ ἵῃ 

Ἠομογςο αραιά Τοσεπῃ, Ηιίο 1ρβυα 

τοβρομάἰς»ο, 56 ΠΙΙΠΟ «πάθη Ἠαηο ΤΠ αχοιίξ Ιο6ο που ρα(1, 

οοποβίηαπη α{θιη αἁπηίίοτο. (3) Ἠας ογα{ίοπο ἀθο]ατανίε 

οτῶα5, ΟΥτο οἰίπι θιπάρηίο αἱ απηϊοί Ρεγδαγαπι Πετεηί, 

1ρςος τοπηδ5θ; ΠΙΠΟ γογξα γἱόο δε υ]απῃ {ρ5ο5 ἆατο ορθΓᾶπα 

αἱ ἵῃ απηϊοἰ ία οοἶτοπί; 566 Π]υπι απἰάσπα Παιιά (ωά15 50- 

βοσος δίθι Ῥοδγδαγαπῃ Πάδαῖ δεπιεί ἀθάεῃ- 

Παπ αἰίτο ορία]Ι5ςοί. 

αἱθ ΙΠΙΗΤΙΠΙ, 

(ία τουρρία απ. 

ΧΧΧΥΙ. Τμαορδσποπί!, απο γαοσοτΙπα απὶ Αδίαπη ἵῃ- 

οο]οραπί ἀῑδαπιίπα, πιδεγαηί ογαίοτες αἆ ΟΥΤυΠ, αιϊ 4ἱ6θ- 

τοηί Ἰ,αοδάσμποπίος ἀγάοογΙΠι ΑδίαΠόοΓΙΠ1 α[Ππος ΟΥΤΟ 

ἱπίσγάίσρτα, αποπαίηας αγῶσᾶ5 1065 5οιγἰο ορρϊπιεγεί. 

11ο πηϊγαίιις 66ΓΠΙΟΠΘΙΗ, ἔππο 56 Πογαπη γἱγαίοπι οορηΐέ- 

ΥΗΠΗ αἲί, 4υππι 46 δμἱ5 Γαπηι]ίς αἰίαιιθπι αά ΡεγάοπιαπάαΠι 

ον (Ἱαπι παἰδογ]{. 



ΒΕΙΙΟΌΙΛΙ 

{5) Ὅτι Λακεδαιμόνιοι τὴν Ἆ ρχαδίαν μέλλοντες 

καταστρέφειν ἔλαθον γρησµόν, 

Ἀρκαδίαν μ) αἰτεῖς; µέγα μ’ αἰτεῖς": οὔ τοι δώσω. 
Πολλοὶ ἐν Αρκαδία βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασι͵, 
οἳ σ᾿ ἀποχωλύσονσιν' ἐγὼ δέ τοι οὔτι μεγαίρω. 
Δώσω σοι Τεγέαν ποσσίκροτον ὀρχήσασθαι 
χαὶ χαλὸν πεδίον σχοίνῳ διαµετρήσασθαι. 

λ 
(3) Ὅτι οἵ Λακεδαιμόνιοι ἔπεμψαν εἰς Δελφοὺς 

περὶ τῶν ὀστέων ᾿Ορέστου τοῦ Ἀγαμέμνονος ἐν ποίῳ 
- ” / 

τινὶ τόπῳ χκεῖνται. Καὶ ἔχρησεν οὕτως, 
Ἔστι τις Ἀρχαδίας Τεγέη λευρῷ ἐνὶ χώρῳ, 
ἔνθ᾽ ἄνεμοι πνείονσι δύω πρατερῆς ὑπ) ἀνάγκης 
καὶ τύπος ἀντίτυπος καὶ πμ’ ἐπὶ πήµατι χεῖται. 

᾿Ενθ' ᾽Αγαμεμνονίδην κατέχει φυσίζοος αἴα : 
τὸν σὺ κοµισσάµενος Τεγέης ἐπιτάῤῥοθος ἔσσῃ. 
ση - ” .. / 4 

(6) Ἠν δὲ χαλκεῖον. Καὶ  δηλοῖ τὰς φύσας, τύπον δὲ 
/ ο λί λ / τὸν ἄχκμονά φησι χαὶ τὰς σφύρας, πῆμα δὲ ἐπὶ πή- 

ο λ µατος τὸν σίδηρον ἐπὶ σιδήρῳ: πῆμα γὰρ εἴρηται διὰ 

τὸ ἐπὶ κακῷ τῶν ἀνθρώπων εὑρτσθαι, 

(6) ΚΚρεῖττον γὰρ εἶναι τελευτᾶν ἡ ζῶντας ἑαυτοὺς 
μετὰ τῶν συγγενῶν ἐφορᾶν ἄξια θανάτου πράττοντας. 
ΧΧΧΥΠ. Ὅτι χανηφορούσης ποτὲ τῆς θυγατρὸς 

Πεισιστράτου καὶ δοχούσης τῷ κάλλει διαφέρειν προς- 
οω λ ο χ 

ελθών τις τῶν νεανίσκων καταπεφρονηκὼς ἐφίλησε τὴν 
/ 9 ’ δὲ { ον / γώ λ' λ / 

παρθένον. Ακούσαντες δὲ οἵ τῆς χόρης ἀδελφοὶ βαρέως 

ἤνεγχαν τὴν ὕέριν, καὶ τὸν νεανίσχον ἀγαγόντες πρὸς 
λ / / 3. / ὃ αν ὃ δ δὲ Π / 

τὸν πατέρα δίχην ἠξίουν διδόναι ὲ Πεισίστρατος 
οο ο Ύ / 

γελάσας, Καὶ τί τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς, ἔφη, ποιήσωμεν, 

ἐὰν τοὺς φιλοῦντας τιµωρίαις περιθάλωμεν: 
Δ ο. / 

(3) “Ὅτι ὁ αὐτὸς διαπορευόµενός ποτε διὰ τῆς χώ- 
) μ σι». / 

ῥας χατενόησεν ἄνθρωπον κατὰ τὸν “λμηττον ἐργαζό- 
.” Δ / 

µενον ἐν χωρίοις λεπτοῖς καθ) ὑπερβολὴν καὶ τραχέσι. 
α Υψ λ / 

Θαυμάσας δὲ τὴν φιλεργίαν, ἔπεμψε τοὺς ἐρωτήσοντας 
/ / / στ, 

τί λαμβάνοι τοιαύτην γώραν ἐργαζόμενος. [35) Ὃν 
2 / Ν ϱ/ 

ποιησάντων τὸ προςταχύέν, ὃ ἐργάτης ἔφησε λαμθάνειν 
3 υ η ο /. 

ἐκ τοῦ χωρίου καχὰς ὀδύνας, ἀλλ᾽ οὐθὲν αὐτῷ µέλειν; 
, η Δ / / ο ο) ε ΔΑ ὃ 

τούτων γὰρ τὸ µέρος Πεισιστράτῳ διδόναι. Ὅ δὲ δυ-- 

νάστης ἀκούσας τὸν λόγον καὶ γελάσας ἐποίησε τὸ χω- 

ρίον ἀτελές, καὶ ἐντεῦθεν ἡ παροιμία, Καὶ σφάχελοι 
ποιοῦσιν ἀτέλειαν. 

ορ ο --ᾱ-- - 

ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. 

. ο, / τετ/ 

ΓΙ. (Έχο. Ὑαἴϊοαη. Ρ. 29.) Ὅτι Σερούιος Τύλλιος, 
Λ ΔΝ / 

Ταρκυνίου ἐπιθεμένου, παραγενηθεὶς εἰς τὸ βουλευτή- 
ο { 

ριον καὶ θεασάµενος τὴν καθ ἑαυτοῦ παρασκευήν, το- 
Ὑ ύνον εἶπε, Τίς ἡ τό) Ταρχύνιε: ὃ δὲ ὕπολα- σοῦτον µόνον εἶπε, Τίς ἡ τόλμα, Ταρχύνιε; ὃ δὲ 

5 - ών, Ἡ μὲν οὖν σή» φησί, τίς, ὃς δουλέκδουλος ὢν 
Ν ο. -ω Δ 

Ῥωμαίων βασιλεύειν ἐτόλμησας καὶ τῆς τοῦ πατρὸς 
-- / ἀλ ή ρα λ 

ἡγεμονίας ἡμῖν προςηκούσης, παρὰ νόμους ἀφείλου τὴν 

; οὐδὲ καθ) ἕνα σοι τρόπον ἐπιβάλλουσαν ἀργήν; Ταῦτα 
-. -ω .) . / 

λέγων ἅμα προςέδραµε καὶ δραξάµενος τῆς τοῦ Τυλλίου 
ο. ο» ... νλ 

Ὑειρὸς ἔῤῥιψεν αὐτὸν κατὰ τῆς κρηπῖδος. Καὶ διανα- 

στὰς καὶ γωλεύων διὰ τὸ πτῶμα ἐπεγείρησε φυγεῖν, 
3 / ( 4 

απεκταν!)η ὁξ. 

| 

] 
[ 
| 
| 
| 
| 

ῄ 

ΠΙΡΗΙ Χ. . 
(9) Παορσρηπομῖϊ Αγοπάϊω ἰοὶ ι]οῖοπί] ομρίᾶϊ Ίιος 

ογα σα Γοπ]ογηί : 

Απο ἃ Π1ο Ροίἱ5 πιαρΏ Πα Ῥο(ἶδς Παιά Ευί ἱπαάστη 

ΜυΙ1 ἵη Αγόαᾶϊα ρ]αράο νοδοση{ος νἰγὶ θιηί, 

φαῖ {ο ργοἱροραπί, Εσο γογο Μαιά ΕΡῖ Ἱηνίάρο. 

Έομοαπα ΕΠ)! ροςἴρις Πα [ραπάἰς οαἱσαπάαπι 4αβο, 

ῬΟΠΙΠΙ(6 αρναπῃ Γαπίομ]ο ἀῑνίάοπάτη. 

(9) Πμαζοᾷαηχομῖ ηηϊφοίς Ώο]ρ]ιος ογαίοΠί ρα αι ΤΟΡΑΤΟΠ{ 
πῬίπαΠα 0864 Αραπιοπηποηίί Ονο5Ηἱ6 απἱοδοσγοΠέ, Ίχου αάἶο- 
ΤΗΠ{ ΤΟΒΡΟΗΒΙΙΠΗ : 

Εδί απσόάαπι Αγοαθία Τοροα ρ]απα ἵη τορίοπο, 

αρί ἆπο νεπ[ῖ δρ]ταπί να]ἰάα οοας(ῖ ηοορρρ](αίο: 

οί οία5 ομηΙίρη» Ιοίαί, οἱ ποχα 5αρογ ποχαπῃ {806 : 
1Ρί Ασαπιοπηποηίάση {εηοέ παἰίατῶ αἰίτῖκ {ετγα: 

απο ἵα εαβ]αΐο Τοροῦ νὶοίου ογἱς. 

(4) Έταί απίθη [αΡγί ο[ῄοίπα : γοηίας {0]ἱ68 αἱρηίβοαί, ἰοίας 
ΙΠο(εΠῃ εξ ΠΊ41ἱ605, ποχᾶ 51ος ΠΟΧΑΠΙ {6ΥΓΗΠΙ 51ροΥ Γογος 
αποά (πἱάθηι ποχα ἀῑσίαν, απία αά Ιοπηἱπαπη ρογηϊοῖσπο 
ΙΗΥΘΠίΗΤΗ ορί. 

(5) 3 Φπἱρρο [πιοτί Ργῶδίαί, 4 παπι γἱία τοίοηία 5ο 81105- 
απο γἰάστο ἀϊσηα Ἰείο (ποϊοηίος. 

ΧΧΧΥΠ. Δά ΠΠίαπι Ρϊβϊδίταίί οαηϊδίγιπι ἵῃ δαοτῖς {ογο- 
{θιη , ΓοΓΠηΦΡ(16 ἀεεοτο ργαοσ]]οτο γίδαιη , αοοθάἆσης αἱ ά πα 
ἀάοθφεθης οδου]απα υἱγριηϊ οοπ(οπιρίίπα Πρανγίέ Όσα το 
Ιπίε[]οοία , ριθ]] (αΐγος πιο]θρίο οοπηηθ]ίαα (π]ογαπί, 
Ῥεγάιοίοαπε αἆ ραίΐγοπι αἀο]οδερηίο, απἰπηαάτογίϊ ἵπ ου Πε 
Ροδίπ]ανυΠί.  Αί ἵογο απ]άσης ΡΙρἰδίταίας, Ουῖά ΙπΙπϊοΙς, 

Ἱπα]{, [ασίθιηας,, 5ἱ απιαπέος θαρρ]Ιοῖο α[βοῖπηιις 2 

(2) Τάι ΡΙκἰκίναίας ποσίοπαπα ροταπιρη]απς Ἱοπιίποπι τ]- 

ά1ί οἶνοα Ηγπια({πΠη Πιαστο ἁἀπιοάιπῃ Τη 8010 8βρθτοσι1θ οΡ6- 

τΤαΠ{ΕΠΙ, πηγα ςα1ο Ἰαρονῖς φοάαΠ{αίοπα, σποδάαπη αἆ ο πι 

τοβᾶπά πα πηϊςίέ, απαπίαΠΏ οαροτοί οχ ο] 5ο]] Ια1ογα{ίοηθ. 

(0) Η18 ἱπιρογαία Γαοἱοπίρας αἲί ταδίίσ15, «αροτο 56 οκ ἃρο]ίο 

ΠηΠΙΟ5 4οἱογ65., 4195 {αΠ1ΘΗ. ρθηςὶ ΠΟΠ ἀποθτοί, φπαπάοφτῖ- 

4σπα ΠογΗ πα ρατίθιι ῬΙβείγαίο Ῥομάετεί.  Ἠαο απάϊσις {γ- 

ΡΑΠΠΗ5 γἰάθηδ(πθ ΙπΙπΙΙΠοη ασο]]απα [οοί. Λίαπο πο 

Ῥγονονρίαπα : Πίαπα δἰάσγα[ίοπος (αοϊαπέ Ππιππππ](αίθπῃ. 

σαν ορο-- 

118ΒΙ ΡΕΟΙΜΙ ΠΕΙΟΡΙΛ. 

1. βουνίας Της, Τατη]πίο τορο]απίο, νοπῖί ἵπ 5οηᾶ- 

{πα , γῖδασπθ αἀνοτριι5 5ο οοἱΗοπος {αΠπΠΙ Ίχου ἀῑνι: Ου) 

Παπ ως απἀασία, Τατοφαϊπϊ) Ομ] Ἠ]α : ΤπήΠΙΟ απ πα 65, 

απὶ δοΓγι15 οΓΥα ΠΦΙΙ5 ΤΟΠΙΑΠΟΓΗΙΠΙ τεχ. Που 4Η5Η5 65, οί 

4πΗ1Π1 ραΐτία ἀῑρηϊίας αἆ ΠΟ Ί1το ππαπαταί, οοπίτα [α5 Η8ΙΙΓ- 

Ραβ{ἱ Δοποίθαοποα πμ] ῥτουςδ5 πποᾶο α {ο ρογ(ϊπθη{οιη ὃ 

Αίάιο πα.ο ἀΐσρης ἱγπέ, αρρτομδηδα(ο ΤΗ πάπα 46] 

οἵ αΗΠ1 6 σταὐἴβς; απῖ ΕΧΣΗΤΡΟΘΗΣ οἱ α πδη «Ἰαπάίσης, 

σπα ΓΠβΑΠΙ Ιον, Ππίοτίοσίας ολί. 
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Π. (Έχο. 4ο Υἱεῖ. οἳ γἱῖ. Ρ. ὅ55-δ65.) Ὅτι Σε- 
»” 

ρούιος Τύλλιος ὃ Ῥωμαίων βασιλεὺς ἐθασίλευσεν ἔτη 
ΔΝ ο 3”ν/ ο ν 

τετταράκοντα τέτταρα, διὰ τῆς ἰλίας ἀρετῆς χατωρ 

θωχὼς οὐκ ὀλίγα τῶν χοινῶν. 

« ἐπ ἀρ ἸἈθήνησι Θηρικλέους κατὰ ΠΠ. "Οτι ἐπ᾽ ἄρχοντος Ἀθήνησι Όηρικλεους κ 
/ Ρ] / / Μ 

τὴν ἐξηκοστὴν πρώτην ᾿Ολυμπιᾶδα Ἠνθαγόρας ὁ ών 
λ ών 3 

λόσοφος ἐγνωρίζετο, προχεκοφὼς Ίδη ἐν παιοεία. 1ε- 
3 ) ο Δ 

Ύονε γὰρ ἱστορίας ἄξιος, εἶ καί τις ἕτερος τῶν περι 
Δ / Δ / . σ 

παιδείαν δικτριψάντων. Γέγονε δὲ Σάμιος τὸ γενος᾽ οἱ 
/ ο, 3 κ. 

Φασιν ὅτι Τυῤῥηνός, {5} Τοσαυτη δ᾽ ἠν ἐν τοῖς 
ς 

Λ. οω / 

αὐτοῦ λόγοις πειθὼ καὶ χάρις, ὡς καὶ τῆς πόλεως σχε- 
ο /ά νμοζς / [ο Δ 

δὺν ὅλης ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπιστρεφούσης καθ Ίμεραν ὥσπερει 
ο / ώς 3 

πρός τινος θεοῦ παρουσίαν ἅπαντας αυντρέχειν ἐπὶ τὴν 
νο 

ἀχρόασιν. (3) Οὐ µόνον δὲ περὶ τὴν ἐν τῷ λέγειν δὺ- 
3 3 Ν Δ ο» Ρα ο] 

ναμιν ἐφαίνετο μέγας, ἀλλὰ χα Ψυγχἢς ο. ὖθος 
- 

/ / ” - 

κατεσταλμένον καὶ πρὸς µίμησιν βίου σώφρονος τοῖς 
/ Δ Δ 3 ον ψ 

νέοις θαυμαστὸν ἀρχέτυπον, χαὶ τοὺς ἔντυ πως. 
σω / Δ -ω 

ἀπέτρεπεν ἀπὸ τῆς πολυτελείας καὶ τρυφΏς, ἀπάντων 
3 / 3 κ Δ ο . ἄν 

διὰ τὴν εὐπορίαν ἐκχεχυμένων εἰς ἄνεσιν καὶ διαφθο 
πο ο ος 

ρὰν ἀγεννη τοῦ σώματος καὶ ψυχῆς. 
/ / ΔΝ / Δ 

(4) “Οτι Πυθαγόρας πυθόµενος τον Φερεκύδην τὸν 
) ο / 3 : ο αν) 

ἐπιστάτην αὐτοῦ γεγενημένον ἐν Δήλῳ νοσεῖν καὶ τε 
η 3 .ω 3 Σ/ 3 

λέως ἐσχάτως ἔχειν, ἔπλευσεν ἐκ τῆς [ταλίας εἰς τὴν 
μ 

ΔΝ Ν ἳ 

Δηλον. ᾿Εκεῖ δὲ χρόνον ἵκανον τὸν ἄνδρα Ὑπροτροφή- 
[ή Ν 

σας, πᾶσαν εἰςηνέγκατο σπουδὴν ὥστε τὸν πρεσέύτην 
ο / ολ ο” 

ἐκ τᾶς νόσου διασῶσαι. Κατισγχυθέντος δὲ του Φερε- 
οσο ΔΝ λ / ο. / ος 

χύδου διὰ τὸ γῆρας καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῆς νόσου, πε 

ριέστειλεν αὐτὸν χηδεμιονικῶς, καὶ τῶν νοµιζοµενων 
Ν / 3 ο» 3 

ἀξιώσας ὡκανεί τις υἱὸς πατέρα, πάλιν ἐπαν]λθεν εἰς 

ὃς 
οξε 

τὴν Ἰταλίαν. ολλ ος, 

(5) "Οτι ἐπειδάν τινες τῶν συνήθων ἐκ τῆς σας 

ἐκπέσοιεν, διηροῦντο τὰ χρήματα αὑτῶν ὡς πρὸς ἀδελ- 

φούς. Οὐ µόνον δὲ πρὸς τοὺς χαθ) ἡμέραν συμθιοῦντας 

τῶν γνωρίμων τοιαύτην εἴγον τὴν διάθεσιν, ἀλλὰ χαιθό- 

λου πρὸς πάντας τοὺς τῶν πραγμάτων τούτων µετα- 

σχόντας. ἴ ή ιά 

Ιν. «Οτι Κλεινίας, Ταραντῖνος τὸ Ὑένος, εἷς δὲ 

τῶν ἐκ τοῦ προειρηµένου συστήµατος ὄν, πυθόμενος 

Πρῶρον τὸν Κυρηναῖον διά τινα πολιτικὴν περίστασιν 

ἀπολωλεχότα τὴν οὐσίαν καὶ τελέως ἀπορούμενον, έξε- 

δήµησεν ἐκ τῆς Ἰπαλίας εἷς Κυρήνην μετὰ χρημάτων 

ἵκανῶν, καὶ τὴν οὐσίαν ἀπεκατέστησε αἩ προειρημένῳ,
 

οὐδέποτε τοῦτον ἑωραχώς, ἀχούων δὲ μόνον ὅτι Ἡν- 

θαγόρειος ἣν. (9) Καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τὸ παραπλή- 

σιον πεποιηκότες διαμνημιονεύονται. Οὐ µόνον ὁξ εν τῃ 

ἐπιδόσει τοιούτους αὗτοὺς παρείχοντο 

καὶ χατὰ τοὺς ἐπισφαλεστάτους 

καιροὺς συνεχινδύνευον. (3) Καὶ Ύὰρ Διονυσίου Ξ, 

ραννοῦντος Φιντίας τις Πυθαγόρειος ἐπιθεβουλευχὼς 

τῷ τυράννῳ, μέλλων δὲ τῆς τιμωρίας τυγχάνειν, ἡπή- 

σατο παρὰ τοῦ Διονυσίου χρόνον εἰς τὸ περὶ τῶν ἴδον 

βούλεται διοικῆσαι” δώσειν ὃ ἔφησεν ἐγ- 

τῶν χρημάτων 
9 9 

κ. / λλΑ 

τοις γνωριμοις; άλλα 
/ 

/ [ον 

πρότερον ἅ 
ὃν τοῦ ΐ ὤν φίλων ἕ (4) Τοῦ δὲ δυ- γυητὴν τοῦ θανάτου των Φίλων ἕνα. 8 

: κ 5 / ΔΑ. ς λ 

νάστου θαυμιάσαντος εἶ τοιοῦτός ἐστι φίλος ὃς ἑαυτὸν 

ΡΙΟΡΟΒΙ δΙΟΡΙΗ 

1. ῥοννίας Τις, Ἠοπιαπογπῃ τοχ, φπα{ίπογ οἱ «ιιᾶ- 

ἀνασ]πία 4ηΏΠος ΤοσηΙΠη {οπι]{, «αααπθ γἰγαίε ἵπ τοραβ]ίσα 

πηνία ργῶσ]αγο ουδ παν {{. 

11. Μασϊείταία Αἰμοπῖς Τμογίσια, ΟΙγπιρίαᾶς Ῥιῖπια ας 

εοχασοίπ]ᾶ, οἸαγη{ ϱἠ]οδορ]ιας ΡΥΙ]ᾶρογα5, 4ΠΙΠ1 1811 Π]8- 

ΧΙΠΙΠΠΩ 1π. δαρῖοπίία Ργο[οσίαπα Γεοῖβδεί : γἰτ, δἱ (μἱδαπαπα 

15 Ιπίογ ΡΙΙΙΟ6ΟΡΙΟΡ, 546 Π]6 πιοποτία ἀΐδηις. Επί αιι- 

{6 πα{Ίοηο ΡαΠΙΙΠ5, αΠαπΙ(ΙΠ αἲΠ ΤΥΤΤΠΘΠΗΠΑ [οἱ 1ΠΗ, 

(2) Ῥογτο ἰαπία γεηιδίας α0 Ῥογειαάσηά1 γἱ5 Τη 6[α5 66ΥΠΙΟ- 

ηίρα5 Ἱποιαί, αἱ απ {εγο πΠίγοαιδα οἴγίίας (ποίἰά16 οσ11οβ 

ἵΠ Θ6ΙΠΙ {απαιαπη ἵπ Ῥγαβδθηίθπι ἀθιπι οοη]σθτθί, {ΠΠ γογο 

αᾱ λα απ ἀἰσηάΠὰ. πηϊταβί]ες ππάίάτπο «οπογδΗς βογεηί. 

(8) Νας νοτο εΙοφπεπ/]ᾶ 6ο11Π1 ϱγ00 ορίογὶς να]εραί, 564 ρας- 

θγρα ορ (πεπάαΠη ππεη(15 Ἱαβίίαπι Ῥνω 5ε [ετεραί, 

αὶ αἆ Ιπηίαμίοπεῦα γἱί πιοάρδί ΠανοπΗ ργο]αγΙΠλ 

οχεπιρ]α! ο58οί; οαποίοδπ6, απῖ πια ο0 οοοαπεβαπίαν, ἃ 

ΡΟΠΊΡᾶ οἱ Ίχα αγοσαβραί, άππα οη]ηθς ρνῶ) πΙηια οΠΗΠΙΙΠΙ 

ΟΤΙΠΗ οορίᾶ ἵπ ΠΙΟΙΠΗΜἴ6Πη Ἰαβοπηάαα απἰτηϊ οἱ οογρονῖβ αΏ6- 

οἵαπι ο[ῇμδί οβδεηί. 

(4) Ῥγίμαρογας, 41) αοοθρὶ55είἰ Ῥμοεγεσγάοπι, απῖ ο[α5 

ριαοερίογ {αογαί, ἵπ ἵπδι]α Ώε]ο ριαγἰδδίπηε ο/ρτοία!θ, ϱχ 

Παἰία Ώδ]άπα πανἰσαν]ί : αῬί απαπι αφπαπιάϊα 6ΕΠΘΙΩ ΓοΥἱ8- 

5οἱ, 5 {απια 6 5ΙΠΗΠα οΠηπο αμΙρα]ςδοί, απο αἆ ρηδΙπαπη 

γαΙειιάϊπεπα ϱυΙη γογοαταί, ἰαπάςθπι Ίππι Ῥτα δεποοίμίθ 

{απα πηογί γἱ δαρογα{αη ΡΙαγθογάεπη 56ο 5ερεΠέΣ αααπι- 

πιο αἱ (απ παπα ρα(] Εα5 ]αδία ρεγςο]νίδδδί, ΤΙΥΡΙ5 ἵπ Τα: 

Παπ} ΤΘΥδιςΙ15 ο8ἱ. 

(5) Ῥγἠιναδονῖοί, δἵ πῖς 5οάα]ἵαπα (αοπΗαάρας οχοἰἀσια!, 

Ῥοπα δια γο]αί οὐ [γαίγα ἀἰνίάεραπί, Νασπα γθγο οΓδα 605 

5ο]αήα 14 ργα5ἰαραπί, 4πογΙη 1π. οοην]οία αποίάϊο γοιρα- 

Ῥαπίαν, 5ο ἵπ ΠΙΥΘΓΞΙΠΙ 61ρα 9ΠΊΠ65, απῖ θαπάθπι ἀῑδεῖ- 

ΡΙπαπῃ δοοἰαβαπίαη. 

Ἵγ. Ἱίαπιο Οµπίας ααἱάαπι Τανοπίίηις οχ Πο 5οάαΙΙ[ῖο 

απαπα. αοεθρἰφδαοξ, Ργουαπι ΟΥΤεΠΦΙΠΙ, ταί ραΡΙΙε 6ΘΗΥΕΓ: 

5ίοπ6 απαάαπι [ασια αρας δαἱς ρο]αίαπι, ἵῃ ΙΠΠΊ ΟΠΙ- 

Γ ΠΤΠΗΣ ΥοΥάΠΙ ροπτ]α 6566, ϱοχ Πα]ία ΟΥΤ6Πς ρτοίεσίας οδί 

ομ. δα{5 ππᾶσηα ροουπία, αἳ ραμπιοπΙ ]αοίπταπι 4πθῃὶ 

ἀῑχίπιας Ἰοπιϊηϊ γοβαγοϊνΙέ, αααπΙ ΠηΙΠ(ΠαΙΠ {αππεη αηίεᾶ 

νἰάϊςςαί , 5ο {απίατα απάἶία αεοερὶδδεί Ῥγ{αρογειπη 6556. 

(2) Ῥ]ατος αποα ο αΏϊ Ιάεια Γεοἶδδε πιεπιογαπίαγ. Χεαιθ γεΤο 

φοΙπι ἵΠ «οπ/ογθηᾶα Ῥθομηία {αΐο5 56 οΓρᾶ 5048168 5108 

{οκ ροραμές 5ο οἱ ἀ[Ποϊλπιῖς {εππροπίρας επι 5 Ρου1ο]- 

[ εανῖ πον τουιςαραπί. (3) Εἰδπίπι Πἱουγδί (γγαπηϊ {οπιροτί- 

Ῥις Ῥιήηία5 «πάση ΡΥίµαροτει5 Ἰηδίάϊαίας ΙΤΑΠΠΟ, 

ασαα αά φαρρΙσπΠι ἀποεηάις ο5δεί, ΡΔΠΟΟΓΙΠΗ ἀΙεΓΙΠ] 

οοιηιποσίαπι α Ὠἰοηυδίο Ρα(Πέ, απο τε5 ἀοπιθδίίοας ΡΠ5 

αλίέῖο 51ο οοηβ(ποτοί, ἀίιο ἰπίαίπι γαάειη δαβρΙίο 

σπθμάατη οχ. απίοῖς ἀδἴάγΗΤΗ  5ε Ργοπηδίί. (4) Μἰταπίε αἲὶ- 

Ἱέθπι Ὠϊοηγοίο ἄπ 15 οδοί ἀπρίεα5 ὤαδηπος!, αἱ 0 



ΒΕΙΙΟὉΙ ΤΕ ΙΙΡΒΙ Χ. 
/ / / 

εἰς τὴν εἴρχτὴν ἀντ) ἐκείνου παραδώσει, προεκαλέσατό 
ο / ψ 

τινα τῶν γνωρίµων ὁ Φιντίας, Δάμωνα ὄνομα, Πυθα- 
ιβ 3) 3 

Ὑόρειον φιλόσοφον, ὃς οὐδὲ διστάσας ἔγγυος εὐθὺς ἐγε- 
5 / 

νήθη θανάτου. (56) Τινὲς μὲν οὖν ἐπήνουν τὴν ὕπερ- 
ο λ ο 3 / 

θολὴν τῆς πρὸς τοὺς φίλους εὐνοίας, τινὲς δὲ τοῦ ἐγγύου 
Δ λ λ 

προπέτειαν καὶ µανίαν κατεγίνωσχον. Πρὸς δὲ τὴν 
οω / Ἂ 

τεταγµένην ὥραν ἅπας ὃ δῆμος συνέδραµεν, χαραδο- 
ῃ. 2 ο λ / / ”Ἠδ κῶν εἰ φυλάξει τὴν πίστιν ὁ καταστήσας. (6) Ηδη 

δὲ τῆς ὥρας συγχλειούσης, πάντες μὲν ἀπεγίγνωσχον, 

ὁ δὲ Φιντίας ἀνελπίστως ἐπὶ τῆς ἐσχάτης τοῦ χρόνου 
ο ο) κ ο. Δ 

ῥοπῆς δροµαῖος Ίλθε. τοῦ Δάμωνος ἀπαγομένου πρὸς 
τὴν ἀνάγχην. Θαυμαστῆς δὲ τῆς Φιλίας φανείσης ἅπα- 
σιν, ἀπέλυσεν ὅ Διονύσιος τῆς τιμωρίας τὸν ἐγχαλού- 

µεγον, χαὶ παρεχάλεσε τοὺς ἄνδρας τρίτον ἑαυτὸν εἰς 

τὴν Φφιλίαν προςλαθέαθαι. 

Ύ. Ὅτι οἳ Πυθαγόρειοι καὶ τῆς µνήµης µεγίστην 
κ. ο οω / 

γυμνασίαν ἐποιοῦντο, τοιοῦτόν τινα τρὔπον τῆς μελέτης 
ὑποστησάμενοι. Οὐ πρότερον ἐκ τῆς εὐνῆς ᾿γείροντο 
πρὶν ἂν πρὸς ἑαυτοὺς ἀνθωμολογήσαντο τὰ χατὰ τὴν 

- Δ 

προτέραν ἡμέραν αὐτοῖς πραχθέντα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ 

τῆς πρωίας, τὴν δὲ τελευτὴν ἕως ἑσπέρας ποιούµενοι. 
Εἰ δ ἀναστροφὴν ἔχοιεν καὶ πλείονα σχολὴν ἄγοιεν, 
καὶ τὰ τρίτη χαὶ τετάρτη καὶ ταῖς ἔτι πρότερον ἡμέ- 

ραις πραχθέντα προςανελάμ.θανον. Τοῦτο πρὸς ἐπιστή- 

µην καὶ φρόνησιν, ἔτι δὲ τῶν πάντων ἐμπειρίαν τε τοῦ 
δύνασθαι πολλὰ µνημονεύειν. 

ο .ω / 

(9) "Ότι ἐποιοῦντο καὶ τῆς ἐγκρατείας γυµνασίαν 

τόνδε τὸν τρόπον. Παρασχευασάμενοι πάντα τὰ κατὰ 
τὰς λαμπροτάτας ἑστιάσεις παρατιθέµενα πολὺν αὖ- 

τοῖς ἐνέθλεπον χρόνον’ εἶτα διὰ τῆς θέας τὰς τῆς φύ- 

σεως ἐπιθυμίας πρὸς τὴν ἀπόλαυσιν ἐκκαλεσάμενοι τὰς 

τραπέζας ἐκέλευον αἴρειν τοὺς παϊδας, καὶ παραγχρΏμα 

ἄγευστοι τῶν παρατεθέντων ἐχωρίζοντο. 
. σ 

ΥΠ. (Έχο. Ὑασση. ρ. 29 --- 84.) Ὅτι ὁ Πυθα- 
γόρας μετεμψύχωσιν ἐδόξαζε καὶ κρεοφαγίαν ὡς ἄπο- 

τρόπαιον ἡγεῖτο, πάντων τῶν ζφων τὰς ψυχὰς μετὰ 
-- αλ 

θάνατον εἰς ἕτερα ζῷα λέγων εἰςέρχεσθαι. Καὶ αὐτὸς δὲ 

ἑαυτὸν ἔφασχεν ἐπὶ τῶν Τρωικῶν χρόνων μεμνῆσθαι 
/ Υ Δ / ο λ ς/ 3 

γεγενηµένον Εὔφορθον τὸν Πάνθου μὲν υἱόν, ἄναιρε- 
θέντα δὲ ὑπὸ Μενελάου. 

συ ὶν αὐτὸν ἐν Ἄργει ποτὲ παρεπιδηκή- ( τι φασὶν αὐτὸν ἐν Ἄργει ποτὲ παρεπιδηή 
νά ὰ Ἅ 

σαντα καὶ θεασάµενον τῶν Τρωικῶν σκύλων ἀσπίδα 
/ / 3 / αλ { λ .υ προςηλωμένην δαχρύειν. ᾿Ερωτηθέντα δὲ ὑπὸ τῶν 

3 / Λ -ω / -. γ 9 -. ο 3 / Ἀργείων τὴν τοῦ πάθους αἰτίαν, εἰπεῖν ὅτι τὴν ἀσπίδα 
ταύ ἶ, ὐτὸς ἐν Τροία γεγονὼς Εὔφορθος. (4) ύτην εἴχεν αὐτὸς ἐν Τροία γεγονὼς Εὔφορβος. 

9 Δ / οο 

Απίστως δὲ διακειµένων καὶ µανίαν αὐτοῦ χαταγινω- 

σχόντων, σημεῖον εὑρεῖν ἔφησεν ἀληθὲς τοῦ ταῦθ᾽ οὕτως 

ἔχειν: ἐκ τοῦ γὰρ ἐντὸς μέρους ἐπιγεγράφθαι τὴν ἀσπίδα 

γράμµασιν ἀρχαίοις ΕΥΦΟΡΒΟΥ. Πάντων δὲ διὰ τὸ 
{3 σ 3 . - Δ 3 / “α Δ 

παράδοξον εἰπόντων καθελεῖν τὴν εἰκόνα., συνέδη. τὴν 
ἐπιγραφὴν εὑρεθῆναι. 

(4) Ὅτι Καλλίμαχος εἶπε περὶ Πυθαγόρου διότι 
τῶν ἐν γεωμετρία προθληµάτων τὰ μὲν τὰ δὲ ἐκ 
τῆς Αἰγύπτου πρῶτος εἰς τοὺς “Ἕκλληνας ἤνεγκεν. 

9841 

ΔπΜΟΟ Ιρεηίεν 5ο μο]αάἱ ραϊσνοίιη, (ποπ οχ εοηαἰξδα- 

Ρι]ῖδ αἀγοσαγίί ῬΙήημας, ΏαΠΙΟΠΘΙΙ ΠΟΙΗΙΠΘ, ΡΥ{ΙαπΟΤΟΙΙΠΗ 

ΡΙΙΙοδορΙαΠα, ααὶ δία(ἴπῃ δἱπα α]]α απἹῦασο οἶας5 γας [αποίις 

ἐ8ί, (0) Ἐναηί πι πα, απὶ ακ[πηίαπα Π]αιη ας δἱησι]αΥΘΥὴ 

ἵπ απΙοΙΠῃ Ώεηεγο]οπίίαπι Ιαπάατοπί : αἱ {οπιογαίοπι ας 

απ] απ «ροηφδοτῖς ἀαπιπαθαπί. Ορίοτιαη οοηφ( μία ἀἱο, 

ὑπίγοιδα. ρΙεῦς ὀοπσιοραία αἰίοπίο ορρονίσραίατ, παπα 5, 

απ γαάσπα 5ο Ἰοου εοπεΙίπεγαί, Πάσα παπα. Ἠροναίαγας 

Δάθβροί. (6) Ζαπιάπθ Ρτορθ οἶαρ5ο ἀῑςα, {111 οΙηΠ6ς 4εβρο- 

γαγθηΐ, εί Ώ8ύιοἨ αἆ ευρρ]οίαπι ἀπόσταίαν, 6666 ἆανορθηίο 

ΡΗΙΠΗα5 δι ϱ οχίνΘΙΙΗΠΙ ους» πιοπ]θπ{η αοσµτνῖ{, Αἁπι]τα- 

5 ΟΓΓΑ απαοἰίανη οηπίρας, Πἱοηγδίας τοι 5ρρΙοίο 

Ιανανίί, ροΠίαπο, αἱ 5ο η απο ίαπι ἐστι. αἀςοιίρο- 

τοί, 

Υ. ΡΥλασογοῖ παχίηαϊη οχαγοθά πιθη]ογία. ΕΠΙ ΥΠΗ 

Μαβοραη! , οἱ η αβηηοάί [οτο οχογοῖῖο αἰοβαπίαν. Κππηπαιη 

ο ουβΗΐ αβθιγσεραπί, ααἶπ ρνῖα5 οπ]η]α δα Ρηάΐο Εποία 

πηεπηογῖα τορείεγεηί{, α πΙ{ΙΗΙΠΟ {6ΠΙΡΟΤΕ δηίο Ππ]Ιο. ἵπ 

γεδρογΙη ἀθδίμοπίος. Οιοᾷςί [οτί οἱο αριπάατοπί, απο - 

όππ](ιθ οίίαπα μΓαςίθγί ας απαγίαςγΥθ ορογαηί, ἵπ ΠΊεΠΙΟ- 

γΙάΠ τογοζαβαηί, ἃς γθίτο αίίαίη απΠΡΙΗΗ5, «παπα αἆ 5οἶθιι-. 

Παπα ας Ργιάση{ΙαΙη αἱ οπηηίαπα γθγπι ρογἴαπα οοπάπεθτο 

οχἰςπ]αγεηί 16» (παπα ρΙανΊη]ας Πποηποτία Ρο586 ϱοΙΗΡΙ ο]. 

(2) Πάει ΡμΠοδορ]ί αά οοπιπεπΙατα 56 1ρ8ί (ογπιαῦαΠί 

Ἠ{α5ηιοςί οχογοϊίαίίοπο. Αρραταίο οπἶπα οπιηῖ ΡοΠειο οιι- 

Ροά(ατπα, αι» ἵπ. θο]επιηῖοι Ίρις σον ἰγ[ῖς αρροπί εοἱοηί, 

απ απι ἀμΜἱβρίῃε οσπ]ος 5105 ραν]εσοπί, οο(6 δρθοίασι]ο 

οπρίά[ίαίες ηαίυγα. ἱηδίίας αἆ 68ΙΠ1 ΡγοΥοζαβδοΠέ, Φ/ΗΙΠΙ 

ΠηΘΗΣάΙΩ {οἱ {αβεραπί, αἴαιε ἴία ἵπιργαηςί ἀἰδοράσραηί. 

ΥΙ. Ργ{ιασογας ΠΙΓΕΠΙΡ»Υ6Πο5605 ἀοσηια(ἰ αάλῶγθης οαν- 

ηἱ5 6601Π1 ρίαοι{ ἰηβίας μαθεβαί, αἰοραίαιο οπποίογπα γἱ- 

ΥΕΠΗΗΠΙ ἁΠίπιας Ροδί οί ἵπ αἰίος απἰπιαηίος ἱηπρτοάί: 

864πο ἵρεαπι ΠιοπΗΠἰς8ο α(ῆγπιαραί Τγοῖοῖς {οπιροτίθιις 

{αἱςδο Ἐπρογριπα, Ραπί]ιοῖ βΠαπ α ΜαπεΙαο οσοἱδιΙπῃ. 

(2) Ιά6πι Αιρος Γεγίην αἰσπαπάο ρτοίασοίας, ααππη ἱωίοτ 

Τγοἷσα δρο[ία αΏχαπη 5οπἱάπα γ]ά]ββοί, Πασγίπιαγίο. Πο- 

βαυίίρα5 Υετο Αιβὶτίς α[ῄασίας εἶας οαδαπι, 5ου Πας 

αἱί 5ο Παβιΐῖςδα απαπι τος ο5δοί ἘπρΙοιρας. (3) Οιοά 

σπυπα. ΠΠ ποπ ογεάστοηέ, ἱηδαπίααιθ θΙΠΙ ἄγρισοτοπέ, 

α{ 56 ΙπάΙοΙΗπα γαγπη 6] γαοί ἀερτειεπαϊίσος Πάπα 

Ἰη{ογίογο αἱ ρατία Παιῖς απ(ἶᾳαὶς ἱηςογίρίππα 6556 Γ- 

ῬλιογΏί. Πὶ εαποῖ ου πα 5ιαρογα Παρθηίίθς αἱ ραγπιπ]α 

τουθ]]ογοίης, γθαρ5ε α[ι5πιος1 ἱηςοπῖρίῖο γοροτία ο5{. 

(4) Απ σα Ηπασς Ργ{ασογαπη ϱοοπησίγΙα ρτοΡ]οΠΙᾶΕΙΗ 

ία 1ρδυπὴ Ιηγοπίδδο, αἰία εχ Ἠσγρίο αἆ 66005 ΡΠΙΠΙΙΠΙ 

Γ μαηδίπ]ςςο. 
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Ἐν οἷς ὁ Φρὺξ Εύφαρθος ’ ὅστις ἀνθρώποις 

τρίγωνά το σκαληνὰ καὶ χύκλων ἑπτὰ 

έδενρε μήκη χαὶ δίδαξε Υηστεύειν 

τῶν ἐμπνεόντων ' οἱ δ᾽ ἄρ᾽ οὐχ ὑπήκουσαν 

πάντες. 

ΥΠ. “Ὅτι παρεκάλει τὴν λιτότητα ζηλοῦν: τὴν γὰρ 

πολυτέλειαν ἅμας τᾶς τε οὐσίας τῶν ἀνθρώπων δια- 

φθείρειν καὶ τὰ σώματα. Τῶν γὰρ νόσων τῶν πλείστων 

ἐξ ὠμότητος γινοµένων, αὐτὴν ταύτην ἐχ. τῆς πολυτε-- 

λείας Ὑίνεσθαι, (5) Πολλοὺς ὃ δὲ ἔπειθεν ἀπύροις σιτίοις 

χρῆσθαι καὶ ὑδροποσίαις πάντα τὸν βίον, ἕνεκεν τοῦ 

τάγοθὰ ο... τὰ κατὰ ἀλήθειαν, Τῶν δὲ καθ ἡμᾶς 

εἴ τις ἀπαγορεύσειεν Δ ἑνὸς ἢ. δυεῖν ἀπέγεσθαι τῶν 

ἡδέων εἶναι δοχούντων ἐπ᾽ ὀλίγας ημέρας, ἀπεῖπον τὴν 

ρα φῄσαντες εὔηθες ὑπάρχειν τά φανες ἀγαθὸν 

Ὀησειν ἀφέντα τὸ φανερόν. (8 ) ΙΚὰν μὲν δέη ὀημοχο- 

πεῖν ἢ πολυπραγμανεῖν περὶ τῶν αλλοτρίων, σχολά-- 

ζουσι χαὶ ὑπ) οὐδενὸς πποδικουταν: ἐὰν δὲ πθεσίαι 

δέῃ περὶ παιδείαν καὶ τὴν τῶν ᾖθον ἐπισχευήν, ἄχαι- 

ρεῖν φασιν ὥστε ἀσχολεισθαι 

λὴν ὃ' ἄγειν οὐ σχολάζοντας. 

ἐν εὐσχολοῦντας 2σχ0- 

(4) Ὅτι φασὶ τὸν Γαραντῖνον Ἀρχύταν τὸν ὄντα 
η ο λν / ο /{ 9 / 5) 

Ἠυθαγόρειον ἐπὶ μεγαλο, ἀδικήμ.ασιν οἰκέταις ὀργι- 

ο » καὶ κατεξαναστάντα τοῦ πάθους εἰπεῖν ὡς οὐχ 

ἂν ἐγενήθησαν ἀθφοι τηλικαῦτα ἁμαρτήσαντες, εἰ μὴ 

ἔτυχεν ὀργιζόμενος. 

ΥΠΙ. “Ὅτι οἱ Πυθαγόρειοι μεγίστην ἐποιοῦντο πρό- 

νοιαν τῆς πρὸς τοὺς φίλους βε θαιότητος» τὴν τῶν φίλων 

εὔνοιαν αξ ξιολογώτατον ἀγαθὸν εἶναι τῶν ἐν τῷ βίφ διει- 

ληφότες. . 

(9) Ὅτι µέγιστον ἄν τις ἡγήσαιτο χαὶ μάλιστα 
ο Ν / τησ / 

θαυμάσαι τὸ αἴτιον τῆς τα τοὺς φίλους εὐνοίας, Ενας 

Ὑὰρ ποτε ἧσαν ἐθισμοὶ ἢ ἢ τίς τρόπος πρ στον Ἆ 

τίς λόγου δεινότης δι ἃς ἐνειργάξοντο τὴν τοιαύτην 

διάθεσιν τοῖς ἀφικνουμένοις εἲς τὴν τοῦ βίου χοινω-- 
/ αι ου λ Δ Δ 3 / ο 

νίαν; (8) Ταῦτα γὰρ πολλοὶ μὲν ἐπιθωμήσαντες γνῶναι 
ο. 9 / ως. 5 ολ 

τῶν ἔξωθεν ἐπεθάλοντο πολυπραγμονεῖν, οὔδεποτε δὲ 
οὖδεὶς μαθεῖν ἠδυνήθη. Αἴτιον δὲ 

ὑπὲρ τούτων ὑποθήκας τὸ τοὺς Πυθαγορείους ἕ ὑπόστα- 

τοῦ διατηρεῖσθαι τὰς 

σιν ἔχειν μηδὲν τοιοῦτο ποιεῖν ἔγγραφον, ἀλλὰ διὰ 

µνήµης ἔχειν τὰ παραγγελλόμενα. 

ΙΧ. “Ὅτι ὃ Πυθαγόρας πρὸς τοῖς ἄλλοις παρήγ- 

ἵελλε τοῖς μανθάνουσι σπανίως μὲν ὀμνύναι, Ύρησα-- 

μένους δὲ τοῖς ὄρκοις πάντως ἐμμένειν καὶ πβὸς τέλος 

ἄγειν ὑπὲρ ὧν ἄν τις ὁμόσῃ πραγμάτων, οὐγ ὁμοίαν 

ἀπόφασιν ποιούµενος Λυσάνδρῳ τε τῷ Λάχωνι καὶ 
/9 ο. 2 / οι λ 2 / Δ Δ 

Δημάδη τῷ Ἀθηναιῳ, ὧν ὃ μὲν ἄπεφαινετο τοὺς μὲν 

παῖδας δεῖν ἐξαπατᾶν τοῖς ἀστραγάλοις , τοὺς δὲ ἄνδρας 
αρ σ οἱ [κα / ς] ο ν Δ 

τοῖς ὄρχοις, ὃ δὲ διαθεθαιούµενος ὅτι δεῖ τὸ λυσιτε- 
λέστατον ὥςπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν δρ” 

χων αἱρεῖσθαι΄ ὃρᾶν δὲ τὸν ἐπιορκήσαντα παραχρῆμα 

ταῦτ᾽ ἔχοντα περὶ ὧν ὤμοσε., τὸν δὲ δρκίζοντα φανε- 

ρῶς τὸ ἴδιον ἀπολλύντα.  ούτων Ἱὰρ ἑκάτερος οὐ χα- 

θάπερ Πυθαγόρας ὑπεστήσατο τὸν ὅρκον εἶναι πίστεως 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙι6011 

Τα ααἶθαςδ ΡΗεγχ ΕαρΙοτβαδ, αἱ Ποπιηί να» 

μαηρα]α ϱοα]επα οἱ οἱγοα]ογαπα 5ερίεπη 

Ἰηνοπί{ ΙἸοηβἱ(αάἴπος, αἰ(αο αρδίίηονο ἀοσι! 

αὐ ορ απἰπιαΠΙαπα 111 νετο αἱ που οΡοπιροταχαπἰ 

ΟΠΙΗΟ5. 

ΥΠ. άσμα «παάεραί (ασαΠίαίεια, ααοπίαπα διηήαοβίία 

ΤΟΠ ηλ] {απΙαγθηα Ἠοπαίπαηόο οοΓροία ΡεβδΙΛΛΓ ΟΙ 

παια πα Ραγ]πη πιοτρί ο ογιαίαίο σἰσησγοηίΗν, Ἠαις 

{ρβαπη ρατοπίση αβογο διπηριοβιαίοπη. (2) Μιηιῖς ίσα 

ῥεγδπαςί{ αἱ ἱρίάϊς οδοῖς υἑετοηίαγ οἱ α4ααπι Ροίατοη{ ρου 

οΓηποα γἱίαια, απία γἱοία5 Π]αδηιοαί Πδ, απ τονογᾶ 

Ροπα δυηΐ, ἱπάαραμάΐς Ιάοπαις ο8δεί. Αί οηἵπα 5ἱ αιῑς 110- 

ΠΙΙης65 ποδίο αἱαΙς α Ἱαουπάαρα. Ἠαναηι Τοπ πα 

να] αἰίοία αἆ Ρ4Π605 ἀῑοδ αβΡδίπονο Ιαρετοί, 1 Ῥμήοφορ]ῖαο 

ὨΗΠάΙΩ το ({ογοηί, δἰπΠίαπλαιο ἀἰσσγο{ ἠπγίβι νο Ώου απα 

απαπτετο, ροιβρίσιο ἀῑπιίςεο. (5) Πάσπι ποδίΙ οπηος αἆ 

Ροριί αἰάσπα {αγογσπη οαρίαπάπῃ αίάπθ αἆ Ππδπίσπῃ α[θηῖς 

πορο/ῖδ Ἱμίσιάσπάαιη θα[ς νασαηί, πε υἶ]α το Ιπροάίπη- 

ίανς Υοταα αρί Ῥοηµί5 ἀοοί]ηίς ΠΙΟΡΙΠΙήΠ6 οοπιρος] οί 

οατα ἱπιρεπάεπάα οδί, ἴοιπρογο Ιά0μθο 86 68Γ6γο αΙΠί; 
απατα ποροίἰο»ί δη απάὈα η ασηί, οίἷοςί αιΠίοΠ) 4Η 

γορις ασοηάἰς οοδαραπἰΓ. 

(4) Αἰαπί Απογίαι, Τατοηήπα ΡΥίΠΑΡΟΤΘΙΗ, 5ος γ15 

Ριορίοι σιαγία πια]οβοῖα ἱγαίαπα, οομ/ΡΙ{ο {απλεη απἰπαἰ πηοία 

ἀϊκίςρα, Ἰαιά 1ἱ5 (απία (αοἴποτα {ο ἱπιριμία ης 1ρ5ο 18- 

{15 6856. 

ΥΠ. Ρ4μαρογοὶ πιαχίπλάτη δ(πά [σπα 1π οοηδογαπςς Π- 

πηΙ {ο απηἰοἰ 115 ροποβα η, απἱρρο ααὶ απίσοΓαΠι Ὀδπογοίθι- 

Παπι πΙαχΙπλΙα Ἠαπαηος γἰία" ΒΟΠΗΠΗ τορα(αθαΠ{, 

(9) Μοπίο ααἱ5 αἀπιίταρίέαν σταγἰφείπιαπιαιθ ]μά]οαθίέ 

(μἱ5δ6 οάβαΠ1 οπογυο]οηπίία: ΡΥἰΠαΡοΓΕΟΓΙΠΑ Ιηίευ 56: α)- 

ΠΟΠ} γἱάδ]ίοεί οοπδαθείαά(ηθς, αιιος β(άΙοΓάΙη σεπῃς, απ 

γἱς οἰοηιεπί]. {αηίαπι εανἰαίοιη 15 Ιπ]δσθηξ, ααὶ ἵπ ἴ]απι 

για φοὐϊείαίεπι οοπερἰναραπ{δ (3) Φαπο πα]! ο Ργο[αΠΙ8 

γοῖ Ἠη]ας εοβηοδζεηᾶ ομρίά{ ἱησοηία δια ναἰάο (ουδειμηί, 

ποπίο {απιον απἰάσπαπα γεδοιν]ζ. Φ8Π1 γετο 6αιδὰ ουν ΡΥί8- 

αοταί Ίο αγέαπα Ρρασία φεγνανθν]ηέ, Ἱπάο 5ο11όδί νεροίεηάα 

οί, ααοά Ἰαμοραπί π πποηίε15, αἱ ΠΙΠΙ] ο/αδηιοςί βοπίρία- 

γα”. οοιηπποπάατεη{, 

γατοηί. 

5οᾷ ῥιωεοερία 5υα ὨειηοΓγῖα Ο0ΠΡΕΓ- 

ΙΧ. Ργίμαρογας Ἱπίος οδίετα ργωαρίεραί ἀἰδοίρι]ίς 58 

πί τατο Ἰαγατοπί, οδίογοφαίπ. Ιτα]αγαπάο ριςήίο, Εγπῖ- 

{αν Ἠίο Ἱπῶνογοπίέ, αίᾳιαθ αἱ Γοίη. 5ασΓαπηθηίο ΡΥοΠΙΙβΒΒΙΙ 

αἆ οχίαπα ρεγάιέθγεηί{. βαΠ6 Ργίμασυτα Ίοησε αἰα ΠΕΠ 

ουαί απαία Τμασοηί Ἠμγδαμάτο οἱ Ώειιαάί Αἰμοηίεης!; απογαΠι 

α]ίου ἀἰεθραί ραογος ορογίοτθ ἀθοῖρί {αἱῖ5 Μδογῇΐς, νΙΤ0Ρ αι - 

ίση Ιαγο]αγαηάος αἰίοι ααίθπι α[βγριαβαί 4 απο πιαχίπιο 

υέ]ο {οταί πα ἵῃ αἲῖς τορις, πι οἰἶαηα η. {αγο]αταπάο 

φοηποπά Πα, οἱ πἱάσπι 56 γ]άεγα ϱο]ογδηίεηι βίαιη ρο 

οα 6, ομ]5 οαιδᾶ /αγαδδοίς οπη απίοΠα, αἱ {αδίαπη ]αθ]α- 

γαπ6 Πα οοποἸρογδί, 51ΧΠΑ ΤΘΠΗ 5ἶπο ἀμρῖο απ Μίθγα, ΝΙΠΙΙ- 

ΥΙΤΩ ι{έογά ο ἨΟΓΙΠΗ, 5665 αἴφαο Ργ{μασογᾶς, Ιαδ]ααπά ση 
ι 
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ἐνέχυρον βέδαιον, ἀλλ’ αἰσχροχερδείας καὶ ἁπάτης δέ- 

λεαρ. 

(Έχο. 4ς Υἱνί. οἳ νίῖ. Ρ. ὅ55.) (5) "Οτι Πυθαγό- 
βας παρήγγελλε τοῖς µανθάνουσι σπανίως μὲν ὀμνύναι;, 

Γρησαµένους δὲ τοῖς ὄρχοις πάντως ἐμμένειν. 

(4) Ὅτι ὁ αὐτὸς Πυθαγόρας καὶ περὶ τῶν ἆφρο- 

δισίων ἐκλογιζόμενος τὸ συμφέρον παρήγγελλε κατὰ 
μὲν τὸ θέρος μὴ πλησιάζειν γυναιζί, κατὰ δὲ τὸν χει- 

μῶνα προςιέναι τεταμιευµένως. ΙΚαθόλου γὰρ τὸ γένος 
τῶν ἀφροδισίων ὑπελάμθανεν εἶναι βλαθερόν, τὴν δὲ 
συνέχειαν αὐτῶν τελέως ἀσθενείας καὶ ὀλέθρου ποιητι- 

χῶν ἐνόμιζε. 
(Έχο. Υαἴϊεαῃ. Ρ. 92.) (4) Ὅτι Πυθαγόραν φασὶν 

ὑπό τινος ἐρωτηθέντα πότε χρηστέον ἀφροδισίοις εἰπεῖν, 

Ὅταν ἑαυτοῦ θέλης ἥττων γενέσθαι. 

(6) "Ὅτι οἳ Πυθαγόρειοι διήρουν καὶ τὰς ἡλικίας 
τῶν ἀνθρώπων εἰς τέσσαρα µέρη, παιδός, νέου», νεα- 

νίσκου, Ὑέροντος, καὶ τούτων ἑκάστην ἔφασαν ὁμοίαν 

εἶναι ταῖς κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν τῶν ὁρῶν μεταθολαῖς, τὸ 

μὲν ἔαρ τῷ παιδὶ διδόντες, τὸ δὲ φθινόπωρον τῷ ἀνδρί, 
{ειμῶνα τῷ γέροντι, τὸ δὲ θέρος τῷ νέῳ. 

(Έχο. 4ο Υἱπῖ. οἱ νΙῖ. ϱ. 555.) (6) Ὅτι ὁ αὐτὸς Πυ- 
θαγόρας παρήγγελλε πρὸς τοὺς θεοὺς προσιέναι τοὺς 

«θύοντας μὴ πολυτελεῖς, ἀλλὰ λαμπρὰς καὶ καθαρὰς 

ἔχοντας ἐσθῆτας, ὁμοίως δὲ μὴ µόνον τὸ σῶμα καθα- 

ρὸν παρεχοµένους πάσης ἀδίκου πράξεως, ἀλλὰ καὶ 

τὴν ψυγἠν ἀγνεύουσαν. 

(Έχε. Ὑαϊϊσαη. Ρ. 95.) (7) Ὅτι ὁ αὐτὸς ἀπεφαί- 
νετο τοῖς θεοῖς εὔχεσθαι δεῖν τὰ ἀγαθὰ τοὺς φρονίµους 

ὑπὲρ τῶν ἀφρόνων τοὺς γὰρ ἀσυνέτους ἀγνοειν τί 

ποτέ ἐστιν ἐν τῷ βίῳ κατὰ ἀλήθειαν ἀγαθόν. 

(8) “Ὅτι ὃ αὐτὸς ἔφασχε δεῖν ἐν ταῖς εὐχαῖς ἁπλῶς 

εὔχεσθαι τάγαθά, καὶ μὴ κατὰ µέρος ὀγομάζειν, οἵον 
ἐξουσίαν, κάλλος, πλοῦτον, τἄλλα τὰ τούτοις ὅμοια " 

πολλάκις γὰρ τούτων ἕχαστον τοὺς κατ’ ἐπιθυμίαν αὖ- 

τῶν τυχόντας τοῖς ὅλοις ἀνατρέπειν. Καὶ τοῦτο γνοίη 

ἄν τις ἐπιστήσας τοῖς ἐν ταῖς Εὐριπίδου Φοινίσσαις 

στί/οις ἐν οἷς οἱ περὶ τὸν Πολυνείκην εὔχονται τοῖς 

θεοῖς, ὧν ἀρχὴ 

ι βλέψας δ᾽ ἐς Ἄργος, 
ὦ ἕως 

εἰς στέρν᾽ ἀδελφοῦ τῆςδ᾽ ἀπ᾿ ὠλένης βαλεῖν. 

Οὗτοι γὰρ δοκοῦντες ἑαυτοῖς εὔχεσθαι τὰ κάλλιστα ταῖς 

ἀληθείαις καταρῶνται. 

(Εχο. ἆο Ὑἱνι. οἳ νΙῖ. Ρ. 565.) (ϱ) Ὅτι ὁ αὐτὸς 
πολλὰ καὶ ἄλλα διαλεγόμενος πρὸς βίου σώφρονος ζῆλον 

καὶ πρὸς ἀνδρείαν τε καὶ καρτερίαν, ἔτι δὲ τὰς ἄλλας 

ἀρετάς, ἴσα θεοις παρὰ τοῖς Κροτωνιάταις ἐτιμᾶτο. 

Χ. (Έχο. αϊίσαη. Ρ. 55, 88.) Ὅτι Πυθαγόρας 
φιλοσοφίαν, ἀλλ᾽ οὐ σοφίαν ἐκάλει τὴν ἰδίαν αἴρεσιν. 
Καταμεμφόμενος γὰρ τοῖς πρὸ αὐτοῦ κεχληµένοις 
ἑπτὰ σοφοῖς ἔλεγεν ὡς σοφὸς μὲν οὖθείς ἐττιν ἄνθρωπος 

ὧν καὶ πολλάχις διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως οὐκ 

ἰσγύων πάντα κατορθοῦν, ὁ δὲ ζηλῶν τὸν τοῦ σοφοῦ 
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οθη5εραί Παιιά 9580 Π46ἱ εοτία ΠΥαΠΟΙΡΟΝΗ, 5οᾷ πατρίς Ἱη- 
ὁπὶ ἀο]ααο ἀοοϊριΙαπῃ. 

(2) Ργίμαρογας ἀῑκοιρι]ῖς κιῖς ργωοἱρίοραί, υἱ αἲ Ίαγαή- 
ἀυπῃ ΤΟ ας {αγάς αοοθάρτοπί; αὈί νοτο 56ιΠοἱ {πταδδοηί, 

αἱ Ῥτοἵδς βα0ΓαΠηΘΠΙΙ Πάθπῃ δογΥατοη{. 

(9) Ί46π1 ἵπ τορι5 γοηοτεῖς ιΗΠαίοιη θροσίαης οοηβιι]ο- 

Ῥαΐ, υἱ ἁίαίο απἱάσπα α- οοἵία αΡδιϊποτοπί, Ἰήσπιο νοιο 

Ρατό6 ας πιοάθγαίο αά οοἴέαπα αοεθᾶοτοπί. Ε{οπῖπι οοποΡί- 

{ατα ἵΠ ΙΠΙΥΘΓΡΙΠΙ Τοπ. ΠοχΙαπα 6956 οχἰ5ιήπιαβαί!: οοπί]- 

ΠΠ απίεπα Υθηθτῖδ ΙΙΙ Ροηίίας νίτο» Ἰαρο[ασίατο, ας 

Ρογπίοίθπι α[ἴογτο αἶομαί. 

(4) Αἰαπί ΡΥΙΙασοΓαΠα, ηεδοῖο Ὕπο τοσαηίο (πδΠάσπᾶ η 

τὸ γεηθιοᾶ α{επάΠι ϱ5δοί, ΓεδροΠάἱ556, ΟΠΗ {6 1ρφο ἆ6- 

{αγῖοι 6556 Υο]ιοΓίβ. 

(5) ΗοπιΙπΙπῃ Φίαΐος Ργ{ιαρογαῖ ἵπ ραγίος φπαίίοι ἁῑγί- 

ἀεραπί, ριουῖ, Ιαγομῖς, υγ, 5οηίς; αίαιιο Ἱναγπη οἶησιι- 

Ί5 οοπηραταραη{ {απιροδίαίαπι, σπα ϱ6Υ ΑΠΠΙΠΙ ΑΠΠΕ, 

νἰοῖρις, γεν ρασγαπα, απίσαηπο γίταπα, Ἠἱθπηῖ 6οηθαα, Ἱα- 

ΥΕΗΘΙΗ αδίαί1, 

(6) Ἰάαπι Γποποβαί, τί βαοτ]βοαηίος ποη. Ρτοἱοςίς, οί 

οαηάἰἀἶδ ας ραγῖ5 νοδΗριας απαϊοιί ἆθος αἀϊγοηί; ησ(Ιθ 50- 

1401 οοτραξ πλΙΠά Πα αἲ οηληϊ Ί406 ας 5οθἰοια, ΥθΓΗΠΗ 1Π6Π- 

ί6ιη άποσιθ οαδίαπη α[εγγοηί. 

(7) 1ά6ια ΡΥίμαρογα8 ἀεσθιποβαί αἱ εοιάαἰί Ποπήπ6ξ Ώοµα 

α 5 ρείογαηί ϱτο νορογάίρι5. Ε{οπίη δ(α]ίος5 Πθδοιτο φμἰά 

ἵη ἨήπηαΠα γα ΓανοΓᾶ ΒΟΠΙΠΙ 65561. 

(8βΠ επι αἰσραί Ῥοπα. θἰπιρηοίίοι {π. ρτοσίβρας Ῥείοπάα 

6056, πο απίσοπι εἱηρ]]αίίπα ποπιϊηπαπά πα αΠαπίά, ροίΐση- 

Παπι ρυία, γταοβ, Ρρυ]οπάίπεια, 0Ρ68, αἰία Πα] α5πηοάί, 

Φ60ῃ6 οπίπα αοοἰἀϊδδο, ί Πογαπ βἱηση]α 605, αά ἑπρίάα 

ΡοΗ({ εναηί, ογετίατίηἰ. Τὰ ααοά οορποβοστθ Ἰιοεί 5ἱ 1π Πιθ- 

πιογίαπη τογοσθηις Εαπρίαϊς 1108 ον ΡμαΠΙςδἰς Υογδίσμ]ο, 

ἵῃ φπῖρας ἀ4αος Ρο]γηίσος ουαί Ὠου ΠηΙΠ10 α{θῃς : 

ΑΓΡΟΡ ΙΠίΙΦΗ5, 

πδαπο αἆ ]αά, 

ἵη Ρροοία5 Γγαίτί5 αῦ Ώου. Ὀγασβίο ν{ργομΙ. 

Ἠ]ἱο οηίπα αααπη 5ἱρί νἰἀρτγοίατ ορίίπ]α Ργδσαγί, Τ6ἈΡ5Ο. ΤΗ]- 

ῥγοσαβαίαν, 

(9) Ηαο αἱ ο α5πιοάί ρ]ητίπια απ απι Π]ε ριαοἱρετοί, εί αά 

οοπ(ποπ(ίον θα ἀἵαπα ας [ογαα[πῖ εί οοηδίαηίῶ το σαα- 

τπη(αθ γἱγραία πα Πομίπθς οχοἰίαγοί, ἱηδίαι ο α5άαπα Ἠη- 

πη]ηϊς α Οτοίοπία(ἰ5 οο]εραίατ. 

Χ. Ργίμαρογας 5οοίαπι 5Η8Π1 ΠΟΠ δαρίθηίίαιη αρρολαβαί, 

εοά φαρίοπιῖ 5άἰαπη. Οα5ήραη5 απίθπη 5ορίοπι απ] απίς 

ο φαρίοπίες αρρο]]αί! ϱιοταπί, περαθαξ υαΠὰ ΠΟΠΙΙΠΟΙΗ 

6056 5αρίθηίοπα, αμὶ 5ωρο ρτσρίος παίανα ΠηβγιηΠαίΘηΙ 0” 

πημία Τοοία ΡοΓΠΟσΓ6 ΠΟΠ Ροβ5εί, δε ΟΠ φΗἱ σαρίοη ας ΔΡεμάι 
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τρόπον τε καὶ βίον προςηκόντως ἂν φιλόσοφος ὀνομ.ά- 

ζοιτο. 

β ) Ἀλλ ὅμως τηλικαύτη προχοπῆς ενομένης ΛΑ σ ς ή. Ίς 9 [ ή ἱ 6 

περί τε Πυθαγόραν αὐτὸν χαὶ τοὺς μεν ἐχεῖνον Πυθα- 

γορείους καὶ τοσούτων ἀγαθῶν αἴτιοι γενόμενοι ταῖς 

πόλεσιν οὗτοι τὸν πάντα τὰ χαλὰ λυμαινόµενον χρόνον 

οὐ διέφυγον' οὐδὲν γὰρ οἴμαι τῶν πο ἀνθρώποις χα- 

λῶς οὕτω συνέστηχεν, ὥστε μηδεμίαν αὐτῷ φθοράν τε 

καὶ διάλυσιν γευνῆσαι τὸν πολυετῆ ας 

ΧΙ. (Έχο. ἀᾳε Υἱί. εἴ υΙῖ. Ρ. 5560 ο] Ὅτι Κροτω- 

νιάτης τις Κύλων ὄνομα, τῇ οὐσίᾳ καὶ δόξη πρῶτος 

τῶν πολιτῶν, ἐπεθύμησε Ί]υθα Ὑόρειος γενέσθαι. Ὃν 

δὲ Ἰαλεπὸς καὶ βίαιος τὸν τρόπον, ἔτι δὲ στασιαστ]ς 

καὶ τυραννικός, ἀπεδοχκιμάσθη. Παροξυνθεὶς οὖν τῷ 

συστήμ. ματι τῶν Πυθαγορείων,ἑταιρείαν με γάλην συνε-- 

στήσατο; καὶ διετέλει πάντα χαὶ λέγών καὶ πράττων 

χατ᾽ αὐτῶν. 

() Ὅτι Λὂσις ὁ Πυθαγόρειος εἰς Θήέας τῆς Ῥοιω- 

τίας Ὑενόμενος διδάσκαλος Επαμεινώνδου, τοῦτον μὲν 

τέλειον ἄνδρα πρὸς ἀρετὴν ο σομο καὶ πατὴρ αὐ-- 

Ὁ δὲ Ἐπαμεινώνδαςτῆς 

τε καρτερίας καὶ λιτότητος χαὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἐκ 
τοῦ θετὸς ἐγένετο δι εὔνοιαν. 

της Πυθαγορείου φ ριλοσοφίχς ἐναύσματα λαβών, οὗ µό- 

νον Θηῤαίων, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν κατ αὐτὸν ἐπρώ- 

τευεν. 

(5) Ὅτι [δε] τῶν προ Ὑεγονότων ἀνδρῶν ἡ τῶν βίων 

ο... δυςκολίαν μὲν παρέχεται τοις γράφουσιν » 

Ὀφελεῖ δ᾽ οὐ μετρίως τὸν ποινὸν βίον. Μετὰ παῤῥη- 
͵ 

ο γὰρ. δηλοῦσα τὰ χκαλῶς  πραχθέντα τοὺς μὲν 
ο 

ἀγαθοὺς χοσμεῖ, τοὺς δὲ πονηροὺς ταπεινοῖ, διὰ τῶν 

οἰχείων "Εστι δ᾽ ὁ 

μ. ἐν ἔπαινος, ὡς ἄν τις εἴποι, παθον 'ἀρετῆς ἁἆδάπα- 

ἑκάστους ἐγκωμίων τε καὶ ψΨό Ίων. 

Φιλ 

νον. ὃ ὃξ 
λ 

ΚΚαλὸν δὲ 
τσ 3) Ἰ ο 

οἷον ἄν τις “πτοι δρ τοιαύτης ἀξιωθήσεται μετὰ 

νό ἵος τιμωρία φαυλότητος ἄνευ πληγῆς. (4) 

τοῖς µεταγενεσ τέροις ὑποχεῖσθαι διότι βίον 

λ ο / 

τὸν θάνατον μγήμ. πρ ἵνα μὴ περὶ τὰς τῶν λιθίνων 
[ον Δ / [οἱ 

μνημείων χατασχευ υὰς σπουδαζωσιν, α χαι τοπον ενα 
η ο. ἃ [ 

χατε σα χαὶ ὀντωεο ὀξείας ο -- ἀλλὸι σώμα, ον 
. 

χαὶ τὰς ος ο αἲ πάντη αν: διὰ τῆς φή- 

μ.ης. Ὁ ὃ ἑ χρόνος ὃ πάντα μαραίνων τἆλλα ταύτας 
5 κ Δ ω/ / ολ 

ἀθανάτους ὠυλάττει, καὶ πρεσέύτερος γενόμενος αὐτᾶς 
’ τος / .. οἱ 2 ΑΝ ο» φετος οώ 9 

ταύτας ποιεῖ νεωτέρας. Ζλος ὃξ ἐπι τῶν ἀνδρῶν εγε- 
/ / Δ / [/ ο 

νετο ὅ προειρηµένος: πάλαι γὰρ Ὑεγονότες ὥςπερ νῦν 
[ 

ὄντες ὑπὸ πάντων μνημονεύονται. 

ΧΠ: (Ώχο, γαὔσαα. ρ. 58.) Ότι ΚΌρος ὁ τῶν 

Περσῶν ἐπειδὴ τῶν μασ νίως. χαὶ τῶν Μήδων τὴν 

χώραν κατεπολέμησε, ταῖς ἐλπίσι πᾶσαν περιελάµ.- 
2 πο ο. . 4 

έανε τὴν οἰκουμένην. Τῶν γὰρ δυνατῶν καὶ μεγάλων 
3 ο. / 3 / 2 ο / ρε” ο] 

ἐθνῶν καταπεπολεμηµένων ἐνόμιζε µ.ηδένα μήτε βα- 
/ 

σιλέα μήτε 
ρου ς / ( νο Φ/ 
ο μ.ΟΝ υποστήσεσόαι πα ιοιαν ουνσμ.ιν" 

ο» Ν 3 .χα / ος πρ ης γε 
των γαρ εν εζουσισις ἄνυ πευθύνοις ὄντων ειωύεισαν 

ἔνιοι τὴν εὐτυχίαν μυ φέρειν κατ᾽ ἄνθρωπον 
ο .. ο ὼ τς ὃς σα 

ΧΠΙ. (Έχο. ο γι. αἱ γἰῖ. ρ.656, 6507.) "Ότι ὁ 
Δ ] 

φύσει μανικὸς καὶ παρα 
- ο / .γ ᾽ ΔΝ 

Καμθύσης ἦν υ.εν χεχινηχὼς 

ΙΟ ΙΙ 

ΙΟποΙΙ ϱἱ γΙίαϊα 5ίπάἱο5ο δδοίαγοίας, νοοία ρΙή]οδορ]πι 

αρρε]]ανί οοηίοπα1ί. 

(9) Αι απ. {απίας (αοΠέ ΡΥγίμαρον οἱ εογίµη, αῖ 

Ρο5έ Ἱαπο Ῥγ Πιασογοαῖ (π6γΠΕ, ἱῃ υἰγαΐο ῥτούρβδ5, απ]- 

απο ἰ (απίογαΠα Γαογηί ΒοπογΗ οἰνίαΗνας αποίογεΒς Ἱ]- 

μή]οπα πας {αππθή ΠΠΙΗΙΟΠΠΙ οηληί τεὶ Ῥγῶο]αγα) {εΙΠρΙΙ5 ΠΟ 

ο Πησογαπί. ΝΠΗΙ οπῖπη Ιπίεγ Ποπίπος ἴαπι εστοσίο οοηςδ{- 

{1Π1 ο55ο αρίίτου, αἱ οἳ ΠΠ ἀσγΙπηΘηΓάΠα Υεἱ ἀἱδβο]α[ίο 

α ἁἰπέανηϊίαίο (οπηροιί5 ασθ]άαί. 

ΧΙ. ΟΥ]ο απἱάαπα Οτοίοηίαία, υΙτ αἱ {απια αἱ ορ]ρς αἲν]- 

(α[15 (πσῖ]ε ρτίπορρς, «σπα {Π ΡΥ{Ιαδογθογπα οοΠΙαβίπη αἲ-- 

5οΓΙΡΙ ροδίπ]αβδαί, τορα]δαπα ρᾶδδι5 οδί, ο αποά παίπνα 

νο]ομίς αἴσιο Ιπίτασίαθῖ]]5 ο55εί, ας ῥγῶίεγεα 5ο ΙΙΟΠΗΠΙ 

ας ἀοππαπα{ αγίάας. Ου τερι]δα 116 εχασθιρα{α5, πιαχ]- 

ΠΙΑ ΠΙΑΠΙΙΗ ΓαοοβΟγΙΠΙ αἆγθγδας 5οἀαμίαίεπι ΡΥ{νάςς- 

γοΟΓΗΠΗ οολερῖί, αίατπε οχ]ηἀο πλ] ποη ορπίτα ἴ]ος ἀῑσοσσε 

ἂό ηπο ΙΙ εαρί{. 

(2) Ιω5ὶς ΡΥµαφοτθς, ΤΠερας Βοα ρτοίδείας, ργᾶ- 

οερίον Πραπποπά Γαἶέ, ευπηαθ αἆ γἱγίπίειη οστορίθ {00- 

πιανΙς, ἃο ρτορίοτ Ῥοπαγο]σοπ{ίαηα ρτο αἀορίίνο ΠΙΟ Παβη{. 

Οεἵεγαπα Ἐραπιηοπάας οοηδίαπΙς ας ΓαδαΠίαΗς, οἱ το]- 

(σα. γἱγπίαπα, εχ Ῥγίμαροιίέα ῬηΙοδορ]ήα οοπθερίῖ5 

αραςάαπα γε]! 5ο, που. ΈμεβαπογΠα Ἱηοᾶο, 5οᾶ 

ΟΠΙΠΙΠΠΗ οσα 15 510. ἀνῶοοταπα. δἷπο ορη/χογειδία Ῥγίησορϐ 

οχδύ{έ. 

(9) Εοτπα, ααὶ 5αρετίοτί ποπηονία γἰκαταπέ, γα 80ΓΙ- 

Ρή5 Ῥτοάσγε, 165 οδί 5οΠρίοιρας απἱάθπῃ 1ρ5ί5 ἀῑ(βοι]ας ας 

πηο]θδία, 5ο ΠΙαΡΙΟΡΘΤΥΘ ΤΠ οΟΠΙΗΙΙΠΘ η». Ἠι]αςπηοᾶί 

οηίπα Ηἰδίονία 5ευμποπῖς Πμοτίαίο πίοης, τος Ργαοίαγο ας 96- 

ο5 σορίας οοπηηεηιοταπάο. απο θμΐ5 4πθππαπο ]αάΐρς 

απ γΠαρογίς Ρε/5δοηΙεπάο γίγος Ώοπος ονοΒΙί, πηα]ο5 ο0τι- 

(τα ἀορημηί. δέ απ{επι Ίαις απαξῖ ααοάάαπα να ας ρτα- 

ΠΙΙΠΠΙ ΠΗ110 οοηδίαης θηπηία : γΠαρεγίαπα νετο ΡαΩπα οδί γ]- 

1 αΏδαπθ γ]ηοτα, (4) Ῥουγο εχρεαῖί αἱ ροδίογί Ιπίε]ἰσαπί, 

απαιη απἶδαιιο γἰνοπαί ταίοηεα ΙπΙενή, αΐεία ϱοδί οί αι 

ΠΙΘΗΙΟΤΙάΠΩ 6/15 Γά{άΑΠΙ : πο [οτίθ ἵπ ΠΙΔΙΠΙΟΥΕΙ5 ΠΙΟΠΙΙΠΘΗ- 

{5 οἰπάίαπα οΠ1Π6 5 1ΠΙ οοΠοεθηί, ααα; εί τηιῖας Ἰοοἱ 8Ώδη: 

κ ἰῑῖς σοΠΗΙΠΟΜΠΗΝ, οἱ {οπηρογί5 Ιαρδή πιοχ οουγαπηρπίατ; 564 

Ροῦ5 α ἀοσίηίπαπη οείεγαδαιε γἱγίπίας απίπχαπα δα πι αρ” 

ριεθηί, απατάΠὰ {Πα Ρ6Υ ΙΠΙΥΘΙΣΙΤΑ οἱΏθπῃ {ΘΓΓαΓΙΠΗ Τα- 

σαΐμν. ΤΕΠΗΡΙ5 ΡοΥΓΟ, αποᾶ «Εί6Γᾶ5 165 ΟΠΩΠΘΒ ΟΘΗΦΗΠΠΘΤΘ 50- 

1ο, εαΙΠΙ ἱπιπιογίαΙοΏ} ΠΊΕΠΙΟΤΙΔΠΑ «οηξείνα{, 4αοαθ ππα- 

οἱ5 ῥγοφτοάΙίαγ ας 5οποςοῖέ, οο γαυθηίίογες ας υἰη]άῖογος 1ηα5 

Ρυαρίαί. Πασιο Π1, ααάπη Ιαιηρηίάεπῃ 55ο ἀθβίογηη,, ἵα 

οπή παπα {αππεῃ ους γεδαμίαν. 

ΧΗ. Ουτας Ῥεγρα, ἀεβα]]αίῖ5 Ῥαμγ]οηίογαπῃ Μεάοτιμησια 

ἀῑοπίρας, 5Ώ6 ΠΠΙΥΘΥΞΗΠΙ οΓΡΘΙΩ οπρ]εχιις α5ί. Ύἱαίῖ5 

οπ{πη ΡοίοπΗβΗ5 πιασηΐδαιθ πα οπίρας5, πα απ) Ίαπι πεις 

ΥΘΡΕΠΗ πθάπο ρορι]απα γτῖρας εαἱς ομ5αταπη ρυίαραί, ΝΙ- 

ΠΠ αἱ ροίοηίία 5ηα οχίτα ΠΠΕΙΙΠΑ οπΙΠέΠΙ 5οιηεί οχ{α- 

Ἰουυμί, (ομαίαίοπα πετά πα Γεττο Ἠαιια πια (ας δο]δηί. | 

ΧΜΠ. Εναί 0αΠ1Ώγδος παίατα φπἱάσα Εαπίοδ5 ας πείς 



ΒΕΙΙΟὉΟΙΑΙ ΙΙΡΗΙ Χ. 

τοῖς λογισμοῖς, πολὺ δὲ μᾶλλον αὐτὸν ὠμὸν καὶ ὅ- 
-ω / / 

περήφανον ἐποίει τὸ τῆς βασιλείας μέγεθος. 
ο. - ά λ 

(ϐ) Ὅτι Καμόύσης ὃ Πέρσης μετὰ τὴν ἅλωσιν 
/ Ν Π, ὴ / Ἓλι ο λάβη 3 / Εάν 

Μέμφεως καὶ Πηλουσίου τὴν εὐτυχίαν οὐ φέρων ἂν 
ο / . 

θρωπίνως , τὸν ᾽Αμάσιος τοῦ πρότερον βεθασιλευχότος 

τάφον ἀνέσχαψεν. Εὐρὼν δὲ ἐν τῇ θήκη τὸν νεκρὸν τε- 

ταριχευµένον, τό τε σῶμα τοῦ τετελευτηχότος ἠχίσατο 
χαὶ πᾶσαν ὕθριν εἰς τὸν οὐκ αἰσθανόμενον εἰςενεγκά- 

µενος τελευταῖον προςέταξε χαταχαῦσαι τὸν νεκρόν. 

Οὐκ εἰωθότων γὰρ πυρὶ παραδιδόναι τῶν ἐγγωρίων τὰ 

σώματα τῶν τετελευτηκότων, ὑπελάμθανε καὶ διὰ 

τούτου τοῦ τρόπου πλημμελήσειν τὸν πάλαι προτετε- 

λευτηκότα. 

(8) Ὅτι Καμβύσης μέλλων στρατεύειν ἐπ᾽ Αἰθιο- 

πίαν, Ἔπεμψε μέρος τῆς δυνάμεως ἐπ᾽ Ἀμμωνίους, 

προςτᾶξας τοῖς ἡγεμόσι τὸ μαντεῖον συλήσαντας ἐμ- 
κ. / ο . 

πρῆσαι, τοὺς τε περιοικοῦντας τὸ ἱερὸν ἅπαντας ἐξαν- 

ὁραποδίσασθαι. 

ΧΙΥ. (Έχο. Τμεσαῖ. Ρ. 619.) Ὅτι Καμβύσου τοῦ 
Περσῶν βασιλέως χυριεύσαντος πάσης Λἰγύπτου, πρὸς 

τοῦτον οἱ Λίθυες χαὶ ἸΚυρηναῖοι, συνεστρατευχότες 

τοῖς Αἰγυπτίοις, ἀπέστειλαν δῶρα , καὶ τὸ προσταττό- 

μενον ποιήσειν ἐπηγγείλαντο. 

Χγ. (χο. γαἴϊσαη. Ρ. 95.) Ὅτι ὃ Πολυκράτης ὁ 

τῶν Σαμίων τύραννος εἰς τοὺς ἐπικαιροτάτους τόπους 
ἀποστέλλων τριήρεις, ἐλήστευσεν ἅπαντας τοὺς πλέον-- 

3 Δ/ 1 / ” /. λ θό 
τας, ἀπεδίδου δὲ µόνοις τοῖς συμμάχοις τὰ ληφθέντα. 

Πρὸς δὲ τοὺς µεμφομένους τῶν συνήθων ἔλεγεν ὡς ρ ς μ. μφ { | ης 
/ [ή / / ἐν ο 2) λ θό 

πάντες οἵ φίλοι πλείονα χάριν ἔξουσιν ἀπολαθόντες 
α/ 3 «6 } κά ον ν σ Αα Ἅι 3 (8 λό 

ἅπερ ἀπέδαλον ἅπερ ἀρχὴν μηδὲν ἀποθαλόντες. 

9) “Ὅτι ταῖς ἀδίκοις πράξ εσιν ὡς ἐπίπαν ἀκολουθεῖ 

τις νέµεσις οἰκείους τιμωρίας τοῖς ἁμαρτάνουσιν ἐπι- 

φέρουσα. 
4 ο. / 3 / κά λ 3 

5) Ότι πᾶσα χάρις ἀμεταμέλητος οὖσα χκαλὸν σσ 

χαρπὸν τὸν παρὰ τ τῶν ο το κοον ἔπαινον: καὶ Τὰρ 

ἂν μὴ πάντες, εἷς γε τῶν εὖ πεπονθότων ἐνίοτε τὴν 

ὑπὲρ ἁπάντων ἔδωχε χάριν. 

(Ώχο. 4α Υπ. εἳ ντ. ρ. 567.) (4) “Ὅτι Λυδοί 
τινες φεύγοντες τὴν ᾿Οροίτου τοῦ σατράπου δυναστείαν 

κατέπλευσαν εἰς Σάμον μετὰ πολλῶν γρηµάτων καὶ 
-ω / ον ο ς αλ ν λ ο 

πᾱ Πολυχράτους ἱχέται ο 0 δε το στ πρῶτον 

ὐτοὺς ο. ρρόνως ὑπεδέξατο, ο. ὀλέγον δὲ πάντας 

ἀποσφάξας τῶν χρημάτων ἐγχρατὴς ἐγένετο. 

ΧΙ. Οτι Οέττολος ὃ Πεισιστράτου υἱὸς σοφὸς 

ὑπάρχων ἀπείπατο τὴν τυραννίδα, καὶ τὴν ἰσότητα 

ζηλώσας μεγάλης ἀποδοχης Ίξιοῦτο παρὰ τοῖς πολί- 

ταις" οἵ δὲ ἄλλοι, Ὕππαρχος χαὶ Ἱππίας, β  ίιοι καὶ γα- 

λεποὶ χαθεστῶτες ἑτυράννουν τῆς πόλεως. (5) Πολλὰ 

δὲ ους τς τοὺς Ἀθηναίους, καί τινος ώς 

ραµίου διαφόρου τὴν ὄψιν Ὕππαργος ἐρασθείς, διὰ 

τοῦτο. ἐκινλύνευσεν. μὲν ούν ἐπὶ τοὺς τυράννους 

ἐπίθεσις καὶ Ἡἡ πρὸς τὴν τῆς πατρίδος ἐλε ευθερίαν 

σπουδὴ κοινὴ τῶν προειρηµένων ὑπΏρξεν ἀνδρῶν' () 
« λ η .. / κ. 

Ἡ δὲ ἓν ταῖς βασάνοις παράστασις τῆς Ψυγῆς χαὶ τὸ 

5405 

οοπηπηο(οχῖς; θά Πη]ίο αὔθιμίογοπι ίσιο {ηδο]οηίίογθην 
επῃ [οεσταί τοσηὶ απιρ]έαἆο. 

(2) οαρίί ΜειηρΗί ας Ῥε]ηδίο ορρίάΐ5, Ο0απιῤγαος [ΟΣΗ Ν 
πΟἨ τί ΠοπηίπθΠα ἀοοοί πδας, Απιαςίς ϊσγρίίογαΠα ΟΙἱΠα το- 
βί5 δορι]οΡΙΗΙ ἀγα{; 4ΠΠσάθ εαάαγοι ἵπ ]οομ]ο οοπά Ι{αΠὴ 
πορογδδεί, γοιρονίρις οπηηίαπε ρα εοπατηθ]ία, 4 άπ]- 
41401 86Η811 63ΡΕΗΡ, α[ΠοίΗΠα, {απάσίη ογθηηαν! ηςδῖέ. ΝαΠι 
συ μϱὰ βγρίΤ ὀπάαγοτα ἰσηῖ (γαάθτο πούα(ΠαΠ. δοἱοτθηί . 
Ιου ῥαείο ϱνανἰςδίπ]απ ΡῶΠαΠΙ ἆθ Ἠοηιίηο ῥΠάθηα ΠΙοΓο 
δΕΠΙ{ΗΓΗΙΗ 86 6556 οχἰςήπαραί. 

(3) 0ππ1βΥΦ65, «ΠΠ αάγοιςιις Αίορος οχρεζ ΠΙοΠοϊη 
ραγαγεί, ΡᾶΓίθη1 οορίαγαη οοπίγα Αηλιοηῖος Πηἰδίέ, ρα” [ος ({ς- 
απο πιδηζανῖέ, οἱ ουασα]άπὴ. Φογίς Απηιοης, ρο[αέαα Π- 
οσπάστεηῖ, εί αμἱγθίθος αοθο]ας 1π 56ι γΙ{ {δι γοάΙμοτοη{. 

ΧΙΥ. Ου Π1 03ΠΠΡΥΡΕΕ, ΡογδατΙΠη τον, οπιηῖ {τσγρίο βιῖς- 
5εί Ρο(ΐης, ΑΠ οἱ ΟΥΤΕΠΕΗΡΕς, οί {ἱογρίΐ5 απκ]]ο γε- 
πεταυ!, αἆ ευη ἆοπα πηἰδογαπέ, δε(αθ Ἱπροταία (οίπτος 
ΡγοηιϊδθΓιη!, 

ΧΥ. Ρο]γοταίθς, ΒαΠΩΙΟΡΙΠΙ ἴγταηηις, αἱ ορρογ(απ]ςςί- 
ΠΠ 4Πεη(16 Ἰοοπα ἀῑπη]δεῖς {ρίτοηηίριις, αἀνογδς οΠ]ηος 
πάγο ἀεειγνοηίος ρἱρα[σαπι οχθγοθβαξ, 5ο]ῖς απ{οπα Γα.4ργα- 
15 Ρναρ(απι γοάάσραί. ΟΕ]αΥσαπριας νοιο [απηἱΠαπβις αιῖς 
αἰοραί, {οτο αἱ ο(ηηο5 απιἰοἳ Ππα]ογοπα. στα Γἶαπα Ρο5ί 16ς0θ- 
Ρίαπα ν6πὰ μαῦθτοηί, 41411 απίθα αΏί ΠΙΠΙΙ απιἰςογαΠ{. 

(ϱ) Ἱπίαπα [ασία οφ έα. Ῥ]ογαπι(αθ Νοηηοςίς, Ἰάοπθας 
ομίααθ ρεοσαπί{ ραμας ΙΠΙΡΟΠΘΗς. 

(8) Οππηθ ῬοπαΠοίαπα , ο]15 ΠΩ ΠΠ ρα Π]ίθγς πος ἆο- 

Ραοί, ργῶό]αγάῦ αρεί πιο] πηοίΠα, Πεπιρθ Θ0ΡΙΠ1, απ- 
Ῥα5 Ῥοπο Π{, ργαοοηΙαπῃ. Οποάδί παῖπας ΟΠΊΠ65, οστία νοι 
υπ15. πίογά απ, απ! Ῥοπε[ίοῖο 8ἱ{ 1815, Ῥτο αηἱγογςίς σᾶ- 
61απι το[ου, 

(4) οάαπα Τγ41, ΟΥα)15 βαίταρῶ ἀοπηπαίίοποπα αρῖθη- 

{65, ΡΠΙΙΏΙ 6Η πιαρηϊς ορίριας 56 τουθρθγυΠέ, ας Ροἱγ- 

ονα(ἶς Πάθη. δαρρ]ίοςς ἱπαρ]οταγαπί. 56ᾱ ἴ]ο ἱπΙῖο απΙάθΙα 

βα{ῑ5 Ώοηίσηο 605 αχέορί{, πο πηπ]ίο απίοπι Ροδίοα σπποίῖς 

{νποιάα 5, ϱογάπὰ ροσμηίαια ἀἰγιρι]ε. 

ΧΥΙ. Τιμεδρα]ας, ΡΙβἰςίταΙἵ βΠΗ5, ντ δαρίομίία ργωρίαης, 

(γταππΙάεπα τοσδαν1έ, οἱ ἄ 410 6Η οἰνίρας δηῖς Πήγα α5θης, 

πιαχίπιαπα αριά 9ΠΊΠΕ5 Ἰαμάσπι οδὲ αἀαρίᾳς. Πο]σαῖ νοτο 

οια5 (αΐτος, Ηἱρρανο]α» αίαᾳαο Ηἱρρίας, απάπῃ θγί αο γίο- 

1επῖ ο55οηί, (γιταππίάσια ἴπ ρορπ]αγαος 51105 οχοΓοΠσΙί, 

(2) Ου 1Πά 6 στα γἰβδ]ηιίς ἱη]α 15 Ῥορια[άπα ΑΠιοπΙσήδαπη α- 

Πικίδδοπί, (απάειι Ηἱρροτο]Ις, {ογπιοδί ο]αδάαια Ῥηοθτί 

8ΠΊΟΥΘ ἑαΡίΗ15, πΙαΡΠΙΠΗ ἵπ ἀἰδογίπιοη ΙποῖαΙί. Ε{ οοπ]αγα(ῖο 

απἰάσπα εοπίτα ἴγΤαΠΠΟΣ αἴ(αθ ἵπ Προταπόα ραΐτία θεά ἴσπι 

οοιπΙΠΙΠα Παγιος οἱ Απῑςίορίίοπῖς (16: (9) 5ο πιαρη[πι- 

ἷπις απ! αίαιο Τη {οΓΙΛΟΠΙΙ5. ρον(οτομά1ὸ οοηρ(απ{ίῶ Ρο- 
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καρτεριχὸν τῆς τῶν δεινῶν ὑπομονῆς περὶ µόνον ἐγε- 
/ Δ . ὃ ” εν 6 / 

νήθη τὸν Λριστογείτονα, ὃς ἐν ταῖς φοθερωτάτοις και- 
- / Ν /’ 

ροῖς δύω μέγιστα διετήρησε», τήν τε πρὸς τοὺς φίλους 
Ν / 

πίστιν καὶ τὴν πρὸς τοὺς ἐχθροὺς τιµωρίαν. 

(Εχο. Υαἴϊσαπ. Ρ. 94.) (4) "Ὅτι Ἀριστογείτων πᾶ- 

σιν ἐποίησε φανερὸν ὡς ἡ τῆς ψυγῆς εὐγένεια κατισχύει 

τὰς µεγίστας τοῦ σώματος ἀλγηδόνας, 

ΧΝΙΙ. Ότι Ἰήνωνος τοῦ Φιλοσόφου διὰ τὴν ἐπι- 

θουλήν, ἣν κατὰ τοῦ Νεάρχου τοῦ τυράννου κατεστή- 

σατο, χατὰ τὰς ἐν ταῖς βασάνοις ἀνάγχας ἐρωτωμένου 
ος ον το η κά ς ὰὲ νά . "Ως δι / 
ὑπὸ Νεάρχου τίνες Ίσαν οἱ συνειδότες, ἄλφελον γάρ, 

ἔφη, ὥσπερ τῆς γλώττης εἰμὶ κύριος; οὕτως ὑπῆρχον 

χαὶ τοῦ σώματος. 
. . σ 

(Έχο. ἆᾳ Υἱπ. αἳ νυ. ϱ. 667, 556.) (5) Ὅτι 

τυραννουµένης τῆς πατρίδος ὑπὸ Νεάρχου σκληρῶς, 

ἐπιθουλὴν κατὰ τοῦ τυράννου κατεστήσατο. Καταφα- 

νὺς δὲ γενόμενος, καὶ κατὰ τὰς ἐν ταῖς βασάνοις ἀνάγ- 

κας διερωτώµενος ὑπὸ τοῦ ἸΝεάρχου τίνες ἦσαν οἱ συν- 
ο / Μ / . ο ον / 

ειδότες, Ὥφελον γάρ, ἔφησεν, ὥσπερ τῆς γλώττης 
ε] ο ο οο λ 

εἰμὶ κύριος, οὕτως ὑπῆρχον χαὶτοῦ σώματος. (9) Τοῦ δὲ 

τυράννου πολὺ μᾶλλον ταῖς βασάνοις προςεπιτείναντος, 

ὅ Ζήνων µέχρι μέν τινος διεκαρτέρει μετὰ δὲ ταῦτα 

σπεύδων ἀπολυθῆναί ποτε τῆς ἀνάγχης καὶ ἅμα τιμωρή- 
λ / σ / / ο» Δ 

σασθαι τὸν Νέαρχον, ἐπενοήσατό τι τοιοῦτον. (4) Κατὰ 

τὴν ἐπιτονωτάτην ἐπίτασιν τῆς βασάνου προςποιηθεὶς 
3 ο / λ λ » 3 / ο) ὸ ό 
ἐνδιδόναι τὴν ψυγην ταῖς ἀλγηδόσιν ἀνέκραγεν, Άνετε; 

ἐρῶ γὰρ πᾶσαν ἀλήθειαν. “ως δ᾽ ἀνῆκαν, ἠξίωσεν αὐτὸν 
ε) ο 3 σὸο/ / Δ Δ ασ κο 
ἀκοῦσαι χατ ἰδίαν προςελθόντα" πολλὰ γὰρ εἶναι τῶν 

/ / Δ / ἡ ” 32 5 ας { 

λέγεσθαι µελλόντων ἃ συνοίσει τηρεῖν ἐν ἀποῤῥήτῳ, (5) 
τει οὉ Ν / / 3 / λ Ν Ελ Ν 

Το δὲ τυράννου προςελθόντος ἄσμένως καὶ τὴν ἀκοην 

τῷ στόµατι παραβαλόντος, ὃ Ῥήνων τοῦ [τε]δυνάστου 

περιχανὼν τὸ οὓς ἐνέπρισε τοῖς ὁδοῦσι. Τῶν δὲ ὕπηρε- 
τῶν ταχὺ προςδραµόντων ) καὶ πᾶσαν τῷ βασανιζομένῳ 

προςφερόντων τιµωρίαν εἰς τὸ χαλάσαι τὸ ὄῆγμα, πολὺ 
κ. / 7 ὧν Ρ] ον / 3 ον 

μᾶλλον προςενεφύετο. Τέλος ὃ᾽ οὗ δυνάµενοι τάνδρος 

νικῆσαι τὴν εὐψυχίαν, παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα διίῃ 
τοὺς ὀδόντας. Καὶ τοιούτῳ τε/νήµατι τῶν ἀλγηδόνων 
ε) / λ λ ο» / ο αν » 9 , γ΄ 6 ἀπελύθη καὶ παρὰ τοῦ τυράννου τὴν ἐνδεχομένην ἔλαθε 

τιμωρίαν. 
ΧγΥΙΠ. (Ώἱοᾶου. ΤΗΥ, 95.) Ηολλαῖς ὕστερον γε- 

νεαῖς Δωριεὺς ὁ Λακεδαιμόνιος καταντήσας εἲς Σικελίαν 

καὶ τὴν χώραν ἀπολαθὼν ἔχτισε πόλιν Ἡράκλειαν. 
Ταχὺ δ) αὐτῆς αὐξομένης, οἳ Καρχηδόνιοι φθονήσαν- 

τες ἅμα καὶ φοθηθέντες µήποτε πλεῖον ἰσχύσασα 
τῆς Καργηδόνος ἀφέληται τῶν «Φοινίκων τὴν Ίγεμο- 
νίαν, στρατεύσαντες ἐπ᾽ αὐτὴν µεγάλαις δυνάµεσι καὶ 

λ / συν / / .. λ λ λ χατὰ κράτος ἑλόντες χατέσχαψαν. Αλλὰ περὶ μὲν 

τούτων τὰ κατὰ µέρος ἐν τοῖς οἰχείοις χρόνοις ἀναγρᾶ- 

Ψομ.ν. 

ΧΙΧ. (Εχο. Ὑαἰίσαμ. Ῥ. 67, 35.) Ὅτι τοῖς ἐπί 
τινων πραγμάτων διοριζοµένοις ὡς οὐκ ἄν ποτε πρα- 

ά Ὑ 3 λ κο σα. ί ας 

χθησομένων ἔοικεν ἐπαχκολουθεῖν ὡςανεί τις νέµεσις 

ἐλέγχουσα τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν. 
() “Ὅτι Μεγαβύζου τοῦ καὶ Ῥωπύρου φίλου ὄντος 

ΡΙΟΡΟΠΒΙ ΡΙ06ΌΙ1 

γί Ώ6ῃ65 ΙΠΙΙΩ ΑγΙΡίΟΡΙίΟΠΟΙΙ δίοΒέ, αἱ 5 Πιο πι ἀῑςοι]- 

πΙΙΠ6 Ροβέ15, ἆπας Γο πιαχίηιας οιβίοαϊγίέ, σα ἀππΙΟΟ5 

Πάοπι, αἀγαιδις ΙπΙη]ίέος απίσπι γ]παἰδίαπη. 

(4) Απἰδίορίίοη ραίαη ομηηίριας {οοΙέ, ΠιαχίπιΟς οοτροτῖ5 

ἀποϊαίας πορ]µίαίο απ{ηϊ δαρειατ]. 

ΧΝΠ. 7απο ῥΗΙ]οδορ]ιας ῥγορίοτ οοπ]γαἰοΠαΙΙ οοπί.α. 

Νοαόμαα ΕΥΤΑΠΠΙΠΙ ΙΠί6υ οχδετία {ογηιοπία ἱπίθιτοραίας ἃ 

Νοα6]ο ο 5οὐἱ5; Ὀμπαπα, Ἱπαιέ, αἱ Ἠήσαα., δἷο 6ΗαΠη 

το]ἰ(αῖ οογρον5 ΠαΡΘΓΕΠΙ ροΐθβἰαἰθηῃ. 

(2) Ζεπο Τεαί65, 4πάπ αἀγοιδιας Νεατομπα, απ ρα ΓΙαΠΗ 

1ρδίας ἁέθιρα (γταηπ]άο ορρτίπιθραί, οοπ]αγαόπείη 6ΟΠΙ- 

ῥαγαδδεί, ἀαρτομεηξΗ5 αὐ {ογπιθη(ῖ5 5αμά]ίας οδί. ΟΗπΙσιιο 

6η (γταηης 4ς οοπ]αγα(Ιοηίς οοηδοῖς Ἱπίογγορατοί : ὉΠ- 

Πα, πας, αἱ Ππσιαπα ἵΠ Ροϊεδίαίο αβοο, οίο οογρι5 

αποσαο Πβοναπα Ἠαβοιθπι. (3) Ἐπίπλνονο (Μη {γΤΑΠΠΗ5 60 

πηαρῖς Πάΐοπ]α5 Ιπ[οπάστοί, Ζ6πο αἰαπαπιάΐα απάσπι 4ο0]ο- 

16Π1 {ου Η{6ς {1Π{, Ροδίοα Υογο, 6πΠ1 οἱ 66 ἱρδΙΠῃ α {ΟΓΠΊΘΗ- 

ες Ἰρετατα, οἱ (γταπηΠη πα]οἰςδοί Υο]]αί, ααἱάἀ σπα Ἠα]αδηηος1 

οχεορίἑανΙέ. (4) Πηία6ιδο οηίΠι 418Π1 Ππαχίπαθ 6οµ1ἱ6ο, δηλ] 

Ίαης 5ο ἆο]ονα δπρογαίαπα ὁθᾷσοτα, οχο]απιο γη! {ουσίας αἱ 

Ιαχαιθη{; 56 θΠίΠ οηηπία ἱπάἰσα {ΠΠ 556. Ιδίίαν Ιαχαίο 

οσπ]οο {γΤάΠΠΙΠΙ τοραν1έ, αἱ 5οἱ15 αοοθάἆσγθ ρτορί5 νε]εί; 

ο55ο οπίπα Ρ]αίπια, 41 5οοτοία αβεΓῖ γα]άο εχροάἴτοί. (5) 

Οάή]σς (γταπηα5 Ἠρεηίεν αεθοβδἰ5δεί, οἱ αά ο5 Ζεποπίς 

ΔΗΤ6ΠΙ 58ΠΙ αἀππονί5δοί, Ζεπο (γταππὶ ααπίοπΙαΠα ΠΊΟΓΡΙΙ 

οονηρι{ : δίαππαιιο αοθαγοη ρα. φαἰεΗ ρα, οἱ οὔπηθ 

(ογιποπί{ σοηα5 αἀππογεηίίρας Ζεποηπῖ , 4ο Πιο ΒΕΠ τοπρΙ[- 

{θυθί, 6ο αογ]α5 Ίο ἀοπίοπα Ιηβχί{, ἀοποο εαἰθ]ῃίας, οϱι- 

ίαπίϊαπα υ]νὶ απ Π1 (’4Π5616 ΏΟῦ Ροβ886ΠΙ, γοσ86 {απάθηι 

ορασ δαπέ, αἱ ἀθπίας Ιαχαγεί. Πα]α5ηιοάί αγία α ΓοΓΙηΘΗΙ15 

Ιρογαίας, ας (γταΠΠΙΠΙ υ]ία5 ορί Ζεπο. 

ΧΥΊΠ. Ρο8ἱ πιπ]ίας αἰαίος Ώονῖοις ΤιαοθάςηοηΙας η 9ἱοἱ- 

Παπ Ργο(οσία5,, τουιροναία ἀῑίίοηο ἁγίία, Πονασ]θαίη Π0ὶ οκ- 

φίγαχΙ{. Ομ θαΡ1{15 ἱπογοπιοη{ἶ5 απηρ]βσαία, ἱπν]άίαπα σαγ- 

ἠιασιμἰοηδίρας ἰπ]οοῖί οἱ Πηθί1, ηο 4ιαπάο 6αργα Οατἰμαρί- 

ΠΟΠΗ Ι1γ8ἱο8οσΗ5 Ρο ιραίαπα Ῥαπίς αἀϊπιονοί. 1460 πιᾶρηίς 

οαἩ οορίἶ5 αρριοδοί, υἱ (αΏάεπα οαρίαπα {απά(έας ἀἰγασγιηί, 

Ρο ααἱρις {ΙΠΘΗ 510 δεορανα{ἴπα {6ππρογο 5ο Ώοπηας. 

ΧΙΧ. 15 αἱ ἆθ γα αἰίᾳια ἀθίίπίίο σοης{πογιπί, 8ο δἱ 

η 1απ1 οὔπη ααῖ οδεοηί, αάοδί απ άαπη Νεπηθείς Ἰ- 

παπί ργορορί] αἴδοῃς ἱπβγηλ(αίσιη. 

(0) Φα Μος ΜΥ 5, αἱ οἱ Ζοργτας ἁρροϊαίας, Ρατ 



ΒΕΙΗΠΟΌΙ Ἐ ΠΗΡΗΙ Χ. 

Δαρείου τοῦ βασιλέως, μαστιγώσαντος δ᾽ ἑαυτὸν καὶ | 

τὰ περὶ τὸ πρόσωπον ἀκρωτήρια ἀποχόψαντος διὰ τὸ 

αὐτόμολον γενέσθαι καὶ [αθυλῶνα προδοῦνχι Πέρσαις, 

φασὶ βαρέως φέρειν τὸν Δαρεῖον καὶ εἰπεῖν βούλεσθαι | 

τὸν Μεγάθυζον, εἰ δυνατὸν ἦν, ἄρτιον γενόµενον ἢ δέχα | 

Μαθυλῶνας λαθεῖν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν, καίπερ ἀπράκχτου 

τῆς ἐπιθυμίας οὔσης. | 

(8) Ὅτι οἳ Βαθυλώνιοι στρατηγὸν εἵλαντο Μεγάθυ- | 

ζον, ἀγνοοῦντες ὅτι τὴν εὐεργεσίαν τῆς μελλούσης 

ἀχολουθεῖν ἀπωλείας οἵονεὶ δέλεαρ αὐτοῖς προθήσειν. 

(4) "Ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐπιτευγμάτων ἵκανόν 
ἐστι μαρτύριον τῶν προῤῥηθέντων. 

(6) Ὅτι Δαρεῖος τῆς Ἀσίας σχεδὸν ὅλης κυριεύσας 
τὴν Εὐρώπην ἐπεθύμει καταστρέψασθαι. Τὰς γὰρ τοῦ 
πλείονος ἐπιθυμίας ἁπλήστους ἔχων καὶ τῷ µεγέθει 

τῆς Περσικῆς δυνάμεως πεποιθώς, περιελάµόανε τὴν 
οἰκουμένην, αἰσχρὸν εἶναι νοµίζων τοὺς πρὸ αὐτοῦ 

2 λ / 

βεθασιλευχότας χαταδεεστέρας ἀφορμὰς χτησαµένους 

τὰ μέγιστα τῶν ἐθνῶν καταπεπολεµ.ηχέναι, αὐτὸν δὲ 
τηλικαύτας ἔχοντα δυνάμεις Ἠλίκας οὐδεὶς τῶν πρὸ 

αὐτοῦ ἔσχε μηδεμίαν ἀξιόλογον πρᾶξιν κατειργάσθαι. 
(6) Ὅτι οἳ Τυῤῥηνοὶ διὰ τὸν τῶν Περσῶν φόθον ἐκ- 

λιπόντες τὴν Λῆμνον ἔφασχον ὡς διά τινας χρησμοὺς 

τοῦτο ποιεῖν, καὶ ταύτην τῷ Μιλτιάδη παρέδωχαν. 

Ταῦτα δὲ πράξαντος τοῦ προεστηκότος τῶν Τυῤῥηνῶν 

(Ἕρμωνος) » συνέθη τὰς τοιαύτας χάριτας ἀπ᾿ ἐχείνων 

τῶν χρόνων Ἑρμωνείους προςαγορευθῆναι. 

ΧΧ. (Εχο. ἀθ Υἱγι. οἱ υΙ. 6568.) Ὅτι Λευχίου 
Ταρχυινίου τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως ὅ υἱὸς Σεξτος έξε-- 

δήµησεν. εἲς πόλιν Κολλατίαν καλουµένην, καὶ χατέ- 

λυσε πρὸς Λεύχιον Ἑ χρκυίνιον ἀνεψιὸν τοῦ βασιλέως, 

ἔχοντα γυναῖκα Λουκρητίαν, ἥτις ἦν εὐπρεπὴς μὲν τὴν 

ὄψιν, σώφρων δὲ τὸν τρόπον. ᾿Επὶ στρατοπέδου γὰρ 
ὄντος τἆνδρός, ὃ ξένος νυχτὸς ἐγερθεὶς ἐκ τοῦ κοιτῶνος 

ὥρμησεν ἐπὶ τὴν γυναῖκα κοιμωμένην ἔν τινι θαλάμῳ. 

(2) ᾿Ἐπιστὰς δὲ ταῖς θύραις ἄφνω καὶ σπασάµενος τὸ 

ξίφος, παρασχευάσασθαι μὲν ἔφησεν οἰκέτην ἐπιτήδειον 

εἰς ἀναίρεσιν, συγχατασφάξειν δὲ κἀκείνην, ὡς ἐπὶ µοι- 

γείᾳ κατειλημμένην καὶ  τετευχυῖαν τῆς προςηκούσης 

τιμωρίας ὑπὸ τοῦ συγγενεστάτου τῷ συνοιχοῦντι. Διό- 

περ αἱρετώτερον ὑπάρχειν ὑπουργῆσαι ταῖς ἐπιθυμίχις 

αὐτοῦ σιωπῶσαν' λήψεσθαι δὲ ἔπαθλον τῆς χάριτος 

δωρεάς τε µεγάλας χαὶ τὴν μετ) αὐτοῦ συμθίωσιν καὶ 

γενέσθαι βασίλισσαν, ἰδιωτικῆς ἑστίας ἐξηλλαγμένην 

ἡγεμονίαν. (9) Ἡ δὲ Λουκρητία διὰ τὸ παράδοξον ἐκ- 

πλαγὴς γενοµένη, καὶ φοθηθεῖσα µήποτε ταῖς ἆλη- 

θείαις δόξη διὰ τὴν µοιχείαν ἀνηρῆσθάι, τότε μὲν ἥσυ-- 

χίαν ἔσγεν. Ἡμέρας δὲ γενομένης ὃ Σέξτος ἐγωρίσθη: 

ἡ δὲ ἐκάλεσε τοὺς οἰκείους, καὶ ἠξίου μὴ περιιδεῖν ἅτι- 

µώρητον τὸν ἀσεθήσαντα εἰς ζενίαν ἅμα καὶ συγγένειαγ. 

Ἑαυτῇ δὲ φήσασα μὴ προςήχειν ἐφορᾶν τὸν ἥλιον τηλι- 
ασ / ιά ο 4 Δ 

καύτης ὕόρεως πεπειραµένην, ζξιφιδίῳ πατάξασα τὸ 
--- -” ’ 

ὕτήθος ἑαυτῆς ἐτελεύτησεν. 

ΧΧΙ. (Έχε. Υαϊίςαη. Ρ. 96-99.) Ὅτι τῆς Λου- 
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τορίς απ]ίσι5, 8ο 1ρδυπῃ Παροβίς ουποἸάἶδοί, οἱ βυηηιίς 
ους ραγίρις πλα(Πανίδδυί, αἱ (Γαηςῇασα τορὶ αχ Πἰατοίαν, 
ΡαΡγΙΟΠοΙη(αο Ρουδίς ριοάσνοί; [ογίαν Τθῦ1 Πηο]θςίο Μ]ίςςο 
Ῥατίας αίαπο ἀκίδδθ, Π]α]]ο 5ο ΜοραΡγΖΗΠΗ » 5ἱ Που ρορροί, 
Ἱπίορϊίαι! τοςίαστε, «Παπ ἀθεσπι Βαβγ]οηας ἵῃ 5 1Πὰ Ῥο- 
ἰοδίαίοηι τοάίρογε, 4 παμΙ(ΠάΠΗ 14 νο ]αῦὰ 64881 ουα!, 

(9) Βαμγ]οπΙϊ ἄπσσπι ογοαταπί Μεραβγ2Ηπ], ἰσηατ ίογο, αἱ 
Ίου Ῥοπε[οίαπα {απ παπα εδοαπη. αγ] πηον οχἰ1ὶ 5ἱβὶ υτο- 
ΡοηονΘηΠΙ. 

(4) ΠοτιΠη δα60θβδιΙ ΙάοΠθΙΙΠΙ (65ΗΠΙΟΠΙΙΙΠΙ Ρο ο(1οπῖ- 
Ρις ἆαΐ. 

(5) Ρανίας Αδίῶ Ῥτορο ἰοίίμς ἀομηίμιις Ἐοραπη ς1βί 0) - 
ἀετε οπρίεραί. Ναπι οἱ απιρ]ίογα Ἠαβοπαί φπῖο παχίπηο 
Ἰποσηδης, οἱ ΡογβίσατΠα οορίαΓΙΠΙ ΠΠΊΟΤΟ [τοίμ5, ογΏθι] 
πΙπΙΟ 6οιηρ]εχας ογαί : {πγρο οχἰςήπιαης τ6665 ἀοθβδότο 
δΗ05 Ππβγηνίονῖθα5 Ιηδίγασίος ορίβιι5 παχίηιας βοηίος ἀοβρο]- 
Ἰαγίςςο , 56 γ6γο {αΠίο οχθνοῖία ΡγῶάΠαπα, «1 ΠΜΙΠΗ ΠΘΙΩΟ 
δπίθα ἀαχίςεεί, παπα ργῶο]αγαία (αοἵμιας οὐἰάίςςο. 

(6) Τγιν]ιοπῖ 4 11Π Πχδί ῬογδαΓΙΠΗ ΤΘΠΠΙΙΠΗ ἀοδοιοιοηί, 
ἀἱεραῃίέ 5ο οπἱἆαπι ογασμ]ο οβίοΠἹρογαγος ΠΠςΙΙάΠη Ιρῖας 
ΜΗΜαάΙ ἰπαδἱάσναπί. Ἐκ ου Ἐγιγ]ονί ἀποῖς (Πογπιοης) 
[ασίο, Ρεηε[ίοῖα ή αβιηοᾶἱ ροςέ αά ἴδπρις ἀῑοῖ οαρορυή 
ΗΠοτγπιοπίᾶ ρτα{ἶσ.. 

ΧΧ. δεχίις, Γ. ΤατααἱμΙῖ ΠΟΠΙΕΠΟΡΙΙΠΗ τορίς βἰίας,, Οοἶ]α- 

ΗάΠΙ ΡΥοίδοίΙ5, αριιᾶ ,. Ταν μία τοσί οοσησίη ἀἴγου- 

{6 ου πχου ογαί Ἰμποιδίία, ηα]ῖον (ογπι ρι]ομε]άἶπό 

ΠΠΟΤΙΙΠΦΙ6 οαδ[{αίο ἱηδίσηϊς. (9) Ηαπο ποσίο 5οἰαπα ἵπ. Μια: 

ΊΠ1ο οαραπίοπα (4ἱρρο υίν ἵπ οαδίεῖς αἲ ΑπάσαΠα ογα{) 

Ῥεχ{μ5 ποσία δ1ροης το]οίο οπβίΟπ]ο 510 {θμίατο ασστθρςιις 

οδί, ο[[γασίαφε Ίαμαα, δίπϊοίο σ]αάΐο πιονίθηα Τμιογδίίας {π- 

επίαγ]έ, πἰςί ΠΙΟΡΟΠΗ ρεγογοί; ραγαίπη(ιιο θἱδί 6556 56ΓΥΙΙΠΩ 

ἀῑκ[έ, ΎπεΏ] πάπα ουπι ἵ]α οπαηίοη οοη[οάσγοί, αἱ η 

ἁά {οί ἀθργεμοηςα, οἱ α ργορίπ(πο γἱπῖ ἱρείας ππθγῖ{ο Πο- 

οαία 9556 ἀἰοργαίν. Ρηοίπάο φαΜἴμ5 6556, αἱ δι οπρίαῑίαίῇ 

ἰασιία ομδδαιετοίας : Ῥοιτο ἵπ ρα. σταίἶα. πηπ]ία ασ 

πηακίπ]α. ΠΠΠΠΘΙα ας οοη]αρίαηα 5Η παπα [ον ργοπη{οῦαί, 

οαπ]άιο οχ ρηϊναία ἀἆοπιο ἵπ απ]άιη τορία!α ΠΟΠΊΘΠΦ116 τορῖ- 

πορ (ταηδί(αγαπη. (9) Αί Πωαογείία , ταῖ πον]ίαίο αἰίοπίία, πευο 

ματρίς αἀπ]ίεγῃῖ οδιαδᾶ το 1ρ5ᾶ ποσαία 6556 γἱάστοίαγ ππαχίη]ο 

γονίία, ἴαπι φπἱάθηα οοπ(ἱομίέ. Ῥοδίμίάίς οσα ῥηῖτπα Ίάος 

ἀἱριοδδο Βεχίο, πεοθβδατίο5 51105 απαπαρη η ΙΠΙ αγοθβδίγΙέ, 

ΡαίΠίαπα, πο Ππ]ίάπα 6550 ραίογεπίαγ Ἰοπημί5 δοο]Η5, αι! 

οπηηία μορρίία]ία ας εορηαἰοπίς Ἱπγα γΙοἱαδδοί : 56 απἱάσπη 

οοηίαηἰμαίο ράσο ἀἴαα5 4ΡοΓ6ς50 απά(πασαΠα ἀἆθρθτο, 

ΗΙ5 ἀῑσιῖ5, οπἱίγαπα ρεσίονί Ιπῄρεης γίίαπα ΠηϊνΙέ. 

ΧΧΙ. ]ωοχθίῖα ἃ Φοχίο γΥΙΠ1 Ρ8β58 56Π16ί ἴρδα Ρτοροί 681 
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κρητίας µοιγευθείσης παρὰ Σέζτου καὶ ἑαυτὴν ἀνελού- ζ ἡ . 

σης διὰ τὸ ἁμάρτημα οὐκ ἄξιον ἠγούμεθα τὸ γενναίον 
, 3 

τῆς προαιρέσεως παραλιπειν ἀνεπισήμαντον. (9) Τὴν 

γὰρ ἐπιδοῦσαν ἐχουσίως τὸ ζῶν τοῖς μεταγενεστέροις 

εἰς χαλὸν Ὅῆλον προςηκόντως ἂν εὐφημίας ἀξιοῖμεν 

ἀθανάτου, ὅπως αἱ τὴν τοῦ σώματος ἁγνείαν κατὰ πᾶν 

ἀνεπίληπτον παρέχεσθαι προαιρούµεναι πρὸς έπιτε- 

τευγμένον ἀρχέτυπον παραθάλωνται. Αἱ μὲν οὖν ἄλλαι 

ἡυναῖχες κἂν φανερῶς τι τῶν τοιούτων πρᾶξωσι, πατας 

κρύπτουσι τὸ συντελεσθέν, εὐλαθούμεναι τὴν ὑπὲρ τῶν 

ἁμαρτημάτων τιμωρίαν: (9) Ἡ δὲ τὸ λάθρα πραχθεν 

ποιήσασα περιέόητον ἀπέσφαξεν ἑαυτήν, καὶ τὴν τοῦ 

βίου τελευτὴν καλλίστην ὑπὲρ αὑτῆς ἀπολογίαν ἀπέ- 

λιπε: καὶ τῶν ἄλλων ἐπὶ τῶν ἀκουσίων τὴν συγγνώμην 

προθαλλομένων, αὕτη τὴν μετὰ βίας ὕθριν ἐτιμήσατο 

θανάτου, ἵνα μηδ᾽ εἴ τις ἐπιθυμἩ βλασφημειν τὴν έξου- 

σίαν ἔχοι χατηγορεῖν τῆς προαιρέσεως ὡς νο ὃ 

γεγενηµένης' (4) τῶν γὰρ ἀνθρώπων φυσει πας οσο, 

ρίας ἐπαίνων προτιμώντων, τὴν τῶν φιλαιτίων ἄπεκοψε 

κατηγορίαν, αἰσχρὸν εἶναι νομίζουσα τῶν ἄλλων εἶπειν 

τινα διότι ζῶντος τοῦ χατὰ νόμους συμβιοῦντος ἄγδρος 

ἑτέρου παρανόμως ἐπειράθη, καὶ καθ ὧν οἳ νόμοι τοῖς 

πράξασι θάνατον τιθέασι τὸ πρόστιμον, τοιοῦτο πα- 

θοῦσα τὸν πλείω Ὑρόνον φιλοψυχεῖν, ἵνα τὸν πάντως 

ὀφειλόμενον παρὰ της φύσεως θάνατον βραιὺ προλα- 

θοῦσα τῆς αἰσχύνης ἀλλάξηται τοὺς µεγίστους ἐπαί- 

νους. (5) Γοιγαροῦν οὐ μόνον θνητοῦ βίου δόξαν ἀθάνα-- 

τον ἀντικατηλλάξατο διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ 

τοὺς συγγενεῖς χαὶ πάντας τοὺς πολίτας προετρέψατο 

λαθεῖν ἀπαραίτητον τιμωρίαν παρὰ τῶν εἰς αὐτὴν πα- 

βρανομησάντων. 

ΧΧΠ. Ὅτι Λεύχιος Ταρχύνιος ὁ βασιλεὺς τυραννι- 

χῶς καὶ βιχίως ἄργων τῶν πολιτῶν τοὺς εὐπόρους τῶν 

Ῥωμαίων ἀνήρει ψευδεῖς ἐπιφέρων αἰτίας ἕνεχεν τοῦ 

νοσφίσασθαι τὰς οὐσίας αὐτῶν. Διόπερ Λεύχιος Ιού- 

νιος, ὀρφανὸς ὢν καὶ πάντων Ρωμαίων πλουσιώτατος; 

δι’ ἀμφότερα τὴν τοῦ Ταρχυνίου πλεονεξίαν ὑπώπτευεν, 

ἀδελφιδοὺς αὐτοῦ καὶ παρ) ἕκαστα τῷ βασιλεῖ σύνθοι- 

νος, προςεποιήθη μωρὸς εἶναι, ἅμα μὲν βουλόμενος 

τὸν ὑπὲρ τοῦ δύνασθαί τι φθόνον ἐκκλίνειν, ἅμα ὃ) ἂνυ- 

πονοήτως παρατηρεῖν τὸ πραττόµενον χαὶ τοῖς τῆς βα- 

σιλείας ἐφεδρεύειν καιροῖς. 

ΧΧΠΠ. Ὅτι οἳ Συθαρῖται μετὰ τριάκοντα μυριά- 

δων ἐκστρατεύσαντες ἐπὶ τοὺς Κροτωνιάτας καὶ πόὀλε- 

μον ἄδικον ἐπανελόμενοι τοῖς ὅλοις ἔπταισαν, καὶ τὴν 

εὐδαιμονίαν οὐκ ἐνεγχόντες ἐπιδεξίως ἵκανὸν παρά- 

δειγµα τὴν ἰδίαν ἀπώλειαν χατέλιπον τοῦ πολὺ μᾶλλον 

δεῖν προςέχειν ἐν ταῖς ἰδίαις εὐτυχίαις περ ἐν ταῖς 

ταλαιπωρίαις. 

ΧΧΙΓ. Ὅτι περὶ Ἡροδότου φησὶν ὅ Διόδωρος' Καὶ 

ταῦτα παρεξέόηµεν οὐχ οὕτως Ἡροδότου κατηγορῆσαι 

βουληθέντες ὥς ὑποδεῖξαι ὅτι τῶν λόγων οἱ θαυμιάσιοι 

τοὺς ἀληθεῖς κατισγύειν εἰώθασιν. 

ΡΙΟΡΟΒΙ 510511 

ἹιοχαΠη ΠπίογοπηΙ{. Νο Υοιο μαι ασααπ Παἱέαππας πορί]α 

Π]αά [αοἵπς Παπάσίαπα ργ{οη({οιθ. (2) Ναπι ασ» 5αα 

«ροπίο γἰία ργοάῖρα Γηέ, αἱ πηα{θγίαπη Ῥορίοιίς Ἱππίαπαϊ 

ορτερίαπα γο]παιοτοί, πεγ]{ο ορίεγπα (4Π1Φ οοπηππεμάαπάα 

οδέ: ποπιρο αἱ [οπηίπ., απ οογροΠῖ5 5αΠόΠπιοπΙαπη ρίαΠθ 

Π]αδαπῃ Παβοιο ἀοέγεγεγυπί, ἆ οχροδΙαΠα οαχοπηρ]ατ 56Π16ί 

οχίσαπί. Ναπι οοίογῶ απἱάσπα [οηλίης, ο]απηςὶ αἰἰαπ]ά ε]ας- 

πιοάί ρα]απ αὐπηῄδογ]η{, [αείαπι οσο]απέ, απἷα ποίααηί 

Ρεοσαα ρώπαμας (9) Π]α τοπα 5οογείο ραίταίαπα Πη5ε]ςς]- 

ΠΠΣΠΑ {αοἴοης, Ίρσα 5ἱΒί Ἱηαπας αἰ]1έ, για ΠΠΕΠΗ {απι- 

αααΠη ᾖηδίσης οἱ ρα(γοσΙηίαπη τοσα τ, φαπ αππ1 (οσο 

[οπηίπα» το γο]α Ἰηνο]απίατί γοηίανη 51 ρὶ ορίοπάαΠί, ἴρδα 

οοπ{ἁππθ]ίαπη γἱ 5ἱΡἱ Π]αίαπα ποσο ρτορτία γἰπαἰσαν]Ιέ, πο ο] 

{[οτίοε ορίγαοσίαπαί οπρὶἀο απ ΙΙΙ 6]α5, πἱροίο νο]λαπίατῖα 

Ἱκία ροιροβ5ο, σα λαπηπίαπά1 οορία ο58αί. (4) Οι]ᾶ ΓΙ Πᾶ- 

ίμτα. οοΠΙΡΑΤΑΕΗΠΗ οδί, αἱ Ποπιίπας ορίγοσίαΙοπίρα5 πιασίς 

{αοϊομάϊς (πα. ργαοοπ]ΐς ἀειοσίθηίαν, Ππα]οίοογαπα Ἠοτη]- 

ΠΗΠΑ ϱΥοοΦ1{ ο πηΙπαοηθηα, ἔμπρα Ιπάΐσαπς απά1το α 4110- 

ΡΙαΙ1, 56 ἸοβίΗππο γ]νοηία οομασο,, αἰί γἶγο ῥγα {ου (15 6550 

ὀομιηηϊχίαιη. 1 ΤΟΠ ρᾶδδα, απαπα 401 [αοἹπη{, ΠΙοτίθ Πη]- 

αμίνη, ἀορίάσν]ο αίογίουῖ5 ν{έα ΠπργίθΠα ρταἑα{ παητα]- 

ος οπλπίθας ἀρρίίαπι, ααπι ἴρδα ρα110 απία (πριις αᾱ- 

η [ους αριααἰπίς ἸαΏθΠα απ. Ιαπάἴθα5δ πα χΙπηῖδ 6ΟΠΙΤΗΙΙ- 

{ανγίί. (0). Φποπα ο ΤοΠΙ Ποη. 80ΙΗΠ σ]ογίαπα ΙππποτίαΙΟΠΙ 

Ρνο γίία πιοτία]Ι πασία οδί, Υ6γΙΠα εἰἶαπα οοσπαίος «Ἰγεδαιθ 

ἨΠΙνουςο5 ΙΠΙρΙΗΕ, π{ Ἱπαχοταβί]θς Ῥαπας ἆά 15 5ΙΠΘΤΘΗί 

αἱ 51 Ρυῶίει {α5 ποοπεταΠί. 

ΧΧΙΠ. Ἰωασίας5 Ταταα]πίας τοχ (γταηπίσα αο γἱο]θηίει οἰγί- 

Ρις ΙΠΙροιαη5, ἨοιπαΠΙΠΙ 4πεπ](ιο ἀῑγΙίεπι 4θ πιεᾶΙο {9]16- 

ραΐ, [αἰδίς οππαπίρας οἰγοιμηγοηίΙη, αἱ οἷας5 το (απηϊμανί 

ροβπείατ. 0 πατ6 Τμοῖα5 σαπῖας εί ραΐτο ου θ5 εἰ Βοπιαηο- 

ΤΗΙΗ ΟΠΙΠΙΗΠΗ 4 βδίπηας, π{απησθ οϱ. οα1δαπα Ταναι]ηΙ! 

Ραΐγαθ]ς 5υἱ αναγΙΙοπα 5α5ροοίαΠ1 µαβοραί. Έγσο απ άπῃ 6] ας 

αποβάἰαπα5 εοηγῖνα οδδεί, οἵππ]αμαί Ἰηδαπίαπα, βΙπιυ]. γ]- 

ίαπς Ἱην]άίαπα αααδί α(υ]ὰ πιο]Ιϱῖ Ροβ5εί, δἵπ]] σα{ο απά- 

απίᾶ Πογεί οΏδείναις, τορηίαπε εγετίεπάΙ οοσαρ]οπῖθας ἵη- 

5ἰάίαῃς. 

ΧΧΙΠ. θγραν] οσα {γασεηίΐ5 μη(Ηίρις οχροάΠίοπο αᾱ- 

νους Ογοίοπίαίας δαδοθρία, Ὀθ][απι Πη]αδίαπι ασσγθβοί Γ65 

εμας Ρίζα ρενάἰάσγαπίς εἰ αἱ Γεἰοίαίεπι ἀεχίνε [εητα 

ποια] νογαηέ, ἠαδίτο οχοπρ]αΠα οχἰο 810 1606, ΠΠΔ]ΟΓΕ 1η 

Ρτοβρονῖς γθρας 4παπι ἵῃ αἀ γειεῖς οαιίε]α ορα5 ε55α. 

ΧΧΙΝ. Ρο Ηετοᾶοίο δίο αἲξ Ρἰοάσνα5 : Αίαιιε ασ ἀἱρβιεδ- 

αἶθῃο ιςὶ 5ΠΤΠΙΙ5 ΠΟΠ {απ 5110 αοοιιδαπᾶϊ Ηοεγοᾶοίϊ, ΦΙ8Η1 

ἀσπιοηδίταπαϊ, ααοὰ ογαο αἀπιναβη{5 οΡΓθΥο γεΤαΙΗ 507 

Ἰοαί. 

55 ---Ἅ νυν ο μμ--υιιι.. 
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{) Ὅτι προς]κόν ἐστι τιμᾶσθαι τὴν ἀρετήν, κἂν η | ο) Ρατ οδέ αἱ [η (οηη]πῖς 4ποηιιο ν]γέας Ποπογθίς, 
παρὰ γυναιξίν. 

. ο” ο / « / ΔΝ 

(8) “Ὅτι Ἀθηναῖοι δεξιῶς τῇ νίκη γρησάμενοι καὶ 
/ ’ Ν να 50) 3 Δ κ 

νικήσαντες Βοιωτούς τε καὶ Χαλκιδεῖς, εὐθὺς ἀπὸ τῆς 
- τει ρα 

μάχης Χαλκίδος ἐκυρίευσαν. Εκ τῆς 
δε. ο λ /; 

Ροιωτῶν ὠφελείας ἅρμα γαλκοῦν εἰς τὴν ἀκρόπολιν 
9 ν / 

ἀνέθεσαν τόδε τὸ ἐλεγεῖων γράψαντες, 

Ἔθνεα Βοιωτῶν καὶ Χαλκιδέων δαµάσαντες 
παῖδες ᾿Αθηναίων ἔργμασιν ἐν πολέμου 

δεσμῷ ἐν ἀχλνόεντι σιδηρέῳ ἔσόεσαν ὕθριν: 
ὧν ἵππους δεκάτην Παλλάδι τάςδ᾽ ἔθεσαν. 

(8) "Οτι τὸ χαταχαίειν τὰ ἱερὰ παρὰ Ἑλλήνων ἔμαθον 
έρσαι τὴν αὐτὴν τοῖς προαδιχήσασιν ἀποδιδόντες ὕόριν. ρ ἤ [ ς 

- γω λ ο» / 

ΧΧΥ. Ὅτι Κᾶρες ὑπὸ Περσῶν χαταπονούµενοι 

ἐπηρώτησαν περὶ συμμαχίας εἰ προςλάόοιντο Μιλη- 
, / « νι - 

σίους συμμάχους. Ὁ δὲ ἀνεῖλεν, 

2 
/ ο ο 

ὀεχάτης τῆς τῶν 

Πάλαι ποτ) ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι. 

Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁ φόθος ἐγγὺς χείµενος ἐποίησεν αὐτοὺς 

ἐπιλαθέσθαι τῆς πρὸς ἀλλήλους φιλοτιµίας, πρὸς δὲ τὸ 

πληροῦν τὰς τριήρεις κατὰ τάχος συνηνάγκαζεν. 

(ϱ) Ὅτι Ἑχαταϊος ὃ Μιλήσιος πρεσθευτἠς ἀπεσταλ- 
/ ο ν ο λτ/ 3 / Αα ἁἃ δε χι 3 - 

µέγος ὑπὸ τῶν Ἰώνων, ἠρώτησε δι ἣν αἰτίαν ἀπιστεῖ 
Ε] ὁ Α έα : Ί ο Αν 3 / τά τ υπὲ αὐτοῖς ρταφέρνης. Τοῦ δὲ εἰπόντος, µήποτε ὑπὲρ 

κά ων». / 
ὧν χαταπολεμ.ηθέντες χαχῶς ἔπαθον μυησικακήσωσιν, 

Οὐχοῦν, ἔφησεν, εἰ τὸ πεπονθέναι κακῶς τὴν ἀπιστίαν 
ο ο 5 λ 

περιποιεῖ, τὸ παθεῖν ἄρα εὖ ποιήσει τὰς πόλεις Πέρ-- 
/ 

σαις εὐνοούσας. Ἀποδεξάμενος δὲ τὸ ῥηθὲν ὅὃ Ἀρταφέρ- 
- λ 

νης ἀπέδωχε τοὺς νόμους ταῖς πόλεσι καὶ ταχκτοὺς φό- 

ῥους κατὰ δύναμιν ἐπέταζεν. 
κ. - -ω ” / Δ 

(8) Ὅ γὰρ παρὰ τοῖς πολλοῖς τῶν πολιτῶν φθόνος τὸν 

ἔμπροσθεν γρόνον ἐγχρυπτόμενος ἐπειδὴ χαιρὸν ἔλαθεν, 
ϱ Δ / 

ἄθρους ἐξεῤῥάγη. Διὰ δὲ τὴν φιλοτιμίαν τοὺς δούλους 
μ) / ο. { - ΕΝΑ 

ἠλευθέρωσαν, μβλλον βουλόμενοι τοῖς οἰκέταις µετα- 

δοῦναι τῆς ἐλευθερίας ἢ τοῖς ἐλευθέροις τῆς πολιτείας. 
5 ώ ο κν / ω 

ΧΧΥΙ. Ὅτι Δᾶτις ὃ τῶν Περσῶν στρατηγός, ΜΠ- 
ο Ὕ 

δος ὢν τὸ γένος χαὶ παρὰ τῶν προγόνων παρειληφὼς 

"ὅτι ἠΠήδου τοῦ συστησαµένου τὴν Μηδίαν Αθηναίου 
κατέστησαν ἀπόγονοι, ἀπέστειλε πρὸς τοὺς Αθηναίους 

- λ 

εἰπεῖν ὥς πάρεστι μετὰ δυνάμεως ἀπαιτήσων τὴν ἄρ- 

γὴν τὴν προγονικήν' Μῆδον γὰρ τῶν ἑαυτοῦ προγόνων 
ο» κ» λ [πρεσθύτερον Δᾶτιν] γενόµενον ἀφαιρεθῆναι τὴν βασι- 

Ν ο /{ λ 
λείαν ὑπὸ τῶν Αθηναίων καὶ παραγενόµενον εἰς τὴν 

Ἀσίαν χτίσαι τὴν Μηδίαν. (2) Ἂν μὲν οὖν αὐτῷ τὴν 
3 3 ον 3 / ον ’ ”.ν Δ 

ἀρχην ἀποδῶσιν, ἀφεθήσεσθαι τῆς πρώτης αἰτίας καὶ 
τῆς ἐπὶ Σάρδεις στρατείας' ἂν δὲ ἐναντιωθῶσι, πολὺ 

ια . λ 

δεινότερα πείσεσθαι τῶν ᾿Ερετριέων. (3) Ὁ δὲ Μιλτιά- 
δης ἀπεχκρίθη ἀπὸ τῆς τῶν δέκα στρατηγῶν γνώμης 
διότι κατὰ τὸν τῶν πρεσθευτῶν λόγον μᾶλλον προςήχει 

τῆς Μήδων ἀρχῆς κυριεύειν Αθηναίους Ἄ Δᾶτιν τῆς 
ο» ι / 

Αθηναίων πόλεως" τὴν μὲν γὰρ τῶν Μήδων βασιλείαν 
- ς 3 / / 

Ἀθηναῖον ἄνδρα συστήσασθαι, τὰς δὲ Αθήνας µηδέ- 
ϱΏ Δ /  αὰ ΄ « δν λ 

ποτε Μηδον τὸ γένος ἄνδρα κατεσχηχέναι. Ὁ δὲ πρὸς 

µάχην ἀκούσας ταῦτα παρεσχευάζετο. 

ΧΧΥΠΙ. (Εχο. 4ο Υἱπί. αἱ νΙῖ. ρ. 658.) Ὅτι Ἱπ- 

(3) ΑἰΠιοπίθηςες {οἰίαΙ γἱοίοτία αδί αἀνοιδας Ῥωοίίος αἰ- 
σας Ο0Παἱοίάεῃςος., δίαέπα ροδί ρασπαπ] Οµαἱοἷᾶς Ρο 5ηέ. 
Ἐκ ἀεοῖπια ργρζ Βωοίσς οΙΓΡΙΠΙ ΑΤΘΠΠΙ Π ἄ0το- 
ΡοΙἱ ἀεάϊοαγοιιηέ,, ῖ5 Ἱη5οηῖρ(ἶς ε]ερῖς : 

Ῥωαοίοταπι αἱ ΟµαΙοϊάσηςίαπα Ῥορι]ΐς ἀογίο[]β 

ΑίΠοηίθηςες Ῥο]]1σο {ασΐποτο, Πονατη, 

Γουγοῖς ν]ποι]ῖ5 οΏ5οµτοσιο οαγοργθ οχςΠπχοναηί Ἱπ]αγῖας Ἱ]- 

σποταπι ἀἐοΠπ]απα Ἠα5 οΠαας Ρα]]αάϊ ἀοάϊοανοτιπ{. 

(4) ἹηΠαπηπηανθ (επηρ]α ἀἰ[οσγαμί α ἀτασῖς Ῥευδα , απὶ 

ραπ ἱη]ατία οο5 απ απίθ ροοσαγογαη{ τοπηππογα(ἶ 5αΠ{. 

ΧΧΥ. 6ατος ἃ Ρογ5ί5 Ώ6]]ο αγ] Ιπίογγοσαγοτιιηί ογασι]- 

Ίαπα, αἴτοπα. ΜΠεδίος Ρε] φοοίος 5ἳρί αἀ[αησεγθηέ. ΑΡοϊΙο 

τοδροβμα1{ : 

Οµπι ααἱάσπι 5ἰγεπ] ογαπί ΜΙ]ας]]. 

3. Β6ᾷ οηίπα πιο Ργοχῖπηθ Ιπιροπάσης αἱ ορ]{νίσοργθηέγ 

πηπίααρ απιρ]Ποπῖς ο[[θοΙί, αίᾳαε αἆ οοπαρ]εηάας ΠηϊΠίο 5ίπο 
Ίηοτα {ΓίγεΠηες αἀθσίέ. 

(2) Πεσαίῶις ΜΠοδίας Ἱεραίίοπε ρτο Τοπίρας {πησθης Γο- 

ραῦαί ο μῖς ΑγίαρΙειπος ἀἰβιάθνεί. 91ο γοδροπάσηία, νθ- 
του 56 6 Ιη]αγίαΓΙΠΙ ΠΊΘΠΊΟΓΟ5 6556η{, απας γἱοί οχαπί]α- 

εγαηί; Ἐνρο, Ἱπαμί Ἠεσαίωις, δἳ πια]οβοῖα δαβρίοίοηΘΙι 

ογεαηέ, θεποα[οἷα αιΏες ο[[οῖοπί Ῥοαγείς Ώοπονο]ας. Ὠϊείο οἳ- 

{επιρεταης ΑγίαρΙΕΙΠες Ίερος τρίρας τοδαΙά[έ, οἱ ορίας 

Ρεηδίοηος Ρτο γἱτῖριας Ιπιροδι]{. 

(3) 3 Ναπισιο ἱηγίάία, ασς 1π πιπ](ἶς οἴνίριας απίοα οο]α- 

Ῥαΐπν, ο]αία οορᾶδίοπο 5α)]ίο οταρίέ. πιπ]αίίοιο ρθγοί( 
56ΓΝΟ5 τιάε ἀοπαβαΠί, πια]οηίες [απηα]ίς Παγίαίθπη 4 πα 1 

Ιρενῖ5 Ποπημίριις οἰγ[ίαίοπα Ιαγαῖτί. 

ΧΧΥΙ. Ῥαίῖ, Ῥογδαναπι ἆπκ, σεηίο Μεάας, απ ἃ 

πια]ονίθς γατα εοσπογἰδδεί, Μεάοςδα Μεάο Αἰπεπίοηςί, 

απ! τοπαρβ]ίσαπι Μοάίεαια οομςΗ(πετίέ, οπμπάος 6956, 

ΠΗΠΠΙΗΠΑ πηϊςίί αἆ Αιοπίοηςος, απ ἀῑσστοί Ώα[ίπι αἆ αγῖ- 

απ Ἱπιρετίαπα τορείεπά πα. ΟΠΠ οχοτοῖία ἀἀθςεο. Ναπιάο 

Μεάππα, 4ε ργοσεπ(οηίβις 55 ππΗπα, τορηο αξ ΑἰΠοηίση- 

5[ρι5 (αἱ556 δρο[αίηπα, αἱ Πποχ 1η ΑδίαΠΙ {παηβρτθςδιΙς Πᾶ- 

Ποπϊ Μεάονιπα ογίαῦ1 ἀθεάίβδεί. (9) 8ἱ 6ιρο αρῖ τορηαη Γο- 

ἀονοπί, εοπάοπαίΙτΙΠ1 56 αἱ 5ΗΡοΤΙΟΓΘΙΗ πΟχαΠΗ , δἱ οοπίτα 

Ῥαγά465 αχροὀΙΠΙοΠεΠα; δἱπ αἀγογδατεπίίη, πηπ]ίο στανίοτα 

Ρα55ΗΤ05 4παπῃ Εγοδίθεηςες. (3) Ηαῖς ΜΠ(Ιαἆσς ουπι ἆθοθῃι 

ἀπουπα οοη»Ιο τοβροπα1ΐ : δἳ (γαάἱμοπῖς (μἱάσπα ΠΠΒΙΟΓΙΠΙ 

τα(ῖο Παβοπάα ο5ςοί, ππασί5 οροτίονο Α{Ιιοπίθηςος Ιπιρειατα 

Μοάᾶϊς απαπῃ ΑἰΠοπίς Ὠαίπα, αααπάοσιάσεπα ΜαάοΓΗΠ Τ6- 

5Η ΑΡ. Ιοπηίπα Αἰοηῖοιςί Ἰη5ηπίαπι [μἱςςαί, Αίποπα» 

νογο πι (παπα ροίεδέα(ἶ Ποηηηίς Μαάϊ ραγαϊβδοπί. Πα [5 

ΔυζΠἱ5 αἆ ραβηαΠ1 56 οοπιραταβαί. 

ΧΧΥΠ. Πἱρροσαίο5 ἄθἰ6 (γταπηΒ, ΥἱοΙβ Ργα]ίο ΒΥΓᾶ- 



350 
ο”. / Ν / 

ποχκράτης ὁ Γελῷος τύραννος τοὺς Συρακουσίους νενι- 
/ ΔΝ ρω Δ / 

κηκὼς κατεστρατοπέδευσεν εἰς τὸ τοῦ Διὸς Ἱερόν. Κα- 
" / ο. / Ν 

τέλαθε δὲ αὐτὸν τὸν ἱερέα καὶ τῶν Συρακρυσίων τινᾶς 
-ω / -ω Ν / / 

καθαιροῦντας ἀναθήματα γρυσᾶ, καὶ μάλιστα ἵματιον 

τοῦ Διὸς περιαιρουµένους ἐκ πολλοῦ κατεσχευασμενον 
/ Δ / λ 3 λήξ « ζ 0λι 

χρνσιου. (5) Καὶ τούτοις μὲν ἐπιπλῆξας ὡς ἱεροσύλοις 
ν ω / μι ο. εώς ο ος 

ἐχέλευσεν  ἀπελθεῖν εἰς τὴν πόλιν: αὐτὸς δὲ τῶν ἄναθη- 
ο /' Δ /  - ΔΝ 

µάτων ἀπέσχετο; φιλοδοξῆσαι θέλων καὶ νοµίζων δεῖντον 
- ή / / τα 3 / 

τηλικοῦτον ἐπαναιρούμενον πόλεμον μηθὲν ἐξαμαρτά- 
-- ς ο / Ν 

νειν εἰς τὸ θεῖον, ἅμα δὲ νομίζων διαθάλλειν τοὺς προε- 
κ. ου / / Δ λ ο, 

στῶτας τῶν ἐν Συρακούσαις πραγμάτων προς τὰ πλή- 
«Μ ιν ου ι) 2 

θη διὰ τὸ δοχκεῖν αὐτοὺς πλεονεκτικῶς, ἀλλ᾽ οὐ δηµοτι- 
κο 3 Ὑ 

χῶς οὐδ' ἴσως ἄργειν. 
5 . 

ο 3 

(8) "Ότι Οήρων ὁ Ἀκραγαντῖνος γένει χαὶ πλούτῳ 
ο Ν οω / ΔΝ -- 3 

καὶ τῇ πρὸς τὸ πλῆθος φιλανθρωπία πολὺ προεῖχεν οὐ 

μόνον τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν Σιχελιωτῶν. 

ΧΧΥΠΙ. (Τ7αί7. Ηἰει.ΤΝ, 26654.) 

Γέλωνα Συρακούσιον καθ’ ὕπνονς δὲ βοῶντα, 

κεραυνοθλὴς γὰρ ἔδοξεν ὀνείροις γεγονέναι, 

ὁ κύων θορνθούμενον ἀμέτρως γνοὺς ἐκεῖνον, 

χαθυλαχτῶν οὐκ ἔληξεν, ἕως ἐγείρει τοῦτον. 

Τοὔτον ἐξέσωσέ ποτε χαὶ λύχος ἐκ θανάτον. 

Σχολῇι προσκαθηµένου γὰρ ἔτι παιδίου ὄντος 

λύκος ἐλθὼν ἀφήρπαζε τὴν δέλτον τὴν ἐκείνου. 

Τοῦ δὲ δραµόντος πρὸς αὐτὸν τὸν λύκον καὶ τὴν δέλτον» 

κατασεισθεῖσα ᾗ σχολὴ βαθρόθεν καταπίπτει, 

καὶ σύµπαντας ἀπέχτεινε παῖδας σὺν διδασκάλῳ. 

Τῶν παίδων δὲ τὸν ἀριθμὸν οἱ συγγραφεῖς βοῶσι, 

Τίμαιοι, Διονύσιοι, Διόδωροι καὶ Δίων, 

πλείω τελοῦντα ἑκατόν. Τὸ ὃ) ἀχριθὲς οὐκ οἴδα. 
ὃ ἴ : . ο υ) 

ΧΧΙΧ. (Ώχο. ἆᾳ Ὑἱπι. οἱ ντ. Ρ. 559.) "Οτι 
/ ο ΔΝ 

Μιλτιάδου υἷὸς ὁ Κίμων, τελευτήσαντος τοῦ πατρος αὖ-- 
κο ὁ -Ὃ.. / στ Δ Αλ 5. 3 - 

τοῦ ἐν τῇ δημοσία φυλαχῇ διὰ τὸ μὴ ἰσγῦσαι ἐχτῖσαι 
Ζ Δ ο -- Δ Ρ] / 

τὸ ὄφλημα, ἵνα λάέῃ τὸ σΏμα τοῦ πατρος εἰς ταφήν, 
λ / /” 

ἑαυτὸν εἷς τὴν φυλαχὴν παρέδωχε χαὶ διεδέξατο τὸ 
Υ ὄφλημα. 

() “Ὅτι ὁ 
ον.” ορτς / .) 0: κο ι 8 λ 

ὁίοικησιν, ες υστερον αγα ος στρατ, ἴος ΕΥεΥΊΡΗ, χαι 

Κίμων 
ή ω 3 λ -- -ω 

! φιλότιμος ὧν εἰς τὴν τῶν χκοινῶν 

διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς ἐνδόξους πράξεις κατειργάσατο. 

ΧΧΧ. (Ταζ. Ηἱςί. Τ, 22.) 

Κίρων νυἱὸς κατά τινας ὑπῆρχε Μιλτιάδον, 

γατὰ δ᾽ ἑτέρονς ἦν πατρὸς τὴν κλῆσιν Στησαγόρου. 

ΕΕ Ἰσοδίκης τούτῳ παῖς ὑπῆρχεν ὁ Καλλίας. 

ὍὉ Κίμων οὗτος ἀδελφην ἰδίαν Ἐλπινίκην 

εἶχεν, ὡς Πτολεμαῖος μὲν ὕστερον Βερενίκην, 

καὶ 7εὺς τὴν ΗἩραν πρὸ αὐτῶν, καὶ νῦν Περσῶν τὸ γένος. 

Κοαλλίας δὲ πεντήκοντα τάλαντα ζημιοῦται, 

ὅπως ὁ Κίμων ὁ πατὴρ υηδὲν δεινόν τι πάθη 

ἕνεχα γάμων τῶν αἰσχρῶν, τῆς ἀδελφομιξίας. 

Τὸ ὃ᾽ ὅσοι ταῦτα Ἠράφονσι μακρόν ἐστί µοι λέγειν" 

ἔστι γὰρ πλῆθος ἄπειρον τῶν ταῦτα γεγραφότων, 

οἳ κωμικοὶ καὶ ῥήτορες , Διόδωρος καὶ ἄλλοι. 

ΧΧΧΙ. (χο. Υασαη. Ρ. 99-41.) Ὅτι Θεµιστο- 

χλῆς ὃ τοῦ Νεοχλέους, προςελθόντος τινὸς αὐτῷ πλου-- 

σίου καὶ ζητοῦντος χηδεστὴν εὑρεῖν πλούσιον, παρεκε- 

λεύσατο αὐτῷ ζητεῖν μὴ Ἰρήματα ἀνδρὸς δεόµενα ιεύσατο αὐτῷ ζητειν μὴ χρήι ἂρὸς δεόµενα, 
Ασίας . / ο νο 3 ο 

πολὺ δὲ μᾶλλον ἄνδρα χρημάτων ἐνδεᾶ. ἈΆποδεξα- 
λ /. ”. οὉο 

µένου δὲ τἀνθρώπου τὸ ῥηθὲν συνεβούλευσεν αὐτῷ ' 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5Ι05Ι1 

[ επδαηίς, απ πα αᾶ ἆονίς {6ΠΗΡΊΗΡΗ οπβίτα πείαµις ο5φοί, 

ρδυπῃ φαρογάοίαπη (απΙρΗ ππαφο αΠαιοί ΘγγασαβαποΓηι 

Ἰοηπ]ίπες ἀορτομεμάίέ, απὶ ἄιγοα ἀοπαπία ἀῑπρίεραπέ, αέ 

Ζογ]5 Ρυῶαἴραθ ΡαΙάΠ οχ. π]Ι]{ο 8πγο οοπ{εσίπη ἀθίγα]ιο- 

Ραπΐ, (2) Ηος Ιδίίαν {αηαπαπα ασ ]εσος ριαν]ίεν ομ]ητρᾶ- 

{05 πγοροίθγο ΤΡΕΠΙ ]1551{. 156 αὐ ἀοπαγϊς (οπηρ]ῖ πι8ΠΙΙ5 

αρβ{πι]έ; ἵαπα σοι διάίο, {ππα αποά οχΙδήπηαραί, αἱ, 

απ {απίαπι Ῥε]απα βαβ5οερίςδεί, Πάπα 5οοἱ15 αἀνοιρις 

ἀθο5 δα5οἱρίοπάπα 6556 : 5ἱΠ111] οἰἶαπι οοποΙΠαίαταπα 5ο Ρο- 

ρι]ῖ Ππνιάίαπα ρυ]ποιρίρας ΒΥγασΙδάΠΟΓΗΠΑ 5ρεταβαέ, απ 

ταβᾶςΘΠΙ ἀοπϊηα{ΙοΠεΠ1 6ΧΘΤΟΘΤΕ, ΟΠ Ύετο οἴγ]Πίου ας ΠῃΟ- 

ἀεταία τεππραβ]{έαπα τορετθ γἰάεγδηίηΓ. | 

(3) Τμετο ΑΡτϊσοπβπις αἱ ροπογῖς «Ρ]εηάοτε εί ορίρις, 

εί Ἠιπιαπϊίαία ο,δα ΙΠΗΠΙΙΠΙ απεπιαπα, ποπ ἹΠπίογ οἶνε 

ηιοάο, 564 ΙΠί6Υ ΟΠΊΠ6Β οπηΠίΠο Φί6ΠΙΟ5 Ίοηβο οπηῖπεβα!. 

ΧΧΥΠΠ. ἄοα]Ιο θγτασιβῖας Ρος Ἰηδοπιπῖα οἸαπιαν1{: 

Γα]πιϊπο θηΊπῃ Ῥοτοίβδας γιἀρραίαγ 1η 5οπιηῖῖς Γ155ο. 

Φπαοπι αααπῃ νοµοπιεπίοι ρεγατραίαπῃ εοσπον]ρροί οπηίς, 

οΡ]αίτατθ ΏΟΠ ἀεβῆί ἆοπεο απ εχοϊίατεί. 

Ἠαπο αποπάσαπα οἱ Ἱαρι5 α πιοτίθ 5ογγαν]{. 

ΒΟΠΟ]05 οηἶπι απαπα αββ]άστεί αάπαο Ῥραετα]ας., 

Ἱαρας καρογνοπίθης {αραίατα ας αβργῖρι. 

Ἠος ααίοπα αοοαγτεηίο αἆ ἵρδαπι Ἱαράπῃ αἴᾳαο {αρα]απι, 

οοπηπιοίΐα 5οπΏοῖα Εαπαϊίας εοστα!, 

οἱ απἱνοΓδος οορ]ά]ῖ ΡΙθγο5 οαπα Ργιρορρίοτ. 

Ῥπετοτίαπῃ ααίθπη ΏΠΠΙΕΓΙΠΙ 5οτἱρίοτος οε]ερταπί, 

Τιπιαί, Γἱ1οηγςδ, οσοι αἴάαο Ρο, 

απιρΙοτεπι Γαΐ55ο οεηίΗπῃ. Οσίαπα απίεπ] ποη πονΙ. 

ΧΧΙΧ. ΜΙαΚΙ5 (ας ΟἴπποἨ., απάπῃ ε]ας ραΐοτ ἵπ ρΗΡΙΙο 

ομβδίοάῖα οβδδί πηογίπα5, 60 αποά ππ]οίαπα 60ἱγεΓθ ηοη Ρο- 

{μΐςθοί, πἱ οαάανοτ ας αἆ δερι]ίαταπη αὀοἸρθτεί, ΟΟΓΡΗΒ 

51 ΥἰσαγΙαπῃ γιηομ]ής {τααία[ξ, αο ραΐανπϊ ἀαβά Ποαγοά[ία- 

{θπῃ ααΠ{. 

(9) Οἴπιοῃ απαπα ἵπ σογοπάα τοραβ]ῖσα ρ]ογίαπι απηβῖτοί, 

Ροδίοα ορπια5 η Ῥο]1ο ἄῑῑκ οκθέ, εί Τε εοπηρίίεγηα Πηθ- 

πιοτία ἀἴμηας 58 νἱγιίο σεβ»ῖί. 

ΧΧΧ. Οἴπιοῃ δουππάσπη άποδάαπα βας αἱ Μηµαάϊς, 

Ἱαχία 41108 Υοτο ραϊσῖ5 Ρα ποπιῖπο Φίεδαροτα. 

Ἐκ Ι5οάΐοο ααίσπι Πα]ο Γαἲί βΗα5 Οα1]]α». 

Οἴπιοη Ἰδίο 5ΟΓΟΓΕΠΙ ΕΙρ]ηϊσθη ΠΧΟΓΘΠΙ 

παρα, αἱ Ῥίοϊεππρας φαϊάσπι Ῥοδίθα Ῥεγοπίσρη, 

αἱ Ἱαρρίίον 1άΠοπΠεπῃ απία 1ρ8ος 6ἱ παΠο ῬεγβαγΙπῃ αη!18. 

Οα]]ος ααίοπη φπἰπ(αα ρ]ηία {αιεηῖς πησ]οίαίας, 

αἱ Οἴπιοη ραΐθγ ηΙΠΙ] ρτανο ραἰετοίατ 

οὗ. ίαγρος Γγαἰγῖς οσπα 50ΓΟΤ6 παρία5. 

Ἠσο νετο ααοί εογὶρεοπίηί ἀΐοεγο ἱοηραπῃ αρί: 

ΏαΊη πα] Π(αάο ἱηΗπ]ία οδί οογΙπ, αἱ ωο παρτατυπί, 

εοπι]οἳ, γηθίοτοβ, Ιοάσγ5, αΠ]. 

ΧΧΧΙ. ΤΙοπηϊδίοσ]α5, Νεοσ]ς 15, αποπάαπα ἀῑνίίοιη, 

σαἱ σοπογπα 41 ἀῑνίίοηι 4 ῶτεης αἆ 6η νοηίδδαί, Ίου- 

(αία5 οδέ πο ασγογοί ορος Υίγο Ιπάΐρας, 5ο Ρο 5 ΥΙΓΙΠΙ 

οραπη ἱπάΙσοπίσοπα. ΟΠΠΙΠ6 Ποπηῖηί ρ]αεπ]ςδοί 14 ἀϊοίαπα, 

απσίον α Πέ ἀοδροπάσπαί ία Οἰπποπί. ΟΠΠΟΡΤΕΗΙ 



ΠΕΙΙΟΠΤΑὶ 

συνοιχίσαι τὴν θυγατέρα τῷ ἸΚίμωνι. Διόπερ ἐκ ταύ- 
της τῆς αἰτίχς ὃ Κίμων εὐπορήσας χρημάτων, ἀπελύθη 

τῆς φυλαχῆς, καὶ τοὺς καταχλείσαντας ἄρχοντας εὐθύ- 

νας χαταδίχους ἔλαθεν. 
ΧΧΧΠ. "Ὅτι τῶν Ἑλλήνων πάντων διαπρεσθευ- 

σαµένων πρὸς Γέλωνα περὶ συμμαχίας, ὅτε Ξέρξης 
διέόαινε πρὸς τὴν Εὐρώπην, τοῦ δὲ ἐπαγγειλαμένου 

συμμαχῆσαι καὶ σιταρχῆσαι, εἴ γε τὴν ἡγεμονίαν εἴτε 

τὴν κατὰ γῆν εἴτε τὴν κατὰ θἄλατταν παρέξουσιν, ᾗ 

μὲν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας φιλοδοξία τὴν συμμαχίαν πα- 

Ρεχρούετο, τὸ δὲ μέγεθος τῆς βοηθείας καὶ ο λ πολε- 
µίων φόθος προέτρεπε μεταδοῦναι τῆς δόξης τῷ Τέ- 

λωνι. 
(9) Ἡ μὲν γὰρ τῶν Περσῶν ὑπερογὴ πρὸς τὸ κρατῆ- 

σαι τῆς ἐπιθυμίας ἔχει τὰς δωρεᾶς, ἡ δὲ τυραννικὴ 
πλεονεξία καὶ τὰ μικρὰ τῶν λημμάτων οὐ παρίησιν. 

(5) Βεθαιοτάτη γὰρ τῆς σωτηρίας φύλαξ ἡ ἀπιστία. 
(8) Παϊδες μὲν οὖν ἀδικούμενοι πρὸς πατέρας κατα- 

φεύγουσι, πόλεις δὲ πρὸς τοὺς ἀποικίσαντας δήμους. 

(6) Ὅτι τυράννου πλεονεξία τοῖς μὲν ὑπάργουσιν οὐκ. 
ἀρχκεῖται, τῶν δὲ ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖ, πληροῦται δὲ 
οὐδέποτε. 

(6) Τοὺς δὲ κατὰ τῆς δυναστείας αὐτοῦ πεφυχκότας 
ἔχων καιρὸν οὐκ ἐάσει δύναμιν λαβεϊν. 

ΧΧΧΠΙ. Ἐκείνων γὰρ τῶν ἀνδρῶν ἐστε ἀπόγονοι 
οἳ τὰς αὑτῶν ἀρετὰς μετὰ τὸν θάνατον ἀθανάτους τῇ 

δόξη καταλελοίπασι. ---- (5) ῬἙὸ γὰρ ἔπαθλον τῆς συµ-- 
µαχίας οὐκ ἀργύριον αἰτεῖ, οὗ πολλάκις δεν ἔστι 
καταφρονοῦντα χαὶ τὸν φαυλότατον ἰδιώτην πεπλου- 

τηκότα, ἀλλ᾽ ἔπαινον καὶ δόξαν, περὶ Ἶς οἵ ἀγαθοι τῶν 
ἀνθρώπων οὐκ ὀκνοῦσιν ἀποθνήσχειν' μισθὸς γάρ ἐστιν 

ἡ δόξα μείζων ἀργυρίου. --- (8) Παραλαμόάνουσι γὰρ 
οἳ Σπαρτιᾶτα!, παρὰ τῶν πατέρων οὐγ ὥσπερ οἵ λοιποὶ 

πλοῦτον, ἀλλὰ προθύµως τελευτᾶν περὶτῆς ἐλευθερίας, 
ὥςτε πάντα τὰ κατὰ τὸν βίον ἀγαθὰ δεύτερα τίθεσθαι 

τῆς δόξης. 
(4) Μὴ τῶν ξενικῶν δυνάμεων ἐπιθυμοῦντες τὰς πο- 

λιτικὰς ἀποβάλλωμεν καὶ τῶν ἀδήλων ὀρεγόμενοι τῶν 

φανερῶν μὴ χυριεύωμεν. ---- (5) Οὔ φημι καταπεπλῆ-- 

χθαι τὸ μέγεθος τῆς τῶν Περσῶν στρατιᾶς' ἀρετῃ γὰρ 

ὅ πόλεμος, οὐ πλήθει βραθεύεται. ---- (6) Παρειλήφασι 

γὰρ ὑπὸ τῶν πατέρων ζην μὲν ἑαυτοῖς, τελευτᾶν δ᾽ 
ὅταν χρεία ταῖς πατρίσιν ἐπίῃ. --- (7) Τί φοθηθῶμεν 
τὸν γρυσὸν ᾧ χεκοσμημένοι βαδίζουσον εἲς τὰς µάχας 

ὡς γυναῖκες εἰς τοὺς γάµους, ὥςτε τὸν νίκην μὴ µόνον 
ἔπαθλον ἔχειν δόξαν, ἀλλὰ καὶ πλοῦτον; οὐ φοθεῖται 

γὰρ ἡ ἀρετὴ γρυσόν, ὃν ὁ σίδηρος εἴωθεν ἄγειν αἴγμά- 

λωτον, ἀλλὰ τὴν στρατηγίαν τῶν ἡγουμένων. --- (8) 

Ἠᾶσα γὰρ δύναμις ὑπεραίρουσα τὴν συμμµετρίαν ὑφ 
ἑαυτῆς βλάπτεται τὰ πλεῖστα. Πρὶν ἢ γὰρ ἀκοῦσαι 

τὴν φάλαγγα φθάσοµεν ἡμεῖς πράξαντες ἃ βουλόμεθα. 
υ ἢ 

. 

ΠΗΡΗΙ Χ. 361 
ΟΙπΙοπ αάθρίΠς οΏ65 ϱ4Υ0ΦΓ8 ομηΐασας οςί ας πηαρ]αίταίας, 
σα] είη ορΠο]αβογαηί {αάἱσῖο ρειςεσπέας ἀαπηπαπάος ουγὰ- 
γε. 

ΧΧΧΗΠ. Ογαοῖς μηϊνογαίς Ιοσαίίοπος πηϊ({οηῇῖδιις Ῥτο 60- 
Οῑθίαία Ρ6[1 α 66ΊΟΠ6ΠΙ, απο {6προτο Χσθγχος [η ΕΥΟΡΟΠΗ 
(τα[οοῖέ, χο Ρο] αρροίίας οἱ οΙΓΑΠΙ 4ΠΠΟΠΣ: Ῥγοπηϊςϊέ, αἱ 
ἀπσσίας οἳ ἵουα απί πια αἰ(ριογοίαν. Ὑσγίη ἀποαίας 
ΔΙΩΡΙΠΙΟ α- βοοϊοίαίο ἄνασος τοίταµεβαί, 5οᾷ {απιοη αχ] 
πιαρηΠμιάο Ἠοβίαπιααθ ΠΠΙΟΓ αἱ ΠοΠοἵΘΠ Ο6]οηῖ «0Η084θ- 
το Ιπρε[]εραί. 

(2) 3 Ῥειδαγιπα οχοθίςιις απίπηης, Ῥγορίογ(παπα αποᾶ οι]- 
ΡΙάΠαβ δις εαἱς Ἱπχρογαί, ἀοη]ς αποαιαο αριπάαί; αἲ αγανῖ(ῖα 
πε ραγνα απ]άσπη ΠΊήΠογα πορ]1σίε. 
-ϐ) Εδί οπἵπα γηηϊρςίτης ςαἰη11ς οηίος ἀἰβιαρο ία. 
(4) ΕΠΗ αεοορία Ἱη]ατία αἆ ρατοπίος οοη[ασιαη{, οἴγ]ίαίος 

Ἀπίοπα αἆ ρορη]ος φπῖ θἱ0ί ογέΗΠή ἀοάθγιηί. 
(5) Ἑγταηηϊ αγανία ςαῖς ορίρα5 Πο οδί οοπίοπία, 564 

Ἀίεηα αΡροΗέ πος ΕΠΙ(ΠΑΤΗ οχρΙσία/. 

(0) Ναίπτα]ες τορηῖ φηἱ ἰοίθ6 Ργο οὐ]αία ο0εΠΦΊΟΠΟ ΠΟΠ 
5ἰποί γ]πρς οοπβνπιαν. 

ΧΧΧΠΠ. Ἰ ἨΙογπ1 οςἶς νΙτογαπα ροβίογῖ, φαἱ διιας γἱγι- 
{ε5 Ρο5ί οβίαπη Ἱππιοτία[ί σἰοτία οχογηαίας γουίς Το]Ιαι16- 
ΓΗΠΙ. --- (2) Ργ πα Ῥο]ίσαν οσϊεία[ῖ5 [ναά ροβοῖί αγζθι- 
{ππ], απ οἆ 5αρε οοη{επηπί γε] α γΠἰςαίπιο (ποηιο Ροβεθδεοτο 
γἰάσηηας» 5ο δἱϱί νι]έ Ιαπάσηι βιοΠαππα6, ου]15 σια[ία 
οριορ!! Ποπιίπος ποτ ποῃ τουιδαηέ :. ρ]οτία οΠίΠη Πηοιοσς 
ΔΓΡΕΠ{Ο Πήα]ΟΓ. οί. ---- (3) Ῥοττο α πια]ογῖρας δρα(αΠί Ίια- 
Ῥοηί Ποῃ, αἱ τοφιιῖ Ποπηίηος, ἁἰγί[ίας, 9ο ἸιογοάΙαγίαπι 
πιογΙθπά{ Ῥτο Προγίαίο αἰασγίαίοπα , ἵνα αἱ οποία Ἰα] ας γἱία» 
Ῥοπα ἱπίτα ρ]ογίαπι τοριίθη!, 

(4) Σ Οανεπάπτη εἰ πο, ἀππι ροτορτ]ηϊς οορίΐς Ἱπμίαπηις, 

ἀοπηθρίῖσας απηἠίαπιας εί πο ἱπετιία δοείαηία ΟΓ{ΟΓΙΙΠΙ 

ΡοββθβδίοΠε [παπάεπλτ. ---- (ϐ) ΝοΠ οδί, ἵπαμαπα, ΡογΠιο- 

δόεπήα Ρεγείοῖ οχετοῖέας ππαρηϊ(άο; οίοηίπα Βοἱ πα γἰηαίο, 

ΠΟΠ ἨΠΠΊΟΤΟ σογΙ(αγ. ---- (0) Παβοηί οπίπα α ρατοπίρις Ἰχέτο 

ἀπίανίαπα αἱ ςρῖ νῖναπέ, πιοπαπέατ απίσπα αδί ραίτία 14 ορια 

επ{. ---- (7) Οµ γογο ΠΠποαπηΙ5 αάΓΗΠΗ, σπο οχογηα!ἲ ἱποράσπί 

η ρυαπα, αἱ αἲ παρίῖας βοπηίπῶ» ϱη γἱοίογίρας Παιιά 8914 

Ρἰου]α Ππογοςς ουἳ{, 5ο οἱἴσπη ορο5. Ὑἱγέας ἄΠΓΙΠΑ ΠΟΠ {πιοί, 

αποά α {οιο ἀῑιοῖ 5ο]αί οαρΗίνιπα, 56ᾷ Ργιάθη{ίαπη Ιππρογα- 

{οτήπῃ. ---- (8) ΟππΠΙε οΠῖπα Ῥοίρη([ῖα πιοάπ οχοθάεης α 56 

ἱρδα ρ]ετήπηαιια Ἰ41αγ. Χαπῃ απίθ(παπῃ ρ]μαἱαηρῖ 14 Ἰηποίθ- 

οσα, ᾗγωοσσαραβίπΊα5 τισ» ἵη το(ῖς θαπί ε[ῄορτο. 



ΕΒΑΑΜΕΝΤΑ ΡΕΡΙΡ ΙΝΟΕΒΤΗΙ:. 

1. (Ῥιοάον. Ὑ, 6.) Τὸ τελευταῖον πολλαῖς γενεαῖς 
{ 3 ων. 3 ν/ λ ο» ὃν σα 5] ον 
ὕστερον ἐκ τῆς Ἰταλίας τὸ τῶν Σικελῶν ἔθνος πανδη- 
μεὶ περαιωθὲν εἰς τὴν Σικελίαν τὴν ὑπὸ τῶν Σικανῶν 
2 ν / / ην ον ο τε ο 
ἐκλειφθεῖσαν χώραν χατῴχησαν. Ἀεὶ δὲ τῇ πλεονε- 

ξία προθαινόντων τῶν Σικελῶν, καὶ τὴν ὅμορον πορ- 
θούντων, ἐγένοντο πόλεμοι πλεονάχις αὐτοῖς πρὸς τοὺς 

Σικανούς, ἕως συνθήκας ποιησάµενοι συμφώνους ὅρους 

ἔθεντο τῆς χώρας" περὶ ὧν τὰ χατὰ µέρος ἐν τοῖς οἰχείοις 

Ἰβόνοις ἀναγράψομεν. 

Π. (Εαρίαϊμ. αἆ Ο. 1 ρ. 1896, 55. εἰ ϱ, Ρ. 

1909. 326.) Διόδωρος μέντοι διαφορὰν τούτων οἶδεν ἐν 
οἷς λέγει, Σικανῶν καὶ Σικελῶν. 

8 ο / 

(5) Διόδωρος δέ 
ου ρν / 6 η 9 

που των οξκατων βιθλίων ειπων 

/ ντ λῶ λ σι 
περι τε «“Ιιχελων χαι Σικανῶν διαφορὰν οἶδεν, ὡς καὶ 

προεῤῥέθη Σικελοῦ καὶ Σικανοὺ. 

ΠΙ. (Τσει7. αἲ ΤγεορΏν. ν. 717.) Διόδωρος δὲ ὁ 
Σιχελὸς καὶ ὁ Ὀππιανὺς τὴν Νεάπολιν ὑφ᾽ Ἡρακλέους 

χτισθΏναί φασι. 

ΤΥ. (Καάοσία Ρ. 522 εἰ Τζεἱ7. αἆ ΤΥεορΗΥ. Υ. 

955.) Καὶ τὸ Παλλάδιον δὲ τῆς Ἀθηνᾶς τοιοῦτον ἦν, 

τρίπηχυ, ξύλινον, ἐξ οὐρανοῦ καταπεσόν, ὥς φασιν, ἐν 

Πεσινοῦντι τῆς Φρυγίας, ὅθεν ὃ Διόδωρος καὶ Δίων 
τὸν τόπον χληθῆναί φασιν ἀπὸ τοῦ πολλοὺς ἐκεῖ πεσεῖν 

ἐν τῇ συμόολῇ τοῦ πολέμου, πότε διὰ τὴν ἁρπαγὴν 

Γανυμήδους ἐμάχοντο Ἑάνταλος ὁ ἐραστὴς Γανυμήδους 

καὶ Ἴλιος (λος) ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ. 
Υ. (Ειδίαϊη. αἆ 04. Α. Ρ. 1990.) Καὶ Διόδωρος 

ἄχραν τινὰ τῶν λλπεων κορυφὴν τοῦ σύμπαντος ὄρους 

δ2χοῦσαν, οὐρανοῦ ῥάχιν ἱστορεῖ παρὰ τῶν ἐγγωρίων 

καλεῖσθαι. (6οπέ. Τζεί7. Ἐχερ. ΤΙ. Ρ. 10. 19.) 
ΥΙ. (Επαργίας Εσο]. Ηἰςι. Τ, 20, Ρ. 276. 2ἱ.) 

Εἰ δέ τφ περισπούδαστον ταύτας εἰδέναι, ἱστόρηται 
περιέργως Ἀτράθωνι τῷ γεωγράφῳ, Φλέγοντί τε καὶ 
Διοδώρῳ τῷ ἐκ Σικελίας κτλ. (Ἑχ Ρίτα. 16. Ρ.7560. 
601]. 1ο. Μαϊαϊα ρ. 832 5α., εο]]σὶ Πεοί ροποπάα 
λαο ο.δε ροςί [. ΥΤ, 0. Ὑν ρ. 9141.) 

Ι. Ῥο5ί πηλη]ία5 ἀοπίαιιο φίαίος ΒΙοπ]ογαΙῃ Ρθ6ῃς, οχ Πα[ία 

ο Τὰ [απ ]]5. ηϊγοιςῖς ἵη βἱοΙΙαΠ] {Γαηβ6Γθβδα, τοἨοίαπα α 

ἰέαπϊς αστΙπα οὐοαρανίε. Οπῖ ἆππα οαρ]αίαίο ρ]α5 αοφ- 

τοηςί δη ρίηάο αἆ Πίαιίογα σναρδαπί{θς, ΠΠΙΠΠΙΟΤΗΠΙ 8Ρτος 

Ρορι]απαἩ, Ῥο]ία 561ΡΟΠΙΙΠΘΤΟ ο πι θίσαπῖς σογιιηί; ἄοπος 

πηίο. {αάσθγΙπα «οΠδδης ορτίο5 αστογΙπι ηπος »ἰίαίμοτο. 

ΑίΦΠϊ ραγΠο]αγαὴ ἨοΓ ΠΠ} ΟΠΙΠΠΕΠΙΟΥΑΠΘΠΘΠΙ αἆ 5118 ΤΘΡΘΓ- 

ΥαΠΙΗ5 {6ηΊρογα. 

ΤΙ. Ὠϊοάσνγας, πΏὶ ἆσ Ἡς ἀῑσῖί, ἀῑκαπσιέ Πίο ΦίζπΠος 
οἱ ΒΙ6Π1Ο5. ΄ 

(9) Ρϊοάσνας ἵῃπ ποάαπι ΠῬγογπα 5ΠΟΓΙΠΙ ἀσσθπῃ ἆ6 βἱ6ι]- 

15 οἱ Φ]6αΠί5 Ἰοσσίας. ἀἱδοΊπιοῃ πονῖί αἱ 5ρτα ἀῑχίπιας, 

Βἰοιῖ οἱ β]σαη. 

ΠΠ. Ῥϊοάστας δίοπ]α5 οἱ Ορρίαπας ἹοαροΙη αΡ Ἠεγοι]α 

οοπάΠίαπη Γπ155ο ἀῑοιπί. 

ΙΥ. Ρααάιππι Μπεινα απ οαΡΙίογαπῃ οκ Πσπο ογαί ϱἶ- 

Π]ΠΙασΓΙΠΑ, αποά 6619 ἀθίαρδαπη ἀἰουπί Ῥοβδϊπιπίθ Ἱη ΡΗΤΥ- 

οἷα, ΠΠά6 (56. ἃ πεσεῖν) Ρϊοᾶογιις αἱ Ώϊο απο ΙΥΏΕΠΙ ΠΟΠΊΘΗ 

ἁοσορῖς56 ἀῑοιηί. ΝΙπίγαπα Ππαρηα ΠοιπΙΠ Πα οορία. Πρί οαο]- 

αῑξ ἵπ ΡΜ εοηβ]εία, αἴιο (6Ππροτα Ρτορίθγ ταρίιπι 8ΗΥ- 

πηθά15, Ταπία]ας, απηαδίας (απγπιρᾶί5, οοπίνα Πάπα, Πας 

[υαίγθιη , ἀἰπηϊσαν. 

Υ. Ῥιοάστας ΑΙρίαΠά αποἀἁαπι ργοπιοπ{ίοΓΙαΠ}, απος 51Π]- 

ΠΊΠΠΙ {οἱίας5 ΠΙΟΠΙΙ5 6ΔΟΠΠΊΘΠ 6556 γἰάδίατ, εσ] ἀθιδπα αἲ 

Ἰπαϊσοπίς γοσαγί {αά1δ. 

ΥΙ. 95ἱ οἱ Ἰας (άἱοῖί εο]οπίας οχ ἀγωοίᾶ ΑπἰΙοσμίαπι 

Ογοπηίο παίδδας) οοσποςοσηάϊ ορί οπάΙαπα, αοοηγαίς ἆθ ς - 

τοα]εγαη{ ΘίγαΡο Ρεορταρ]ας, Ρη]ερον εί Ρἰοάοτης 5Ιου]ας. 



σος άο, 408.) 

ΡΙΒΛΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΗ. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ ἑνδέκατη τῶν Διοδώρου βίθλων, 

α’. Περὶ τῆς Ξέρξον διαθάσεως εἰς τὴν Εὐρώπην. 

ὃ β’. Περὶ τῆς µάχης τῆς ἐν Θερμοπύλαις. 
γ. αι τῆς Ξέρξου ναυμαχίας πρὸς τοὺς ἝἛλληνας,” 

ο- Ὡς Θεμιστοχκλέ νς καταστρατηγήσαντος τὸν Ξέρξην κατε" 

ναυμάχησαν οἱ Ἕλληνες τοὺς βαρύάρους περὶ Σαλαμῖνα. 

ε’. Ὡς Ξέρξης Μαρδόνιον στρατηγὸν ἀπολιπὼν μετὰ μέρους 
10 τῆς δυνάμεως, ἀπῆρεν εἰς τὴν ᾽Ασίαν. 

- Ὡς Καρχηδόνιοι µεγάλαις δυνάµεσιν ἐστράτευσαν εἰς τὴν 
Σικελίαν. 

ζ’. Ὡς Γέλων καταστρατηγ ἦσας τοὺς βαρθάρους, τοὺς μὲν αὐ- 
τῶν κἀτέκοψε , τοὺς ὃ᾽ ἐζώγρησεν. 

16 Ἡ΄. Ὡς Γέλων , δεηθέντων Καρχηδονίων, χρήματα πραξάµενος 
συνεχώρησεν αὐτοῖς τὴν εἰρήνην. 

6’. Κρίσις τῶν ἀριστενσάντων Ἑλλήνων ἐν τῷ πολέμῳ. 
Μ. Μάχη τῶν Ἑλλήνων πρὸς Μαρδόνιον καὶ Ἰ]έρσας περὶ 

Ἠλαταιὰς καὶ νίκη τῶν Ελλήνων. 

90 τα’. Πόλεμος Ῥωμαίοις πρὸς Αἰκολανοὺς καὶ τοὺς τὸ Τοῦσχλον 
κατοικοῦντας. 

ι6’. Περὶ τῆς κατασχενῆς τοῦ Πειραιέως ὑπὸ Θεμιστοκλέους. 
(γ΄. Περὶ τῆς ἀποσταλείσης βοηθείας Κνυμαίοις ὑφ᾽ Ἱέρωνος 

τοῦ βασιλέως. 
5ὔ ιδ’. Περὶ τοῦ γενομένον πολέμου Ταραντίνοις πρὸς Ἰάπυγας. 

τε’. Ὡς θρασυδαῖος ὁ Θήρωνος μὲν υἱός, τύραννος δὲ Άκρα- 
γαντίνων, ἠττηθεὶς ὑπὸ Σνυρακονσίων ἀπέόαλε τὴν ὄννα- 
στείαν. 

ς’. Ὡς θεμιστοχλῆς φυγὼν πρὸς Ξέρξην καὶ κατηγορηθεὶς 

30 θανάτου ἠλευθερώθη. 
ιζ’. Ὡς ᾿Αθηναῖοι τὰς 
ο τοσᾶν, 

[η -. Ὡς οἱ αὐτοὶ πρὸς Κύπρῳ Πέρσας χατεναυµάχησαν καὶ 
ἐνίκησαν ἐπ᾽ Ἐθρυμέδοντος, Είμωνος ἡγουμένον.] 

3ὅ ιθ’. Περὶ τοῦ γενομένον σεισμοῦ περὶ τὴν Λακωνικήν. 
κ’. Περὶ τῆς ἀποστάσεως τῶν Μεσσηνίων καὶ τῶν εἱλώτων 

ἀπὸ Λακεδαιμονίων. 
κα. Ἑις Αργεῖοι Μυχκήνας κατασχάψαντες ἀοίχητον ἐποίησαν 

τὴν πόλιν. 
40 κό’. Ὡς τὴν 

κατὰ τὴν ᾽Ασίαν Ἑλληνίδας πόλεις 

” 
ἀπὸ Γέλωνος βασιλείαν χατέλυσαν οἱ Σνραχού- 

ου Ῥολοφονηθέντος, Αρταξέρξης ἐθασίλενσεν. 

ἀπ ζοστάσεως τῶν Αἰγυπτίων ἆ ἀπὸ Περσῶν. 

Ἴσ Σνραχκούσαις. 
ς Αθηνα οι Αἰγινήτας καὶ Κορινθίους κατεπολέμησαν. 

κ. Ὡς Φωκεῖς πρὸς Δωριεῖς ἐπολέμησαν. 

κη.. Ὡς Μνρωνίδης ὁ ὁ ᾽Αθηναῖος ὀλίγοις στρατιώταις Βοιωτοὺς 

πολλαπλασίους ὄντας ἐνέκησεν. 

κθ’. Περὶ τῆς Τολμίδον σ στρατείας εἰς Κεφαλληνίαν- 
δολ. Περὶ τοῦ γενοµένον πολέμου κατὰ τὴν Σικελίαν 

καὶ Λιλνυδαίοις. 

λα’. Περὶ τοῦ νομοβετηθέντος ἐν Συρακούσαις πεταλισμοῦ. 
λ6’. Ἐτρατεία Περικλέους εἰς Πελοπόννησον. 

λΥ’. Στρατεία Συρακονσίων εἰς Τυῤῥηνίαν. 
35 λδ’. Περὶ τῶν ἐν Σικελία Ηαλικῶν ὀνομαζομένων. 

λε’. Περὶ τῆς Δευχκετίου ἥττης καὶ τῆς περὶ αὐτὸν παραδόξου 

σωτηρίας. 

πγεσταίοις 

σττπν () ϱ) ϱ) ρον-------- 

1. Ἡ μὲν οὖν πρὸ ταύτης δί6 ῤλος, της ὅλης συντάξεως 

10 οὖσα δεκάτη , τὸ τέλος ἔι πε τῶν πράξεων εἰς τὸν προη- 

γούμενον ἐνιαυτὸν τῆς Ξέρξου διχθάσεως εἰς τὴν Εὐ- 

ρώπην καὶ εἰς τὰς γενοµένας δηµηγορίας ἐν τῇ κοιν 

ΡΙΟΡΟΠΟΕ. Τ. 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟΌΙΙ ΠΡ. ΧΙ, 3 

Η1ΡΕΝ ΠΝΡΕΟΙΜΙΙ5. 

Πο ᾗπ πωπάοσῖπιο Ι)ἰοζογί Πἱῶγο οὐ η{{Ποη{(. 

1. 9ο Χογαῖς ἵπ Εποραπι ορροᾶ{ἶοπο. 
5. Ρο ριφια αἲ ΤΠοΥΠιοΡΗ/{α.. 
8. Αο παυαἰὲ Χογαῖς Ῥγω[ίο σι (σγωοίς. 
4. ΟΙ αὑιφιῖαγὶ Ίιοπιἰκίος[{ς δίγα(ο(/οπιαίο οἶγεα δα[αηίοηι 
6ο βαγύαγος ια παυα[ὲ ροζ φαγίπί. 

δ. Όί λεγαεδ, γοἰἰέίο Μαγαογιζο ἐπιρεγαίογό οπήι ραγίο οορία- 
Φα, τι σα 76Ο ΕΝ1ί5 8. 

6. σι σαι είδος ες} οἱ ὑπιός σορὲζς δὲο ία Ὀπυαςο- 
Ρζιί. ν 

7. σεῖοιι αγίο παλ ζαγί Βαγύαγος οἴγοιπιυοπίος Λαγίΐηι σ0Ίι- 
οἷάζέ, ραγτίπι υἶσον σαρῇ{, 

Β. αα ΄παύπια ρεζιιαγιπι οἱ α ϱαγίπαφἱμίοησίδιις οπαοία, 
Ῥασσπι ρείε (101 ΠΠ σολιζσα{4. 

ϱ. «ιιαζοι ἄε 6ο, «φιζ μγισοϊα γι πι Ὀο[ῖο οΡΕ γε 
21411. 

10. Βιφπα επι Μαγαοπίο οἱ Ρογεῖς αἲ Ρἰαίώας, 
ὤγωζογιώ. 

ΗΠ. Ρείηπι Ποπιαπογιπη οι Τφιζοο[ἷς οἱ Τιβοι(α κ. 

οἱ οἰοίογία 

12. Ὠοε Βίγώεο Τ]ιοπιϊίοε[ῖ οβογα οοπδίγοίο. 
19. 16 αιιωἰ{[115, «ιιῶ του Πἰσγο Οιὐπιώΐς δμρεάζίαυ ἰ{. 

14. ὨΏε Ταγοπ/ύποτγιπι οιἶπι Παρυφίθιι ὑο]]ο. 
15. σι ΤηγαδγάΦις5, Ίιογοπῖ Πές, 4 {ΦοΠ{Ππογιίι ἴη- 

γα201115, α δΥγασιΙδἱ5 Ργαζίο υἱσίιι ϱγὐιοἱμα {πι απιῖδε- 
ή. 

16. σι Τιοπιϊκίοείες αἲ Χογασπι Γιφέοις οαρί {1 Γιαἰοἰὲ 
ετσι ζιι ευακογ[{. 

17. ΟΜΟΠιοΠοΟ «4ἱΠεπιίσγδες «γώσας ι 4δία ουζίαίος {ἱθογία[ἐ 
φοδζ {ιο γζγιή. 

Π18. Ὁί Πάοπι αά (πηγη πιαυαΠὶ ῥγα[ίο Ῥογεας Γιαυογίπί 
υἱουγΠπίφιο αἲ ΕΙΙΥΥΗΙΕΔΟΠίοηι ἆιιου 6ὔπποπισ.] 

19. {ο ίεγγῶ πιοίιε, φιῖ Γιασολίαπι αΠία{. 
20. ὢο ρεγαιιθ[{ίοιο Μεςςοπιίογιίι οἱ Ποϊοίιηι οοπίγα ]ιαζο- 

σα ηιΟΙ{ΟΝ. 

21. σέ Μγεριώ αὐ που οποΐκω αἲ υαδζίαίοπι γοζαοίῶ 
ο ο, 

Πί εφ α «οίοπο οοη[Ρηια {τι υασιβαπέ αὐο[ο- 
κ 
35. Όί Χονπὲ βΕΥ ἐπδίάίαν οδίγιηοαίο 4γίαπεγοος ἐπ ἑπιρογόο 

διιζὀδδοτΟ(. 
94. ο {φηρίίογυπι α Ρονςίς Πε[οοίίολιο, 

95. ο 5ο Πίοπο δή γασικίς ογία. 

90. Οί ηἰπείώ οί (ογπ{]ιὲ αὖ «4{λοπισγικίὖιις οῦο][(ἱ, 

27. Ὁί Β/]ιουρηςδες αἄνετδας {λογος θεἰίιηπι φεβεογίπ/. 

28. ὕί {η γοπιίάσς 4 Ι]ιοπίειδὶς επἰφιιῖς πα ζΠέηι οὐρὲς Ώαυ- 

108, 1ηπΕγΟ οπο διρογίογος, ἀουίσσγί{. 

99. ο Το[πιίάω πι (ερ)ιαΠἰοπίαπι οπρος{{ἶοιο. 

50. Ὁι Εφορία πι Πω νῶἷς πι δἱοἰδία ΦοΙ/ἱφογαγί. 

81. ο Ίεφο ρεία]ἰσηιί δήγασιδὶ ρογγοφαία. 
3». ο Ρογίσ]5 ἴπι Ρεϊοροπποδιήι Τγγιρ{ίοπο. 

98. ο 5Η ΓαΕΙδΠΙΟΡΙΠΙ πι Πγηγίαπι οπρε/ἶοπο. 

δ4. Ὠο Ρα[ίοίς (οπές, (πιο ΔἰσιΠὲ ἑέα Πιο πεζή. 

ὃδ..  υἱοίι Ποιιζο(ζν πιγαὐΠὲ φποάαπι Γαίο υἰίαπι οὐ] - 
δογτα γή. 

ο .νθθο--.---- 

1. Ῥτοχίπιιας απίο Ἠάπο ΠΏ6Υ, 1π {οἱ ΠΗδίογία) ποδίτα» 60Γ- 

Ρου6 ἀθοΙπ5, επα ἄππο, απὶ ργοχῖπιο Χουχῖα ἵπ ΈτοραΠι 

(υαΠΦΙΓΗΠΙ οἱ οοΠοΙθΗΘ» ΙΠ οοπηπαΠί Ον :ΟΟΥΗΠΙ οοηγοπία αἆ 
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Ἶί 

(ος ες 

νλη 

τ9 σπ 

80 

980 

40 

4θ 

364 ΔΙΟΔΩΟΡΟΥ ΤΟΥ 

ο ο.) Β ” / - 1/ 

συνόδῳ τῶν “Ἑλλήνων ἐν ΙΚορίνθῳ περὶ τῆς 1 έλωνος 
αγ. 

συμμαχίας τοῖς Ὀλλησιν. 

της ἱστορίας στο ς ἀρξόμεθα μὲν ἀπὸ τας 

2ᾳ3 / ολ Δ αι 

Εν ταύτη δὲ τὸ συνεχές 

Ἔερξου στρατείας ἐπὶ τοὺς Ἓλληνας, καταλήξομεν ὃ δὲ 

ἐπὶ τὸν προη πο ἐνιαυτὸν τΏς Ἀθηναίων στρατείας 

ἐπὶ Κύπρον, ἠγουμένου Κίµωνος. (5) Ἐπ΄ ἄρχοντος 

γὰρ Ἀθήνησι Καλλιάδου Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπά- 

τους Σπόριον ἱΚάσσιον καὶ Πρόχκλον Οὐεργίνιον Τρίκο- 

στον, γη δὲ Ηλείοις ᾿Ὀλυμπιὰς 

πρὸς ταῖς ἑθδομήκοντα, χαθ᾽ ἣν ἐνίκα στάδιον Ἀστύλος 

χαὶ παρ᾽ πέμπτη 

Επὶ δὲ τούτων Ξέ ἕης ὃ βασιλεὺς ἑστρά- 

(5) 

Μαρδόνιος ὃ Πέρσης ἀνεψιὸς μὲ ν χαὶ κηδεστὴς Ἡν 

Ξμέρξου, διὰ δὲ σύνεσιν καὶ ἀνδρείαν μάλιστα θαυμα-- 

ζόμενος παρὰ τοις Πέρσαις. 0ὗτος µετέωρος ὢν τῷ 

Φρονήµατι καὶ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζων, ἐπεθύμει μεγά- 

Διόπερ ἔπεισε 

Ἀνραχόσιος. 

τευσεν ἐπὶ τὴν Ἰλλάδα διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν. 

λων δυνάμεων ἀφηγήσασθαι, τὸν 

Ἑέρξην αταδουλήσασθᾶι τοὺς Ἓλληνας, ἀεὶ πολεµι- 

κῶς ἔχοντας πρὸς τοὺς Πέρσας. (4) ὍὉ δὲ 
Δ ο ο / 

πεισθεὶς αὐτῷ, χαὶ ρυλομενος πάντας τοὺς 

Ξέρξης 
Ἓλληνας 

- / ο. ον (ς / Δ Σ ο ο 

ἀναστάτους ποιῆσαι, διεπρεσθεύσατο πρὸς Καρχηδο- 
/ Ν άν 

νίους περὶ κοινοπραγίας, καὶ συνέθετο πρὸς αὐτοὺς 

Ἑλλάδα κατοικοῦντας 
νλ 

Ἕλληνας στρατεύειν, Καργηδονίους ὲ 

/ ον Δ ο) λ νι 
ὥςτε αὐτὸν μὲν ἐπὶ τοὺς τὴν 

τοῖς αὖτοις 

Ἰῤόνοις μεγάλας παρπσκευάσασθαι δυνάμεις, χαὶ χα- 

ταπολεμῆσαι τῶν Ἑλλήνων τοὺς περὶ Σιχκελίαν καὶ 

Ἰταλίαν οἰκοῦντας. (6) Ἀκολούθως οὖν ταῖς συνθήχαις 
- / Ν ο. / 3 / 

Καργηδόνιοι μὲν πλῆθος χρημάτων ἀθροίσαντες μιισθο- 
οσο ω / Δ ο η 

φόρους συνηγον ἔχ τε τῆς [ταλίας καὶ Λιγυστιχκῆς, ἔτι 
ολ ον / ν λε / λ ολ / 2 οω Ν 

δὲ Παλατίας καὶ Ἱθηρίας, πρὸς δὲ τούτοις ἐχ τῆς Άι- 
ο 7 / δύῃε ἁπάσης καὶ τῆς ΚΚαργηδόνος κατέγραφον πολιτι- 

λ ο / ΔΝ ὴ 

χὰς δυνάμεις" τέλος δὲ τριετῃ χρόνον περι τὰς παρα- 
/ ο Δ ι λ νλ 

σχευὰς ἀσχοληθέντες ἤθροισαν (πεζῶν } μὲν ὑπὲρ τὰς 
ο / 

τριάκοντα μυριάδας, ναὺς δὲ διαχοσίας. 

11. 
ον / ο / [ά / / εν 

χηδονίων σπουδήν, ὑπερεθάλετο πάσαις ταῖς παρα- 

σκευαῖςτοσοῦτον ὅσον χαὶ τῷ πλήθειτῶν ἐθνῶν ὑπερεῖχε 

Καρχηδονίων. 

Ὁ δὲ Ξέρξης ἁμιλλώμενος πρὸς τὸν τῶν Καρ- 

ιό ο) . αρ [ Ν οο 

Ηρξατο δὲ ναυπηγεῖσθαι κατὰ πᾶσαν 
λ / λ ας ο) οι ελ ον ο) 

τὴν παραθαλάττιον τὴν ὑπ αὐτὸν ταττοµένην, Αἴγυ- 
/ Δ ΄ λ / λ ολ / 7 

πτὀν τεχκαὶ ᾠοινίκην καὶ Κύπρον, πρὸς δὲ τούτοις Κιλι- 
/ Ὑ ον / ΔΝ 

χίαν καὶ Παμφυλίαν καὶ Πισιδικήν, ἔτι δε Λυχίαν καὶ 
7 / λ λ Σε. 

Καρίαν καὶ Μυσίαν καὶ Τρῳάδα χαὶ τὰς ἐφ Ἰλλλης- 
/ / Αν / ς / 

πόντῳπόλεις καὶ τὸν Βιθυνίαν καὶ τὸν Πόντον. 'Ὁμοίως 
ν΄ Τ7 .ω / / 

δὲ τοις Καρχηδονίοις τριετῃ χρόνον παρασκευασαµενος; 
/ κο / ο / λ 

χατεσχεύασε ναῦς μαχρὰς πλείους τῶν χιλίων καὶ δια- 
σώ ο ὶ ΔΝ ο» 

κοσίων. (5) Συνεθάλετο δὲ αὐτῷ καὶ ὅ πατὴρ Δαρεῖος, 
ο. ο Δ / /΄ 

πρὸ τῆς τελευτῆς παρασχευὰς πεποιηµένος μεγάλων 
τς πρ λ / 

δυνάμεων’ καὶ γὰρ ἐχεῖνος ἠττημένος ὑπὸ Αθηναίων ἐν 
οο 9 οω / 

Μαραθῶνι, Δάτιδος ἡγουμένου, γαλεπῶς διέχειτο πρὸς 
5 κ Ν μα λ /᾿ 

τοὺς νενικηχότας ου Ἀλλὰ Δαρεῖος μὲν µέλ- 

λων ἤδη διαθαίν πὶ τοὺς “Ε ταν νας εσολαδή δη 

τελευτήσας: ὅ δὲ Ξέρξης δια τε τὴν τοῦ πατρὸς ἐπιθο- 
ονίου συμ.θουλίαν, καθότι προεί-- λὴν καὶ τὴν τοῦ Μαρ 

διέγνω πολευ, τοῖς Ἓλλησιν. {8} Ὡς ρηται, 

ΣΗΚΕΛΙΟΩ ΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΛ. (403, 404.) 

Οον παπι, ἆο αἀδοϊδοσπάο ἵπ Ώο] 5οοἱσίαίοπα ἄ6ἱοπα, Ἠα- 

Ρίία5, απἰοσσάΙ{, ὀοηό]αδΗ5 δςί. ΤΠ ού, αἱ αα: ἵη ρογρείιιᾶ 

ΥΘΓΗΠΗ σοδ{αγΙΠη 86116 6οηβδο( ΠΠ {1 αἴίοχαιμα5, 8Ρ. οχρος]- 

{ἴοπο Χουχίς ἵηπ Οτω6ίΔΠΙ οχοτάἴσπλαν, οἱ οΙΠΙ 4Ἠπο, 1 

ΑΠΠΙΟΠΙΘΗΦΙΙΠΙ οχροθΙΙοπαεπα ἵπ ΟΥΡΥΙΠΙ, ἆποο Ο6ΠΠοΟΠο, 

Ρῶορςςίΐ, ἀαβίπεπηιις. (2) Αίμοηϊς οπῖπι αγόµοπίο Οα]Παᾶο, 

εοηςι]ο5 Βοπηαπὶ οΓδαγαη{ 5ρ. 088 οἱ Ῥνουίαπα ΥΠβι- 

παπα ἘγιόοδίΙΠη. Αοΐᾶ ίππο αριά Ἐ]σευς οδί δορίπαροδίτηα 

απἰηία ΟΙγΠηρία5, απα δίαἀίο νίοί ΑΡίγΙας βγτασιδαπς. 

Ηαο Ισίέαγ ἴοπιρεςίαίο Χογχκος ΡΕ6ΥΡάΤΙΙΠΙ τοχ ἵΠπ οΓῶ6ο5 Ρε]- 

(9) Μαγ- 

ἀοπίας Ῥουδα 5ουιῖπα5 ουαί Χθγχί οἱ αβτΠίς, 1 δάηπια αρα 

Πιο, 

δαρ]ηίαίο αι]ηχί οἱ οίαί]ς γίροτο Ἱππριαίδας, ἵηπ ΠΙᾶΡΗΣ5 

111 ΠΙογΙ{, ἰάηΐο Ἠαπο Ρτορίες οαΠδαπη ασσἰά1τ, 

Ρογρας οῦ γιά επίίαπι οἱ {ονΗ(πάἴπθιη απηΙταμρηθ. 

ΙΠΙρΕΙΊΗΠ1 εορίᾶς αρρείεραί. Χοεγχί Ργορίθτοα ομοίου ογαί οἱ 

8Ι1480Υ, αἱ 6γῶςο5δ, ποπαϊπἰ Ρεγδίεο 6ΟΠΠΡΟΓ Ιη[α5ίο5, ἀεβε[- 

Ιαγα οηίοηἀσθγαί. (4) Τ5ίΠ 5επίαη ατα ΠΠα5αἀἁπείας, απππῃ, 

απἰάα]ά ἀγαοογάπη ο55εί,, Ἱπίεγπθοίοπε ἀε]ετο οοηςΗΕμ1ςδθί, 

αά σατηιασϊηίαηδος ἆθ το οοπηπηπ/{εγ σεγεηάα Ἱεραίος πηϊςξ: 

αἴσιο Ἱία ο Πα 1Πἱς οοηνοαηίέ, αἱ 1ρ56 ατοροῖα Ἰπορ]ας Ἰπναάς- 

τί; σαγιαρίπίεηςες πιαρηἰ5οοάθπα {εΠηρονε οορΙἱ5 οοπ{γας{1β 

άνῶςο05, απ βίαια εἱ Πίααπα {εηπθτοπί, Βε]ο οΡΡΓΙΠΙΘ- 

ποηί. (6) Οα{μασίπίσηδος 6/σο, ρτοιί «ΟΠΥΘΠΘΤΑΓ, Πᾶρη8 

ρεουπίατπη γἱ οο]]θεία, εροπαϊανίος ος Παἰία οί Παρυτία, 

θα]ία οἵαπη αἱ 1ωθγία οοπάασαΠΕΣ οκ οπιυί ργαίθτθα ΤΙΡΥ8 

οί Οατιμασίηαο Ίρεα ἀειοσία Ἰαβθιίο, οἴνῖῆες εορῖας εοηςοτῖ- 

Ῥυπί. Ταπάεπι (ποπηΙΠΙη ἴηπ αρραταία οσεαρα[ῖ οχοΓοΙαπα 

οο6ρονθ αἆ {νεσθηία ΠοΓΙΠΠΙΗ π]ϊ]]]α εί πάγος ἀπορηΐας. 

Π. Χοιχθαβ, 6η σα ναριπ]θηςίαπα 5{πάϊο οργίαης, οπιηῖ 

Ρο]1ἱσαγ Πα ΓΘΓΙΗ αρραταία {απίο οο5 Ἱπ[γα 56 γα αῖέ, ᾳπαη{ο 

πια]ΟΓ] σοπ{ῖαπῃ Ἱπιροτίο 5αρεγαβαί. ΊἈΝαγες 6/50 ΡΑΥ ΟΠΠΠ6Β 

υρίατθ οτας ἱπιροτίο 51ο αράίας, Ἐδγρίαπα, Ῥμωπίσεη 

Ογρτπη, ΟἨσοίαπα, ΡαπαργΙίαπη, ϊφίάίαπα, Ἠγοίαπα, 08: 

τίαπι, ΜΥδίατη, Ττοπάθπη, α1φ6ς5 ΗεΙΙεροπίί Βιγπίαπιαπε εί 

Ῥοπίμπη, οχδίγθγθ εωρίέ. Εί ρεγ ἐερηϊ «ρα ἵμπι, αἱ σαἴ- 

(μασίπίεηςες, ἴπ αρρανταία οεοιρα(α5, παγος Ίοηρας 5αρΓᾶ 

πι] ἀποσπίας εοπιραταν{{. (2) Δά αοά Ρατθη5 4ποφπθ Ὦ8- 

πας 1ρ8ί αὐαπιοηίο ΓΗ, απ 1η π]αρηᾶς αρραναίαπα εορίᾶ5 

απία ΠΙΟΓΊΘΠΙ {ουσγαί. 15 οπίπ, Ἱοραίο Ρα[άε, αἲ Ματαί]ιο- 

Πσπῃ αἲ Αἰἰιοπίοηρί μας γἱσία5, πίδηδπα οἱ Ιοςίϊ]θπη Υο{οτῖ- 

Ός απίπηαπι πανεραξ. 96ἆ Ιαπ1]απῃ 1π γα οἶαίη ΓΓαἨδΙίαΓΗ5 

πηοι{α ἱπίογοσρίας ΠΗ{. Χειχος ασια οἱ ραἰτῖς Ἱπουρίο εί 

δὲ Μανάομίϊ Ἰουίαία, αασᾶ ἀῑσίαπη ο5έ, οχοϊίαµας αγ σῖς Ρ6ἱΠΠΗ 
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ο / /{ .. 

αὐτῷ πάντα τὰ πρὸς τὴν στρατείαν Ἠτοίμαστο, τοῖς 
- 3 λ ο” 3 αν 

μὲν ναυάρχοις παρήγγειλεν ἀθροίζειν τὰς ναὺς εἰς Κύ- 

µην καὶ Φώκαιαν, αὐτὸς δ᾽ ἐξ ἁπασῶν τῶν σατραπειῶν 
λ / κω 

συναγαγὼν τὰς πεζικὰς καὶ ἵππικὰς δυνάμεις, προἲγεν 
ῶ ο νο ε ο. ο ΕΛ το 3 - 27 
ἐκ τῶν Σούσων' ὡς ὃ) ἦχεν εἰς Σάρδεις, κήρυκας ἐξέ- 

3 χο. «Ε}}/3 ο µ Ἡ ον διοΚ τν 
πεμψεν εἲς τὴν Ἑλλάδα, προςτάξας εἰς πάσας τὰς 

/᾿ ”/ λ λ αλ) 3 ο ἳ Δ νά 

πόλεις ἴέναι καὶ τοὺς Ἓλληνας αἰτειν ὕδωρ καὶ γην. 
αμ) ολ λ . (8) Τὴν δὲ στρατιὰν διελόμενος, ἐξαπέστειλε τοὺς ἵκα- 

λ σα 4 Δ τε. / ον / ολ Δ 

νοὺς ζεῦξαι μὲν τὸν "Ἑλλήςποντον, διασκάψαι δὲ τὸν 

η ὰ τὸν αὐχένα τῆς Χεῤῥονή ἅμα μὲν ταῖ Άθω κατὰ τὸν αὐχένα τῆς Χεῤῥονήσου, ἅμα μὲ ς 
- ο / ’ 

δυνάµεσιν ἀσφαλῃ καὶ σύντομον τὴν διέξοδον ποιούμε- 
Ι 

νος, ἅμα δὲ τῷ µεγέθει τῶν ἔργων ἐλπίζων προχατα-- 
ση Δ Ν. / 

πλήξασθαι τοὺς ἝἛλληνας, Οἵ μὲν οὖν πεμφθέντες 
ο / Μ λ ) 

ἐπὶ τὴν κατασχευὴν τῶν ἔργων ταγέως ἤνυον διὰ τὴν 
ο / ὃν σε. 

πολυχειρίαν τῶν ἐργαζρμένων. (5) Οἱ ὃ Ἕλληνες 
ο. κο ο / ”-/ 

πυθόµενοι τὸ μέγεθος τῆς τῶν Περσῶν δυνάµεως, ἐξέ- 
λ 

πεµψαν εἷς Θετταλίαν µυρίους ὁπλίτας τοὺς χαταλη-- 

ψΨομένους τὰς ἐπὶ τὰ Τέμπη παρόδους' ἡγεῖτο δὲ τῶν 
. 

μὲν Λακεδαιμονίων ὐαΐνετος, τῶν δὲ Ἀθηναίων Θε- 
ω λ / ο. Π 

μιστοχλῆς, 0Οὗτοι δὲ πρὸς τὰς πόλεις πρεσθευτὰς 
λ ἀποστείλαντες ἠξίουν ἀποστέλλειν στρατιώτας τοὺς 

ο λ 

κοινη φυλάξοντας τὰς παρόδους" ἔσπευδον γὰρ ἁπάσας 

τὰς Ἑλληνίδας πόλεις περιλαθεῖν ταῖς προφυλακαῖς καὶ 
Δ λ Λ. / / 

κοινοποιήσασθαι τὸν πρὸς τοὺς Πέρσας πὀλεμον. (6) 

Ἐπεὶ δὲ τῶν Θετταλῶν καὶ τῶν ἄλλων "Ἑλλήνων τῶν 
» {8 Ὕν [ὰ ΄ σαν 

πλησιογώρων ταῖς παρόὀδοις .. οἳ πλείους ύδωρ 
ο κ. / 3 ” ν --/ 5 

τε καὶ γῆν τοῖς ἀφιγμένοις ἀγγέλοις ἀπὸ Ξέρξου, ἀπο- 
- λ ρω λ γνόντες τὴν ἐπὶ τὰ Τέμπη φυλακήν ἐπανῆλθον εἲς τὴν 

οἰκείαν. 
πάμιεὃ / Δ 3 

ΙΠ. Χρήσιμον δὲ διορίσαι τῶν Ἑλλήνων τοὺς τὰ 
φαρ τμ .] /Ν 

τῶν βαρθάρων ἑλομένους, ἵνα τυγγάνοντες ὀνείδους 
3 » Ν / Ἀ 

ἀποτρέπωσι ταῖς βλασφημίαις τοὺς προδότας ἂν γενο- 
ο ο 3 θω Ν 3 

µένους τῆς κοινῆς ἐλευθερίας. (5) Αἰνιᾶνες μὲν οὖν 
κ. Δ Δ ΄ 

καὶ Δόλοπες καὶ Μηλιεῖς καὶ Πεῤῥαιθοὶ καὶ Μάγνητες 
Γη ιῤ / ο 

μετὰ τῶν βαρθάρων ἐτάχθησαν, ἔτι παρούσης τῆς ἐν 
- / ο ολ 3 χ ο) ο λ Β Δ 

τοῖς Τέμπεσι φυλακῆς' Ἀχαιοὶ δὲ Φθιῶται καὶ Λοκροὶ 
/ 

καὶ Οετταλοὶ καὶ Βοιωτοὶ οἵ πλείους, τούτων ἀπελθόν-- 
/ 

των, ἀπέχλιναν πρὸς τοὺς βαρθάρους. (8) Οἵ δ᾽ ἐν 
ν τω ο ας / ν 

Ἰσθμῷ συνεδρεύοντες τῶν Ἑλλήνων ἐψηφίσαντο τοὺς 
ω σ ᾽ ω 

μὲν ἐθελοντὶ τῶν Ἑλλήνων ἑλομένους τὰ Περσῶν δεκα- 
-. . . ο. .) / Δ 

τεῦσαι τοῖς ἠεοῖς, ἐπὰν τῷ πολέμῳ κρατήσωσι, πρὸς δὲ 
3 νν τοὺς τὴν ἡσυχίαν ἔχοντας ἐκπέμ.ψαι πρέσδεις τοὺς πα-- 

ῥακαλέσοντας συναγωνίζεσθαι περὶ τῆς κοινῆς ἐλευθε- 
τ : / Δ κο. 

ρίας. (4) Ὃν οἱ μὲν εἵλοντο ἠνησίως τὴν συμμαγίαν, 
-. / / ο.” 3”Δ/ 

οἱ δὲ παρΏγου ἐφ᾽ ἵκανὸν χρόνον, ἀντεγόμενοι τῆς ἰδίας 
ο Δ .- . 

μόνον ἀσφαλείας καὶ καραδοχοῦντες τὸ τοῦ πολέμου 

τέλος" ᾿Αργεῖοι δὲ πρέσθεις ἀποστείλαντες εἲς τὸ κοινὸν 
. / 2 

συνέδριον ἐπηγγέλλοντο συμµαγήσειν, ἐ 

(6) Οἷς οἱ 
λ / - μ |. -- 

ιεσάφησαν, εἰ μὲν δεινότερον ἡγοῦνται τὸ στρα 

. τι τῆς ἡγεμονίας συγχωρήσωσιν. 

- 2 
ον 

κ 

ο... ᾱ 2 3 μα 
7ευν λλληνα 3 δεσπότην βάρβαρον, ὀρθῶς αὐτοὺς 
ειν 

ται 7 ς / ΜΥ / ο 3, αν 
Ελλήνων ἡγεμονίαν, ἄξια ταύτης δεῖν ἔφασαν αὐτοὺς 

ὶς 
: 3 ορ ῥ αν 

ἠσυχίαν, εἰ δὲ φιλοτιμοῦνται λαθεῖν τὴν τῶν 
. υ ᾿ 

/ ” - Π 5» 3 ο) 

πεπραγότας ἐπιζητεῖν τὴν τηλικαύτην δόξαν, μετὰ δὲ 

ΡΙΟΡΟΗΙ 5ΙΟὈΙ1 115. ΧΙ. 9650 

ἵπ[εινο ἀοσγογ[έ. (0) Οµηπίρας ουσο αἆ οχροά[Ιοποπα Ίαπι 
ραγα 115, παγἵαπα ρΥα [οσο (ἶς πιαπάαξ, αἱ αἆ ΟΓπάΤΗ οἱ ΒΙΟ ΔΠΗ 
ΠΑΥΕΡ 60ΡαΠΜ.. 15ο Ὑοτο, οχ οπιηῖρ5 πάίσαο ρτονἱηςῖῖφ 
Ροφίαία οἱ εη]{αία οοηίτασίο, ο 8ιςΐς {Πάσ Πιογῖί. δἱ- 
πλπ]ας ῥατ468 {ηρνορδς ϱΗ{, ῥγᾶεομος ἵῃπ Ον ΟἶάΠ ο η Π] 

πηαμζα[1ς πηΗ{, αἱ ἵησα]ας 4πᾶβα πο ατῃος αἀθαῦί ο ΙΦΠΙΘΠ] 

{ουγαπη(ιο α Οναοῖς ἀοροδοσηί. (4) Ραν{ο πάς οχοτοα, 

ρανίοιη , Ύ1σ αἲ Ππησοπά σα ροπίο Ἠο]]οςροηίπήη, ρανίθηι, 

απ αἆ ρογ[οάἱοπά η ΑΤΠΟΠ ΠΙοΠίθηα ἵπ ΟἨογβομοςί ἱ5έμηο 

δι/πόσνος, οηλΗΕ18ς ἔππα αἲ (πέπι οκογοῖρας οἱ πάπη Ῥεα. 

ΥΙΡΘΙΠΑΙΙΏΙ ρα Γ6{ (ΓΑΗΡΙέάΠὰ, πω αἱ ορθγΙπα πασηΠπᾶίπο, 

ργουί βρογαραί, ἀγα:005 ροτίοιτο[αθογοί.. Λά Ίος 6υσο 6χ- 

Ροάἱοπά μη πηςςί, απο ΡΙαΙαιάγΙΠ ορθγα. ΙΠΑΠΙΙΠΙ ο0η- 

Ιαπεί οναπί, Ῥγονί ορι5 οομ/[οσσγα. (5) Αί αγωο, απαπίαΒ 

ἵπ 5ο Ῥογε οορίας ἀποριοπί, οοσηίίο,, ἀοοίος παῖ]]ο ἵπ Τ]μος- 
δααπη αθηλα(ος οχρθάλαηέ, απο (Γαηςίίαπη α Τομηρε οσσι- 
ρου. Ῥυν απἴοηι ΠαζσδαμιοπίογαΠΙ. {ππα οταί Ἐπωηοίης, 
Αιοπίουδίαπ Γηοπηἱρίοε]ος. ΗΙ ρου ]οσαίος α 5ἱπσι]ῖς οἳ γ]- 

(αΠρις ροδιπ]απί, αἱ ἀο]οσίαία παΠ Πα ΠΙΚΠΗΠΙ, αι εοπι- 

πημηϊ αάῑας ργαδίάϊο ποαπέατ, παπί, Οπποίας οηίπι 

ατα πτρος Ἰῖο ργοσαβαπᾶϊ ποροίίο Ἱπαρ]ίσατο {οςίίπα- 

Ἰαπί, αἱ οοπηΠαηῖ δἱο ορογα βοΓαΠα οπΠά Ῥογςῖς σΟΓΟΓΘΙΗΓ. 
(6) Αί αιτία ]4π1 ο Τ]ιθεκα[{ς αίδᾳιο Ογααἶς, φιἱ (Γαηβίίαβ 

Ἠ]ος αοσο]οραηί, ΡΙουίᾳιο {ογγαπα εί αΠ1ΔΠὰ Ρτο[ος(19 α Χοτχο 

ηπη 1 οχ]ἠριοιαηί, ἀεδροταία αἆ Τοπιρο ῥτορηβηα[ίσηα, 

ἀοπΊΙΠι γορτοςδί δυηί. 

ἩΠ. Πο γοτο ορογ ο8ί ρνείῖαπι γούσηςογο ἄγα:ς08, φιὶ 

Ῥατρανῖς 5656 ἀαά[απχογιηέ, αἲ, ἆππι ]αςίῖς 1ρ5ί ποϊααίας 
οοπν]ς[ῖς, αἰίος α οοπηημηῖ5 ργοά[ίοπο Ἰρογίαῖς ἱπ[απηία 

δια ἀσίειγοσηί. (9) Αλπίαμες ἰσίίαχ οἱ Ώο]ορος οἱ ΜαΙίθηςος 

οἱ Ρενηιῶρί αο Μαρηείες Ρανρανίς πάμαρδους , οὐ 1ρ5ο {επηρο- 
το, 410 αά λαο ρ’ΩΦΙάΠΠη ἀτῶΕΟΥΙΠΙ αἆ Τοπιρο αχ αρα μα!; 

ΑΟμΩΟΙ νονο ΡΗΗΜοίΩ , Πουγἱ οἱ Τ]οδδα]ί Πιαχιπα(ο Β6ο- 

{ΟΥΗΠΗ Ρα15 Ροβί ο] 15 ἀἴδοθδδιαπῃ αἆ Βατ ρατο8 ἀθίοσσγιμηέ. (3) 

ανιοοί 1ο ἵπ ριβ]ίεο αἆ ΤΠ οοπγοπία ἀθοτογογιηέ, 

ουδ, απῖ 5δροηίο ῬοαβδατΗπι απιρ]αχί Πἱςςεηί φοοϊοίαίοιη, 

415, Ῥοἱἱο {αμοῖίαι οοη[οείο, ἀαεϊπιαπάος 6950. Αά αος 

νοιο, ἃ Ώ6]ίο αά λαο 4πΙεδΟΡΠΙΕ5, ΠΙΗ Ἱεραίος ρἰασυ]έ, αἱ 

αἆ Ρ6Ι ΗΠΑ Ρο οοπαπηαηῖ ομληίαπα Ηὐοτίαία οομ]ηποῖῖς ορίριις 

σρτοµά σπα. 1ος εχἰοτίατοπίαν. (4) Οπογάπα απ εἰπορτῖς 

απτης αά οοἱσίαίοια Ἠοἱ1 5ο οοπ]απχοτυπί : αἰ ἵπ δαΐῑς 

ΙἸοησΗπη {οΠρΙΙ5 Τοπ 5Ι5ροηάσβαΠ{, 4ο 5. (απίΙΙΗ Ίπέο]ιι- 

ηἰπίο 5ο) 1ο οἱ Ρο]! οχίίανα ργαδίοἱσηίο. Τατ Αιρὶνί, 

πη]ςςῖς α Ρο ΙΓ 6οΠΥοΠ{αΠα Ἱοραί[15, 5οοϊθίαίοια α Ίου 

Ῥοαα ορ οαπέ, ἳ ραῖ5 αΠασα ἱππρονί η ορηοροτο- 

(αγ. (9) Οπῖρας δοµαία5 Παπάς τοδροπά1, 5ἱ σιαν]ς ᾱ- 

οσγθη{ 548 Πππρογαίοτο στωέο μαἰΠίατθ , παπά βαγΏατο 40” 

πΙΙΠΟ. δοινίτο, τουίο ϱ ατηιίς 5ἱΡῖ Ίος {οππροιαιθς 8ἱΗ 

ππρονίαπη αγ ΕΟΓΙΠΠ α[Γοσίατοπί, Ἱία αἲ θἱοΓἵαπα Ἰαπο πα δρί- 

γαΠά1Πά 65ο, πα τος οο ἀἴρηας ῥνίας ρογογοηί. Τοδί μορο 

Εμ] 
η] 
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ταῦτα τῶν παρὰ Ξέρῖ ξου πρε έσέεων ἐπιόντωντην Ἑλλάδα! «παπα Ἱεραίί Χθιχίς α4ΠαΠά. θἱ {ΘΥΓΠΙ θχρείαοηίες αα/ώμια 
ι «/ 

και γ γῆν χαὶ ὕδωρ αἰτούντ ρ αἱ πόλει ς απ σαι διὰ τῶν 

ἀποχρίσεων. ἀπεδείχνυντο τὴν περὶ τῆς κοινης ἐλευθε-- 
} -/ ολ 

ρίας σπουδήν. ) Ἔερεης δε 
ὃν 

ποντον εζεῦχθαι χαὶ τὸ 

ὡς ἐπύθετο τὸν Ἑλλής- 

Ἄθω διεσκάφθαι, προ]γεν ἐκ 
-- λ / ’ 

τῶν Σάρδεων ἐφ ἐφ' Ἓ Ἰληκπόντν την πορείαν ποιουµε- 
ο ὃ λ ο / ΑΔ : ο / 

νος' ὡς δὲ ἦχεν εἰς Ἄθυδαν, διὰ τοῦ ζεύγματος τὴν δύ- 

ναµιν διήγαγεν εἲς τὴν Εὖ ὑρώπην. [ου βευόμενος δὲ διὰ 

τῆς Θράχης πολλοὺς προςελαμ.ῥάνετο στρατιώτας χαὶ 

ον Θρᾳκῶν καὶ τῶν ὁμόρων τούτοις Ἑλλήνων. () 
Ὡς δ᾽ χεν εἲς τὸν «ὀνομαζόμενον Δορίσχον, ἐνταῦθα 

ο σος τὸ ναυτιχόν, ὥστε ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις 
3 [εῇ / 3 ο» λα / ον Ν λ 

εἰς ἕνα τόπον ἀθροισθηναι. ᾿Εποιήσατο δὲ και τον 
9 ο» ο μ σω 

ἐξετασμὸν τῆς στρατιᾶς ἁπάσης"' ἠριθμήθησαν ἂξ τῆς πε- 
ω / ο ο .ν 

Ὥῆς δυνάµεως μυριάδες πλείους τῶν ὀγδοήκοντα" νΤες 
ον ας -- - / 

δὲ σύµπασαι μ.αχκραὶ πλείους τῶν γιλίων καὶ διακοσίων, 
. / / Δ Ὑ λ 

χαὶ τούτων Ἑλληνίδες τριαχκόσιαι καὶ εἴχοσι τὰ μὲν 
/ .ω 2 ου / νά {ετιχ / 

πληρώματα τῶν ἄνδρῶν παρεχοµένων τῶν Ἑλλήνων, 
-ο / οω Δ λ 

τὰ δὲ σκάφη τοῦ βασιλέως χορηγοῦντος' αἵ δὲ λοιπαὶ 
οω «ό ο” Δ ΄ / 

πᾶσαι βαρθαρικαὶ χατηριθμοῦντο: καὶ τούτον Αἰγύ- 
/ / / λ ψ, 

πτιοι μὲν διακοσίας παρέσχοντο, Φοίνικες δὲ τριαχοσίας, 
μ / 

Κως: ὃ δὲ ὀγδοήκοντα, Παάμφυλοι δὲ τετταράχοντα, 
λ ο ΔΝ ο / γα Δ 3 α / 

χαὶ Λύχιοι τὰς ἴσας, πρὸς δὲ τούτοις Κἂρες μὲν ὀγδοή- 
(8) Γῶν 

ας «ο ν ο - / 
δὲ Ἑλλήνων ἔπεμψαν Δωριεῖς μὲν οἱ προς τῇ Καρία 
χατοικοὺῦν 

”/ αἱ ς Δ Ν / 

χούντα, Κύπριοι δὲ ἕκατὸν καὶ πεντήχοντα. 

ἀ « ὃν λ αγ. / 

τες μετὰ Ῥοδίων καὶ Κῴων τετταράχοντα, 
3 λ λ Τ/ Δ σὼ / / .. μ.ἳ 

[ωνες δὲ μετὰ Χίων καὶ Σαμίων ἑκατόν, Αἰολεῖς δὲ 
λ 

ιετὰ Λ αθί ων καὶ Γενεδίων τετ µ ε ταράκοντα» Ἑλληκπόν- 

τιοι δὲ ὀγδοήκοντα σὺν τοῖς περὶ τὸν Πόντον κατοιχοῦ- 

σι, νησιῶται δὲ πεντήκοντα᾽ τὰς γὰρ νήσους τὰς ἐντὸς 

Κυανέων καὶ Τριοπίου καὶ Σουνίου προςηγµένος ἦν ὁ 

βασιλεύς. (9) Τριήρεις μὲν οὖν τοσαῦται τὸ πλῖθος 

ὑπῆρχον, ἵππαγωγοὶ δν ὀχταχόσιαι πεντήχοντα, αἱ δὲ 
7 

ριακουτορον τ βιςγίλιαι. 
Δ Δ Δ / 

Ξετασμὸν τῶν δυνάμεων διέτριθε περι τον Δορίσχον. 
ο» ᾽ / ολ . 

1Υ. Τοῖς δὲ συνέδροις τῶν Ἑλλήνων, ἐπειδὴ πλησίον 
5 ο. / 
εἶναι προσαπη ας αἳ τῶν Ἡς οῶν δυνάμεις, 

73 λ λ / 
ἔδοξε ταχέως ἀποστέλλειν τὴν μὲν ναυτικὴν δύναμιν 
3 

ε πὶ τὸ Ἂρτει τεμίσιον τῆς Ευδοΐας, εὔθετον ὅρῶσι τὸν τό-- 

πον τοῦτον πρὸς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολεμίων, εἰς δὲ 

ον Θερμοτόλας τοὺς ἴκανοὺς ὁπλίτας, προχαταληψο- 

ους τὰς ἐν τοῖς στενοις 
Ἡ 

΄ 5 
προ οαν ἵε! 

παρόδους χαὶ χωλύσοντας 

ν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα τοὺς βαρθάρους. Ἔνσπευ- 

τοὺς τὰ τῶν Ἑλλήνων προελοµένους ἐντὸς πε- 

ριλαθεῖν καὶ εν εἰς τὸ δυνα τὸν τοὺς συμ. “μάχους. (9) 

/ 
δαιικόνιος. τῶν. δὲ εἰς θερμοπύλας ο. Λεω- 

τῶν Ἐπαρεα δν βασιλεύς, µέγα φρονῶν ἐπ᾽ 
ολ αν γ ος νὰ τη ος / 
ἀνδρεία καὶ στρατηγίᾳ. Οὗτος δὲ λαθὼν τὸν ἐξουσίαν 

/ -” 

ἐπήγγειλε γιλίοις μόνον ἐπὶ τὴν στρατείαν ἀκολουθεῖν 
-ω ο. λ 3 / 

αὐτῷ. (5) Τῶν δὲ ἐφόρων. λε 
υ 

- 

τελῶς ἄγει πρὸς ων ην δύναμιν, χαὶ τρ κκαττν 

/ ς αν / 

εγόντων ὥς ὀλίγους παν- 

ος παραλαμθάνει», εἶπε πρὸς αὐτοὺς ἐν ἀποῤῥήη 

τοις ὅτι πρὸς μὲν τὸ χωλῦσαι τοὺς βαρθάρους διελθεῖν 

Ρογγαάθτομί, ἁγίίαίας απἱγθγςο» Ἱία τεεροπάβναηί, αἱ, αααηίο 

Πβαγίαίείη οΟΠΊΠΠΙΠΘΠΙ 5{Πα1ο οοπιρ]εσίετοπίατ, αραπάς ἆο- 

πηοΠΡΙΤατοη{. (6) Χογχας Υετο, αρῖ ΗεΠεξδροπί{υ!ῃ ]4ή1 ΡοΠίθ 

ςίγα{Π1 6556 αοζοθρῖί Ρογ[οΡΞΙΠΙάΠ6 ΑίΠοΠ, εἀμοίο βαγά]- 

Ρας οχογο ία, αἆ Παεμαξδρουέπη Ιέαυ ΙΠς1{, αππΠιααε ΑΡΥ- 

όππα νοηἱςδεε, Ρ6Γ ΡοηΠίΘεη ουρίας ἵπ Ἐπίοραπ ἱταδηχ]έ, 

Ῥππα ρου Τ]γασίαπη ἀπσθης 6ΟΠΙΡΙΗΤΟΣ α Τμγασῖρας οἱ βπῖ(]- 

πηῖς ατωσίς πηλίος αςδτηςί. (7) παπιαιπε ἵπ Ίοοσπι, οαῖ 

Ώοτί56ο ΠΟΠΙΕΠ, ρθ!γεΠ{ίαπ γα, 411Π1 613856Π1, πα! 1η υπο 

|. 1ο6ο αί]αδαπο τοβατ οχοτοίία5 οοπ)αποίΊΠΙ Ἠαβθγοί, αἴσθ- 

βἰτιί. αί 

πμπηθγαία 5Π{ Τη ἴθγγοςα οκοτοίέα Ῥιαξαπαπα οµησεηία 

101 (οίαπα ἆποαπο εχογοπι ΓΘΟΘΡΗΒΕΤΕ ρ]ασι]]Σ 

πη]]]α, παν ΙΙΠΙ Υ6γοΟ 1οησαΤΗΠΑ ΦΙΠηΤηΣ οχοθδα]{ ηλῖ]]ο ἀποσιι- 

ἴα5, ἱπίοι αιας {/εσοεηίος αἱ νἰρίη{ἵ ἄταος» ογαη{, τεῦθ ΠαΥθ5 

απἰάθια δαρρεαϊίαπίε, δε 6γορεῖ5 τειηίροπι. Ἐθ]ίαα οΗηιίθς 

ῥατραγῶ. Ἠαταπι ἀποεηίας Ἐργρῆϊ 

Ἱηδίγαχειαπί, 

» ἱτερεηίας ΡΠωμῖοες 

Οἱ16ες οοἰοσἰπία, ΡαπιριγΗϊ απαἀταρίπία, 

{οάεπηα ιο Τιγεῦ; 6.165 Ροἵγο οσίορῖηία, αἱ ΟΥρνγῇ ορηίτπι 

εἰ απἰπαπασίηία» (8) οκ Ογασῖς νεγο Ώοτες, απ ]αχία 08- 

τίαΠΙ Ἱαβ[ίαη{, ππα οὐ ΒΠοςῖς οἱ Οοἵς, πιῖδετο αηαάτᾶ- 

βἰπία, Ίοπε6ς επι ΟµΙἱ5 οἱ βαπηΐς εεηίαπα, ο]εδ ο!πι Τ6- 

αμίῖς οί Ταεποαςς απαἀταθίηία, Ἠε[εξρουΗ οσοβίπία ουιη 

ᾖς, ααῖ Ῥοπίαπα αοολαπίς ἱηδι]απὶ απἰπαπαθίηία., Τηςα]ας 

οΠΙΠΙ 9ΠΊΠ65. απο Ἱπίτα Ογ8ηο6ᾶς οἱ Τγιορίαπα ΒΗπίπιααο 

οοπ/{Ἱποπίή, τεχ 5ἱρὶ αἀ]απχογαί. (9) Ταπίας οσο ΓΕ {τ]- 

Ῥγοίαι ας οοἱηρεπία αιπαπασίηία 

οναπί οσαἱ5 Υγαμαπαίς αοὐοπηπηοάαία., οἱ ἰπβιηία τοπῖς ἵηδ- 

{ασ ἴθν πη]]α, Αίας Ἱία Χ ειχες γεσθηδἑεπάο εκεγοίζα αριιά 

Ῥοιῖδεπα οἑοαραίας εναί. 

ΤΟΠ ΠΠΠΙΘΓΙΡ. 

ΤΝ. ἄπΟΟΓΙΠΙ Υθ6το 5εηα({] ἵη οοπη 115. αρί τοπαπ{{αίαπι 

(α1ε Ῥογδαγαπι εορία» αἀγεπίατο, ἰᾶβδεπ αἆ Αγίοηησιισα 

Έπραα Πμσο οχρεάἰη ρ]ασπ{, αποά Ιοοππα απο αἆ οεοιΓ- 

εαπάαπῃ ιοδίΐρας ΙάοπαιΠῃ ε5ςε γἰάθγθη{; αγηιαίογΙΠΏ (ποΠαθ 

Ρο] ατα μη 1 αἆ ΤΙΟΤΠΙΟΡΥΙ85, απιοά αἆ οἑζπραπάιιπα Τη 

(οπαῖρας Π]]ς ααῑίας οἱ αγοοπά πι αΏ ἵἹπστοξξα Οτα:οἵς Βατ- 

Ῥαγος5 ΙάοπθιΙη 65866ί. ἈΝαπι ος, απ ἀταοοΓΙπι ρατί65 

εοππογαπίας, Ἰπίγα Ῥγῶδίαία οοπιρ]εο εί 5αα{επῃ 5οοἴογΙτη 

Ρο νίῖρας (αονί ργορεταβαπ{. (9) 01α55ἱ5 απἱγθγε ργ{6- 

οἵας οταί Ειτγρίαᾶας Τασεᾶαηοπ]α5, πςεῖς γετο αἆ ΤΠεΥ- 

ΠποΡγ]α5 Τοοηίόας, δραγαίαγαπα Τέκ, Ργεταί, γἰς οϐ {ου- 

(Μα ἀἴποπα οἱ ἱπαρογαπά1 5οΠ]εγίαπη οχεθ]δΙ Πα σογθης αΠΙΠΙΙΠΗ. 

Το Ἱπιρογίαπα αἀθρία5, πηΙ]]α {απίαπι πά Ἰαπο 5ο οχρεάΙο- 

πθιη 5οα αἱ {1μοί. (9) Ερ]ιοΓῖς Υογο αἀπιοπεπΗ ρα, εχΙβιι8ὶ 

Ππἰηϊς αἄνοιδις (απίας οορίας ππαπαπα ἀμοῖ, ῬΙατέδαο αί 

αβειπιοτεί ἱππρεγαπβῖρας, 5οογείο γοδροπά1έ, αἲ ρτομίρεη- 

θ σπα αΙάσπη αἳ ἵηστθδδα ΒαΓβαΙΟΒ, ΡΕΙΡΒΙΙΟΟ5, αἆ ΤΕΠΙ 
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τὰς. παρόδους ὀλίγοι, πρὸς μέντοι γε τὴν πρᾶξιν ἐφ᾽ Ἶν 
πορεύονται νῦν πολλοί. (4 , Αἰνιγματωδῶς δὲ καὶ ἆσα- 
φῶς τῆς ἀποκρίσεως Ὑενομένης, ἐπηρώτησαν αὐτὸν εἰ 
πρὸς εὖ πο τινα πρᾶξιν αὐτοὺς ἄγειν διανοεῖται. Άπε- 

ὄ κρίθη. δὲ ὅτι τῷ λόγῳ μὲν ἐπὶ τὴν “φυλακὴν ἄ ἄγει τῶν 

παρόδων, τῷ δὲ ἔργῳ περὶ τῆς χοινῆς ἐλευθερίας ἀπο- 
θανουμένους: ὥστε ἐὰν μὲν οἱ χίλιοι πορευθῶσι», ἐ ἐπι- 
φανεστε έραν. ἔσεσθαι τὴν Σ Σπάρτην τούτων τελευτησάν-- 
των" ἐὰν δὲ πανδημεὶ στρατεύσωσι Λακεδαιμόνιοι, 

παντελῶς ἀπολεῖσθαι τὴν Λακεδαίμονα οὐδένα γὰρ 

αὐτῶν τολμήσειν φεύγει», ἵνα τύχη σωτηρίας. 6) 

Τῶν μὲν οὖν Λακεδαιμονίων ἦσαν χίλιοι, χαὶ σὺν αὖ- 

τοῖς ο τριακόσιοι, τῶν ὃδ) ἄλλων Ἑλλήνων 

τῶν ἅμ. αὐτοῖς συνεκπεµφθέντων ἐπὶ τὰς Θερμοπύλας 
0] μὲν οὖν Λεωνίδης μετὰ ο ονκι, τλίων 

(9 ) Λοκροὶ δὲ οἱ πλη- 

10 

1ῦ τριςῄέλιοι. 

προῇ Ίεν ἐπὶ τὰς Θερμοπύλας. 

σίον τῶν παρόδων κατοικοῦντες ἐδεδώκεσαν ν μὲν γην καὶ 

ὕδωρ τοῖς Πέρσαις, κατεπηγγελμένοι δ᾽ ἦσαν προχα- 

ταλήψεσθαι τὰς παρόδους' ὡς δ' ἐπύθοντο τὸν Λεωνίδην 

Ἴχειν εἷς Θερμοπύλας, µετενόησαν καὶ μετέθεντο πρὸς 

τοὺς Ἓλληνας. (1) κον δὲ εἰς τὰς Θερμοπύλας καὶ 

Λοχροὶ χίλιοι καὶ Μηλιέων τοσοῦτοι καὶ Φωχέων οὐ 

πολὺ λειπόμενοι τῶν χιλίων, ὁμοίως δὲ καὶ Θηδαίων 

Απὸ τῆς ἑτέρας μερίδος ' ὡς τετρακόσιοι’ διεφέροντο Ὑὰρ 

οἳ τὰς Θήόας κατοικοῦντες πρὸς ἀλλήλους περι τῆς 

πρὸς τοὺς Πέρσας συμμαχίας. Οἱ μὲν οὖν μετὰ Λεω- 

νίδου συντ αχθξντες Ἕλληνες τοσοῦτοι τὸν ἀριθμὸν 

ὄντες διέτριθον περὶ τὰς Θερμοπύλας, ἀναμένοντες τὴν 

τῶν . παρουσίαν. 

υ. Ύ. Ξέρξης δὲ μοκὰ τὸν ἐξετασμὸν. τῶν δυνάµεων 

προῦγεν εὐθὺς μετὰ παντὸς τοῦ στρατεύματος, χαὶ μέ- 

χρι μὲν Ἀκάνθου πόλεως τῇ πεζῃ ακο στίς πορε ευομένῃ 

συμπαρέπλει πᾶς ὃ στόλος, ἐκεῖθεν δὲ χατὰ τὸν διορυ-- 

χθέντα τόπον διεκοµίσθησαν εἰς τὴν οἑτέραν θάλαττοαν 

36 συντόμως καὶ ἀσφαλῶς. (9) Ὡς δ) Ίκεν ἐπὶ τὸν Μη- 

λιαχὸν κόλπον, ἐπύθετο τοὺς πολεμίους προχατειλη φέναι 

Διόπερ ἐνταῦθα προκαναλαθὼν τὴν 

πέμψατο τοὺς ἀπὸ μπω Εὐρώπης συμμά- 

η 

26 

τὰς παρόδους. 

δύναμιν, μετε 

Χους, οὐ πολὺ Ἐποντας τῶν εἴκοσι μυριάδων" ὥστε 

40 ἔχειν αὐτὸν τοὺς σύμπαντας οὐχ ἐλάττους τῶν ἑκατὸν 

μυριάδων χωρὶς τῆς ναυτικῆς δυνάμεως. 9) δε 

σύμπας δελος τῶν τε ἐν ταῖς μαχραῖς ναυσὶν ὄντων 

καὶ τῶν τὸν ἀγορὰν } καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν χομι-- 

ζόντων οὐκ ἐλάττων ἦν τῶν προειρημένων' ὥστε μ.ηδὲν 

45 θαυμαστὺν εἶναι τὸ λεγόμενον ὑπὲρ τοῦ πλήθους τῶν 

Φισὶ γὰρ τοὺς ἀενάους 

ἐπιλιπεῖν, τὰ 
ὑπὸ Ξέρξου ον 

ποταμοὺς ὃ διὰ τὴν τοῦ πλήθους συνέχειαν 

δὲ πελάγη τοῖς τῶν νεῶν ἱστίοις χατ ακαλωφθῆν αι. 

Μέγισται | μὲν οὖν δυνάμεις τῶν εἷς στορικὴν μνήμην 

-/ 

ιτ] ο ο ως. αἱ μετὰ Ξέρξου ο ῇ παραδ ἔδον- 
Ἀ . 

4) Τῶν ὃ δὲ Περ σῶν κατεστοατοπεδευκότων πο ται. στρ 
--/ 3 / 3 . 

τὸν Σπερχειὸν ποταμόν, ὅ μὲν Ξέρξης ἀπεστε τλεν τας 
η µ ο-. λους εἰς τὰς Θερμοπύλας τοὺς ἅμα [μέν] κατασχεψο 

.) ο 

μένους τίν ον λιάνοιαν σι περι του πρὸς αὐτὸν πολέ- ἔγου 
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γαι, 4παΠ1 ρα [οσίυΏὰ θαΗ{, δα{ πωυ]ίος απο]. (4) Βοαδροη- 

ΒΙΠ1 Ίου {αι απηρήσια οἱ οηἰσηπα({ πο αὐκὶμηί]ο απ άπη ας- 
ὀθρίδεοηί, τοραπί, πια αἆ Ίου αφιος ποσοβπηα. ΠΙ[]έσιη 

4πορνο οοπςΕ αν. Ομἱρις Π]α, νοιβο απἰάσηι ἴθπιις αἲ 

ομρίοάΙομά η αά[ας., το Ίρρα Υθτο αἆ οΡβοίοΠάιτΠι ΡΤ0 6ΟΠΙ- 

πηπηῖ Προγίαίο ππονίοπι, οἱ οΗΙ Πα ΠηΙ]]6 ΒΘΟΙΠΙ γοδροπάσεί. 

Ργοβοϊδοπη{ας, ΠοΥΗν 646 Ππη]ίο Ἰαγίογθίη Γ0γ6 ΒΡαΤίΑΙΗ : 

δἵη πίγοιδα οχἰνογίί οἴγίία», Τ,οθάσΠΟΠΘΙΙ (ης ἵπ- 

{ογΠΠΤαΠΑ, 4ΗΠ1 ΠΘΠΙΟ ΠΠογάπη ἑποηᾶα. ςα)Η{ἱς οπ 158. [υσογο 

ἀαθί, (6) ΤαοεςιποπΙογάπα Ιρίέαν πο, οἱ ο1Πῃ Πΐς 5Ρ4Γ- 

(8ηῖ (γουρηί1, εί 6ογΙΠΙ απὶ οχ. οείοτα Τά σΟΡΙΠΙ οοἱσίαίο 

Ῥη] 15 εχρεάἰΜοηίς ραγιῖαῖρος οιαμέ, (πία πηἰΠία Πα ΠΊσγαΏα- 

[αν. ΟπΠὰ Ἠ]5 απα [που πήρα Ἠοοπ]άας αά ΤΙΘΤΙΠΟΡΥΙα5 

ἴτο οοη{οπάΠ. (6) Ἰπίοθα Τιουυὶ Ῥτορο αἁ[ίας Παβίαηίος 

ἄ(πᾶπη οἱ {ευγαπη Ρεγαῖς (γαάἱἀοιαηί, οοεαρα(Ητος 86 σαοφιο 

πάς ρο]οΙ.  Αί(ππάπι 46 αἀνοπία Ποοπίᾶς, ο οἰαιδίγα 

Ό]α οορπογΙβεεηέ, βοηίοπ[ία τονοσπία, ἵη ραγίος γῶσΟΥΙΠΙ 

(παηδθυηί. (7) ΜΠΙα Ισίίαν Του οἱ (οἰάσιη Μαιίοησος οἱ 

ΡΙιοσεΠΣΙΙΠΙ ΠΟΠ ΠηΠ]{ο ραιιοίογεδ 414Π1 πη]]]α, αὖ ΤΙΓΙΠΟ- 

Ῥγ]α5. ΥΕΠετο; έπη οχ αἰίεα ΤΙΕΡΑΠΟΤΗΙΗ [ασ Ηἱοπο αἲ αὐα- 

ἀπηροηίος : παπα Τμεραπί ἆο Ῥόγεαγαπα φοοϊθίαίο ἀἴγοιςα 

Ιηί6Υ 5ο δοηΗοβαΠ{έ.  Ἠσρο Πίαφις πηΠΠξαΠΗ ΦΗΠΊΠΙά οδί, αί 

Πεοπίάα ἀπος ἵπ ΤΠθΓπιοργ]!5, αἆ οχαρίθμᾶ πι Ῥογςα γι] 

αἀγοηίαπα, οοηβισσα{1 κα ὐςΗίογαΠέ, 

Υ.. Χθγχκθ απίθα, γεοθηςίίο οορίατΙΠὶ. ΠΠΠηΘίΟ, 61111 

πηἴγογςο θίαπα αχογοῖέα ργορτεά έν, οἱ αἲ ΑοαηίΙΗΠΗ ηδαιο 

ΠΥΏ6ΠΙ ΠΠΙΥΕΓΡὰ ε]αδδίς Ιαχία πανίσαης {ουγεβίγθιη οχθΓΟΙΓΗΤΗ 

οοηηαίαπ. Τηά6 ρου ε[[οβδΙΠΙ αἰνειπῃ 1πογα οοπιροµάίοξο 

(πίσσα ἵπ αΠογαπ] Π]ατο (γαηβδροτίαπίαν. (9) Ζαπιφιιο ἴπΠ 

ΜαΠασΠα ἀθίαίας. δἵπαπα, α[έας αὐ Ιοδηῦς Ίαα ἱηβίάθι! 

οοδηοβοΙ{.  Οοπίνασίῖς Ιδίίαγ ἀθηιο θορΙδ, Ειτορᾶῶος απο 

ας βοσἴος ατοεδδίί ἀποθης π]]ρι5 ΠΟΠ ΠΙΟ ῥαΠοίοΓθς, 

ία αἱ γαίες Παναϊος οορίᾶ5 ΠΟΠ. ΠΠΙΠΙ5 ἀοθοῖος ορη{αοΠ{5 

πρι». 518. εἱρηῖς Παβειγοί. (9) Ὀπίνοιδα απίοπ {μτρα, 

άπα ασ» η ]οηρῖς παγίρας ογαξ, έ1πα σι) ΔΠΠΟΠάΠΙ οἱ οείοια 

Ἱπιροθ]πιοπία νοσίαβραί, 5αροτίοτί ΠΙΠΠΕΤΟ Πο Ἱη[ογίου 66Π- 

εοµαίαν. Οματο π]ηίπιθ αῄίααα πη]ναπόα δαπί οα, 41ο ἀᾳ 

η Μπάἶπο ΙΟΠΙΙΠΗΠΗ α- Χουχθ οοασίοτα Πα ΗΙΘΙΠΟΤΑΠΙΗΗ. 

ΕΙαγίος απ ΡοΓΘΗΠΕΡ αβείό πο παπά {ηῖς οχµαδία ἀθδίο- 

οαίος αἱ παγία γε]ογπη ομίοπία εοηίθοία [11956 ροτμ/ρεη{. 

Ἐκογοίπατη Ισίέαν, 4195. ]]α απαιαΠα ΠἱςίογίαΓ Πα. ΠΙΟΠΙΙ- 

πηοηία τουρηδοη{, α Χθγχθ ἀμοίαί, οΠΊΠΙΗΠΑ πα χ{πηϊ Γαἱβ5θ 

μαδυπίαν. (4) Ροµςῖς Ιίαφιιο αἆ 5Ρο6τέμοδιΙπ Πα γ{ήα οβδίγα 

πηρία{ῖς, Χοιχες πυπ!ῖος ἵπ Τμογπποργ]α5 πηϊδίέ, 4111 β{ηιι] 

Γ οχρ]οιαιοηέ, 4ο αίπιο Ἠο]ηα αἀνογδης 1ρδ0 ΡΕΤΟΓΟΠΙ 



τ0 

15 

ο0 

3ο 

μα 

ο) 

908 

µου. Ἡροςέτ. ξε δ᾽ αὗτοις Παραγγέλλειν ὃ ὅτι βασιλεὺς 

Ἑέρξης χελεύει τὰ μὲν Όπλα πάντας ἀποθέσθαι, αὐ- (τ 

οὓς ὃ δὲ ἀχινδύνους εἰς τὰς πατρίδας ς απιέναι χαὶ συ 

μάχους εἶναι Περσῶν' καὶ ταῦτα πράξ ἔασιν αὖτοις ἐπηγ- 

γεί) ατο δώσειν γώραν το Ἕλλησ ' 

τῆς νῦν ὑπ αὐτῶν κ τεώμένης (6) Οἱ δὲ περὶ τὸν 

Ἀεωνίδην ἀκούσαντες τῶν ἀγγέλων ἀπεχρίναντο ὅτ 

καὶ συμμαγοῦντες τῷ βασιλεῖ ρηδιμώκερα! μετὰ τῶν 

ὅπλων ἔσονται:, καὶ πολεμ.εῖν ἄνα Ἱκαζόμενοι | μετὰ τού- 

«ὶ 

πλείω καὶ βελ τίω 

των τα ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἄγωνιουνται: 

περὶ δὲ τῆς χώρας ἂν πισνειτα, δώσει», ὅτι πάτριόν 

ἐστι τοῖς “Ἕλλησι μὴ διὰ καχίαν, ἀλλὰ δι ἀρετὴν κτᾶ- 

σθαι γώραν. 

ΤΙ. “ο δὲ βασιλεὺς ἀχούσας παρὰ τῶν ἄγγέλων 

τὰς τῶν Ελλ ήνων. ἀποχρίσεις, ο σεχ δρα Δημάρα- 

τον Σπαρτιάτην, εφευ Ύότα πρὸς αὖ- 

τόν. Καταγελάσας δὲ τῶν ἀποκρίσεων ἐπηρώτ τησε τὸν 

Λάκωνα, Πότερον οἳ "Έλληνες ὀξύτερον τῶν ἐμῶν 

ἵππων φεύξονται, ἢ πρὸς τηλικαύτας δυνάμεις ως 

(: 3. Τὸν δὲ Δημάρατον εἰπεῖν 

ἔκ τῆς πατρίδος π τς 

τάζασθαι τολαήσουσι; 

σα ὡς 005 αὐτὸς σὺ τὴν ἀνδρείαν τῶν “Ελλήνων 

ἀγνοεῖς" τοὺς γὰρ ἀφισταμένους τῶν βαρ θάρων Ἕλ λη- 

νικαῖς δυνάµεσι καταπολεμεῖ ες: ὥςτε υ.ὴ νόμιζε τοὺς 

ὑπὲρ τῆς σης ἄρχῆς ἄμεινον τῶν Ἠερσῶν ἀγωνιζομέ- 

νους ὑπὲρ τῆς ἰδίας ἐλευθερίας Ἕττον χινλυνεύσειν πρὸς 

τοὺς Πέρσας. ὍὉ δὲ Ξέρξης χαταγελά σας αὐτοῦ πρ οσέ- 

ταξεν ἀκολουθεῖν, ὅπως τὸ γι φε ύγοντας τοὺς Λα 

() Ῥὸν δὲ δύναμιν ἀναλαθὼν ηκεν ἐπὶ 

τδας 

μονίους. τοὺς 

ἐν Θερμοπύλαις λληνας, προ 

ἐθνῶν Μήδους, εἴτ ἀνδρείαν προκρίνας αὐτοὺς 

εἴτε χαὶ βουλόμενος παρ 

ἔτι εφρόνημα τοῖς Μήδοις, τῆς τῶν προγόνων Ίγε- 

[Συνέθη δὲ 

τάξας ἁπάντων τῶν 

τε δι 

ἅπαντας ἀΑπολέσαι" ἐνην 

μιονίας οὗ πάλαι καταπεπονηµένης. 4) 

ἐν τοῖς Μήδοις εἶναι καὶ τῶν ἐν Μαραθῶνι τετελευτη- 
δν ο Ὁᾱ 

ο χότων.] δυνυπέδειξε δὲ τοῖς Μίδοις χαὶ τῶν ἐν ἥα- 
κ. . 3 Δ Δ ζ / /. 

ραθῶνι τέτελευτ τηκότων ἀδελφοὺς καὶ -- νομίζων 
/ 

τούτους ἐκθωμάτατα τιµωρήσεσθαι τοὺς Ἓλληνας. Οἱ 

μὲν οὖν Μλδοι τοῦτον τὸν τρόπον πρταλό μεις ς 

ὁ δὲ | 
προςό- 

υ 

πεσον τοῖς φυλάττουσι τὰς Θερμοπύλας: ὅ εωνίδης 

εὖ παρεσκευασµένος συνήγαγε τ τοὺς Έλληνας ἐπὶ τὸ 

στενώτατον τῆς πα ρόδου. 

ἳ / η ο ΗΜΩΝ 
ΥΠ. Γενομένης δὲ μάχης καρτερᾶς, χαὶ τῶν μὲν 

2 ετ ος . Ὀ 3 
βαβθάρων θεατὴν ἐχόντων τῆς ἀρετῆς τὸν βασιλέα 

κο σα. / Δ 

τῶν δὲ Ἑλλήνων μιμνησκομένων τῆς ἐλ ωρα χαὶ 
ο ῃ Δ 

2 παρακαλουμένων ον Ὁ ο) Λεωνίδου πρὸς τὸν ἀγῶνα, 
/ ἵσ 

0ϱ2υμαστὸν συνέόπινε 3 γί νεσθαι τὸν κίνδυνον. ({5) Συ- 
) ος ει αλρίς : 

τάδ δην γὰρ οὔσης τῆς µάγης καὶ τῶν πληγῶν ἐκ γειρος 
τν ; : 

Ὑνομόνων, ἔτι δὲ τῆς συστάσεως πεπυχνωµε ἕνης, ἐπὶ 
3 ος ο] «ῃ) ο / 

πολὺν ρόνον ἰσοῤὸ Γῶν ὃ ή- 
- α.] 

τῷ μ. εγέθει τῶν ἀσπιί- 

οι πο ολλοι μὲν αἲ - 

Τοι οις οἷς 

χατ᾽ ἄρε- 

ος /{ /” 
κ. 

ὃων, µόγις πιω ο /ὰρ 
ο ” Ε) - ΄ - λα - δρρρ ῃ κ 

τῶν ἔπεσον, οὐχ τοι δὲ κατετραυµατίσθησαν. 
. . { λ 

ὃέ Μήδοις ἐπιτεταγμένοι Κίσσιοι καὶ Σάχαι 
χ λ ώς, ταφὶ να η λ 

οι πώ τὴν μάγην, καὶ νεογμοὶ πρὸς οι μα ζα α- ος νὰ ζω κ «λ 

ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΛ. (αυ8, 409.) 

εἱηπ]α ιο οὐἱοειοηέ, Γερεῖη {1Ώθγο {1 4ἲ αγπηῖς ἀῑκοράσγοηί, 

πα οἱ Πποσ]απηες ἵπ ραΐπίας 565 γοπιθατοηέ, οί Ῥετξα- 

ΤΙΠ ἀθμίηο δοοείαίσιη ερ]εγοΠί. Οποὰ οί ῥερτοηῖ, αΡτος 

50 ον ἀαίάτΙμα, Ιοησθ ἰδί5, αος οο]εγεηί, αΠΙΡΗΟΓΕΡ 

αΏοιοτοξάαθ. (5) ΑπάΠΙ5 πΗΠ{ΙογάΠΙ πιαπάαΗς Τεοπ]άαξ 

γαδροπά1ΐέ: 56, 5ἱΥθ χοσίς 5οοἳἳ παπί, πα]ογθς ΟΠΗ αἲπηῖς 

{οτα; 5ἶνα ΡΙβηατο οοραπ{ΗΣ, 6Η αΓΠΙΙ5 5οΠοζοδῖΙ5 Ρτο Ἰ]- 

Ρονίαία ἀοοθγίαίανοςδ. Ὠε αρτῖ» α τοσο Ργοηηϊςεῖς Ἠου ΓΟΠΗΙ 

Παπά σπα: ρα ίαπα αγαοῖς 6556, ηοη Ἱπιρτορίαία, 564 γίι- 

ἰαία ἴαγγας ραΓαγο ας ἰποτί. 

ΥΠ. Βαν, αοεθρίο Ρεν ΠΙΠΗΟΡ (1 ΦΕΟΓΙΠΙ Τ6ΞΡΟΠΡΟ, Ὦ6- 

πηατααα ῥρανιαίαπα, αὐΙ εΧ ραϊπία αά ἵρδαίῃ ρτο[αφεναί, 

αγοθδαῖνΙ{, οἱ ΤτεδροήδΠα Πγγίάεης α Τάέυῃε απ ςΙΥΙΕ, ΕΠ Τη 

γο]οσίας εφαίς εαἱς Γασ(ανί ε5δεηί τα", απ {αηῖῖς οκογοΠ[]- 

Ρις ααἴθπῃ ορροπ6το αιάθγοηί. (9) Ταπι Ώοπιαταίαπι ία 

γοδροβά(ςδο {εγαπί : Ὑποαίεῦα απῶσογπα, τοχ, {π 1ρ5ο ΠΟ 

ἠποοπηρογίαιη μαῦες, απἱρρθ (Μάη ΒάΤΡΑΤΟΡ, ἩΠΡΟΥΊΙΗΗ 1 ΗΠα 

ἀθδενοηπίο», νο πάς γ]ταίε ἀορείε. Χο Ισίμαν 

οχἰδΗπιες, απῖ Ρο Ἱπαροτίο ΠΡί {αεπάο {οτα5 αααια Ῥογ9ςο 

1ρ8ί ἀἰπιίσαπε, Ργο 5158 ἀθ[εηδίομο Ηρετίαἶ5 οοµίνα Ῥάξας 

ΓΙΙΠ5 ῥρογ]ου]! 5αΡΙίγο5..  Χειχες ουσια αῇδια οπή ηῖς ἀῑσία 

οἱαάθις, αἱ 56 δοσαπα{τ ]1βεί, άπο Τασεςρηπομίοτιµαα {ι- 

64Π1 ποχ οοηδρίσσίαν.. (9) Ῥνοπιοί[ί5 πάς οαδίτῖς, αά ἄτις- 

οος5 ἵπ ΤΗΘΤΠΙΟΡΥΙ5 Ρειγαπί{, ἵπ ρήπια (οπίε Μεάο5 6οη- 

βίος Ἰαθεῃς : 5ο απῖα ριορίεν απ]η! νοβατ οο5 ρτα[ου 

νο, 56α αποᾶ αΠΙνεΓδΟς ἀθΙείος οαρεταί. Εἰαίος οπ]πη μ- 

Ἠπο απΙΠΙΟ5 [αοϊοραί Ἠῆοάϊς ρνϊποϊραία5 ΠοἨ Ἱία Ῥτίάειιι 

(4) Γφυῖπ αἴῖαπι ἵπ ΜεάογιΠι (ππῃ 

ασηηίηθ ογαΏ{, 4ΠογΙΠα ργορίησἱ ἵπ Ῥηδηα Ἠ]αταἰλιοπία οσση- 

[ασίας5 οβρρνδβδΙδα1θ. 

ῬιοναΠί.] Ἐναίτες αποσιε οἱ Πβεγος Ππίθγ(δοίογάτη αἲ Μα- 

γαἴλοΏοΠα π οοπςρθσοίαπη ΜαάονΗπι δίαἰαῖέ [η] οί ή5 : 

λποάσραπα ογάΙπίρας πηπηϊςοπί{], ηο5 4ς ἀγα.οἶ5 ιΠΠοΠΘΠΙ οχα- 

Ἠιπὸ αὖ Πῃο- 

ἀπ ἵπ. ῥείπια ασε εο]οσα Μοάϊ ἵπ ριφίάαπι αἆ Τμος- 

οἴπτος αΠΙπιΟΦΙΦΞΙΠΙ6. ΡΘΙΣΗΑΣΙΙΗ ΠάΡΕΗς. 

πιοργ]α5 οοπς(ἑαίαπα ΙΠΙΡΤΕΡΣΙΟΜΘΙΗ {αοπ{. Ἠεοπ]άας γετο 

Ῥνοβο {ηδίγασίας 605 1π ρατίθ [αΠΙ1Π1, απ θυπί αησι- 

«{]ςείπιο, οοηξραίος ορροηῖί. 

ΝΗΠ. 

γα (15 Ἱπ5ροσίοΓθπη οἱ (οδίειι Ἠαρεηί Τεροπα 1ρ5ήπ1, ατα 

Άον ἱπάς ΡΓώ Παπα οχοτίατη. Ώπη οπη Βατυαγί 

ποχο οἱ Ιρονίας πιοιηονία δἱ Πογίαία ἀπσίς αἆ οεγίαπΊοη ας: 

(9) Ει απῖα 

εοἠαίο ρεᾶς τος βοτῖέας, οἱ οοιηίηα5 γα]ησγα αἱίο οποφο 

εαπά μία, πηνίο 1η οοπβ]οία ἀῑδοερίαίμν. 

Ἱπ[ογαηίΗγ, οοπάθησδαΐο αἱπίηαιιο αρηλίης, Ρήδηα απ ἄπόερ» 

ῥοηιαηςίί. ἀνγασίς απίειὴ υγ Ιππία εἰ 5οπίογαα πιασηΙέ- 

ἀπο ριγα]επῆθας, υἰκ {απάσπι Μοάογαπι αοἷες ἱποίματο 

ορ. Μιί επίη εχ ηἰ5 εεοϊἀεταΠί, πες ρασσί γυ]παι Ίρις 

οοπ{σσ1 ουδέ. Ῥτοχίπη ο1ϱο Ἰοέυπα ἵπ αοἴο ομϊπθηίο» 

Οἱξςῖί οἱ δασσ, άΜοΓΤη Ἰηδὶσηϊς ογα{ υ]τιις, Μος[ς Τπ Ριρηᾶ 

εασερβροταπί. Α (ση τοζδμίος οἱ ἱπίορι ευη ἀεία({σα- 



9 

4 

4 

δι 

(109, 410.) 
/ 6 {/ .] / ) Ξ / Γ. / 

διαπεπονηµένους συµύαλόντες ὀλίγον μὲν γρόνον ὑπέ- 
µενον τὸν χίνδυνου, κτεινόμενοι δ) ὑπὸ τῶν περὶ τὸν 
Λεωνίδην κάὶ βιασθέντες ὑπεχώρησαν. (8) Ἀσπίσι 

ΡΙΟΡΟΒΙ ιο 115. 

| 

γὰρ καὶ πέλταις μικραῖς οἳ βάρθαροι γρώμενοι κατὰ | 

ὅ μὲν τὰς εὐρυχωρίας ἐπλεονέχτουν, εὐχίνητοι γινόμενοι, 
κατὰ δὲ τὰς στενοχωρίας τοὺς μὲν πολεµίους οὐκ εὖ- 

χερῶς ἐτίτρωσκχον, συμπεφραγμένους καὶ μεγάλαις 

ἀσπίσι σχεπαζοµένους ὅλον τὸ σῶμα, αὐτοὶ δὲ διὰ τὰς 

χουφότητας τῶν σχεπαστηρίων ὅπλων ἐλαττούμενοι 

πυχνοῖς τραύµασι περιέπιπτον. (4) έλος δὲ ὁ Ξερ- 
ξης (ὁρῶν ) πάντα μὲν τὸν περὶ τὰς παρόδους τόπον νε- 

κρῶν ἐστρωμένον, τοὺς δὲ βαρβάρους οὐγ ὑπομένοντας 

τὰς τῶν Ἑλλήνων ἀρετᾶς, προςέπεµψε τοὺς τῶν Περ- 

σῶν ἐπιλέχτους, ὀνομαζομένους ἀθανάτους καὶ δοκοῦν- 

0 

6 τας ταῖς ἀνδραγαθίαις πρωτεύειν τῶν συστρατευοµέ- 

νων. Ὡς δὲ καὶ οὗτοι βραχὺν ἀντιστάντες χρόνον 
Υψ /{ λ ο» Δ ὃν 6 / ο [ή ν 

ἔφυγον, τότε μὲν τῆς νυχτὸς ἐπιλαθούσης διελύθησαν, 

παρὰ μὲν τοῖς βαρθάροις πολλῶν ἄνηρημένων, παρὰ 

δὲ τοῖς “Ελλησιν ὀλίγων πεπτωκότων. 

ΥΠΙ. Τῃ δ’ ὑστεραίᾳ Ξέρξης µέν, παρὰ προςδοχίαν 

αὐτῷ τῆς μάχης λαθούσης τὰ τέλος, ἐξ ἁπάντων τῶν 
Ε] ο ο. ε.. ὺς ὃ ο» 9 κ οί Ν / ον 
ἐθνῶν ἐπέλεξε τοὺς δοκοῦντας ἀνδρείᾳ καὶ θράσει δια- 

/ λ Ν λ Ακεχων - [ή / 

φέρειν, καὶ πολλὰ δεηθεὶς αὐτῶν προεῖπεν ὅτι βιασαµέ- 
; ώ .»ν τὸ Υψ Α ων λ 2» λ / Ας / / 

νοις αὐτοῖς τὴν εἴςοδον δωρεὰς ἀξιολόγους δώσει, φεύ- 
ολ / Μ λ / ; αἲ 

ουσι δὲ θάνατος ἔσται τὸ πρόστιµον. (9) Τούτων δὲ 

μετὰ μεγάλης συστροφΏς χαὶ βίας ἐπιῤῥαξάντων τοῖς 
οτ. Ἡ /9 / /ζ Ἡ 
Ελλησιν, οἳ περὶ Λεωνίδην τότε σομφράξαντες καὶ 

τείχει παραπλησίαν ποιησάµενοι τὴν σύστασιν ἐκθύ- 

µως ἠγωνίζοντο. ᾿Επὶ τοσοῦτο δὲ προέθησαν ταῖς 
/ ς/ λ 3 { 3 ον ο οσο 

προθυµίαις, ὥςτε τοὺς εἰωθότας ἐκ διαδοχἩς µεταλαμ- 

θάνειν τῆς μάχης οὐ συνεχώρησαν, ἀλλὰ τῇ συνε- 

γείᾳ τῆς χακοπαθείας περιγινόµενοι πολλοὺς ἀνήρουν 

τῶν ἐπιλέκτων βαρβάρων. ἐφημερεύοντες 

χινδύνοις ἡμιλλῶντο πρὸς ἄλλήλους. (). Οἱ με 

ῦ πρεσβύτεροι τὰς τῶν νέων ἀχμὰς ὑπερεθάλλοντο, ο 

νεώτεροι πρὸς τὰς τῶν πρεσθντέρων ἐμπειρίας τε χα 

Τέλος δὲ φευγόντων καὶ τῶν ἐπι- 

οπ 

0 

.. 

τοις 

ν γὰρ 
ΐ αλ 

οξ 
Ν 
' 

Ρ] λ 
ιο 

λ 
εν 

δόξας ἡ μιλλῶντο. 
λέχτων, οἳ τὴν ἐπιτεταγμένην στάσιν ἔχοντες τῶν 

βαρθάρων συμφράξαντες οὐκ εἴων Φεύγειν τοὺς ἐπιλέ- 
χτους: διόπερ ἠναγχάζοντο πάλιν ἀναστρέφειν καὶ µά- 

ῄ ) Ἀπορουμένου ὃ δὲ τοῦ βασιλέως καὶ νοµί- 
υ 

γεσθαι. 

ζοντος μιηδένα τολμήσειν ἔ ἔτι µ. άχεσθαι, ὖχε πρὸς αὖ- 

τὸν Τραχίνιός τις τῶν ἐγχωρίων, ἔμπειρος ὢν τῆς όρει- 

νῆς χώρας. Οὗτος τῷ ἘΞε ξη προςελθὼν ἐπηγγείλατο 

ὃ διά τινος ἄτραποῦ στενΏς καὶ παρακρήµνου τοὺς Πέρ ρ- 

σας ὁδηγήσειν, ὥςτε γενέσθαι τοὺς συνελθόντας αὐτῷ 
- ’ ο / 

κατόπιν τῶν περὶ τὸν Λεωνίδην" καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ 
/ 3 λ 3 λ / π/ 3 - ιά 

περιληφθέντας αὐτοὺς εἰς τὸ μέσον ῥᾳδίως ἀναιρεθή- 
, π ο, λ 

σεσθαι. (ο) ὍὉ δὲ βασιλεὺς περιχαρὶς ἐγένετο, χαὶ 
” Δ ΄ / -/ 

τιµήσας δωρεαῖς τὸν Ἱραγίνιον, συνεξέπεμ Ψεν αὐτῷ 

Τῶν παρὰ "τοῖς 

ο 

δὲ 
- ᾿ : 

στρατιώτας διςµυρίους νυκτός. 
’ ο.) 

Ἠέρσαις τις ὄνομα Γυραστιάδας, τὸ γένος ὢν ἸΚΚυμαῖος, 

Φιλόκαλος δὲ καὶ τὸν τρόπον ὢν ἀγαθός, θικὸ δρὰς ἐκ τῖς 
η) 

το περ τῶν Περσῶν παρεμθολῆς, νυκτὸς Ίχε 

| 
| 

| 

| 
| 

| 
| 

| 

/ 

ΣΧ]. 369 
15 οομηπη [ο Γομίς, οχ/σ η (ιΗά ου αἲ {οηρις ῥογίομ πι 

β5{Ιποραπέ, 564 πιοχ α Τοοπίσα, ΠΠ ρις εί ρη]δίαιιο ἵπ 

(πσαπα γουαμίαν. (0) Ναπι Βατ αν! δοιἶ5 Ρο] ίσης Ὀτογί- 

Ῥα5 υἱοηίος ἵπ αρογίο «ΦΊΠΡΟ, οὗ οκροὀἴίανα οογρογῖδ. Πιο- 

{άπα, πηθ]ουί ράβη οοπ{οηο ογαπές ἵπ πησις{ἶ5 Ύογο. Ιο- 

οΟΓΙΠΗ ΠΟΠ {ασ16 σοπδ Ηραία Ποδίαπα οοΥροα πασηῖκεαιο οϐ- 

(εσία βου 15 γποτανα ΡοίεγαΠ{ : 1460 Ἰονίς ατηάνατο ρτα- 

βἰάἱο Ἰη[ογίογος ἰσίας ογοριῖοτος αοοἰρίοραπί, (4) Χοιχες 

{απάςηα ΟΘΙΠΕΗΣ ΟΙΗΠΟΠΗ οἶνοα αἲ[τας Ἰουή οπάανοπίριις 

βἰγαίαπα, πες γαίοια ἀγῶοσγαπα α Βαν ρανῖς Το]ενατί Ρέ58ο; 

Ιθοίἱβδίπιο5 εκ Ῥογεῖς ΠΙΠέ, αασδ. Ππιπιογίαίος φο]{σοί νο- 

οσπί, ααἶααο 5(γοηη]ίαίο οοπηπαἡΠ(οπίθιας υπ ]γονρίς αὐίοςσς- 

Ίοίο ριαπίαν. Ὑδγαπα οἵαπα η, αἆ Ὄτογο νοβίαμίος {οιι- 

Ρι5, (πσαπ ὀαροβδηί. Τί (απι απΙάεα ποχ Ππίογνοπίοης 

ῥγο πι ἀἰτοπηξ, πιασπα Ῥατβατογαή ος (ασία, ραποῖς 

νοτο ἵπ Τιουπ]άς εχογοῖία ἀοδιάστα[ἰς. 

ΥΠΙ. Ρορίγίάϊα Χθιχοας, Ρήσηα Ιοη5ο αἰαπα, αίαμο ἴρ8α 

αΠΙΠΙΟ Ργοσεροναί, οχἰίαηα δοίία, οκ οΠΙΗΙ σα αηα {ατρα, 

ααἱ υἰπ γοβοτο πο οοπΠάθηίία ργῶδίατο γἰἀεραπίαν, ἀοῑο- 

σι, οί ηιπ]ία οίεδίαίιι5 αγηιαί, 5ἳ. γἱ οἰαιιδίτα ῥ6ΥγΙΠ]- 

ραπΐ, πιαρηϊ(ιοῖς 605 πιιποιΊρας 5ο οπηπ]α{ααπαΣ δἱῃ. {’ 

ρἰαηί, πιογίοπα (ασ ΡΓΟΠΙΙΗΠΙ {ογο.. (2) ΗΗ γοιο ΠΡΟ 

5ΙοΡο οί νἱο]οπίο ἱπροία ἵηπ ἀγόοΓΗΠΗ ΔΟἴ6Πά ΓοΗΠΤΗΙ, Τιοῦ- 

η]άεο πη]ίο5 οοπίτα ΙΠί6γ 56 «οηδον{1, αθἰε(πε αὖ ππγῖ 5Ρ6- 

οἵοπα Βιπιαία, οεγίαιηίηθ Ποδίθπι αοθεΓΙΠΊΟ οχοΙρίηέ, οσο 

αἰασγίαίς ρτονεμαπία, αέ ποσοστο (απαι 1π ράσηα 5ο Πίος 

ΏΟΠ α απ ίθιοπέ, 5ο Ιαογαπα πιο]θς[ῖς αδδιά{ίαίο ν]οιίς, 

ΡΙΗΙΊΠΙΟ5. ΒαιραγογΙὴ. ἀεΙες[Ιβδίπιος. θίοτηυπί απο οὗ- 

ση, οἱ, ας [οτία5 ἀοπα ἵπ οοπβ]εία ροτρείπεί, Ηἱου 5ο 

οσγίαη{. (9) Υείεταπί οΏἴΠῃ {άΥΘΕΠΙΙΠΙ ΥἰσοΓθιη 5Προαγθ 5{τ]- 

ἀσηί : άνοπος οχροτία ΦΟΠΗΠΙ γἰί5 οί ρἱοµία αἆ πο ηλη]α- 

Ποπομα οχο]ίαί. Ταπάσιι οίαπη ἀε]οοίῖς ἵπ (παπι ο αδίς, 

είαΐϊο ῬαιῬατογαπα αᾱ ου ογάΐπαία ἀειιδο Γαραπα ασιηῖπυ Π]{ς 

ἱη{ογο]αάεμαί. Οοηγοιςί οἱρο ϱα{αΠα ἱηδίαμγατο ϱὐμ6- 

ραπίι. (4) Δηχίο ο 14 τορο αί γετοπία, αἱ απἱδαυαπ] ἆρ- 

ἴποςρς Ρασπαῦα σπα Οταοἱς (οπίατο ααδῖ, ΈταζμΙηίας φαἱ- 

ἆαπι οἷας τορίοπίς ἵπεοία, ομί ἀῑνοναευ]α πιοπίαπα. ποία 

ογαη{, Χογχοπῃ αοοοάεης ρομἱσείαγ, 56 ρου αηριιδία 4πθη- 

ἆαπα (παίοα οἳ αὐταρίαα Ρουκῖ ἀποσηα [ογο, αξ ἄΡΙΊΘΠ 

ϱ1υί αἀἡποίαη Γοοπίοα» οορίας α ἴοιρο Ιπναθαί : Ίου ἆο- 

ΠΠΙΙΗ ῥρασίο ο05 α{τίπαια οΙΓοΙΠΙΥΘΠΙΟΡ ΠΟΠ. ΠΠᾶΡΠΟ Πθρο[ίο 

4οἱθιῖ ρ0β5ο.. (0) Ωπο απάἰίο, τον ΠΙΔΙΟΓΘΙΑ {π πιοάπα Ια1- 

(απ, απιρ]ῖς ΤγασλΗπίαπα γώ η5 αβΠΙΟΙΕ, οἱ πιοκ. Υἱβίη! 

Ῥο]αίογα πα πηϊ]ία, αή αυ η εοφπαπ(αξ, ποσα αμ, Ο1- 

Ρουβά, ομἳ γταςΠαά αν ΠΟΠΙΟΗ, ἀαῦι νοτο η εχονοῖα 

] 6οµοίο Οηά115, Ἰοηοδία απ]αιὶ5 οἱ Πορ» ϱΤοῦαΗ5, Πο 
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τὸν Λεωνίδην, καὶ τὰ περὶ τὸν Τραχίνιον ἀγνοοῦσιν 

ἐδύήλωσεν. 

ΙΧ. ᾿Ακούσαντες ὃ οἳ Ἕλληνες συνήδρευσαν περὶ 

µέσας νύχτας καὶ ἐβουλεύοντο περὶ τῶν ἐπιφερομένων 

κινδύνων. Ἔνιοι μὲν ᾿οὖν 

χαταλιπόντας τὰς παρόδους διασώζεσθαι πρὸς τοὺς 

ἔφασαν δεῖν παραχρηµα 

συμμάγους: ἀδύνατον αι εἶναι τοῖς μείνασι τυχε εἰν 

σωτηρίας», Αεωνίδης δὲ ὃ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων 

φιλοτιμούμενος αὑτῷ τε δόξαν περιθει ἴναι µε ο άλ ην καὶ 

τοῖς Ἀπαρτιάταις» προς έταξε τοὺς μὲν ἄλλους” Ελληνας 

ἅπαντας ἀπιέναι καὶ σώζειν ἑαυτούς; ἵνα χατὰ τὰς ἆλ- 

λας μάχας συναγωνίζονται τοις "Ἓλλησιν, αὐτοὺς δὲ 

τοὺς Λαχεδαιμονίους ἔφησε δεῖν µένειν καὶ τὴν φυλα- 
/ 

ην τῶν παρόὸ δων μὴ λιπεὶν " πρετε ειν γὰρ τοὺς Ἴγου- 

μένους τῆς “Ελλάδος ὑπὲρ τῶν πρωτείων ἀ ών αμάη 
ή 

νους ἑτοίμως ἀποθνήσκειν. ο ) Σὐθὺς οὖν οἵ μὲν ἄ 

/ησαν, ὅ δε / εωνίδης μετὰ τῶν πο- λοι πάντες η 
ο Ζ 

λιτῶν ἠρωικὰς πράξεις κ καὶ παραδόξους ἔπετελεσατο» 

οκη 
ἀπηλλά: 

ον 

ὀλίγων ὃ᾽ ὄντων Λακεδαιμονίων, Θεσπιεῖς Ἰὰρ ! μόνους 

παρακατέσ͵ κα τοὺς σύμπαντας ἔχων ο πλείους 
ο 

τῶν πενταχκοσίων, ἔτριλος ἦν ὑποδέξασθαι τὸν ὑπὲρ τῆς 
δὲ 

Ἑλλάδος θάνατον. (5) Μετὰ δὲ 

τοῦ Τραχωίον Πέρσαι περιελθόντες 

Δ λ 

ταῦτα οἱ µεν νεο 

τὰς δυ ογωρίας, 

η ἰς τὸ μεσον, μα -ο 
λ ο ο κ σσο - 

Φνω τοὺς περὶ τὸν Λεωνίδην ἄπελαθον ε 
λ } Ε) / ρο) 

δ) Ἕλληνες τὴν μὲν σωτηρίαν ἀπογνόντες, τὴν ὃ 
οω ο. Δ . 

οοείαν ος μιᾷ φωνη τον Ἠγούμενον ἠξίουν 

τοὺς πολεμίους πρὶν Ἠ νε τοὺς Πέ έρσας 
{ 

ίων μασ, ἔτοιμό-- 

παρήγ- 
/ 

ὐ 

στοποιεῖσθαι. ὡς ἐν ΄Αδου δειπνησο- Ύειλε ταγέως ἀριστοποιεῖσθαι, ὁ ' | 

ο 

τητα τῶν στρ ρατιωτῶν ἀποδεξάμενος, 

3 
/ 

ιο 
Γ η: αὐτὸς ὃ δν ἀκολούθως τη τροφὴν πο 

νέγχατο" σα Ύὰρ δυγήσεσθαι πολὺν χβόνον ἰσγύειν 
.) Δ αλ 

Ἠπεὶ δε 

παρχγΥξ ελ 

υ 
ο 

χαὶ ερειν - 

συν τόμως ἀναλαθόντες αὖ τοὺς ἔτοιμοι πάντες ὑπη ϊοξ 

ὃν ἐν τοῖς αινδύνοις ὑπομονήν. 

ο αν, 

παρήγ μια ἴς στρατιώταις εἰσπεσόντας εἲς τὴν πα- 

ρεμόολ” Ἶν ο-- ειν τοὺς ἐνευγχάνοντας χαὶ ἐπ᾽ αὐτὴν 

ὅρμῆσαι τὴν τοῦ βασιλέως σκηνήν. , 

λθ, Οὗτοι μὲν οὖν ἀχολούθως ταῖς παραγγε ελίαις 

συμφράξ ἔαντες νυχτὸς εἰκέπεσον εἰς τὴν τῶν ΠἩερσύ 
ς 

εἴαν, προχαθηγουµ. ένου τοῦ Λεωνίδου. Οἱ αν” 

στρατοπεὸ 

βάρβαροι διά τε τὸ παράδοξον καὶ τὴν ἄγνοιαν μετὰ 

πολλοῦ ὑορύσν συνέτρεχον ἐκ τῶν σχηνῶν ἀτάκτως 

χαὶ νοµίσαντες τοὺς μετὰ τοῦ Τραχινίου πορευομ. ένους 

πρλωλόνα καὶ τὴν δύναμιν ἅπασαν τῶν Ἑλλήνων 

παρεῖναι, χατεπλά ἄγησαν. (5) Διὸ καὶ πολ λοὶ μὲν ὑπὸ 

τῶν περὶ τὸν Λεωνίδην ιο πλείους δὲ ὑπὸ τῶν 
σ 

ἴδίων 9 ὑπὸ πολειίων διὰ τὴν ρα ἀπώλοντο. Η 

«γὰρ νὺξ ἀφήρητο τὴν ἀληθινὴν ἐπίγνωσιν» ἤ τε τα- 

.. χαθ᾽ δλην οὖσα τὴν στρατοπεδείαν εὐλόγως πο- 

λὺν ἐποίει φόνον. Ἔχτεινον ἵὰρ ἀλλήλους, οὐ διδού- 

σης τῆς περιστάσεως τὸν ἐξετασμὸν ἀχριθὴ διὰ τ αν 

ἡγεμόνος παρα γγελίαν μήτε ώ 

ὅλως διανοίας κα σιν ὑπάρχει ιν. 

συνθήµατος ἐ 

τάστα (3) 
λ « κ 

ασιλεὺς ἔμεινεν ἐπὶ τῆς βασιλικῆς σκηνῆς, - 
πο 

ΠΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. (10, 411.) 

οἵα ο ραδίγίς οοτΠ1 δἰαρδις ἃἆ ἩοοπίάαΠη 56 ργοπρϊέ, αἱ ααϊᾶ 

Ἐνασλμηηῖας ππο]αίαν ἰσπογαπίρας αρετίξ. 

ΓΧ. Οιιο ππ{Ιο ἀταοἱ αοεθρίο., οἶγέα πια Παπη ποςΏς οὐΠ- 

οµση. αἀγοσαταπέ, πβταεηίϊ ρογίομ]ο. Ιπίογ 8686 

Ενταπί αἱ εοη τοπ, αἁ]ίμδ οοπ/[οβίΊπι 

τοΗηαπεΠᾶος, εἰ αἆ δοοῖος, νο αἆῃιιο 6αἶτα, τονογίθηάππῃ 

6.56: Πονϊ οΠΙπι πο Ῥο85ο, αἱ, 5ἱ βηηρίςίονοπί, ἰπου]απηί- 

ἰαίοπι παπα τοπαγεη{. 

ἀσφιο 

οοηδ!]α οδρογιΠ!, 

Αί Ποοπίᾶας, ΤαυυάἙὪπιοπῖογατα 

γτοχ, 5ἱϱί ας βρατίαπ]ς ἵπσρης ρ]οτία ἆθομς ϱΟΠΗΡΑΤΑΤΟ δ{1ι- 

46ης, οπηπία οθίοτογαη αὐχί]α ΟγΦοοΤΙΠ ἀἰξοράθτα αὖὐ ϱ- 

1α115 οπαπη 66τοΓα, πα ἵη αῖς γοπιραβΗόαβα Ργα]15 α]πίατα 

ααθαπί, ]αρεί. Βοῖῖς παπι Ταοεάαποπῖϊ5 ρογηαπθηάπηῃ, 

πος ἀοβοτεπάσπι αάῑία5 ρυορασπα[ἴοπεΠ οάϊοΙ.  Ῥιϊποῖρθς 

ο ρα]πια υαῖς οεγίαπίος βἶπο 

οὐθαηῃθτα. Ἅ() ὨὈϊπιίςδο οοη- 

μο, τει] ςίαΐϊπν οἵηπες Ἰμάε αὐδοεάσηί, Τιουπίᾶας γετο 

οπΙ. τας ἀἆθοθτο 

ἰογσίνοαγςαί]οπθ {[ογΗίατ 

οσα ονΙανα Π]απα. τος Ἠθγοῖσας ας 5ίαρειιᾶας ἀοδίσπαν αι. 

Θ παπα οπΊΠα Ρα πκΗ]άπι οβςοί ΤαεοάΦπιοπΙογΙπα, (ΕΠαδρίεη- 

5ος παπη(αο «οἱοβταπογαί ;) Πα αἱ απἱγουςῖ ΠΙΠΙΘΓΙΙΠΑ αΙΠ- 

αοπἰᾶ πι ποἩ 5ΗΡ6ΓαΑΥεΠ{, αἲ δροπίε ορρείοπά ία ρτο Ηροτίαίο 

οἱ σἱοτία ἄτασἶα) ππογίθΠα 5656 αοοϊησιε. (3) Ιπίετοα πηὶβαῖ 

ουπι Ἐνασλ]πίο, ἀμβοαίαθας ἹοσογΏι οἴγομηπίή5, αεχίσπι- 

Ρ1ο 1.οοπίάς» οορίας 1Π ποᾶἰο εοποἱαθεταπί. Αί ατωοῖ, ααϊ 

Ἱαπαρι]άσπι 8ρο εα]αίῖς αβ]οσία σ]οιίαπα γίί ρια(αεγαπίέ, 

υπὰ Υοςθ ἀαοθηι ογαπ{ εί ορίθδίαμέατ, οχίοπηρ]ο 5656 ἵπ Ι10- 

5ίοπι αἱ ἆασαί, απ{οσΙᾶΏα δΠογα Ῥοαυ5ος οἴτοπΙίαπι ΕΟΡΠΟ- 

νομος. (4) Ἰιουπίἁας, αἰασγαία παϊΠέαπι αρρτοβαίΐᾶ, Ρ:0- 

φογο Πα ῥιαπάστο Ι19θεί, αἱ αραιά ΒἱίεΠι εἄ ΠΔίαΓΟΒ; θ6ἱ 1ρ5α 

Ρνουί Ἱαβδογαί, δἰαπα οραπη θαί : 5ἷο οηίπι αἆ Ἰοηρίας 

οἱς (οηριις οἱ γἶνος 5αρροίατας αἱ οοηβίαπ{]αιη ἵπ ρετίου]]ς 

ἀπταίαταπα. ΟΠΗ Ροςί [οδίπαα «οΓΡΟΓΙΠΙ Τ6[δοΙοΠεΠΙ 

Ίάπι ῥνῶςίο ο58θΠ{ ΟΠΠΠΕΡ, τί ἵ οαδίτα Ἰοδίίαπη γγαση{ εί 

ομγίαπα 4Ποπ]αΠς (πασϊάσηί, ἆαπι αἆ {ρδπῃ τορῖς Ργαίο- 

γΊππα δἷη{ ρτοριθςςί, Πηροία{. 

Χ. Ἠϊ Ἱπιροτίο ορδοααθηίος σοπ{ογίορογ ποσίαπι αρηηῖπο ἵῃ 

οαδίτα Ῥογδαγη ἱπαπηριπ{, ἆασα Ἠιοοπίάα. Βατραιά απἴρας 

{ΠΙΡΥΟΥ ἴδαπη Ἰιου οἱ γερΘΩΙΠΠΠΗ, ΠΙᾶΡΠΟ ΘΗΠῃ (αρησ]ία ας 5ἱηο 

οταΐπα ο {οπίονίῖς εοπειγραπέ, αἱ απῖα εορία» Ἐνγασλμίπίο α- 

Ἰπποίας ρογΐΐεςο οΠιποδ/αθ αγῶΕΟΓΙΠΙ εχενο (ας ἳ1ϱή ΠπΙΠΙ- 

(2) Μαρια Ῥεγο ορίπαπίας, 5αΠηΠΩΟ ἴθιτογθ Ρετοε]]απ{). 

ἰσίέαν 8 Τιοομίᾶς οοπιπη(Η(ομίρας. ΡεΓβαΓΙΏ βίταρες εάΙία, 

πια]οτ(πθ αὖ {ρίς ΙΠί6 556 Ῥου5ίς, 411 Ἰοβίεηῃ αῦ αΠΙΙ00 

ΟΠ ἀἱρποσοπηί.  Χαπι απία πυ]]α Ρε ποςί6Πη γογί οοση]εῖο, 

οἱ ρανον {ος Ιπνα]ορέοραί ο5ίτί5, ΠΟΒ πι ναπη, [άαπι {απο 

Ἱοξίίαπη οὔάσιη [αΐςςο οοπηπηδναα.  Μααίς οπίπα οθάΐΡιις 

σταρδαπ{αγ, που 1λα γΕΓΗΠΙ οοπά{[ῖο σετ απἱᾶ. οχρ]οτατί ϱ]- 

π!, ῥγορίθιοα Ὕποά. πού ἀῑιοῖς ΙπιρθιΏ, ηθς {8850ΓΕΡ ἵης 

(3). Οιιοἆ τί 

τον ἵῃ ῥυδίοίο δαςί{ἠδδεί, {αοί{ε ἃ ἀγῶ6Ι5 ποοὶ ἀαίας 5ι- 
ηπἰκίήο, πες ορτίας αμίπηογαπη φίαίας ε55οί. 
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(11, 412.) 

δίως ἂν χαὶ αὐτὸς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἀνήρητο, καὶ ὅ | 

πόλεμος ἅπας ταγείας ἂν ἐτετεύχει καταλύσεως: νῦν 

δ) ὁ μὲν Ξέρξης ἦν ἐκπεπηδηκὼς πρὸς τὴν ταραχήν, οἱ 
ὃ᾽ Ἕλληνες εἰςπεσόντες εἰς τὴν σχηνὴν τοὺς ἐγκαταλη- | 
φθέντας ἐ ἐν αὐτῇ σχεδὸν ἅπαντας ἐφόνευσαν. () Ἐ ης 

δὲ νυκτὸς ”καθεστώσης ἐπλανῶντο καθ) ὅλην τὴν πα- 

ρεμθολὴν ζητοῦντες τὸν Ξέρξην εὐλόγως: Ἡμέρας δὲ 

γενομένης καὶ τῆς ὅλης περιστάσεως δηλωθείσης, οἱ 

μὲν Πέρσαι θεωροῦντες ὀλίγους ὄντας τοὺς Ἓλληνας, 

κατεφρόνησαν αὐτῶν, χαὶ κατὰ στόμα μὲν οὐ συνεπλέ- 

Χοντοι φοθούμενοι τὰς ἀρετὰς αὐτῶν, ἐκ δὲ τῶν πλα- 

γίων καὶ ἐξόπισθεν περιιστάµενοι χαὶ πανταχόθεν το- 

Οἱ μὲν εύοντες χαὶ ἀχοντίζοντες ἅπαντας ἀπέκτειναν. 

οὖν μετὰ Λεωνίδου τὰς ἐν Θερμοπύλαις παρόδους τη- 

ροῦντες τοιοῦτον ἔσχον τοῦ βίου τὸ τέλος. . 

ΧΙ. Ὃν τὰς ἀρετὰς τίς οὐκ ἂν θαυµάσειεν; οἵτινες 

μιᾶ γνώµη γρησάµενοι τὴν μὲν ἀφωρισμένην τάξιν 

ὑπὸ τὶς Ἑλλάδος οὐκ ἔλιπον, τὸν ἑαυτῶν δὲ βίον προ- 

Ὀύμως ἐπέδωχαν εἰς τὴν χκοινὴν τῶν "Ἑλλήνων σωτη- 

βίον, καὶ μᾶλλον εἴλοντο τελευτᾶν καλῶς ἢ ἢ ζην αἰσγρῶς: 

καὶ τὴν τῶν Περσῶν δὲ κατάπληξιν οὐκ ἄν τις ἀπιστή-- 

σαι γενέσθαι. (5) Τίς γὰρ ἂν τῶν βαρβάρων ὑπέλαθε 

τὸ γεγενηµένον 2 τίς δ᾽ ἂν προςεδόκησεν ὅτι πενταχόσιοι 

τὸν ἀριθμὸν ὄντες ἐτόλμησαν ἐπιθέσθαι ταῖς ἑχατὸν 

µυριάσι; Διὸ καὶ τίς οὐκ ἂν τῶν µεταγενεστέρων ζη- 

λώσαι τὴν ἀρετὴν τῶν ἀνδρῶν, οἵτινες τῷ µεγέθει τῆς 

περιστάσεως λα τοῖς μὲν σώμασι χατεπο-- 

νήθησαν, ταῖς δὲ ψυχαῖς οὐχ Ἡπτήθησαν: Τοιγαροῦν 

οὗτοι μόνοι τῶν μνημονευομένων κρατηθέντες ἐνδοξότε- 

50 ροι γεγόνασι τῶν ἄλλων τῶν τὰς χαλλίστας νίχας ἄπε- 

νηνεγµένων. Χφὴ γὰρ οὐκ ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων 
κρίνειν τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς προαιρέσεως᾽ 

τοῦ μὲν γὰρ ἡ τύγη κυρία, τοῦ δ᾽ ἡ προχίρεσις δοχι- 

µάζεται. (5) Τίς γὰρ ἂν ἐκείνων ἀμείνους ἄνδρας 
” ο ο” / ω / 

κρίνειεν, οἵτινες οὐδὲ τῷ Ὑιλιοστῷ μέρει τῶν πολεμίων 

ἴσοι τὸν ἀριθμὸν ὄντες ἐτόλμησαν τοῖς ἀπιστουμένοις 
πλήθεσι παραταάξαι τὴν ἑαυτῶν ἀρετήν; οὐ κρατήσειν 

τῶν τοσούτων μυριάδων ἐλπίζοντες, ἀλλ) ο... 

τοὺς πρὸ αὐτῶν ἅπαντας ὑπερθαλεῖν ᾽ομίζοντες, χαὶ 
τὸν μὲν μάχην ἑαυτοῖς εἶναι αρίνοντε ς πρὸς τοὺς βαρ- 

δὲ καὶ τὴν ὑπὲρ θάρους, τον ἄγῶνα τῶν ἀριστείων 
” ν ο 

χρίσιν πρὸς ἅπαντας τοὺς ἐπ᾽ ἀρετῆ θαυμαζομένους 
1 ω  δἵ λ 

ὑπάρχειν. (4) Μόνοι γὰρ τῶν ἐξ αἰῶνος µνηµονευο- 
15 - ν λ ο» / / Ἀ 

µένων εἴλοντο μἍλλον τηρειν τοὺς τῆς πόλεως νόμους ἢ 
Εμ, Μυ: / οὗ ἃ ςφο οὖντες ἐπ πὰ τῷ υεν ίστου τας ἴδιας νυχᾶς, οὐ ὀυςφοροῦντες επι τῷ μεγίστους 

43 / 

ἕαυτοις ἐ ἐφεστάναι αινουψους, ἀλλὰ ολ 

τὴν ἀσχοῦσι τοιούτων ἀγώνων τυγ- 

ουτες εὐχταιό-- 

τατον εἶναι τοῖς ἄρε 

άνειν. (6) νι δ) ἄν τις τούτους καὶ τῆς χοινῆς 
εξ / 33 / ΕΙ ον .. Ἂ λ Ελλήνων ἐλευθερίας αἰτίους ἡγήσαιτο Ἡ τοὺς 

μάγαις 

τῶν 
[ή ., . λ τεό ς 

ὕστερον ἐν ταῖς πρὸς Ξέρξην 

Τούτων γὰρ τῶν πράξεων μνημονεύοντες οἳ μὲν βάρ - 

/ 

γιχκησαντας. 

« α σετ. »-/ 

6αροι χατεπλάγησαν, οἱ δὲ "Ἕλληνες παρωξύνθησαν 
Δ 1 / 2 / / Ελ] / ο. 

πρὸς τὴν ὁμοίαν ἀνδραγαθίαν" καθόλου δὲ μόνοι τῶν 
κ ς ών ἁ ηλ) ς β λὴ κω ὁ ο ΝΕ] 7 3 

πρὸ ἑαυτῶν διὰ τήν ὑπερθολὴν τῆς ἀρετῆς εἰς ἀθανασίαν 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟὈΙΙ ΙΡ. ΧΙ. 

ΡΙίο {ουϊ βπεπα Ώοί]ο Ιπιροδιςςοί. 

86Ι 

Αί ]απ1 αἲ Ῥνίπ]απη {- 

πηη[ίας (π1αΡ Πο ρυορ[οναί. αππθοί απίοπα, ἱγγαρίίοηα 

[ασία, ΡΙεγοδαπθ οΠΠΕς. 1δι ο/[σηςος Ἱαρι]αμί. (4) Πρεαπι 

γονο Χθγχοπι, 4111 πον Π]ῇ5 (αγ6ί, Ρον ίοία γασαηίος οαςίτα 

ἱπφαΙπη{, Αί ά4ἱς οχοτίο, οί ααἱά τα δέ οοσηϊίο, Ῥουςα 

ποσα ραπ οἰίαἴευα, 411 ρηίπηαπα σοπἰαθηέατ, ἀοβρίσα- 

(αἱ φπἱάσπα Ἰαβοπές 5εά {αππθη οχαὀνθιδαπα []ος, νἱτπίο 

ουηίπαα ἀείειρ, ασστοςἶ πο απἀσηί. Α Ἰαίογο ἰρίέαν 

οἱ {εησο οἴγοιπιβΙορα!! ]αομ]ῖς οἱ δασἰε15 πάπα ἱπροίίίος 

οοπίεσενα. ΟΠ1 Τουπίάα. ἱρίέαν ριο ΤΠΕΓΙΠΟΡΥΙΑΓΙΠΙ αἁ [ία 

ἱποπάο οχοαβραπίας Πο γἰία οχίαπι Ἱαβπσγα, 

ΧΙ. Οπορυπα υΙγίρας απἰδ πο ἵπ αἀπη[γα[οπουα ταρία- 

ἴανῦ ααὶ σπα πιοηία φἰαΐϊοηοπα, α ἀτασῖα ἳρί αγ ραίαπη, 

ποῦ ἀεδογεηάαπι ε5δο κίαπογυΠί, απίπιαδᾳιο 51.5 Ργο[α5ο 

Ιμονία({ Επσἷα (οίἷας ἱπιροπάσταπέ, οἱ Ποποδίο γἱίαπα αποῖί- 

{εῦα παπα ἑαπρίίο γείίηθτο εοηςαἶα5 Παάἱσατιπί, Νου Ῥου- 

(2) ους 

οηἵπι Ῥαγβατογαπα [αοίαπα ου θαβρίσαίας Εαἱ5δαίὃ οπἴΠπα ἵῃ 

ΒΑΓΙΠΑ ἱταρίάα{ίο ουσια. ἸπογοαΙρῆς γἰάσαί. 

ΠΙΘΗί6ΠΙ γεη]βδεί, απἱησοπίος ἀοαοῖος οοπίθοηῖς ΠΟΠΙΙΠΙΙΠΙ 

πμ] ἴρις γ{Π ΠοβΙ[θῦῃ ΠΠ[ουνο απδγοςῥ Τ46ἱγου φῑ5 οχ Ρο5ί- 

δεη!{{ς ἰαπίονη Υἱγπίονη γ{γάπα πο ἱππ[απάαπηα 5ἳρί ἀπσαξρ 

ασ] πλα[ῖς απάίαο οἴγοιπανααί{, οοτροτίρη5 (πἱάθπα 5ς- 

ουρισνυη{, απἰηΐς {άΠΙ6Η. Πηγίοίί Ρ6γΠΊαηςογθ. Τ46ο ί οἱ 

οπηηίαπη, ααϊ παοπποναηία, υἱοΙ ΠηδίτίοΓος αγαδεΓΠ{, 

(παπα ἄΠ1 Ἰοηες[ἰφδίπιας νἱοίονίας αἀερί1. Χοη οπίπα οχ [1- 

οίογαπα εγεπία, δε οοηςΠ(ογαπη ἀε]οσία ἆᾳ Ροπῖς νυἱγῖς [α- 

ἀἰεαπάππη, ἨΙάπη παπι(πε Γογίαπα Τη ροἱορίαίο Ἰαροί, Πο οκ 

τα/ΟΠ6 ου]αδᾳπο ορ πηαίαν. (3) Οπἶς οΠίπῃ Ργα5ίαΠ{ΙΟΓΟ5 

Μής6ο γίνοῬ εχδ[θδα πα αα αι ρίγοίαὸ αἱ που π]οδίπ]α 

Ρατί6 Ιοδίῖρα5 Ραγος ποτ μὴ]! Ποπ Παπ 1α πῖ πα Ώα 

ΟΡΡΟΠΕΤΟ Υἱγίπ{εηα αιἲδί 5ΗΠ{, Ποῦ 4ποᾶ {οί πα 5ο ΡγοΠί- 

Ραΐατος ροτανοηί, 56ἆ ααοά Φίγοηιίαίο οπΊπ65 αΠίθ 86 σοη]- 

{05 θρεΓαΓΙΠ1 α 56 Πῇ οοηΠονοπέ: ρΙσηαπα (πάσα δἱρί ο Π1 

Ῥατρανῖς 65956 γα, 5εά οθτίαπιεη οί ἀῑδεορίαίίοπθιῃ ἆθ τοὶ 

ορίσιο σοδία ρυΠΗ15 ΟΠ ΠΠΙΥΘΙ5Ι5, 4108 γἱτίας αἀπιίγα- 

Ῥας εΩΙί ππαπαπα. (4) ΒοΙί οἰεπῖπι Ρροςδί Ποπ ΠΠΘΠΙΟ- 

τίατη ραΐπίας (πουί Ίοσες αΠαΠῃ Ρτορτίας Τοηογο απίη]α5 Π]α- 

Ἰαογυη{. Χθς α ηαχἰηις 5ο {ηγαάί ρογίοι]ΐ5 ὤστο (οτοραΠ!, 

5ο4 ᾗα5πηος{ ορτἰαμηίπα νἰ{γα{5 ου]ίοτες εχρον!ηί ἵπ ορία- 

ἠδεϊπηίς Παβοραηί. (9) Μα]ονὶ ἰσίέατ Ίαγο οοπηπηαηίς οτα.- 

οἷα' Πρενία» Πί5 ασοερία. το[ογίας, 4η. οοίοτίς, αἱ Πας5{1ς 

ἀοϊηάο ρταῇς Χογχειη 5πρεγαγαΠ{, Νάπα δίογαπα πιοιηυτία 

{αοἴπογαπα απ]παί Ρατρατί5 (ασ δαπέ, ΟΩΟΟΤΗΠΑ ΥοΓοΟ δρί- 

πία5 αἆ 5Ιπ]]α (ογΗ(παἰπῖς ἀσοις ασσθηςῖ, 5ο] ἀοπίαθ Ἰ10- 

ΠΗΙΠΗΙΩ οχ. Ῥτϊδοα ππσπιογία ΠπηπιογίαΠία1 οἳ γἰα(ῖδ εχσε]- 
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μετήλλαξαν. (6) Διόπερ ουχ οἳ των ἵστοριων συγγρα- 
. ν ο ο ο” ο / ῥ 

φεῖς μόνοι, ἀλλὰ καὶ πολλοι τῶν ποιητων χαθύμνησαν 
-” / τ) / ντε. / ς 

αὐτῶν τὰς ἀνδραγαθίας. ἐὰν γέγονε καὶ Σιμωνίδης ὃ 
ο ” ο . ο / Ἂ κ. 

µελοποιός, ἄξιον τῆς ἀρετῆς αὐτῶν ποιήσας εγχώμιον, 
σος / 

ἐν ᾧ λέγει 
ι 

Τῶν ἐν Θερμοπύλαις θαγόντων 

εὐχλεὴς μὲν ἆ τύχα, χαλὸς ὃ' ὁπότμος, 
ο κ ος ο εαν : 

βωμὸς δ᾽ ὁ τάφος, πρὸ Υόων δὲ μνᾶστις, ὁ δ) οἴἶτος ἔπαινος. 

Ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ᾽ εὐρὼς 
/ 3 ΄ - ΄ ] δν τα ώ ο 

οὔθ᾽ ὁ πανδαµάτωρ ἀμαυρώσει χρονος ἄνορων ἀγαθῶν. 

Ὁ δὲ σηκὸς οἰχέταν εὐδοξίαν Ἑλλάδος εἵλετο. 

Μαρτυρεῖ δὲ Λεωνίδας ὁ Σπάρτας βασιλεύς, 

ἀρετᾶς µέγαν λελοιπὼς κόσμον ἀένπόν τε Ἀλέος. 

ΧΠ. Ἠμεις δὲ ἀρκούντως περὶ τῆς ων τῶν ἄν- 

δρῶν ἀρετῆς εἰρηκότες ἐπάνιμεν - πο ο να τοῖς 

εἰρημένοις. (Ξέρξης γὰρ τῶν παρόδων ο ο μις 

τρόπον κρατήσας χαὶ χατὰ τὴν παροιµίαν τὴν Καδμε
ίαν 

νίκην νενικηκώς, ὀλίγους μὲν τῶν πολεμίων τς ο 

πολλαπλασίους δὲ τῶν ἰδίων ἀπώλεσεν. ᾿Επεὶ δὲ πεζῃ 

τῶν παρόδων ἐκυρίευσε, τῶν κατὰ τὴν ἑαλάτταν ἀγώ- 

νων ἔκρινε λαμθάνειν πεῖραν. (9) Εὐθὺς οὖν τὸν ἄφη- 

γούμ.ενον τοῦ στόλου Μεγαβάτην προσκαλεσάµενος 

χελεύσατο πλεῖν ἐπὶ τὸ τῶν “Ἑλλήνων ναυτικον καὶ 

πειρᾶσθαι παντὶ τῷ στόλῳ ναυμαμεἴν πρὸς τοὺς Ἕλ- 

ληνας. (8) “Ὁ δὲ ταῖς τοῦ βασιλέως παραγγελίαις 

ἀκολουθῶν, ἐκ Πύδνης τῆς Μακεδονικῆς ἀνήχθη παντὶ 

τῷ στόλῳ; χαὶ κατέπλευσε τῆς Μαγνησίας πρὸς ἄχραν 

τὴν ὀνομαζομένην Σηπιάδα. Ενταῦύα δὲ μεγάλου 

πνεύματος ἐπιγενομένου, ἀπέόαλε ναῦς μακρὰς
[τριήρεις] 

μὲν ὑπὲρ τὰς τριαχοσίας», ἵππαγωγοὺς δε καὶ 
τῶν ἄλ- 

λων παμπληθεῖς. Λήζαντος δὲ τοῦ πνεύματος ἀναχθεὶς 

χατέπλευσεν εἰς Ἀφέτας τῆς Μαγνησίας. ᾿Εκεῖθεν δε 

τριαχοσίας τριήρεις ἐξέπεμψε, προστᾶξας τοῖς ἡγεμόσι 

περιπλεῦσαι καὶ τὴν Εὔθοιαν δεξιαν λαθόντας χυκλώ- 

σασθαι τοὺς πολεμίους. (4) Οἱ δ' Ἕλληνες ὅρμουν 

μὲν ἐπ᾽ Ἀρτεμισίῳ τῆς Πὐδοίας, εἴχον δὲ τὰς πάσας 

τριήρεις διακοσίας καὶ ὀγδοήχοντα” χαὶ τουνων ος. 

αὐτῶν μὲν Αθηναίων ἑκατὸν καὶ τετταράκοντα, αἱ ος 

λοιπαὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων. Τούτων δὲ ναύαρχος μὲν 

ἦν Εὐρυθιάδης ὃ Σπαρτιάτης, διῴχει δὲ τὰ περὶ τὸν 

στόλον ΘεμιστοκλΏς ὃ θηναῖος, (5) Οὗτος ο διὰ 

σύνεσιν καὶ στρατηγίαν. μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγγανεν 

οὐ μόνον ἐν τοῖς χατὰ τὸ το Ῥλλησιν, ἄλλα και 

παρ᾽ αὐτῷ τῷ Εὐρυθιάδη , καὶ πάντες τουτῷ προςέ- 

ὔοντες προθύκκως ὑπήκουον. Προτεθείσης δε βουλής ἐν 

τοῖς τῶν νεῶν ἡγεμόσι περὶ τῆς ναυμαχίας; α ο ἄλλοι 

πάντες τὴν ἡσυγίαν ἔκριναν ἔχειν και τον ἐπίπλουν 

τῶν πολεµίων ἀναδέγεσθαι, μόνος δὲ ο την 

ἐναντίαν ἀπεκρίνατο Ἰνώμην, διδάσχων ὅτι συμφέρει 

παντὶ τῷ στόλω συντεταγµένῳ πν ἔπι τους πολε- 

µίους" οὕτω γὰρ αὐτοὺς πλεονεχτήσειν αθρὀαις ταῖς 

αυν ἐπιπλέοντας τοῖς διὰ τὴν ταραγἢν διεσπασµένην 
Γ Ἂ 3 Αα» ΑΜΣ - / 

ἔχουσι τὴν τάξιν, ὡς ἂν ἐκ πολλῶν καὶ Φιεστηκότων 
/ τα ο ια κια ον νε 

λιμένων ἐκπλέουσι, Τέλος δὲ κατὰ τὴν Θεμιστοκλέους 
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| Ἰοη ασια δυμ{ ἠαηδορΗ. (6) Ιάεο που αὖ Πἰδ(ον]οῖς ἀνπηία- 

χαί, 5ο ροσίαγΗπα 4ποσαθ πηα](15 (ογΗἑααἰηῖς ΠογατΏ Ἰααάθβ 

ὀθ]ευγαία: δαη{. Ηπί6Υ {195 Ρἰπιοπίάςς Ροοδία Ίγτίοας ἀἴσηπη 

γἰγίαίο 1ρ5ογιη εηοοβηίαπα [αοοίέ, ἵπ απο αο νο[ρα : 

Η15, ααῖ αἆ ΈΠογπιοργ]α5 οαάεβαπί, 

50/5 οεἰορνῖ5 εοηασίί [αἱαπι(αο ραΙοβγαπη. 

Άτα ο5ί (Ππ]α]ά5, Ῥγο ἸαπιεπίαΠοηποτοσονάα/ἶο, Π{ οκ ατῃ Ια115, 

Ἐσποατοσπη Πάπό ογπαίαπη πο ας [πονασγο, 

πος οπηπία ἆοπιαης ορβοαταβί{ {επιρας, νΊτοναπι αφ] Ῥοπο 
Θορι]όγαπῃ ου Ιποσ]απα εορῖί ρ]οτίαπι αταοὶς. 

Το5/15 οδἰ Τοοπίαα5, δραΓίΦ τεχ, 

γἱγία(ἶδ πιαρηαπι τεπ(αεης ἀεοι5 [αππαπιααο 5οΠΙΡΙΙΘΓΠάΠΗ, 

ΧΠ. ὅαπι, πβί 5αἱ ΥοΓΒοΓΙΠΗ 46 ΥΙΤοτΙΠα ἴαπα ῥγαΡ{(αΠΙΙΠΠΙ 

γἰγπίο α πορίς [αοίαπα ο5ί, αἲ οείετα 5αρει]ογίβης οοηησθχα 

τοσιοάίθηλαν. Χθγχος οπἱπι αἆ θΠ1, 46 ἀ[κίπιΙ5., πιοάΠῃ 

(παηδίία Ρο/15, αποά ρεγραισῖς Ποδηπι ορςῖς ἴοησο πια- 

οιοπι 4 δις ΠΙΠΙΘΓΗΠΙ απηϊθίςδεί, Οαάπρεαπα, αἱ ἵ Ρή0- 

νοιρίο αδἰ, γἱοίοπίαπα ορπι{. Τεγγεςίν! ἰσίίν εχροΙΠοια 

οαιςίτὶς ἵη ροίεξίαἴσπη γοάασ(ἶς, παν] ἆποσιιο Ρα) [ογίππα πα 

οχρρηγ »ίαμ{, (2) Εἰ εοη[εδίίπι Μεσαραίο ρια{οσίο οἶαθ- 

εἰς αἆ 5ο αοθθιρίίο, ἵπ παναἰες ἀταοοτυπὶ οορίας 4πσθτε, 

(9) Τε 

νοσῖς Ἱπιρογαία οχδοσμίατας, ο Ῥγάμα ΜαεθάοηΙώ όµΠο η]. 

ἰοίασιθ 6156 ρρηαΠ] 6Η 15 οοΠδθΓθΓε ]αρεί. 

γογβα 64550 5ο]ν]ΐ, οἱ αά οχίγοιηα!α Μασηοδία οΓαΠ1, σπα 

Φορίαάσπῃ αρρε]ΙαΏί, ἀείογίυν. Π{ο πιᾶσηα ΥγοπίογΗπη ῥγουθ]]α 

Ιβοίαίας, ἆθ παγίρα5 Ἰοησί5 απα]ς]ί[ἐΓΓοιπες] ρ]αόσ παπα {16- 

εοηίας, Πρρασίπαπα γετο οἱ 14 σοπ5 αΠαγαπα [ησεηίθπα η» 

πΙοΓάΠῃ. Ραθαΐο ἀομίπο γεπίο, ΑΡΗΕίΩ5, Μασηοδία ἹΡΕΙΗς 

αρριΠί. Γηά6 {τοσεηίας ου { ἐήγοπιες, ἀποϊριῖς πΙΣΠάΗ5., 

πί Εαβα"απι οἱ γομπινοσἰ αά ἀοχίθίαπα, Ὠοδίθς Ιπο]αάσηέ, (4) 

αποροῖ νοιο αἆ Αποπηδίαπι Εάραῶ 5ίαοπεΠι Ἰαβοραπέ, 

ἐπνοιηίρς 1η. πίτογδαπα. ἀμζσμ[5 οί οσἱοσίηίας Πηίοι ααξ 

ορη η. απαἀτασιπία ΑΠοπήθηδίαπα, ορίου αογάπι εναηε 

νοζογαπι. ΘΕΙΠΠΊΗ5 Πα γ{απ] ργα [οσα Ἐατγ ρίαςςς (ἱ βραϊ» 

ίαμας. Ου αἆ οἰα5δδία αἰίας Ρο ποραι . ΤιιοπαΙ5ίος168 

ΑΠιοπίσηςϊ5 οπταβαί. (6) Πίο νὶν οϐ ριαάεηΙαΠα αὐ ναοί τη]- 

Π{ατῖς ρου αμα δρ αἱαΓΟΙΗ Π]ᾶσηᾶ ΠΟΠ ΦοΙΙΠ1 αριά Ογα:0058 

οἸαβείαγῖο5.,, 564 ἱρθ αποαιο Ειγρίαάεη απο(οπίαίο Ρο116- 

μαΐ, οππθσαο {π Άη γἱαπή ἰπίευΗ σ]ίγο ραγεραΠέ, ΘΠΙΠΙ 

τογο ἰπίοι πανίυτη ἀποίοισος ἆο ραρπο ΠαΥαῖ5 ταση 60Η: 

αἰ]ία (νασίατοπίαν, οδίοι] απάθιη ΟΠΊΠΟΣ ἵΠ 1060 ρεγβίδίθηάαπη 

Ιοδΐδο ἱποπγδαη. ορρογίοπάπι 6556 ὀρηδεραηί: 50115 

αιιίοια Τ]οπηϊδίοσίος αἀγοαιδαπα (ποραία) δοη{θηίίαυα, α18- 

«ἱΠΊΠΠΗ 6556 ἄοζσης ἱηδίτασία αμήγθιδα 64986 Ποβίθη 1 γᾶ- 

4ογο : εἱ οπίπι οοπ/αποίἶδ πανίβας η ασἶθπα Ρος (απησ]ίαπι 

αμιις. ἀἱκροιδαπα, αἲ απο γαρ» ἀἰσ]αποίίδᾳιε ρογίαβις 

οχοσέ, ἱποπγείοποηι. [αοἰαῦΕ, ΠΠ]ΟΓΘΙΑ. 1ρ805 οοιηπιοδΠίαίεηι 

μαμιτος. Ταμάσι ἰψίαν 4ο Τμοπιϊδίοσ]ἰ5 δοηίθηίία ουΠι 
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κρίσιν οἵἳ Ἕλληνες παντὶ τῷ στόλῳ τοῖς πολεμµίοις 

ἐπέπλευσαν. (9) }ῶν δὲ βαρθάρων ἐκ πολλῶν λιµέ- 

νων ἀναγομένων, τὸ μὲν πρῶτον οἱ περὶ τὸν Θεμιστο- 

χλέα διεσπαρµένοις τοῖς Πέρσαις συμπλεκόμενοι πολλὰς 

μὲν ναῦς κατέδυσαν, οὐκ ὀλίγας δν φυγεῖν ἀναγκάσαν- 

τες µέχρι τῆς γῆς κατεδίωξαν; μετὰ δὲ ταῦτα παντὸς 

τοῦ στόλου συναχθέντος καὶ Ὑενομένης ναυμαχίας 

ἰσχυρᾶς, µέρει μὲν τῶν νεῶν ἑκάτεροι ἐπροτέρησαν, 
οὐδέτεροι δὲ δλοσχερεῖ νίκη πλεονεχτήσαντες νυχτὸς 

ἐπιλαθούσης διελύθησαν. 

ΧΙΙ. Μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν γειμὼν ἐπιγενόμενος 
μέγας πολλὰς ἐκτὸς τοῦ λιμένος ὁρμούσας τῶν νεῶν 

διέ έφθειρεν " ὥστε δοχεῖν τὸ θεἴον ἀντιλαμόάνεσθαι τῶν 

Ἑλλήνων, ἵνα τοῦ πλήθους τῶν βαρθαρικῶν νεῶν τα- 
ἒ θέ 3 / λ ο οω Ἑλλή δύ : να Ψ 

πεινωθέντος, ἀντίπαλος ἡ τῶν “λλλήνων δύναμις γένη- 
Ν ν Ν ..χ το. / ε ᾽ 

ται καὶ πρὸς τὰς ναυμαχίας ἀξιόγρεως. Διόπερ οἱ μὲν 
η) 3 ρω 3 ε) ων ια) Δ 

Ελληνες ἀεὶ μᾶλλον ἐθάῤῥουν, οἵ δὲ βάρβαροι ἀεὶ πρὸς 
ἀ ο / ο λφδὁ ο / 3 ἡ ον αβια τοὺς κινδύνους ἐγίνοντο δειλότεροι. Οὐ μὴν ἀλλ ἄνα- 

λαθόντες αὑτοὺς ἐκ τῆς ναυαγίας ἁπάσαις ταῖς ναυσὶν 

(ϱ) Οἱ ὃ’ Ἕλληνες, 

προςγενοµένων αὐτοῖς τριήρων πεντήκοντα Ἀττικῶν, 

. ” 0 σ, 1 Δ λ / 

ἀνήχθησαν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 

ἀντιπαρετάχθησαν τοῖς βαρθάροι. ἣν δ αὐτῶν ἡ 
ναυμαχία παραπλήσιος ταῖς περὶ τὰς Οερμοπύλας µά- 

ε ι π / ο / / Ν 
χαις. Οἱ μὲν γὰρ Πέρσαι διεγνώχεισαν βιάσασθαι τοὺς 

ἝἛλληνας καὶ τὸν Εύριπον διεχπλεῦσαι, οἱ δ Ἕλληνες 

ἐμφράξαντες τὰ στενὰ τῶν ἐντὸς τῆς Ιεὐθοίας συµµα-- 
/ ᾱ. π / δὲ / ολις κω λλ Δ 

γούντων ”. Γενοµένης δὲ ναυμαχίας ἰσχυρᾶς, πολλαὶ 

νΠες παρ) ἀμφοτέρων διεφθάρησαν, καὶ νυχτὸς ἐπιγε- 
/ 

νοµένης ἠναγκάσθησαν ἀνακάμπτειν ἐπὶ τοὺς οἰχείους 

λιμένας, Ἀριστεῦσαι δὲ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς ναυμαγίαις 
. λ λ ν ο 3 / Δ ο «» 

φασὶ παρὰ μὲν τοις Ελλησιν Ἀθηναίους, παρὰ δε τοῖς 

βαρόάροις Σιδωνίους. (8) Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ Ἕλληνες 

ἀκούσαντες τὰ περὶ Θερμοπύλας γενόµενα, πυθόµενοι 
ο Ν / 

δὲ καὶ τοὺς Πέρσας πεζῆ προάγειν ἐπὶ τὰς Ἀθήνας, 

ἠθύμησαν. Διόπερ ἀποπλεύσαντες εἰς Σαλαμῖνα, διέ- 

ριθον ἐνταῦθα. (4) Οἱ δ) Αθηναῖοι θεωροῦντες παν- 
δημεὶ κινδυνεύοντας τοὺς ἐν τὰῖς 

καὶ γυναῖκας τῶν τε ἄλλων γρησίμων ὅσα δυνατὸν ην 
. λ -.. 3 ΄ ων / ν .2 ν ν. λ -. ιά 

εἰς τὰς ναῦς ἐνθέντες διεκόμισαν εἰς αλαμινα. (5) Ὁ 

δὲ τῶν Περσῶν ναύαρχος πυθόµενος τὸν τῶν πολεμίων 

ἀπόπλουν, κατΏρεν εἰς τὴν Εὔθοιαν μετὰ παντὸς τοῦ 

στόλου, καὶ τὴν τῶν Ἱστιαιέων πόλιν βίᾳ γειρωσάμε- 

” / / μ 

Ἀθήναις, τέχνα μεν 

.) δ / νι ’ ” -” αν / - 

νος καὶ διαρπάσας, τὴν γώραν αὐτῶν ἐδήωσεν. 
7 τ αι, Δ / ΄ ων ν ” Δ 

ΧΙΥ. Ἅμα δὲ τούτοις πραττοµένοις Ἔέρξης ἀπὸ 
-” -” . “” .. ο Ἡ -. ΙΙ - 4 

των Οερμοπυλῶν ἀναζεύξας προΏγε οια της Φωκεων 
Δ ) 

ος τας χώρας, πορθῶν μὲν τὰς πόλεις, καταφθείρων ὃ 

ἐπὶ τῆς χώρας κτήσεις. Οἱ δὲ φΦωχεῖς τὰ τῶν Ἑλ- 

λήνων ἠμρημένοι, καὶ θεωροῦντες αὑτοὺς οὐχ ἀξιομάχους 

ὄντας τὰς μὲν πόλεις ἁπάσας ἐξέλιπον πανδηµεί, πρὸς 

δὲ τὰς δυςγωρίας τὰς ἐν τῷ Παρνασσῷ κατέφυγον. 6) 

ταῦτα ὁ βασιλεὺς τὴν | μὲν τῶν Δωριέ έων γώ- 
[ 

θαν διεξιὼν οὐδὲν ἠδίχει' συνεµάχουν Ὑὰρ Πέρσαις αὐτὸς 
5 » 

.» 

Ν / ο» 

δὲ µέρος μὲν τῆς 

Δελφοὺς ἰέναι, καὶ τὸ μὲντέμενοςτοῦ Απόλλωνος έμπρ 

δυγάµεως ἀπέλιπε, χαὶ προςέτ ταζεν εἰ 

Ἱ- 
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οἰαδδο απγογρα ἵῃ Ποβίο5 Ιπγεμηίμτ. (6) Τί απ} Βαν ρα γί 
οχ πηπ]((5 Πη0 Ιπάς ροαῇι15 5ο οχροδ[αΠέ, ϱΥΙΠΥΤΗ αὐϊάσηι 

ποιος Ῥμοπι]κίος]ἶς πα ἀῑνίραιίς οἱ ἱποοπηροβίΐς αά πιο 

Ροιδίς οηβοτία πηπ]ία5 ΠοδΠα Πάνος ἀθιηοιίί, πος ῥαι1- 

οἴογος αᾱ οπΜἰπεΠίοπα δα {αρογο οοπαρι]δας ἱπδεσίαία : 

5υᾷ αἀμπαία Ιπ{θτῖπη 6]ά556 απΠἱγθιρα, (ογί(α ρασια Ππίία, 

ρατίο απαάαπα παντα πτίσαο δρογίογος ογαΠέ, ρ]οηα {α- 

πιοη πει] γἱίονία ροεμαπίατ : ἀοπος Ιπίογγοηία πος[ῖς 

Ρα απ ἀΙτοη {πα ο5{, 

ΧΠΠ. Ῥο5ί απο οοπβἰοίαπι αἴτοχ ορονία {οπαροσίας οοπῃ- 

Ῥ]ητος οχ{νᾶ Ῥογίήνη πάγος Τη φία{ομα ἀοργομιοηρᾶς ῥο5δτη- 

4δά[. Τααπιο ΠΗΠΊΘΗ ἵρδπα αγωοῖς δαρροίίας (μ]ίςκα γἱάο- 

{αν αἱ πΙπηΙγαΠα πα] πάίπο ῬαγβαγἰόαγΙπα Παν Ιάπα ἀἆθηι]- 

πη(α, Υγίνος (Γά.ΟΟΓΗΠΙ ραΤ65 688ΟΠ{, οἱ ΠΙΟΙΘΙΗ πα ΙσοΓὰ 

οοηΠἱοιααπη «α5(ἴπογο ροβδοηῖ. Εχίη Πάποία ἀτανοίς πιαρίς ας 

πιθσίς απεία :. Βανρανί οοπίτα αἆ ρογίοπ]α Μπιίάίογος [αοί]. 

ο Ι4ΠΠΕΠ Ρί οκ πα/γασῖο 5056 γοοο]6ροτο, ΟΠ αηῖνοΓ»ῖς 

ἵη Ποδίοπα πανίδας (οπά απ. () ατωοῖ νοτο φπἰπαπαρϊηία 

{ηγοπηίρας Αίας απο οοπιροφῖία ασ Ἰοδίος οχοΙρία. 

Ῥαρηα Ίο Πο αβ5ΙητΠ{5 ογαί αἰ{ονί αἆ ΤΠογΙΠΟΡΥΙ45 σορἱα.. 

απ Ῥου5 Υἱ ἄπΥς08 ΡΕΓΓΙΠΙΡΟΤΘ οἱ ἵπ ΕΙΡΙΠΗ (γα]ίσρτο 

οοσιίαραπ{. Αί ατῶοῖ ομδίγακογαπ{ αησηςίίας Ἱπίτα ΕΏα2αΠι 

δοοἱογΙΠΙ . Αίνου Ισίματ ρασηα ΓΙ ΥδΗΠΙ οοπηηίδδα, τη] ία» 

πίήησαθ πάγος 5η{ οογαρία» οί ποκ γα πα Ἱπίογοῖρί6ης 

αἆ 5105 4πα/ηαιΙα ρογ{5 τοΥοΓ1 οοππραΠ{. Τπ πἰτασιας ρσία 

{ου {155116 ΤΕΠΙ σορδΐ5»ο [ογυηί α ΟΤάΕΟΤΗΠΙ ρατία ΑΙοπίθι)- 

965, α ΒατβατογΙπα Βἱάοπίος5. (9) Ῥοδίαπαπι ἆος τει» αἆ 

ΤΠΕΤΗΠΟΡΥΙα5 σοςίῖς αταοὶ οογοτος {αο Ῥογρδας {ογγοδίτί 

1ποτο ΑίΠοπας οοπίοπάστγο αιἀἰγεταπ{έ, εοπείοτηα Ες ουαΗ{ 

απἰηϊς, Ἰάδοσιιο αἆ ῥα]απίποΠ τοριθςςί, Πίο θαρδίδίαπ{. 

(4) Ταπα ΛίΙομίθηςθς, αβί 5105 ΑΠιοηίς το]οίος ἵπ ΦΙΠΙΠΙΟ 

ππίνοθιςος ρονίσ]ο ναγβατί οθγΠΠ{, Πβ6γο5, πχοτοςοί οθίοτα 

αά αδΙΠΗ ποσσσδαρία, 4π0οππ(ιο {απ ΡοίαογΠί, πανίρις 

Ἱππροηιπί οἱ ἵπ βαΙαπίποπα (ταπδροτίαηί. (0) ΡεΓδαΙΠΙ 

πανατο]Ι5, ἀτάΟΟΓΙΠΑ ἀἱδορρδα οοσηϊίο, Εάῤώαπα  6ΗΠ1 

οπηηί οἰας5ο αρραΠΙ{, οἱ Ηἰςήοηδίαπα α1βεπὰ υἱ οαρίαπι ᾱἷ- 

Πρίε, (οίαιφτιο γοβίοπθῦα αιπηίς δα ρασ{αα ἀερορμ]αία. 

ΧΙΥ. Όυπα Ἰαὶο ροταηίαή, Χθγχος ἃ ΤΠαοΓπιοργ!!5 ἀΐργος 

55 Ρος Ρ]ιοσθηρίπη βπος Πίου [αοἷί, ορρίάα Ρ55ίΠΙ οχβοΙη- 

ἄοης αἱ απἰάφ]ά νορῖο ἵ]α ροβδίάεραί ΟΟΓΡΙΠΙΡΟΗΡ. Ῥμούθη- 

«ος γογο, αγοΟσαΙΗ φοοϊείαίοπι απηρ]οχ{, απ] 5ο ἀά Γο5ί- 

«ἰομά πα Ίππρατος γἰάσιοπί, οπποΓῖ5 αρίαε υτρίριας τεΓο(15, 

ἵπ αγία οί ἀἰ[ιαμία Ῥαγηαςςί ρτο(ασεαπ!. (2) Ρορί [ας ΤΕΧ 

Ὀοποφίαπα Ροιναάοης αστο5, αἲ Ππ]α1[ς 86 αὐςποί : οσἷα 

ομίπι Ῥουςίς απια {πμ χογαΠί, 56ά ραν[ί οοΡΙαΓΙΠη ἵρέ τοἰεία; 

3 : ιρλ ρω ιν 

ππαμάαί, αἱ Ώο]ρ]ιο» αΥαάσπί, οὖν ΠΙΟΟΗΣΟ ΑΡοιΗμή» (οηρ]ο, 



10 

16 

320 

υ] 

90 

40 

μο ο] 

5ο 

964 

ο 
σαι, τὰ δὲ μετὰ τῶν 

ἄλλων βαρθάρων προελθὼν εἰς τὴν Βοιωτίαν κατεστρα-- 
{9 {, ο καν ο Ἀ Ά ”.. ο. απ 

τοπέδευσεν. ([8) Οἱ δ’ ἐπὶ τὴν σύλησιν τοῦ μαντείου 
.ω / ο οω ο 

πεμφθέντες προΏλθον μὲν µέχρι τοῦ ναοῦ τῆς Προναίας 
3 : ζω 3 ο. ολ ο 1» Εά / 

Ἀθηνᾶς, ἐνταῦθα δὲ παραδόξως ὄμέρων τε μεγάλων 

καὶ χεραυνῶν πολλῶν ἐκ τοῦ περιέχοντος πεσόντων, 

3 / ο ο ον ολ 

ἀναθήματα συλΏησαι' αὐτὸς δὲ 

Χ οὶ / κια { 2 - ή) ο) 2ς πρὸς δὲ τούτοις τῶν χειμώνων πέτρας µεγάλας ἀποῤῥη- 
ανα ῥ ι 3, λ κ. ή Δρ ρα σον ολ) ο εν 

ξάντων εἲς τὸ στρατόπεδον τῶν βαρθάρων, συνέθη δια-- 
τ - ω / λ 

φθαρῆναι συγνοὺς τῶν Περσῶν, πάντας δὲ καταπλα- 
ο. ο / - ο / 

γέντας τὴν τῶν θεῶν ἐνέργειαν φυγεῖν ἐκ τῶν τόπων. 

(8) 
/ λ / ο ιά ο . λ οω ο 

προνοία τὴν σύλησιν διέφυγεν' οἵ δὲ Δελφοιτῆς τῶν 
/ / εκ» - 

θεῶν ἐπιφανείας θάνατον ὕπόμνημα χαταλιπεὶιν τοῖς 

- . εν ” / λ 
Τὸ μὲν οὐν ἐν Δελφοῖς μαντεῖον δαιµονία τινὶ 

µεταγενεστέροις βουλόμενοι, Ἔρόπαιον ἔστησαν παρὰ 

τὸ τῆς Προναίας Αθηνᾶς ἱερόν, ἐν ᾧ τόδε τὸ ἐλε εγεῖον 

ἐνέγραφαν, 

Μνᾶμά τ’ ἀλεξάνδρον πολέμου καὶ μάρτυρα νίκας 
Δελφοί µε στᾶσαν, Τα Υὶ χαριζόμενοι 

σὺν Φοίθῳ, π πτολίπ τορθον ὃ ἀπωσάμᾶνοι στίχα Μήδων 
παὶ χαλκοστέφανον ῥνσάμενοι τέμενος. 

οο λ οο / τσ 4 λ λ 

(6) Ξέρξης ὃ δὲ διὰ τῆς Βοιωτίας διεξιὼν τὴν μὲν τῶν Θε- 
ο ζσθειο ΜΑΝ ΤΠ) Ὃ να 

σπιέων χώραν χατεφυειρε, τας ΟΕ ιαταιας 
ο κ 

ἐρήμιους 
- ια λ - /. , 

οὔσας ἐνέπρησεν" οἱ γὰρ ἐν ταῖς πὀλεσι ταύταις κατοι- 
ου / / / 

χοῦντες ἐπεφεύγεισαν εἰς Πελοπόννησον πανδηµει. 
ν ον ο» 3 ν Α Αν ο ο ᾳ η 

Μετὰ δὲ ταῦτα εἰς τήν Ἀττιχὴν ἐμθαλόντες, τὴν μὲν 
/ πν/ δὲ 2 η ! . η 

χώραν ἐδήωσαν, τὰς δὲ Αθήνας κατέσχαψαν καὶ τοὺς 
ον ολ 

τῶν θεῶν ναοὺς ἐ ἐνέπρησαν. ἢΤοῦ ὃε βασιλέ έως περὶ ταῦτα 

διατρίθοντος» χατέπλευσεν ὃ στόλος ἐκ τῆς Γ:ὐθοίας εἰς 
Ν υ] / λ πό οὐέ6 Δ ἡ 

τὴν Ἀττιχήν, πεπορθηκὼς τήν τε Εὔθοιαν καὶ τὴν πα- 
- -ω 3 οω 

ράλιον τῆς Ἀττικῆς. 
οο Δ Δ 7 - .] 

ΧΥ. Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν χαιρὸν Κερχυραῖοι μὲν 
β μέ ῶ ν 6 Δ Ἕ) 1 

πληρώσαντες ἑ ἑξήχκοντα τριήρεις διέτριθον περὶ τὴν ΠΠε- 
/ ε ΄ / 

λοπόννησον, ὥς μὲν αὐτοί φασιν, οὐ δυνάµ.ενοι κάμ.ναι 
/ 3 / / ο» / 

τὸ περὶ Μαλέαν ἀχρωτήριον, ὡς δέτινεςτῶν συγγραφέων 
οω οω Δ ο / / 

ἱστοροῦσι, χαραδοχοῦντες τὰς τοῦ πολέμου ῥοπᾶς, 
[α/ ο λ / 3 / Όο {αν 

ὅπως ἨἩερσῶν μὲν κρατησάντων, ἐχείνοις δῶσιν ὕδωρ 
προς / τ 
Ελλήνων νικώντων, δόξωσιν αὐτοῖς 

΄ (9 Δ 

Πεθοηθηκέναι. (5) Οἱ δὲ περ 
κο ο Δ 3 

ἔοντες Ἀθηναῖοι, θεωροῦντες τὴν Ἆττ 
ο» 3 

η χούοντες 

λ ο ου ο 

καὶ γην, των ὁ 
νὰ Δ πο. ο. ον / 
επτην -αλαμινα οιατρι- 

Δ υἳ 
τν πυρπολου- 

ορ 
ο] 

κ« ροῦ ον μένην καὶ τὸ τέµενος τῆς Ἀθ: 

φθαι, δε 
-ε { 

Ἕλληνας πολὺς κατεῖχε φόθος παντα] όθεν ο δμλας 
ειν κα 3 

Εδοξεν οὖν αὐ- 

ινῶς ἠθύμουν. χαὶ τοὺς 

λ / 
µένους εἰς αὐτὴν τὴν Πελ ἱοπόννησον- 

/ ο 
τοῖς πάντ ας τοὺς ἐφ᾽ ἡγεμονίας τετ 1δ. ενους συνεορευσαι 

χαὶ βουλεύσασθαι χατὰ ποίους τόπους συμ. φέρει ποιεῖ-- 

σθαι τὴν ναυμαχίαν. (9) Πολλῶν δὲ καὶ ποικίλων ῥη-- 
/ ιά Δ / 3”8/ / 3 

θέεντων, οἳ μὲν Πελοποννήσιοι, τῆς ἰδίας μόνον ἄσφα- 
/” ” Δ Δ 35 / Δ 

λείας Φροντ ἴζοντες, ἔφασαν περὶ τὸν ᾿Ισθμὸν 
ο /. Ν ο 

ο οσοι τὸν ἀγῶνα" τετειχισµένου γὰρ αὐτοῦ κα-- 
ο 37 Δ λ / / ο 

λῶς, ἐάν τι περὶ τὴν ο Ἡ Ύενηται πταῖσμα, ὃυ-- 
/ λ 3 / /. 

νήσεσθαι τους Ας ς εἰς ἔτοιμ. οτάτην ἀσφάλειαν 

/ 9 αλ 
εσν Ο0ξ συγκλείσωσιν χαταφ πν τὴν Πελοπόννησον' 

- / 

τ ιτοὺς εἲς μικρὰν νῆσον τὴν Σαλαμῖνα, δυςθοηθήτοις 
πιο 

Οεμιστοχλῆς ὃ 
- .. λ 2 /. 

λαχοις περιπεσεῖσθαι. 5 συνεέούλευσε 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΓΑ. ΙΑ. 

] 

(415, 416.) 

Ραθτας 1ρί ορε5 εχδρο[ἰθηί. 1ρ56 ἱπίσγίπα ουπη τθ]φογ η 

εχεγαία ΒαΓΡΑΤΟΓΙΠΑ 1 Ῥωο[ίαπι ργορτθβςιΙς οπςίγα τηθία- 

αν, (ϐ) ΜΙΦ8Ι νουο αἆ ονασμ]] ἀῑτερίίοπειῃ, ἂἆ Ργοης μδ- 

απε ΜΙΠεΓνΟ (επρ]ΗΠΙ Ρτουθβδεγη{. ΤΙ γθγο 4πΙΙΠΙ γορεπία 

πηᾶρηα νἱ5 ἱπιργῖαπα οαπα ογευγῖ5 βα]πη]ηίβα5 οχ αθγο ἀεο]άογοί, 

οί αὐςοίβςιρ {οπιρεδίαίο Υ1ρε5 {1 ΒαΓΡαΤΟΓΙΠΙ οχογοΙ πι Ἱε- 

γαθγοΏί, ππΗΙ Ῥεγδαγαπη ρεεγηί, αἴιο γεααΙ οΠΠΠΕς 

46εογΙΠ1 Ίος. ρογίοηίο {ογγῆϊ ᾖσα Ίπᾷο 58 Ρνοιρμθνθ. (4) 

Ρινίηα Ιαπια Ῥτον]άθη ία (αοἱαπά οδί, αἱ ναιοϊμί ἵπ Ώε]- 

Ρῖς 5οάες ἀῑτορίίοπθιη {παπα ο[ασογαί. ΟΩμαπι ἀθοΓΙΙΠι Ριο- 

ΒοηΙαπα αἱ ἱπηηπογίαΙρας. αἆ ροβίοτ(αίθΠη ΠΙΟΠΙΠΙΘΠ/15 {6- 

5ίαίαπι Ώε]ρμί {αεθγοπί, ἵτορῶο αἆ Ῥτοπωα ΜίΠεΙνΩ {ὰ- 

ΠΗΠῃ εγεσίο οἰεσίαπι Ἠαπο ΙΠ5ογίρβθΓ6 : 

Τερίεν αἱ απ φαϊ ποβατ ραΙπιασι(πο ἀπο]ῃ, 
νοίΙναπι Ώε]ρῃϊ π]ο βἰαίαογο 1ου: 

ἀαρδρῖόε απΙ Ῥπαβο Μεάἁπι ρερα]εγε οομοτίος., 
{1ογΗ1ΐον οἱ η Ιάαπα Ὠα]ο αβδογασγο ἁρπιαπι. 

(5) Χεγχος τογο ρεῦ βαοίῖαπι ἀπόεῃς, γαρία(ἰς ΤΙιοδρίοηςίΠα 

αθιῖς, Ρ]αίάα5 α οἰνίρας ἀθδοτίας Ἱποσμάϊί. Ὀτρίαπι οΠΊΠ] 

Ιιαγπὴ Γηόσ]α) ΟΠΗ [αΗΙΗ15 Γοβιδηαο απ]νογςίς ἴπ Ῥο]οροι- 

ΠοΡΙΠη ἴηά6 ρτο[ασεταη!ί. Ταχ {π ΑἰΙσαπη Ἱγγαρίίοπθ {ασία, 

αφτος ἀθρορα]αΠομίρις γαφίαπέ, Ἱτβειπ(αθ οκφοϊπᾶιηί, 

ἀθογιπα {επηρ]α Παπηπαίς αὐδαπηαΏί.  Ῥορδα ἄτοα πας ο6ςΙ- 

Ραΐο, οἸαβείς Ῥεγδαγαπι οχ Έβορα κοἰνίέ, Ἱπδα]α ρνίας οί 

ππαγ]Ηηίς Ιοεῖς Αίίῑους αἆ γαςΗ(αίομι τοβας[1ς. 

ΧΥ 

5ΙΥο(15, οἶνοἃ Ρε]οροπήθδΙα εαρδἰδίοραΠ!, απο Μαίσα" ϱΤο- 

. Ῥου 14 {επρα» Οοτογταί, ἐτοπηῖρης θοχασίπία ἵη- 

πιοπίογίαπα, αἱ ἰηδί οπαδαπίατ, οἰγοαπαΠθοίετο πεῖγθηί; 

, αυος 5επϊρίογες ποππυ! (παάμπί, απο ΡεΙΙαΠ1 γοιρετοί, 

εχκεµασία(ατὶ, πε, 5ἱ ῬοαδαγΙπῃ ο5δεί νἱοίοτία, {εί εί 

Ισῃείη Ἰ]ς ο/ετγοΠές 5ἱπ α αταοῖς δίανεί, αἀχ[]ο {ρδῖς τε- 

ηὶςςό οχἰαἠμαγοπίαν. (9) ΑΙιοπίθηςος Υο6Γο αἆ βαϊαπιίπα 

εοπηπιοναπ{θς, πὈὶ ΑἰΙσαπα εχατὶ νιάοηί, {αιπρ]ππααο ΜΙ- 

Ώσινος ἁἰνπίαπα απάἰαπ{, αὐἰπηϊς 5αρτγα πιούπαι ροή ρας 

οταη{. Τησ6μς οθίοτο5 αποαπθ 1α.ςο5 [ογπιάο Ἱπορδείέ, 

ααη απάίαο ἵπ παπα. {8ΠάΘΠΑ 5ο ῬεΙοροπηθβο οἰγοππιδιάθηϊ 

εσγπογθηί. ὙΙ5ΙΠ1 6160, αἱ οΙΩἨ65 οορίαταπη ἆπσες ἵῃ οοπεΠ]{ο 

(8) 
Μα]έϊς ιίνο οἴτοααθ γοπ[]αίῖς, Ῥε]οροπηπεεί, 4ε 5υα {αη- 

ἀθεσγπσΓοπί, 4πο πανα]ί5 Ῥησπα Ίοσο Ἱπαιπάα οβ5αί. 

{ανα Ιποο]απηϊίαίο 5ο111οΙ, αἲ Τ5ίπππα. οργίαιηεη οοπηπη!!- 

{οπά πα ο.5ο οθηδορα{. ἱ οΠΊηλ να]άο μΐο ΠΙΤΟ δἷί Ῥτῶ- 

οποίμδ, 6 ΠΩΙΠΙΙ5 ΡΓΟΡΡΕΥΘ {ογβῖίαη πηατῖ σοδία , ΡΓοΠΙσαΐο5 

ἵῃ Ῥο]ορομησδπα, πί ουγίπν βα1α[ἶς τοοθρίαΠΗ., οοη/{ΙΡΘΓΘ 

Ρο556: 4ποα 5ἱ 1η οχίριαπι Βα]απηπϊ5 {η5]αΠ1 56 Ιποἱαδογηί, 

ἱπονρΙσαράδας η]ας 56 ΙΠΙΠΙΕΚΙΙΤΟ5. Αί Τμεπηϊδίοοῖς 60Η- 



(116.117. 
Δ ἐν ιο) ν 0 Δ ος εν ο ο 

περὶ τὴν Σαλαμῖνα ποιεῖσθαι τὸν ἀγῶνα τῶν νεῶν" 

πολλὰ γὰρ πλεονεκτήσειν ἐν ταῖς στενογωρίαις τοὺς 

ὀλίγοις σχάφεσι διαγωνιζοµένους πρὸς πολλαπλασίας 
ο . ”. αλ Δ Δ Ν 3 ν / ο) 

ναῦς, (4) Ἱκαθόλου δὲ τον περι τον Ισθμὸν τόπον ἄπε- 

ὕ φαίνετο παντελῶς ἄθετον ἔσεσθαι πρὸς τὴν ναυμαγίαν: 

ἔσεσθαι γὰρ πελάγιον τὸν ἀγῶνα, χαὶ τοὺς Πέρσας 

διὰ τὴν εὐρυγωρίαν ῥαᾳδίως χαταπονήσεσθαι τὰς ὀλίγα τὴν ευρυγωριαν βὰ Αα παππηψήσ δά, ος 
-” ν / μὴ 3 ν 

ναῦς ταῖς πολλαπλασίαις. Ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ 

διαλεγχθεὶς οἰκεῖα τῆς περιστάσεως, ἅπαντας ἔπεισεν 
10 αὑτῷ συµ ψήφους γενέσθαι τοῦτον τὸν τρόπον. 

ΧΥΙ. Τέλος δὲ κοινοῦ δόγματος γενοµένου περὶ Σα- 
λαμῖνα ναυμαχεῖν , οἳ μὲν "Ελληνες παρεσκευάζοντο τὰ 

λ Ν / κ Δ λ ς ασ, 
πρὸς τοὺς Πέρσας καὶ πρὸς τὸν κίνδυνο». Ὅ δ᾽ οὖν 

Ἠὐρυθιάδης παραλαθὼν τὸν Θεμιστοχλέα παρακαλεῖν 
16 ἐπεχείρει τὰ πλήθη καὶ προτρέπεσθαι πρὸς τὸν ἐπιφε- 

ρόμενον χίνδυνον. Οὐ μὴν τὸ πλῆθος ὑπήκουεν, ἀλλὰ 

πάντων καταπεπληγµένων τὸ μέγεθος τῶν ΗἩερσικῶν 

δυνάµεων, οὐδεὶς προςεῖχε τοῖς ἡγεμόσιν, ἀλλ) ἕκαστος 
ἐκ τῆς Σαλαμίνος ἐκπλεῖν ἔσπευδεν εἰς τὴν Πελοπόννη- 

ολ ο) ἡ λ λ / 
30 σον. (9) Οὐδὲν δ ἧττον καὶ τὸ πεζικὸν στρατόπεδον 

ϱω. εχ» / αν / λ ο» / 9 / ο 
τῶν Ἑλλήνων ἐδεδίει τὰς τῶν πολεμίων δυνάμεις, 

τε τῶν περὶ Θερμοπύλας ἀπώλεια τῶν ἀξιολογωτάτων 

ἀνδρῶν παρείχετο κατάπληξιν, καὶ τὰ περὶ τὴν Ἄττι- 
λ / ΜΕ) ο ψ λ ε) / 

χην συμπτώματα πρὸ ὀφθαλμῶν ὄντα πολλὴν ἀθυμίαν 

3ὔ ἐγεποίειτοῖς Ἓλλησιν. (5) Οἱ δὲ σύνεδροι τῶν Ἑλλή- 
νων ὁρῶντες τὴν τῶν ὄχλων ταραχὴν καὶ τὴν ὅλην ἔχ- 

κ. 3 / ον : / α Δ Ρ] / στ νν 

πληξιν, ἐψηφίσαντο διατειχίζειν τὸν Ἰσθμόν. ἸΚαὶ 

ταχὺ τῶν ἔργων συντελεσθέντων διὰ τὴν προθυµίαν καὶ 
έν ος ο 5 / « λ / 

τὸ πληθος τῶν ἐργαζομένων, οἳ μὲν Πελοποννήσιοι 

30 ὠχύρουν τὸ τεῖχος, διατεῖγον ἐπὶ σταδίους τετταράκοντα 
ᾱ Ν Λ - η) ν ας Κε: .. . ς 3 ον τὸ } - 

πὸ Λεχαίου µέχρι Κεγχρεῶν, οἳ δ᾽ ἐν τῃ Σαλαμῖνι 
. ο. / / 

διατρίβοντες μετὰ παντὸς τοῦ στόλου χατεπλάγησαν 

ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε µ.ηκέτι πειθαρχεῖν τοῖς ἡγεμόσιν. 

ΧΥΠ. Ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς ὁρῶν τὸν μὲν ναύαργον 

3 Εὐρυέιάδην μὴ δυνάµενον περιγενέσθαι τῆς τοῦ πλή- 
θους ὁρμἃς, τὰς δὲ περὶ Σαλαμῖνα δυςχωρίας δύνασθαι 

ὰ ϱ ./ λ Ν / 2 / / πολλὰ συµθαλέσθαι πρὸς τὴν νίκην, ἐμηχανήσατό τι 
τοιοῦτον: ἔπεισέτινα πρὸς τὸν Ξέρξην αὐτομολῆσαι χαὶ 
διαθεβαιώσασθαι διότι µέλλουσιν αἳ κατὰ Σαλαμῖνα 

40 γΠες ἀποδιδράσχειν ἐκ τῶν τόπων καὶ πρὸς τὸν Ἰσθιὸν 
ἀθροίζεσθαι. (5) Διόπερ δὃ βασιλεὺς διὰ τὴν πιθανότητα 
τῶν προςαγγελθέντων πιστεύσας, ἔσπευδε κωλῦσαι τὰς 

ναυτικὰς δυνάµεις τῶν Ἑλλήνων τοῖς πεζοῖς στρατο- 
-ν σ ο 
Εὐθὺς οὖν τὸ τῶν Αἰγυπτίων ναυ-- 

/ “” 
πέδοις πλησιάζειν. 

/“”” / Ἆ Σι / 

46 τιχὸν ἐξέπεμψε, προστάξας ἐμφράττειν τὸν μεταξὺ πό- 
.- . .. ο αν ’ ει 

ρον τῆς τε Σαλαμῖνος καὶ τῆς Μεγαρίδος χώρας. Τὸ 

δὲ ἄλλο πλΏθος τῶν νεῶν ἐξέπεμ.ψεν ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα, 
» - κ» / ν ./ 

προστάζας ἐξάπτεσθαι τῶν πολεμίων καὶ ναυμαχία 
/ ν . ] οἱ ε ο αν ο αν ὕ 

κρίνειν τὸν ἀγῶνα. σαν δὲ αἱ τριῄρεις διατεταγµέ- 

60 ναι κατὰ ἔθνος ἑξῆς, ἵνα διὰ τὴν ὁμοφωνίαν καὶ γνῶ- 
/ . ο ω εά Αλ κ ὄι 

σιν προθύµως ἀλλήλοις βοηθῶσιγ. (9) Οὕτω δεταχθὲν- 
-. -- Δ 1 ο Ὕ τόν 

τος τοῦ ναυτικοῦ στόλου, τὸ μὲν δεξιὸν κέρας ἐπειγον 
ς / - λ ο. ο γ 

Φοίνικες, τὸ δ᾽ εὐώνυμον οἳ μετὰ τῶν Περσῶν ὄντες 

Ἕλληνες. Οἱ δὲ τῶν Ἰώνων ἡγεμόνες ἀπέστειλαν 

ΤΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΤΙ 115. ΧΙ. 93058 

δΗαπη ογα, αἲ Ρα]απιίποπη πανα]ί οπή Ιοββίβας Ργα]ίο 6856 
ἀθζευποπά σπα : Ἰοηςο οηίπα πιοουί οοπά[ίοηο θΠαγοςς, αἱ 
Ραποἳ5 παγἰαιῖς αἀγειδης πανος ΠΙΗΠ{Ο ΠΠΠΙΘΓΟΦΙΟΓΟΝ 1η αΠ- 
Εις ἀεοογίαγοηί, (4) ΑΙ οοπίτα γἰοῖπ πα ΙΦΙΙΠΙΟ. ρο]αρας 
4 πανα]ε 1ρεί5 Ργὀ] απ οΙΠΙΠΟ ἱΠοΟΙΙΠΙΟΚΗΩ {016 4Θ/ΟΠ- 
δίναραί : 1 ἄρογίο οπἶπα (άπὰ πανί οοηΠἰσθΠάΗΙ. ο556 Συ, 
(π1πη αἆ οχρ]ἰσππά σπα Πορ απα 6Ἰα59ο1η φαΐ Ιοοί ραΐθαί, πάγος 
Ραιό0ς α Ίοησο ρ]α Ίρις (αοἵ]ο δαβ]σαπίαν. Ωππι Ἠως οἱ αἰία 
πηη]ία Ρο 1ο οΡροτίαπο ἀῑδδογιίςδοί, ΟΗΊΠ65. 1. 5οΠ{θη{ἶαΠα 
ΒΠάΠΙ Ἱία αἀάαχ]ί, 

ΧΥΠ. Α οοπηλαΠ{ {απάσνα ἀοστείο ἆᾳ ρασπα Ἱαχία δαἷα- 

ΠαΙΠΘΠΗ [αοϊοεηάα ἆπσες ἄποροογαα αἆ οοπΠἱσίαπα οοπίνα 

Ῥοψγεας ποορβδανία οοπηραταπ{. Εατγρίαᾶος Ιστ, αά ]αποίο 

Τμεπηδίοσ]ε, Πογίανϊ (ατοανη εί αἆ ἵπσνπθης απίπιαγο ρουἱσι- 

Ίατη {ης έ.  ΑίαπαΙη Ῥογκίσαναπα πιαση (ιά ἵποια γἱγίαπη 

υμήγοιδί οχ]ογγοδΟρΓοΠ{, ΠΘΠΙΟ ουαί απ 56 ἀποίριις αἰίοπι- 

Ρεγατθί, 5εᾷ ΡΤο 8ε αιίδαιιο α βα]αππίηα ἴπ Ῥοα]οβροπηθδιπα 

μα]ἱέθγο ῥτορεταβαί. (2) Νεο ππίπας ἰογγοςίτῖς Οτῶσογαπι 

οχογοῖία5 ρτορίεν 5ἱαροπάας Ἰοβίατη οορίας ἵπ ΡΥΟΤΕΠΙ 60Η- 

Ἰεοίας εναί.. Ναπι ργαςίαπΙΙβδΙπποΓΙΠ αἆ ΤΠΕΤΠΙΟΡΥΙα5 γ- 

ΤΟΓΙΠΗ Ιπίοτηθοῖο 605 ρεγοπ]θταί; οί Αίίῑοσ οα]απηΐας οσμ[ἶς 

οΏγεικᾶη5 π]ασπαπη ταεῖς εοηδίεγπα[ἴοποπα αίπ]εναί. (0) 

Ῥεπαίι5 Πίααιαο Οταζογαη, ροτρ]εχ[ίαίεπα γι]ςῖ ας ἱτορίάα- 

{ΊΟΠΕΠΗ ΥΙά6η5, 4θ οΏδερίεπάο Τ5{μΠΊΙΠΙ ΠΊάγο ἀθογδίαπα {6 

ο. Ορα5 λα. 5αάϊο ορεταπ απ. οί (οΠοηίία οο]ογίίον 

αμδο]αίαπη ἀοάετο. Αίαπο 5ἱο πιατο Ῥε]οροπποςί{ 56 ρου: 

πηπηῖθγα, Ῥου. απαἀτασίπία φἰίαάῖα α Τιουμῶο αἆ 6επέµτοᾶς 

πσσις Ροτγοείο. Ο]α55ἱ5 απίσπῃ αἆ Βαἱαπλίπαιι αά [ιο ταδιάθης 

ο [ογηλ]ά]πίς ἀαγοηοεταί, αἱ ἀποιπα αππρ] 15 ἱπρογία ασοἴρετα 

πο]]εί. 

ΧΥΠ. Τ]ομηϊίοσ]α» οιδο, Υἰάθης αὐ Ἠατγρίαᾶθ, ΙΙΠΊΠΊΟ 

οἰαβεῖς ἀπσα, (πτραί πιά ἰηίς. ἱπιραίαπα. οομῖροαιϊ ΠΟΠ 

Ῥοβρα, οἱ ππ] {Πα {αΠποἨ ἵπ. αησαςίς οἶτοα Βα]απηῖησπι αἆ 

νὶσίοιΊατη α.αΠΠσΠ(1 [οτο, ἰαἱε ααϊά οοπηππεηίης αδί : οπ- 

ἆαπι αἆ Χογχεπ (ναπς[αρῖοπάί αποίος [μξ, απῖ Ῥτο ορτίο 

πιη(Ιατοί, Πανος5 ἀγῶεογπὰ, 1ου αἆ βαἱαπιϊπεπι ἀθδετίῖς, 

αἲ Τ5ίΠηλαα. οοηρτορατί Υο]ίο. (9) Ηὶ5 πιπ[Ιας Πάσπι οϐ 

νογϊςϊπηϊ Πέ άἴποπα μαῦοπς Χσγχας, 5ἶπο οππο(α{ἴοπε Ιπροά(τθ 

ἱπςί]έωέ, πο Παν α]ος ανΩΟΟΓΗΠΙ οορ]ᾶ; οαπα Ροᾷο5αρς οοη- 

Ἱαπσρτοηίηγ. Αργυρίου Ιβίίατ Πὰγθς οχίΘΠηΡΙο αἆ οὐρῖ- 

ἀσπάππα [τοίαπα Φα]απηϊηϊ αἱ ΜοαρατίάΙ Ἰπίθι]οσίαπα πη{, 

τοἰἰαπαπα. οαρςίς αἲ Βα]απηίποιη οχρθάἴαπα Ἰοδίος αρπτοςϊ 

{αθομς παναΠαθ ΟΗΠΑ Π]ή6 Ρτα]1ο ἀῑδερρίαταο. ΤΓίΓοΠΊ6Β Τη 

5μας οτάῖπο σοηίος ἀῑκίίραια εταηί, αἱ Πησιιο ϱ]αδάθῃα 50- 

αἰσίαῖα αίαιια πο[ίέία αά]α11, Ργοιη ἴα5 Ἰπνίοσπα δἱΡί ΟΡΕΠΗ {εΓ- 

γεηί, (3) Τη ας οτάΙπα[ίοπε οἶαδείς ἀοχίγιπι 6ΟΓΠΙΙ ΡΙωπί- 

ο6ς {6ΠµσΓ6, οἰπίδίταπη Ωγαοἱ ΗΠΑ Ῥοιςῖς σοπ/αποΓῖ. ΤΟΠΗΙΗ 
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: ν ὸ ας . 
ἄγδρα Σάμιον πρὸς τοὺς Ελληνας τὸν Ὀμχαρφήροντα 

περὶ τῶν δεδογµένων τῷ βασιλεῖ καὶ περὶ τῆς ὅλης ἐκ- 

τάξεως, χαὶ διότι κατὰ τὴν µάχην ἄποστήσονται τῶν 

βαρθάρων. (4) ΓΤοῦ δὲ Σαμίου λάθρα διανηξαµένου, 
ὅ καὶ περὶ τούτου διασαφήσαντος τοῖς περὶ τὸν Εὐρυθιά- 

δην, ὃ μὲν Θεμιστοχλῆς, κατὰ νοῦν αὐτῷ προχεχωρη- 

κότος τοῦ στρατηγήµατος, περιχαρὴς ἡν, καὶ τὰ πλήθη 

παρεκάλεσεν εἰς τὸν κίνδυνον: οἵ δ᾽ Ἕλληνες ἐπὶ τῇ τῶν 

Ἰώνων ἐπαγγελία θαῤῥήσαντες, καὶ τῆς περιστάσεως 

10 βιαζοµέγης αὐτοὺς παρὰ τὴν ἰδίαν προαίρεσιν νάυμα- 

χεῖν, ἀπὸ τῆς Σαλαμῖνος προθύµως συγχατέβαινον εἰς 

τὸν ναυμαχίαν. 
ΧΥΠΠ. Τέλος δὲ τῶν περὶ τὸν Ἐὐρυθιάδην καὶ Θε- 

μιστοχλέα διαταξάντων 
/ λ το ο 

τὰς δυνάμ.ες, τὸ μεν ἐνώνυμον 

1 µέρος ἐπεῖγον Ἀθηναῖοι καὶ Λαχεδαιμόνιοι, πρὸς τὸ 

τῶν «Ροινίκων ναυτικὸν ἀντιταχθησόμενοι: μεγάλην γὰρ 

οἵ Φοίνικες ὑπεροχὴν εἴγον διά τε τὸ πλῖθος καὶ διὰ 

τὴν ἐκ προγόνων ἐν τοῖς ναυτιχοῖς ἔ ἔργοις ἐμπειρίαν. (9) 

᾿Αμγυῆται δὲ χαὶ Μεγαρεῖς τὸ δεξιὸν χέρας Ἀνεπλήρουν: 

20 οὗτοι Ἱὰρ ἐ ἐδόκουν εἶναι ναυτικώτατοι μετὰ τοὺς Αθη- 

ναίους καὶ µάλιστα φιλοτιµηθήσεσθαι ὃ διὰ τὸ μόνους τῶν 

Ἑλλήνων μηδεμίαν ἔχειν παπα. Ὑήν, εἴ τι συμβαίη 

πταῖσμα κατὰ τὸν ναυμαχίαν τὴν δὲ - µέσην 'τάξιν ἐπεῖγε 

τὸ λοιπὸν τῶν Ἱλλήνων πλᾶθος. Οὗτοι μὲν οὖν τοῦτον 

9ὔ τὸν πέσο συνταχθέντες ἐξέπλευσαν, καὶ τὸν πόρον µε- 

ταζὺ Σαλαμῖνος καὶ Ἡρακλείου κατεῖχον. (3) Ὁ δὲ 

βασιλεὺς τῷ μὲν ναυάρχφ προςέταξεν ἐπιπλεῖν τοῖς 

πολεμίοις» αὐτὸς . εἰς τὸν ἐναντίον τόπον τῆς Σαλα- 

ἔ οὗ θεωρεῖν ἦν τὴν ναυμαχίαν γινο- 

δὲ Πέρσαι τὸ μὲν ο. πλέοντες 
μίνος δα ὰ 

90 μένην. ώ - 

διετήρουν την τάξιν, ἔχοντες πολλ ἣν εὐρυγωρίαν' ὡς 

εἲς τὸ στενὸν Ἴλθον, ἠναγκάζοντο τῶν νεῶν τινας ἀπὸ 

τῆς τάξεως ἀποσπᾶν., καὶ πολὺν ἐποίουν θόρυῤον. (6) 

ὍὉ δὲ ναύαρχος προηγούμενος τῆς τάξεως καὶ πρῶτος 

9ὔ συνάψας μάχην, διεφθάρη λαμπρῶς ἀγωνισάμενος" τῆς 

δὲ νεὼς βυθισθείσης, ταραχὴ χατέσχε τὸ ναυτικὸν τῶν 

βαρθάρων. Πολλοὶ μὲν γὰρ Ἴσαν οἳ προς σαι 

οὐ ταὐτὰ δ᾽ ἕκαστος παρήγγελλε’ διὸ . τοὺ πλειν εἰό 

τὸ προ ἐπέσχον, ἀνακωχεύοντες ὃ ἄνεχώρουν εἷς 

40 τὴν ο (ο Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι θεωροῦντες τὴν τα- 

ραχὴν τῶν βαρβάρων, ἐπέπλεον τοῖς πολεμίοις» χαὶ τὰς 

μὲν τοις ἐμόόλοις ἔ ο, ὧν δὲ τοὺς ταρσοὺς παρέ-- 

συρον' τῆς δ) εἰρεσίας οὐχ. ὑπηρετούσης ο. τῶν 

Ἡερσῶν τριήρεις πλάγιαι Υινόμεναι ταῖς ἐμό ρολαϊςξ πυ-- 

χνῶς κατετιτρώσκοντο. Διὸ καὶ πρύμνὰν { μὲν ἀνακρού- 

εσθαι χατέπανσαν, εἲς τοὐπίσω δὲ πλέουσαι προτροπά- 
μον ο” 

δην ἔφευγον. 

ΧΙΧ. Γῶν δὲ Φοινισσῶν καὶ Κυπρίων νεῶν ὑπὸ τῶν 

Ἀθηναίων Χξιρουμένων, αἱ τῶν Κιλίκων καὶ Παμ. φύ- 

60 λων, ἑ ἔτι δὲ καὶ Λυχίων νπες, πι Ῥοδτῶν οὖσαι, 

τὸ μὲν πρῶτον εὐρώστως ἀντεί χοντο" ὡς δ εἶδον τὰς 

κρατίστας ναῦς πρὺς ς ουγὴν ὁρμημένας, χαὶ αὐταὶ τὸν 

κίνδυνον ἐξέλιπον. 8 Ἐπὶ δὲ θατέρου χέρατος Υ ενοµένης 

καρτερᾶς ναυμαχίας, µέχρι | μέν τινος Ἰ δαῥοιώς Ἐν ὃ 

ΔΙΟΔΩΡΟὺΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΛ. (17, 419.) 

4ος» ἱπίθγίπα ΒαΠΗΠΙΠΙ ποπάαΠ]α ὤγοοΟΟς ϱἸαΠοΠ]ΗΠΙ 4ΠΙαΗ- 

ἁαγαηί, αἱ 46 γορῖς Ρνοροδί{ο οἵ {οΐα ασῑο, ἀααιε δια Ἰπίοι 

Ρηβησηάπηα α Ῥαγρατῖς ἀθ[δο[ίοπο Π]ος γοδᾷστοί οογ/ίργθς. 

(4) 90 απππῃ βαπτίας ροδί οεομ]ίαπη αἲ γῶσος (γαπαία{ο- 

πει Εγβίαά{ αρογη]βδεί, Τοπηϊφίος]θς, ΠΟ Ραγπῃ ]α{15. 

δἰγαίθρειπα, Ῥνουί οαρίθγαί, δαεορβρίδδε, η] Μπάἴποπῃ αἲ 

οοπβἰσίππα οχογίαραίας, τα, ΡΓοπηἱςείς ΤΟΠΙΙΠΙ αἱασγῖο- 

τς (468, ϱἱ ργῶ5οη/1 ΤΘΓΙΙΠΗ οοΠά11οπο αά Φππϊσπηά η Ργα)- 

{εν απ]πϊ ἀθοτοίαπα Ἱπιρι]ί, ο Φα]απηίης Ρτορθηςί5 οἆ ρι- 

6ηαΠΙ απ]ηϊς ἀοδορηάαη{, 

ΧΥΠΙ. Ῥιπιαπεασῖες αἲ Ειγγρίαᾶο ας Τ]ιηηϊκίοσ]ς Ίῃ 

ογά{πθπη ἀἱδροπίίπν, Ιάνιπι 6ο ΑἰΠοπίοηρος οἱ Ταορᾶυρ- 

ποπ οοσαραπέ, ΡΗωπίοσπα πανΊριις οΡροδ!; σ]ογῖα οπίπι 

ηοη ΡαΓΗΠ {ππο Ῥμωηίσες, ΠΠ Ργορίου πανίππα παπά] - 
ΠΕΡΙ, Ταπα ργορίου γα πα {ἶσαρ ρογ1 {απ α πια] ογῖρας αοοθρίαηῃ, 

οχοσ[ευαηί; (9) Εβἰποία: γεγο ἀοχίγαπα 6ΟΤΠΙΙ 61 Μοραγεη- 

δἴρις εχρ]εραυί. ΗΙ οπίπι πηακίππ ην Ῥοδέ ΑΙιθηίοησος παν]- 

βαπά1 Ἠ5ΗΠΗ Ἰαῦοτο αἱ αοογηῖπιο ἀἰπιϊοαεατὶ ραίαραπίατ, αὐϊα 

5ο ἀτοροογαπα πανω, οἱ Ιη{ο]ἱ ο (ου 5ου5 Ρυω]Η εγεπῖςδαί, 

γαβαρίαπι Ιαῦογοηί. Μοάίαπη α.ἴοπα τοσα ἄΓΟΟΓΗΠΩ ἔπτῃα 

ορηεΡαί, Λά Ἰπης Πηδίγας(ἶ Πιοῦιπα θχοιΠί, {θίαππσι1ο Ιπέθς 

Ρααπηίπθπη εί Ηογασ]ειπη οοσαρα Πέ. (2) Ώοχ Υοτο δα: οαροῖς 

ἱππρεναίοϱἳ πηαπάαί, αἱ ἵη Ἰοδίος Ἱποιγγαίς 1ρ8ο ἵῃ Ι061Π1 

σπεπάαϊη 6 γαρίοης α]απιίηίς 5ε γαοΙρίἔ, πάς ρτας] οοπ( {ές 

Ραΐεγεί. (4) ΡηπαΙΡίο 5.π6, ἀππα ραίοΏΗ Ιπορᾶμηξ ᾳποτο, 

Ρου56 ουάΙπες 5εγναΠί : ἄποηδίίας Ύθγο Ἰησγρβοί, πα νΊππι 

μαιιά πΙμῖ] αγε]]ογε οορπίας, απἀθ ἑαπησ](ας ορίογῖς ἱπ]οοίις 

ΠΟΝ. ππεβ]οσιῖς. (6) Ταπι. Ἰπιρογαίοτ, αθἱ6Π1 Ριῶοράρης, 

ΡΓΙΗΙΙ5 61Π1 Ποδίθ ΠΙΔΠΙΠΙ οοηφοβῖέ, εί ργαοἶανο ΟΙπηῖοαηθ 

οοσΙΡΙ. Οπ]ά5 παγο 5ΙΡΠΙΘΙΡΑ, ἱτορίάα{ο {οίαπι Ἱπγαάίί 

οἱαβδαπ. Μι] ααἰάεπῃ ογαπί, απ Ιππρεταγεη{; 5οἆ Ποπ ϱὰ- 

ἀσπι α θἱησι]]5 Ἱππραγαβαπίγ. Ἰάδοφια που ΡτογοΠῖ αίθγῖις 

αιιςῖ, Υο]ίς οοπίτασ({5, 

Ρραη{. 

οοπθρίσαξῖ ὁοποίια(ἶς ἵπ Ἰοβίσπι τοπηῖς [εγαΠίΓ, πανίαπιααο 

ἵῃ αΡοθΡ{ΗΠΙ 5656 Φου γείτο νονίθ- 

(6) Ωμαπά. Βατβατογαπ ἑπεριάαοπεπι ΑΙΙοΠΙ6ΠΦ6Β 

αἰῖας τοςίγῖς ἱπιρο[ίίας Γεηπη{, ας ΤΘΠΊΟΡΙΠΗ αἷλς ἀείειριηί, 

αο οοβραηία γοήσαβίοπίς ο[Ποῖο πππ]ίας θᾶΓΙΠΙ 1η ΙΓΔΠΒΥΟΕΓ- 

ΙΙ ἀασίας (Γοαιθπίί τοδίτογαη Ἰηβἰσία γα]ηεγαη{. Ι46τ6ο εί 

τοηιῖς Ἰπ]ήρθιο οοβδαηί εἰ (ασαπι Ο0ΠΥΘΥΡΙ5 πανίριι5 οαρες- 

η{. 

ΧΓΚ. ”απιαιο Ρα πίοαπα οἱ ΟΥΡΠΙΟΓΗΠΙ πανίρας 80 ΔίΙο- 

ΠἱοηΦΙΗΙΩ 6586 Ριοβίραίίς, ΟΙειπα αἆμας ηαγθς οἱ Ῥεπῃ” 

ΡΙγΠογυα Ἠγοϊογήππ(πε, Ργοκίπ]ο ρυδί ο σ η : 

ῥηήπιο (αἱ άσμα αογῖίου γοδϊσίοραηέ : αἲ αρί γαΠάἱδδίπηᾶς παγες 

ἵπ [ασανη ἃσίας γης, ομἶαηα 1ρ8ί εχ οεγίαπι]ηῖς Ρεγῖομ]ο εκ- 

οσδπέ. (9) Ππ αἰίογο Υογο οοΥπ απ άπῃ [ογβίου ἀἰπίσατοίαη, 

ἀμβίας αΠηπαπιόῖα [18 οχίίης, 564 υβί θασα(ἶς αἲ (οΡΓΑΠΗ 



(118 419.) 

/ οτ Ελ] 3 »ν λ λ ω αν 

κίνδυνος" ὡς δὲ οἳ Ἀθηναῖοι πρὸς τΏν γἩν καταδιώξαντες 
Δ / ν τό / 2) 2 ιβ ας 

τοὺς Φοίνικας χαὶ Κυπρίους ἐπέστρεψαν, ἐκθιασθέντες 
ον / / Δ Δ ρω 

ὑπὸ τούτων ἐτράπησαν οἳ βάρβαροι καὶ πολλὰς ναῦς 
λ οτε μα λ 

ἀπέδαλον. (8) Οἱ μὲν οὐν Έλληνες τοῦτον τὸν τρόπον 
ν, / 

προτερήσαντες ἐπιφανεστάτῃ ναυμαχία τοὺς βαρθά- 
λ λ λ / 

ρους ἐνίκησαν. ἹΚκατὰ δὲ τὸν κίνδυνον διεφθάρησαν 
-. δω Ἂ -. . -ω 

ναῦς τῶν μὲν Ἑλλήνων τετταράχκοντα, τῶν δὲ Περσῶν 

ο; 

ο λ Δ α / Δ ο Λ 3 - 3 / 

ὑπὲρ τὰς διακοσίας χωρὶς τῶν σὺν αὐτοῖς ἀνδράσι λη- 
φθεισῶν. (4) Ὁ δὲ βασιλεὺς παρ) ἐλπίδας ἡττημένος 
.. ” 3 / κ. ο 

10 τῶν μὲν Φοινίκων τῶν ἀρξάντων τῆς φυγῆς τοὺς αἰτιω- 

τάτους ἀπέχτεινε, τοῖς ὃ ἄλλοις ἠπείλησεν ἐπιθήσειν 

τὴν προςήκουσαν τιμωρία». Οἱ δὲ Φοίνικες φοθηθέν- 
.] Δ ο Ν 

τες τὰς ἀπειλὰς τὸ μὲν πρῶτον εἰς τὴν Ἀττικὴν κατέ- 
- .ω λ 5 / ο. 

πλευσαν, τῆς δὲ νυχτὸς ἐπιγενοικένης ἀπῆραν εἰς τὴν 
ο. Δ / 

16 Ἀσίαν. (56) Θεμιστοκλής δὲ δόξας αἴτιος γενέσθαι 
ο ’ 

τῆς νίκης, ἕτερον οὐχ ἔλαττον τούτου στρατήγηµα ἐπε- 

νόησε. Φοθουμένων γὰρ τῶν Ἑλλήνων πεζη διαγω- 
/ 

νίζεσθαι πρὸς τοσαύτας μυριάδας, ἐταπείνωσε πολὺ 

τὰς δυνάμεις τῶν πεζιχῶν στρατοπέδων τοιῷδέ τινι 
/ ται) εν ΔΝ ο αδ/ ο 3 ’ 

90 τρόπῳ. Ἔὸν παιδαγωγὸν τῶν ἰδίων υἱῶν ἀπέστειλε 
Δ νε --/ Ὁ Δ ’ Αν / κο 

πρὸς τὸν Ξέρξην δηλώσοντα διότι µέλλουσιν οἱ Ἑλλη- 
Π Ν ο / 

νες πλεύσαντες ἐπὶ τὸ ζεῦγμα λύειν τὴν γέφυραν. (6) 
/ - Δ 

Διόπερ ὃ βασιλεὺς πιστεύσας τοῖς λόγοις διὰ τὴν πιθα- 
/ λ νὰ λ / 

νότητα, περίφοβος ἐγένετο μὴ τῆς εἰς τὴν Ἀσίαν ἐπα- 
{8 ” νὰ ς / ’ 

36 νόδου στερηθη, τῶν "Ελλήνων θαλαττοκρατούντων 
3 ΑΙ Αν δν / 5 ἃ 6 / 3 ο. Εὺ ιά ν 3 

ἔγνω ὃξ τὴν ταχίστην διαθαίνειν ἐκ τῆς Εὐρώπης εἰς 
/ λ νά ε ς 

τὴν Ἀσίαν, καταλιπὼν Μαρδόνιον ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος 
ο σο ο / 

μετὰ τῶν ἀρίστων ἵππέων τε καὶ πεζῶν, ὧν ὃ σύµπας 
ο) / ο 8 

ἀριθμὸς ὑπΊργεν οὐκ ἐλάττων τῶν τετταράχοντα µυ- 
.ω Δ «γ Φ ολ / 

30 ριάδων. Θεμιστοκλῆς μὲν οὖν δυσὶ στρατηγήµασι 
/ ψ / 

χρησάμενος μεγάλων προτερημάτων αἴτιος ἐγένετο 
κ στ 1 ν κα /9 τοῖς Ἕλλησι. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Ἑλλάδα πρα- ; αν 
χθέντα ἐν τούτοις ἦν. . ς ΥΒ 

ΧΧ. 'Ἡμεῖς δὲ ἀρχούντως διεληλυθότες περὶ τῶν 
2 / λ 

4ὔ κατὰ τὴν Εὐρώπην πραχθέντων, μεταθιθάσομεν τὴν 
Δ ο /“” ” Δ/ 

διήγησιν ἐπὶ τὰς ἑτερογενεις πράξει. Καρχηδόνιοι 
/” Ν / - 3 »ν .» 

γὰρ συντεθειµένοι πρὸς Πέρσας τοῖς αὐτοῖς καιροῖς κα-- 
.ω / ο τ} 

ταπολεμῆσαι τοὺς χατὰ τὴν Σικελίαν Ἓλληνας, µε- 
; .ω Ν Ν / 

γάλας παρασχευὰς ἐποιήσαντο τῶν πρὸς τὸν πόλεμον 
/ « ο τ. ω / οι σιεσααες, 

«0 χρησίμων. Ὡς δ᾽ εὐτρεπῆ πάντα αὐτοῖς ὑπῆρχε, 
3 / ε] 

στρατηγὸν εἵλοντο Ἀμίλχωνα, τὸν μάλιστα παρ αὖ- 
.. / / τη αλ 

τοῖς θαυμαζόμενον προχρίναντες. (5) Οὗτος δὲ παρα- 
6) ΄ / λ λ ον ος {λ 2χ{ 

λαύὼν πεζικάς τε καὶ ναυτικὰς δυνάμεις µεγάλας, ἐξέ- 
Ε -ω ” ν λ . ’ 

πλευσεν ἐκ τῆς Καργηδόνος, ἔχων πεζην μεν δύναμιν 
ο .. Ν 

45 οὐχ ἐλάττω τῶν τριάκοντα μυριάδων, ναὺς δὲ μακρὰς 
κ. ὰ -. / 

πλείους τῶν διακοσίων, καὶ γωρὶς πολλὰς ναὓς φορτί-- 
’ / ος. / . ολ κ ασ; 

δας τὰς κομιζούσας τὴν ἀγοράν, ὑπὲρ τὰς τριςχιλίας. 
νά ε- / μ Δ / η 

Οὗτος μὲν οὖν διανύσας τὸ Λιβυκὸν πέλαγος καὶ χει- 
ο .ω 4 Δ .ω 

μασθεὶς ἀπέβχλετῶν σκαφῶν τὰ χοµίζοντα τοὺς ἴππεϊς 
. ” ο η) μι ὅ 3 

60 καὶ τὰ ἅρματα. ἸΚαταπλεύσας δὲ τῆς Σικελίας εἰς 
3 -” / Ν / 

τὸν ἐν τῷ Πανόρμῳ λιμένα διαπεπολεµ.ηκέναι τὸν πό- 
ω ι . Ἡ 

λεμον ἔφησε" πεφοβῆσθαι γὰρ µήποτε ἡ θάλαττα τοὺς 
ρε / 1ν/ τω κ» / / 5ε. ἰ 3νἱ - 
Σικελιώτας ἐξέληται τῶν κινδύνων. (3) ᾿Επὶ δὲ τρεῖς 
κὰ / 3 Θὰ λ ’ 1 α / 

ἡμέρας ἀνχλαθὼν τοὺς στρατιώτες καὶ διορθωσάμενος 

ΡΙΟΡΟΒΙ Ι0ῦΤ ΤΡ. ΧΙ. 
5607 

Βινωπίοίρης αἱ ΟΥρνῖΐς Αἰιοπίσηδος ἵπ ἵρεος «ο εοηγοτίθ- 

υαμέ, ἱππροίαπα ]4ΠήΓ ΟΓΙΙΠΙ ΠΟΠ. ΦΗ/Π[ογΓο. γα]οηίος Παναρὶ 

ἴοησα Υογ[ογαΠ{ πηα]ίαβ(ι1ο ἴπ [αρα Πάγος απηίςογο. (8) Ἱία κι. 

Ρεμ1ογ6ς [αοἱ Οτωοϊ πο λα 46 Ραγρατίς παναἰἰ ρ ση 

νισίογίοπι ορηβοοι{ δηπί. Ναγός Ἱπέοι ἀἰπηϊσαόΏὰ αυ 

οἳς απαἀνασίπία, Βανμαεῖς 6αρτα ἀάορηίας ἀεροτίετε, ργα{ου 

ππα 60Η γ]γῖς εαρίας. (4) Αίτοκ γαίες 5ΡοΠα Ἱία γἱοίι5 

Ῥ]αρηίοαηα αρα" ρηποίρΙ Πα πιαχίπιο 5οηίος γἴία πμ] ία » 66: 

{αγῖδᾳπο ἀἱρπαιη ππογ]ἡ ρ6ηαΠ ἱπίογπηϊπαην. ΙΤ ΤΠΗ 

Ρογίοντ]α πλαία Ῥ[ιωπίσςς απ πάση. 1 ΑΕΙΟΔΠΙ οοΠίσῃ- 

(5) Τ]ια- 

πη]ςίοσ]ο5 απίθπα, γἱοίονία) η] 5 απποίος μαβίέας, αἰπά Π]ο 

ἀπηί, οὰ ποείο ρορίθτα ἵπ Ακίαπι (γαηφηΙ {{Π/{. 

πο. Ππίογίας κἰγαίοροππα οοηηπαηἰκοίαν.  ῬΕονηϊάαη(ἴρς 

ομίπι Ογατοῖς (ογγοςίγῖ Ῥτα]ίο ου {οἱ πηΠίριις οοηῄίσοτο, 

οορίαἈ Ροάσθδίγος(βΡογαἱσας 2) ος πποᾶο ἀἰπαϊπι{. Ραάαβο- 

ΓΙ ΠΑΙΟΓΠΠΙ ΦΠΟΡΗΠΩ αἆ Χθγχοπῃ Ἱοραί, αἱ πυη{ϊεί οτα- 

ο05 αἆ ΡΟΠΙΕΠΗ 1η [Γείο ἀῑδεο]γοιάιηα πανίσατο οοπΦ/1(μφᾳο. 

(6) Ου τεχ γογῦ Γ6ᾷΕΠΒ, φπία δρθοίοπα γουί Ἰαμαγθηί, ρ6Γ- 

ομ]δο Ππποτε απΙΠΙο οαρίέ, πο, ἀγαοί5 πιανῖ Ροΐ8, ἐναηςῖ- 

{5 1η Αδίαπι δἱρί ἱπίογο]αάσγείατ. Τά46ο απαπηρίΙΠη. πι 

ΑδίαΠΙ οχ Ετορᾶ {να]ίεσγο ςίαζαῖς, το]οίο ἵπ Εγεροία Ματ- 

ἀοπίο ο} Ιοσ(ἱ55ἱπιο οφ έάπα ρεάΠαπη(ο τοῦοτθ, 41ΟΓΙΙΠ 

ΒΙΠηΠΙ σααὀγἱηραη(ῖς ({γοσοπι{ἱ ϱ) ΠΟΠΙΙΠΙΠΑ ΠθιαΒ ΠΟΠ 

πΙΙΠοΟς θιαί. Τα Τ]ομϊδίοσΙοδ σοπαῖπο πηϊίατῖς 5ο]]ογίῖα» 

εοπηθη{ο ϱγῶΟΙάΓΟΒ γἱείοτία δέ06δδιι5 ατωοῖς Ῥτουυταγ{έ. 

Αίάιοα Ἠος (πάς 1ο0ο 65 εταηί ἵπ ατωσία ρεδίᾳ.. 

ΧΧ. ΊΝΟΡ 1411 165 ἵπ Έτορα ῥεδίᾶς, (υαΠίαπα δα!ϊς οί, 

Ργοδεσμ(1, ἃά αἰία ἀδίποσρς παγγαάοπεπη {τδηδ[ογοηλὰς. σ4Γ- 

Πιαρϊπίθηδος (πα, ΠΠ ΙΠίογ 1ῃ505 οἱ Ῥο[δας οοηγεπἰβδεί, 

Ρο Ι4οπι (οππρας {π Φἱο]α ἄτασος οἱρῖ ἀερε]]απάος 6856, 

ἱπσεηίθπα τοτΙα. ῬοἱΙοαταπα αρραταίαπα ΓεοσταἨ!, Οαπο(ἷς 

Ισίέαγ τοῦ» ῥτοβε ρατα(ἶςδ, Αππίσαγοπι ΡεΠ{ ἀπσοπι οΗραπί, 

(2) Ηὶο 

οορίΐ5, απῶ οί {αυτα οί πιατὶ τοΏα ϱογετεηί, ἀβδιπηῖδ, Οατ- 

γίτατα ςἱησι]ατί αρα οἶνος αιιο(ογ]ίαίο ργαρά[έαπη. 

Ειαρίηο αοἰν. Τονγορίτῖς απίσπα οχογοῖίας (γοσθηῖῖς πεῖ- 

Ῥι5 ποπ ογαί Ιπ[οιίος, ΠαΥΘΡ(Π6 Ίοησ Ῥίατος ἀποσηίϊς, οἱ 

Ρτῶωίου ας οπογατία οοππρ]ητος π]ίτα {εν πι]]α, «απίριας 

οοππΙΘαίΗ5 νοµοβαίαν.  Ἰπίογοα Ὑετο ἀπ ΤΗΡΥΟΙΠΙ ἴγα: 

Το{ ϱο]αρις, (οπιροδίαίο αβλείας πανἰσία, απἱρας οἱ οἳ 

οπνγας (αηβυθιοβαπία!, απηϊςίέ. 56 Ῥαποτπα, βἱοΠία) 

Ρογίμηα, ἱπνθοία5 Ρο] ΓΗΠά 56 οοη[οοἴςςο αἲε, ΥοΠπα Ἰασίθ- 

ΠΙ8, η6 ππανῖδ ΒοποβοΙο ρονγίοπ]ατα δἱευῖ ἀεγΠαγοηί. (38) 

Ιωί ρου (η παπη οχογοῖέα γοετοπίο τοκαγίδφο πα ταρἰέ ἆα; 
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Ε] -ω » ο / Β / ζω Δ 

τὴν ἐν τῷ γειμῶνι γενομένην ναναγίαν, προῆγε μετὰ 
ϱω Δ ς / -.ω 

τῆς δυνάμεως ἐπὶ τὴν μέραν, συµπαραπλέοντος τοῦ 
μα ς ο ὁ / .ο ΄ / 

ναυτιχοὺ. Ὡς ὃ ὖλθε πλησίον τῆς προειρηµενης πο- 
Δ / λ λ ο πα 

λεως, δύο παρεμθολὰς ἔθετο, την μεν τῷ πεζῷ στρα- 
.ω ο» / - ν λ 

τεύµατι, τὴν δὲ τῇ ναυτικῇ, δυνάμει, Καὶ τὰς μὲν 
ο / λ / Δ 

μαχρὰς ναὺς ἁπάσας ἐνεώλκησε καὶ τάφρῳ βαθείᾳ καὶ 
ἡ Ν ο» «ου 

τείχει ξυλίνῳ περιέλαθε, τὴν δὲ τῶν πεζῶν παρεμθο- 
Ἡ / ω  / " 

λὸν ὠχύρωσεν ἀντιπρόςωπον ποιῄσας τῇ πόλει καὶ πα- 
ρω οω / 0 οω 

βεκτείνας ἀπὸ τοῦ ναυτικοῦ παρατειχίσµατος µέχρι τῶν 
ς / ἥ, Σ΄ /' 2 Δ οω ν λ 

ὑπερχειμένων λόφων. (4) Καθόλου δὲ πδν τὸ πρὸς 
9 λ / : / Ἀ νο αις νγοσ δυσμὰς µέρος καταλαθόµενος, τὴν μὲν ἀγορὰν ἅπασαν 
; τε ο. δν / οι ». 4 
ἐκ τῶν φορτίδων νεῶν ἐξείλετο, τὰ δὲ πλοῖα ἅπαντα 

/ 3 / /1Υ 3 ο. ρυ. Ν 
ταχέως ἐξαπέστειλε, προςτάξας ἐκ τε τῆς Λιθύης χαὶ 
ον πό α ο ο Δ λ οᾖ: 3 Δ 3 / 9 
Σαρδοῦς σἴτον καὶ τὴν ἄλλην ἀγορὰν χομίζειν.. ({5) 

-” -ω Δ ο 

Αὐτὸς δὲ τοὺς ἀρίστους τῶν στρατιωτῶν ἀναλαθὼν Όκχεν 
οο / ΔΝ τή 

ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ τῶν Ἱμεραίων τοὺς ἐπεξιόντας 
/ Δ Ν 3 / /” . 2 

τρεψάμενος καὶ πολλοὺς ἀνελών, κατεπλήξατο τοὺς ἐν 
ϱω /. Δ Δ ” 5 5 / / 

τῇ πόλει. Διὸ καὶ Θήρων ὁ Ἀκραγαντίνων δυνάστης, 
4 Φα / ς λ Δ / . ς ὁ 

ἔχων δύναμιν ἵκανὴν καὶ παραφυλάττων την Ἴμέραν, 
6 ν 2ρλ ο. ) 3 λ δν) / ον Ὁ 

φοθηθεὶς εὐθὺς ἀπέστειλεν εἰς τὰς Ἀυραχούσας, ἄξιῶν 
νε ς 

τὸν Γέλωνα βοηθεῖν τὴν ταχίστην. 
” νεα τος Δ / 
ΧΧΙ. “Ὁ δὲ ΓΓέλων καὶ αὐτὸς ἠτοιμαχκὼς ην τὴν δὺ-- 

/ ολ ΔΝ ο ς / 3 / 9] / (αν. 

ναµιν, πυθόµενος δὲ τὴν τῶν Ἱμεραίων ἀθυμίαν ἄνεζευξεν 
οω τν ου λ Ἱή 3! μον λ 

ἐκ τῶν Συρακουσῶν κατὰ σπουδήν, ἔχων πεζοὺς μὲν 
ἁ -ω / ο» ο ἲ λ λ 

οὐχ. ἐλάττους τῶν πενταχιςμυρίων, ἵππεις δε ὑπερ τοὺς 
λ / ὴ λ λ 

πεντακιςχιλίους. Διανύσας δὲ ταχέως τὴν ὃδον ,καὶ 
ο ο / / εν 

πλησιάσας τῇ πόλει τῶν “μεραίων, ἐποίησε θαῤῥεϊν 
/ ῃ ο . ο 

τοὺς πρότερον χαταπεπληγµένους τὰς τῶν Καρχηδο- 
΄ / 

νίων δυνάμεις. (5) Αὐτὸς μὲν γὰρ στρατοπεδείαν οἱ- 
ο λ /' / / 

χείαν βαλόμενος τῶν περὶ τὴν πόλιν τόπων, ταυτην 
/ / 

μὲν ὠχύρωσε τάφρῳ βαθείᾳ καὶ γαρακώματι περιλα- 
ς ” ῃ κι ΔΝ λ 

θών, τοὺς δ᾽ ἰππεῖς ἅπαντας ἐξαπέστειλεν ἐπὶ τοὺς κατὰ 
οο λ λ 

τὴν χώραν πλανωμένους τῶν πολεμίων καὶ περὶ τὰς 
ϱ) τῇ ο (6 κά ολ δν /Υ Ε) / 
ὠφελείας διατρίθοντας" οὗτοι δὲ παραδόξως ἐπιφανεν- 

/ / 

τες διεσπαρµένοις ἀτάκτως κατὰ τὴν γώραν τοσούτους 
κω ο 5 3 / 

ἀνῆγον αἰχμαλώτους ὅσους ἕκαστος ἄγειν ἠδύνατο, 
λΡ] / ὔ ολ 3 3 Λ / / .λ 

Εἰςαχθέντων δὲ αἰγμαλώτων εἰς την πολιν πλειόνων 
λ σ / ο οο / 

µυρίων, ὅ μὲν Γέλων μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανεν, οἱ 

(9) 
/ ο λ σσ / ς /{ 

Ἀκόλουθα δὲ τούτοις πράττων ὅ[ μὲν] Γέλων ἁπάσας 

δὲ κ μικκα / / ο» λ / 
ε κατα την Τµεραν κατεωρθρνησαν τον πο/Ε ΣΤΟΥ. 

τὰς πύλας ἃς διὰ φόθον πρότερον ἀνῳχκοδόμησαν οἳ 

περὶ Θήρωνα., ταύτας τοὐναντίον διὰ τὴν καταφρόνη- 

σιν ἐξωκοδόσησε καὶ ἄλλας προςκατεσχεύασε, δι΄ ὧν 

ἦν εὔχρηστός τε πρὸς τὰς κατεπειγούσας γρείας”. Κα- 

θόλου δὲ Ἰέλων στρατηγία χχὶ συνέσει διαφέρων εὐθὺς 

ἐζήτει δὺ οὗ τρόπου καταστρατηγήσας τοὺς βαρθάρους, 

ἀχυγδύνως αὐτῶν ἄρδην ἀνέλῃ τὴν δύναμιν. Συνεθά- 
λετο δὲ αὐτῷ καὶ τὸ αὐτόματον πρὸς τὴν ἐπίνοιχν µε- 

(4) Κρίναν- 

τος αὐτοῦ τὰς τῶν πολεμίων ναῦς ἐμπρῆσαι, καὶ τοῦ 

Ἁμίλκα διατρίθοντος μὲν κατὰ τὴν ναυτικὴν στρατο- 

/ κά / / 

γάλα, τοιαύυτης γενομένης περιστάσεως. 

σον Υ / δλ ’ ” ο. ο 

πεδείαν, παρασχκευαζοµένου δὲ θύειν τῷ Ποσειδῶνι µε- 

γαλοπρεπῶς, Ἴχον ἀπὸ τῆς χώρας ἵππεῖς ἄγοντες πρὸς 
Δ / ω / 3 : ον δν) / Ν 

τὸν Γέλωνα βιθλιαφόρον ἐπιστολὰς χομ.ίζοντα παρὰ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΡΙΡΛ. ΙΑ. [419 4ρο.) 

πηηῖς, αἀγοιδαβ ΗΠῃοΤαΠΙ ἀλχ]ί, 64556 Ἰαΐαςε]ας οὐπη{απίθ. 

ὈΡί αἆ αγαπά ρογνδη ία, Ρίπα Ροη]έ ἑβδίτας προ ἴογγος/τ]- 

Ρι5, ἵ]α παυ{οί ἀεδιπαία οορ]ῖδ. Ταπα ααἱάσμ]ά οξί Παᾶ- 

ία Ἰοηραγαιη. εαθά πο, Ῥνοίαηᾶα οἳδ [0558 Ιρποσ(ια 

Υα]]ο οΙΓοΠπιάαηδ: (ογγαςίῖς γογο οαδίτα οχοτο(ς ία πη- 

Πέ, αἱ αάνειδα (/οηίό ΓΏ6ΠΙ 6ΟΠ{ΠΕΤΕΠΗΙΓ, ἃ παγαΙί Ιπᾷς 

ΠΙΟ α Ἱπηπηίηθηίος αγβί 60165 ριομοία. (4) Θαάπιᾳπο 

{οίαπι αΏ οεσαξδα ρατίσιη Ἱία οἰγομηιγα]]αβδεί, ἐοπηθαἰά η8- 

νο οπεγατία5 ενασμαί, οπηπίαάιθ παν]βῖα ἂἆ ΑΠΠΟΠΒΙΗ 06- 

(ογᾶδαιο το Υοηα]ες οχ ΑΠΊσα οἱ βανά]ηῖα εοπγεμοπάαπα 

οί. (9) 1ρ86 Υαγο οἳπ1 Παπ ἀε]εσία αἆ α1Ώεπα (επά 

οἱ ΗΙΠΙΘΓΩΟΡ οΡγΙαΠι ΡΓΟΡΙΘΞΞΟ5 ΓΙπάθ6η5 πια οὐδθβεῖς 

{6γγουθιη Ιπουβδίί. Ἰ4οιτοο Τμεγου, ΑβτισοπίΙπογαΠα ῥρτίη- 

66Ρ5, αάΗΠῃ δα{ἱ5 ΙπάσΠΙΠΙ αἆ ΗΙπιειαπῃ αίαπάα πα ργα”θΙάΙατη 

Μαβοτοί, πηθία ρογομ]δ5 ῬγορεΓθ αἆ ἄποΙοπεπι 9Υα6Φ88 

πηδίέ, ααὶ 418Πα 661 ΓίΠθ ορθΠα 51ρί [οτί τοσιατθηί, 

ΧΧΙ. άέ1οἨ , εχρεαίας |άπα ργίάθπι εορίας ΠΔΡΕΠ5. ἱτερί- 

4αμίοπο ΗΙΠΙΘΙΡΟΓΙΠΙ οοσηῖία, αΏδαιε πποτα Ἁγτασαςί5 εἆιι- 

οἷν ροάἵέαπα πο Πίπας σπἱπαμασίηία εί εσυ απαι Ρρίας φαη- 

σας πι] δα, ναρἰάοσιο 1ἴπογα ὁοηίθηάθης, απαπιργίπιΙ Πα 

αἆ ΗΙπιδτατω αοοοςςῖῖ, ἃ ἴσιτοτο Ῥιπίο οχοιοέας αά Πάι- 

οσα οΡρΙάαΠΟΓΙΠΙ 8ΠΙΠΊΙΟ5 τοΥοσαν{ό. (2) Ναι αἱ ἴρ5ε 6- 

δίτα Ιοοἱς αἆ ΙΤΡΕΘΙΙ αοἐοΙηΠΙο(ᾶ ΠπείαἴΗ1, εΝαθ γα]]ο {0558- 

ααθ ρνοβιπάα οἰγοιπιάαης πηυηϊέ, Παπ οπ{αίαπι ΙΠΙΥΕΙ- 

8Η ἵη Ποδίος Ῥαβα]απάϊί αο ρα ἆαπάϊ σταϊία ρου. γεβἰοπΕα 

απ 4ἱδραιδος επ(Η{. Ηϊ Βαιβατο αΏδααε 1ο ογάῖηα 

Ρα]απίος Ιποχδροοίοίο ασφγοςδί, {αμίο οδΡΙΙΥΟΓΙΠΙ ΠΠΠΊΘΥΟ 

ρουπίας, απαπίαπη απἱδααε ἀπσσγε ροζ{. Ὀ]ία ἀθοῖος 

οηἵπα αηΐ]]α Ίπ πΤβο Ρετάαο δαΠΐέ. Οπο Ππιαρηαπι δἱρῖ 

αοἶον αποἰοαίοπ οἱ σἱοπίαπι εοπηρατανΙέ, αίάπα 1πάς6 Ἠο- 

βί5 αριά Ηππεγωος ορπἰθπιπί ορ. (3) ΑΙία ααοαιθ ἀθίη- 

66Ρ5 ΠΟΠ τηίποτθ βάποῖα Ργοβοφυἱίαγ.  ΟΙΠΠ6Ρ 6η Ρογίᾶ5 

απαδ Ῥνῶ Ππιοτο Ποδέίαπα Έμαγοι απία ομδίγαχεταί, ἴρ5α6 

Ρο; οοηίθΠηίΠη οβεΐς οοπίγα αρετές, θἱ αἰίας, ας αἆ πο- 

ορβδατίο δἱδί αδιας ραΐοαμέ, αἀοτπαί. ΦΗηπια, εἱὸ Ρε8ΙΙ1- 

οἳς αΜίρις οἱ ργιάθηίία οχοε]εης, φίαίίπι πηοάίανϊ 86ΟυΠΗ 

οαρίέ, αποπᾶπα ηαἰΠίαί αία, Βατρανί5 θ]αδίς, οορία5 110: 

ΤΙΠ1 αἨσαιο 5ΙοΓΗΤΩ ροηἱοι]ο απά[έας. ἀε]εναί : αποά εἶς 

οοπβ ή πα ογίαίίας απἰάαπα ογεηία5 πιᾶδπορενθ αά]αγ]ί που 

φοϊ]ϊοσί πιοάο:. (4) απ οπίπι οοπ5δἱ5δίμ]απη 1ρ8ί γίδαπη 

οαςοί ιοβίίαη ο]αδθί ἱσπθπι ἱππηίθγα, {οτίο εγεηίέ, αἱ, ἵπ 

οπκίτῖς παι(ἶοῖς νοιφαπίο Απιισατα πιασηἰΠοιπηααθ Νερίαπο 

6ασγΙΠα ἁρραταπίο, {αρο]Ιαγίαπη οχ αρτῖς Εε]οπί εααίέες αά- 

ἀποθγοηί, αἱ Πίθιας α- δεπαηίς ροινετεραί, ἵπ απἱρις 



(650, 4511) 
1 / ϱ/ Ν Μ 

Σελινουντίων, ἐν αἷς ἦν γεγραμμένον ὅτι πρὸς ἂν ἔγρα- 
λ ν Δ 

ψεν ἡμέραν Ἀμίλκας ἀποστεῖλαι τοὺς ἴππεις, πρὸς 
μα] ο) ΄ νά ο] ο . / ’ Ε 

αὐτὸν ἐχπεμψουσιν. (6) Οὔσης δὲ τῆς ημέρας ταύτης 
ω Ἡ / 3 / Ν 

καθ) ἣν ἔμελλε συντελειν τὴν θυσίαν Ἀμίλκας, κατὰ 
/ π/ ερ 2/ « -. ο ςχ 

ὕ ταύτην Γέλων ἀπέστειλεν ἰδίους ἵππεῖς, οἷς ἣν προς- 
. ὦ] / Ν 

τεταγµένον περιελθεῖν τοὺς πλησίον λόφους, καὶ προςε-- 
Ψ { λαύνειν ἅμ ἡμέρα πρὸς τὸν ναυτικὴν στρατοπεδείαν, 

/ / Ν 

ὡς ὄντας Σελινουντίων συμμάχους" γενομένους δὲ ἐν- 
λ .ω. Ὁ / / ν ο] / ο) » 

τὸς τοῦ ξυλίνου τείχους τὸν μὲν Ἀμίλκαν σος 

π τὰς δὲ ναῦς ἐμπρῆσαι. : πέπεμψε δὲ καὶ σχοποὺς εἰς 

τοὺς ἀπερχειμένους λόφους, οἷς .προσέταξεν, ὅταν ἴδωσι 

τοὺς ἴππεῖς Ὑενομένους ἐντὸς τοῦ τείχους, ἄραι τὸ σύσ- 

σηµον. Αὐτὸς δ᾽ ἅμ᾽ ἡμέρα τὴν δύναμιν διατεταχὼς 
.ω ο. ’ 

ἀνέμενε τὴν ἀπὸ τῶν σχοπῶν ἐσομένην δήλωσιν. 
πουν / / ω 

. ΧΧΠ Τῶν δ) ἱππέων ἅμα τῇ κατὰ τὸν ἦλιον ἆνα- 
ο -- ο νο ο, 

τολῇ προσιππευσάντων τῇ ναυτικῇ τῶν Καρχηδονίων 

στρατοπεδείᾳ; καὶ προςδε Χθέντων ἕ ὑπὸ τῶν φυλάκων ὅ ὡς 

συμμάχων, οὗτοι μὲν εὐθὺς / προςδραμόντες τῷ Ἀμίλκα 

περὶ τὴν θυσίαν Υινομένῳ » τοῦτον μὲν ἀνεῖλον, τὰς δὲ 
30 ναὺς ἐνέπρησαν" ἔπειτα τῶν σχοπῶν ἀράντων τὸ σύσ- 

΄ ο / 

σημον, ὁ Ἰ έλων πάση τῇ δυνάµει συντεταγμένη προς- 
κ». απ. 4 Δ [σ λ} ο” κ οφ. εν / Οἱ ΑΛ 

Ἠγεν ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν Καργηδονίων. 6) { δὲ 

ἐν τῇ στρατοπεδείᾳ τῶν Φοινίκων ἡγεμόνες τὸ μὲν πρῦ- 
τον ἐξαγαγόντες τὴν δύναμ.ιν ἀπήντων τοῖς Σικελιώταις 

λ 

96 καὶ ο παντος μάχην εὐρώστως. ἠγωνίζρντο” ὁμοῦ δε 
/ { 

ταῖς σάλπιγζιν ἐν ἀμφοτέροις ες στρατοπ πέδοις ἐσή- 

τον τὸ πολεµικόν, καὶ κραυγὴ τῶν δυνάμεων ἐναλ- 

λὰξ ἐγένετο, Φιλοτιμο υμένων ἀμφοτέρων τῷ μεγέθει 

τῆς βοῆς ὑπερᾶραι τοὺς ἀντιτεταγμένους. () Πολλου 

40 δὲ Ὑενομένου φόνου, καὶ τῆς μάχης ὃεῦρο κἀχεῖσε τα- 
λαντευοµένης, ἄφνω τῆς κατὰ τὰς ναῦς Φλογὸς ἀρθεί- 

σης εἰς ὕψος , καί τινων ἀπαγγειλάντων τὸν τοῦ στρα- 
ο. ’ ὰ στο}) 2/32 Δ νο 

τηγοῦ φόνον, οἳ μὲν “Έλληνες ἐθάῤῥησαν, καὶ [ταῖς φω- 
- -- . -ω - / ο» / 

ναῖς] ταῖς ἐλπίσι τῆς νίκης ἐπαρθέντες τοῖς φρονήµ.ασιν 
ῶ / ή - β / - ολ" λα δν” 

3ὔ Εεπέχειντο 0ρασύτερον τοῖς βαρ 2άροις, οἵ δε Καργη20- 
- Ν 

γιοι χαταπλαγέντες καὶ τὴν νίκην ἀπογνόντες πρὸς φυ- 
λ 3 { πο» 3δἱ σ/ /’ 

γὸν ἐτράπησαν. (4) Τοῦ δὲ 1 έλωνος παραγγείλαντος 
η μ ω / 

μηδένα ζωγρεῖν,, πολὺς ἐγένετο φόνος τῶν φευγόντων: 

χαὶ πέρας κατεκόπησαν αὐτῶν οὐκ ἐλάττους τῶν πεντε- 
10 καίλεχα μυριάδων. Οἱ δὲλοιποὶ « φυγόντες ἐπίτινα τό- 

πον ἐρυμνόν, τὸ μὲν πρῶτον ἡμύνοντο τοὺς βιαζοµένους, 
- 2 Αλ" . λα / / λ -» δ/ εν /{ -ᾱ 

ἄνυδρον δὲ κατειληφότες τόπον καὶ τῷ ὀίψει πιεζόµε- 
νοι, ἦν Ἀγκάσθησαν ἑαυτοὺς 7 παραδοῦναι τοῖς κρα τοῦσι. 

{6) Γέλων δὲ ἐπιφανεστάτη μάχη νικήσας, καὶ ταύτην 
/ ο” ν /{ 

'6 κατωρθωχκὼς μάλιστα διὰ τῆς ἰδίας στρατηγίας, περι- 

δόξαν οὐ µόνον παρὰ ώς Σικελιώταις, 

τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, (0) Οὐδεὶς γὰρ 
/ 

μνημονεύεται τῷ στρατηγήµατι 
, [ [ . ' 

/ . 1 

θόητον ἔσχε τὴν 
ἀλλὰ καὶ παρὰ στ 

-” . 3 - 

τῶν πρὸ αὐτοῦ 
ι / 3 ΛΙ / 3 -. /“” ἁ ο κ ια] 

κεχρηµένος, οὐδὲ πλείονας ἐν μιᾶ παρατάξει καταχόψας 
4 τῶν βαρθάρων οὐδὲ πλΏθος αἰγμαλώτων τοσοῦτον γει- 

ῥωσάμενος. 
ΧΧΠΠ. Διὸ καὶ πολλοὶ τῶν συγγραφέων παραδάλ- 

λουσι ταύτην τὴν µάχην τῇ περὶ Πλαταιὰς γενοµένη 
»”. οτι" χι)" 3 

τοις Ελλησι χαὶ στρατήγηµα τὸ Εέλωνος τοῖς ἐπινοή- 

ΡΙΟΡΟΠΜΙΣ. 1. 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5ΙΟΡΙΗ ΤΙΠ5. χι. 509 

σοπποραίαν, το, 49ο ἀἱο εορδοέ Απηίσας, οφ ος. απ] 

ΙΡ) Πηῖσρινο». (0) Πίος Π]α οἵα{, (πα ςασγΙβΟἵπΙη ἱμε[ίέμα- 

ναί Απιησαν,  Εαάσηα ἰσίέα 5ος (610 οη](ος πι Ηί, φπ]- 

Ῥα5 ἠπαπάατας, αἱ οοἱ]ος οἴτομπινος (1 ΡΟΧΙΠΙΟΒ, θἵπη]ας Ἱ]- 

Ἰα0ρβέστοί, αἲ παγα]ος Ιιορ(άιδ ΠΙΜΠΙΠΙΟΠ65, {απαυαα Φ6]ί- 

ΠΠ ΠΟΓΙΗΠΙ 5ο0Ἡ, αοορἀστοπί, ἰπίταφιια Ισηθιηι τοῦθρί1 

Υγαβυη, οβίγηποαίο Απιῆσαγα, πάγος ἱπορμίθγοῃί, Τη Ρ0- 

ΧΙΠΊΟ5 οἱαΠ1 ο0]]ο5 πηῖςθος εροεμ]αίογος {αρεί, παπα ρεῖ- 

η ΠΗ ΙΠίγα ΠΛΗΠΙΠΙΟΠΟΠΙ αἀηιίςδος γἱάσρ]η{ οημίες, οἱαίο 1ᾷ 

51δηο ῥνούαΗ!. 1ρ9ο αρ ας οχονέπα, ἱπδίτασία Ἱπίογίῃη 

ἆσϊε, Ροεπ]αίο ΓΗ ΠΠά(σἵπηα οχβροσίαἰ. 

ΧΧΗΠ. ααπιφιο οί αἲ παυσα ώΠΟΓΙΠΗ οαδίτα. οἶνοα 

φο]ἱ5 6Η ργουοο(1, αἲ οχοι μον δις το 5οοἳἵς αὐπηϊμτη - 

ἴαν. ΟοΠ[οςΗΠα οτϱο ἱπηροία ἵπ ΑΠΙΙσαΤΟΠΙ ΕΠΗ ςασγῖς 6ρο- 

ταΠΙΘΙΗ οοποΙαίο, ἑπηπήρδαπ (γαοϊάσηί, απα πάγος Πα1ῃ ηι]ς 

ηνοϊναμί, Μοκ αἰἴαπι βίρπο α αρεσπἱαίογῖρις ἀαίο, ρ]ο 

οσα απ]γεις]ς οορΙῖ5 ρυονίάο Πηδίνιοίῖς α4 οπδίτα Οαν]ναςί- 

πἰθη»ίαΠα οοπ{οπά. (9) Οαδίτογαπα ἆπσος ῬΙωπίοας διιας 

εορία» εάαοιη{, Ποβίσα βοι]ο οεομγςαπί, βἰρηίδμο οο]]α- 

15 Πῃαρπο τοβοίαο ἀἰπιίσαπί. απο {αρα οἸαβθίσΙη ἵῃ 

αἱγοσπς οχογοῖία τοδοπαΠ{ί, οἱ «ἰαπιοτο νἰοδοῖπι 5α)]αίο 

υ{ή(πο νους Ππηπιαπῖίαίο α116ΥΟ5 βπρεναγο πἰαπίας. (9) 

Ροµίαπο Πασπα. ίναρος οὐ {μτ, Ῥαρπω(άς Ποπιοηία Ἠηό 

[μις πΙΠΟ 1]πό νουσηηί, ἆ1πα νοροηίο Παἴηπια οκ πατίριις ἵῃ 

ία ηησοηίο οί παπί ο Ιπηρογαίοιῖς ποσο αἱ]αίο σγαοὶ 

υτοίονῖα: ϱΡρο απηῖς ογοσ(Γαπάαοἶας ἵπ. Ποδίοιη Ἱποππιρυηί, 

νογαση σαγλαρίπΙεηςος Ρογίθυ{, δρα γἱίονία αβ]οσία, ἵη 

[σαν 5ε οοηγονίαπί. (4) Γί απία αοἱο οὐϊκοταί, πο απῖς 

γΊνας οαρθτδίας, π]ασηα Γαβίοηίίαπι. οσάος οοπηπη{οβα ία. 

Λά οχίγοπΠὰ ΠΟΠ. ραμοίοτος οοηία1α οἱ φπἱπαπαθίηία η. 

ρα οί οὐσυβαθνπΠέ. Ἠο]ίφπᾶ η] {πάο , ἵπ Ἰοσυπη (πση- 

4απα παίατα ΠΠΙΠΙΠΙ 9ο Τουἱρίθης, ΡΓΙΗΙΠΙ απΙάσΠα γίπι 

Ιηείαπ σπα τορΗ{ : 5εᾷ Ὕσία Ίοσμ5, αποπαῃ οοοαραΓαΠ!, 

ἄφαῖς ἀδςμ(ποραίτ, αγβοηίο 8Η1, γἱοίονί 5ο ἀοᾶστο οοσµ- 

ἔαν. (5). 6610 Πασφαο ρήσπα οἸαγβδίπια νἰσίου, (παπη. 8ιιᾶ 

πιαχίριο ῥγαάδη[ία ϱο85εγαξ, πιαρηί5 Ιάβας Πο αριιά δἱ- 

ομ]ο5 (απίαπα, ΥθΓΙΠΙ ΟΠΊΠΟΣ πρίσμα Πποτία]ος ΤΠ οςΊΠΙ οχ- 

(ομσραίμτ. (6) Νανα οηΊμα. Ηπ(παΠα ἀποσι απίς ρδήΠη 

(ατα γη ση! 5(γα{εσοηηαίο ἨδΗΠΗ, Πσύπ6 ΠΙΒΙΟΥΟΠΙ πα αοῑς 

ΡατβαγοΓ Πα ΠΗΠΠΘΓΗΠΙ ἐοποἰά(δδο, πδ(Πο {απίαπα οαρίίνο- 

ΤΗΠα ἵπ ρο(ερίαίειη τοάσρίδεο ππθιποπί ρνουΓέαπη ο5ί. 

ΧΧΠΠ. Ωμαρτορίεν ποππΗΙ εοπἱρίοιος Μαπο ῥρήσηαπι 

Οπιοοῖς α Ῥ]αΐίαας οοπηπηἰς5 ΠΟΠ ΙΠΠΙΡΗΤΕΠΙ οχἰςπιαηί, 

(ε]οπίδάιε 5ίγαίορειπα ΤΗοιηϊδίοσ]ίς οοηδίή» οἱ σοπιπιεη (15 

θή 
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µασι τοῖς Θεμιστοχλέους, καὶ τὸ πρωτεῖον διὰ τὰς ἂμ.- 

θστέ ων ὑπερθολὰς τῆς ἀρετῆς οἱ μὲν τούτοις, οἱ δὲ τοῖς 

ἑτέροις ἀπονέμουσι. (5) Καὶ γὰρ τῶν κατὰ τὴν Ἑλ- 

λάδα καὶ τῶν χατὰ τὴν Σικελίαν πρὸ τῆς μάχης χατα- 

πεπληγμένων τὸ πλῆθος τῶν βαρθαρικῶν δυνάμεων, 

οἳ κατὰ Σικελίαν πρότερον νικήσαντες ἐποίησαν τοὺς 

κατὰ τὴν Ελλάδα θαῤῥησαι, πυθοµένους τὴν τοῦ Γέ- 

λωνος νίκην' καὶ τῶν .. όλην ἡγεμονίαν παρ' ἄμφο- 

: 
ης 

τέροις έσγ' πκότων παρὰ μὲν τοῖς Ἠέρσαις ὃ ο. υγέ- 

νπι τὸν ν βασιλέα χαὶ πολλὰς μνυριάδας μετ) αὐτοῦ, παρὰ 

δὲ τοῖς Καρ ηδο γίοις μὴ μόνον ἀπολέσθαι τὸν στρατη- 

χόν, ἀλλὰ χαὶ τοὺς μετασγ όντας τοῦ πολέμου χατα- 

κοπ]ναι, καὶ τὸ δὴ λεγόμενον μηδὲ 

Καρχηδόνα διασωθῆναι. (3) Πρὸς ὃ ὃΣ τούτοις τοὺς ἐπι-- 

φανεστάτους τῶν ἡγεμόνων παρὰ μὲν τοῖς Ἕλλησι 

Παυσανίαν καὶ Θεμ. ιστοχλέα» τὸν μὲν ὑπὸ τῶν ἰδίων 

ἄγγελον εἰς τὴν 

πολιτῶν θανατωθῆναι διὰ πλεονεξίαν καὶ προδοσίαν, 

ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος ἐξελαθέντα καταφυγεῖν 

ἐγθρότατον Ἑέρτην ν καὶ παρ) ἐκείνῳ βιῶσαι 

μέχρι τελευτῆς» Γέλωνα δὲ μετὰ τὴν μεχη ἀεὶ καὶ 

μᾶλλον ἀποδογῆς τυ Ὑκάνοντα παρὰ τοῖς Συραχοσίοις 

ως τη βασιλεία καὶ τελευτῆσαν θαυμαζόµενον, 

καὶ τοσοῦτον ἰσγῦσαι την πρὸς « αὐτὸν εὔνοιαν παρὰ τοῖς 

-ρ- 

ἣν διαρυλα κο ναι: Ἅλλὰ γὰρ τούτων οἱ δικαίαν δόξαν 
πολίταις, ὁ ὥςτε χαὶ τρ ισὶν ἐχ τῆς οἶχίας ἐχείνου την 

χεκτηυ. ένοι τοὺς προςήχοντας ἐπαίνους χαὶ παρ᾽ ”μῶν 

ἔγουσιν. 

ΧΧΙΥ. Ἐπι δὲ τὸ συνεχὲ Ἱς προειρηµένοις µε- 
η) α) λ νὰ ου / λ α/ 

πο σόμε .θα. μΕΗ γὰρ τῇ αὐτῃ ἡμέρχ τὸν Εέλωνα 
/ 

πύλας μετὰ Λεωνίδου δια- 
σ Ψ, ς ο Ὁ / 

σος θαι πρὸς ϱ ἐπίτηδες τοῦ δα!µονίου 
/ / . 

| τὸν αὐτὸν χαιρὸν ποιῄσαντος γενέσθαι τήν τε καλ- 
-ς δι (5) Μετὰ ὃε 

τὴν Ὑενομένην μάγο ην πρὸς τῇ πόλει τῶν Ἡμεραίων εἷ- 

χοσι ναῦς μαχκραὶ διέφυγον. τὸν χίνδυνον, ἃς Ἀμίλκας 

ως 

{ 

τὴ νίχην καὶ τὴν ἐνδοξοτάτην Ίτταν. 

(οὐκ) ἐ ἐνεύλκησε πρὸς τὰς ἄναγκαίας χρείας. Διὸ καὶ 

τῶν ἀνδρῶν σγεδὸν ἁπάντων τῶν μὲν ἂν πρημένων, τῶν 

δὲ ἐζωγρημένων, ἔφθασαν αὗται τὸν ἀπόπλουν ποιησά- 

µεναι. Πολλοὺς δὲ τῶν φευγόντων ἀναλαοσῦσαι, χαὶ 

διὰ τοῦτο κατάγοµοι 

καὶ ἀἃσαι διεφθάρησαν ᾿ ὀλίγοι δέ τινες ἐν μικρῷ σκά-- 

ης Ξ νόμεναι, περιέπεσον γειμῶνι 

ει διασωθέντες εἰς Καριηὸ ὀνα διεσ σάφησαν τος πολί- 

ταις, σύντομον ποιησαα οι τὴν ἀπόφασιν ὅ ὅτι πάντες οἳ 

λιαθάντες εἰς τὴν Σιχελίαν ἀπολώλασιν. (8) Οἱ δὲ 

παρ Ἠδόνιοι παρ) ἐλπίδας μεγάλη ον. περιπε- 

ἐπὶ ποσοὺτο χατεπλά Υησον ὥςτε τὰς νύχτας 

-ο -- 

.. 

σόντες 

ἅπαντας διαγρυπνεϊῖν φυλά άττοντας τὸν πόλιν, ὡς τοῦ 

παραγρῆμα διεγγωκότος 

(4) Διὰ δὲ τὸ πλαλς τῶν 
Ι έλωνος πάση τἩῃ δυνάμει 

πλεῖν ἐπὶ τὴν Ικαργηδόνα. 

ἁπολωλότων Ἡ τε πόλις ἐπένθησε κοινῃ χαὶ χατ᾽ ἰδίαν 

αἱ τῶν Ἰδιωτῶν οἰκίαι χλαυθμοῦ καὶ πένθους ἐπληροῦν- 

το. Οἱ μὲν Ἱὰρ υἱούς, οἱ δὲ Αδελφοὺς ἐπεζήτουν, πλεῖ- 

στοι δὲ παῖδες ὀρφανοὶ πατέρων γεγονότες ἔρημοι Φδύ-- 

ροντο τόν τε τῶν γεγεννηκότων θάνατον καὶ τὴν ἰδίαν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΗΡΛ. ΙΑ. (151499.] 

εχααιαη{, αίσιια Ἰαιιάΐς ρποραίαπχ, απῶ δΙΠΊΠΊα α{ῖδαιιο 

γἱτίας, αΠί Εἱς, αΏ 115 αἰωἰθαανί, (2) Ναπ αασία οί οτω- 

«ΓΙ πποηίος οἱ ΒΙειβογη απίο ἀἰππίσαίίοποπα Ῥαγβαν]οῦ- 

γα πα Παᾶο οχογοϊ η ρον{ογγυ]ςδεί, βίου ρίας γ]- 

οἰογίαπη αἀαρίί ἄγαςοοςδ, οοπιροτία ε]οπί5 γἱοίοτία, αἆ ππᾶ- 

Ίογαπα Πάποίαπα αοοθηάσγιαηί. ΤηχρεγαίογΙπα {απιεη ατίπαια 

(οτίαπα Ίοηρο ἀἱδρα α5ί. Νάπι ΡαΓβδαγιη ΤΘΡΕΠΙ ΠΠΙΗ(ἶ5 ου 

πα Ιρας ο[[ασίςςο οοηςίαί : ΟαγηιασϊηΙθηΣΙΠ γ6Γο Ιπιρεγᾶ- 

(ογαίη ΠΟΠ. ἵρδΙπῃ πηοᾶο, 564 9ΠΊΠ6Β6 αποαιθ οΟΠΙΠΩΠΙίΟΠΘΘΒ 

Ἱία 5ος ἀε]είοδαπα, αἱ (αποά ἀῑαίατ) πο παπίας ααἱάσιη 

(3) Δάάα ααοά πορῖ- 

Ιβδίηϊ ἄταοογαπι Ἱπιρεγαίογθς, Ῥαμσαπίας οἱ Τ]οπηδίοσ]ες, 

οαᾶϊς Οατήιασίησπι 505Ρ65 τοσγ]{. 

Ιηάΐσηο α δμ]ς ἰγασία[ {αθγιηί : αίοτ οϐ απιρ]ἠοβῖς εί ργο- 

ἀῑίίοπῖ5 Ιηδίπια]α{ίοηαπι α οἰγίριας δαἵ5 ηοσα{α5; αἰίετ ο ἰοία 

ο]οσίως ἀτωοῖα αἱ αἆ Ιπ]πηϊοΙβδΙπηπη οοη{ισογτο Χθιχθιῃ οἱ 

γίαμα 1η οχδί]ο αριὰ 6ΙΠῃ οχίσογο οοασίας. 61ο οομίτα ρο»ί 

φαΐ Ργα] 5ΠεσθΒδΙΠΗ Πα]ογθς δίηάθ Ποπογος {αγοτο 9Υ- 

ΤᾶςΙΙΦΑΠΟΓΙΠΙ πασίας ἵπ τορπο ϱοηδεπιήέ, εἰ θμ5ρίοιεηά ας 

οππο(ἶς ποτίθιη ορ, ἰαπίασιιο αριυᾶ οἶνος σταία ναἰαΙ{, αἱ 

(άρας ἀαίηοορς οχ [απλα σ]15 ΙΠΙΡΘΓΙΠΙΗ Ιηίοριθ 60Π56ΓΥ8- 

{απη οἳ. Ποταη ἰριέατ ααὶ Ιαδίαπα γ]γίμίο ϱΙογίαΠι ΡΤΟΠΊΘ- 

ΠΕΙ δυϱέ, αἲ ποβῖ5 αποαιθ Ιαπάίρας δαἱ5 ογηαη{Η5. 

ΧΧΙΥ. Νυαπο αἲ εοπ]γεπίαπ 61ΠΙ δαρετίοτίρα5δ παιΓᾶ- 

ΠοπθΠ] ΤΟΥΟΘΓΙΘΠΙΗΥ. Ἠοάθπη ΠαΠΙΠΙΙ6 ἆῑα οΟΠΙΡΕΓΙΗΠ εί ἃ 

ασίοπο Ρα"Πο5 ἀενίσίος, αἱ Τιοοπίάαπι 6ΗΠΙ δαἱς αἆ ΤΠ6γο- 

γ]α5, ἵπ Χθιχίς ἐαδίτα ἡγαρίῖοηε {ασία, ίτοπα6 Ργω]ίαίος : 

σπαςὶ ἆς ἱπάικίτία ΠάπηΕΠ 6ο επι {επιροιή5 ΠΙοπΙθΠ{ο εἰ γἱ- 

οἴουίαπα ρα] ο ησπα οἱ οἰαάεπι βΙουἸοβΙββησΠα ρτουμγαείέ. 

(0) 6οπ/οσίο αά Ηἴππεγαπι Ργῶ]ίο, Υἱβίη{{ Πανεε Ίοηρα:, Ύπαβ 

Απηίισατ αᾱ πθοθβδατίος δις πον. 5αράπχεταί, ροο]άπα 

ονάκρτα, οἱ 5ο] οκ ΙΠΙΥΘΥΦΟ ΠΙΠΙΟΤΟ 6ΗΠ1 ραν{ο πηΠίαπα, 

ορίοιῖς ραγίτη Ἰπίοι[οο(ἶς, Ρατ πα σαρίῖς, γεὔΠαα Τη Ρᾶ(ΓΙαΠη 

Ἰπςμ(αστυηί. 96 πω] αάἶπα ΓαρίοΠΗΙαΠη τορ]εία 1η ἵθηῃ- 

Ρορίαίοπα Ἰποδεταπί οΙηηέΒ(6 παμ[ιασίο αδιηίο δυΠί. 

γἱκ ρα, οχἰρια ογερί! βσαρµα, ΟΧΓ{ασίπθΠΙ τούΊογο 5ἰγ]οίο 

ανίνας αί[αία. παπαμίος οΠΊΠες ἴπ ΒΙ6 Παπ (γαηςιηῖβθος 

Ἱπίοιποσίοπε ροηΐΐ5ο.. (3) Οαγ(μαρίπίεηδες Πιαχίπια ργίου 

8Ρ6ΠΙ οἰαάθ αί[οσίί (αμίο ρογεμδεὶ 5η {6γτοτε, αἱ ρίο εα- 

οἰοδῖα υποίς χο ναπάο ποοίθς αμ] γοιςὶ ΠδΟΠΊΠΟς εχίβετοήί, 

ηοῃ αΠίοι απαα δἱ 6εἱΟ οµΠ1 οπηηίρα5 οορί5 Οαγμασίπδηι 

{αμήαπη. ΠηΥαδΙΤΙ5 οβδαοί. (4) Τα οἴνίιας οἨ. ΕΟΡΡΟΓΙΠΒ 

ΠΕ πάποιη {η ρα ρ]ίοα ο[[αδα πού εδί, εί ρι]ν α{ογυΠΙ 

«οο/βΙἩ α'ἀος Ποίις οἱ ρ]αποίας αρίααο Ρ]επ εγδηί. ΛΗΙ 

Ἰρογος, αλ Ααΐοδ τοπ γαπέ” 

οἳ Πογαπη πίστα αἱ 5Η4ΠΙ 
οπ]ηα 1ΠΡΘΗ5  ΡυοΥΟΓΙΠΙ 

έαννα, Ραγοηρις ουραία, 

ἱροονιηα. Πηῄςθιίαπα, αποᾷ πυ(ϊ οο ἀοδογί α- ῥνοίουίο μας 
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-ο ΑΛ δ/ / 

ἐρημίαν τῶν βοηθούντων. Οἱ δὲ Καργηδόνιοι φοβού-- 
. 2 / / ον ”»/ 

μενοι μὴ φθάσηῃ διαθὰς εἰς Λιθύην Ἰέλων, εὐθὺς ἐξέ- 
Δ / κ) ο 

πεμψαν πρὸς αὐτὸν πρεσθευτὰς αὐτοκράτορας τοὺς ὃυ- 
- Δ / 

νατωτάτους εἰπεῖν τε χαὶ βουλεύσασθαι. 
τν’ π Ν / - 
ΧΧΥ. Ὁ δὲ Γέλων μετὰ τὴν νίχην τούς τε ἵππεῖς 

Ν δ «αγ λ 3 / ο ο μη, ά Δ ω 
τοὺς ἀνελόντας τὸν Ἀμίλκαν δωρεαῖς ἐτίμῃησε καὶ τῶν 

/ { Ρ) / ό -ω 

ἄλλων τοὺς ἠνδραγαθηκότας ἀριστείοις ἐκόσμησε᾽ τῶν 
/ / . / 

δὲ λαφύρων τὰ καλλιστεύοντα παρεφύλαξε, βουλόμενος 
. 

- πι Ν οω - 

τοὺς ἐν ταῖς Συραχκούσαις νεὼς χοσμ.ἣσαι τοῖς σχύλοις" 
ο. ο γ ολ ἐνεὲν Ἱμέ σλ ο τς ἐ τῶν ὃ) ἄλλων πολλὰ µεν ἐν Ἴμερα προςήλωσε τοῖς ἐπι- 

.ὅ το σα Δ 4 νυ 
φανεστάτοις τῶν ἱερῶν, τὰ δὲ λοιπὰ μετὰ τῶν αἴγμκ- 
- --  α κ) Ν .) ΔΝ ο 

λώτων διεµέρισε τοῖς συμμάχοις, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν 
/ /΄ 

συστρατευσάντων τὴν ἀναλογίαν ποιησάµενος. (5) Λἱ 
λ 

δὲ πόλεις εἰἲς πέδας κατέστησαν τοὺς διαιρεθέντας αἷ- 
/ ο. Ἡ 

μαλώτους, καὶ τὰ δηµόσια τῶν ἔργων διὰ τούτων 
ον η - / δν λ 6όὁ Ε] α 

ἐπεσχεύαζον. ἸΠλείστους δὲ λαθόντες Ἀκραγαντῖνοι 
ο / / ο 

τήν τε πόλιν ἑαυτῶν καὶ τὴν γώραν ἐκόσμησαν. Τοσοῦ- 
ο. ο / Δ. Δ μα .] τος γὰρ παρ᾽ αὖτοις τῶν ἠλωχότων ἦν τὸ πλἽθος, ὥςτε 

ον ο. 3 / 
πολλοὺς τῶν ἰδιωτῶν παρ’ αὗτοῖς ἔχειν δεσμώτας πεν-- 

- λ . νὶ Ν ο- κο 

ταχοσίους. Συνεθάλετο γὰρ αὐτοῖς πρὸς τὸ πλῆθος τῶν 
λ / 

αἰγκαλώτων οὐ µόνον ὅτι πολλοὺς στρατιώτας ἄπε- 
Ὅ] 

λ αλλ Ἀ / σταλκότες ἦσαν ἐπὶ τὴν µά/ην, ἀλλὰ καὶ διότι, γενο-- 
-ω -. Δ ο ο / ευ] ..λλ / 

µένης τῆς τροπῆς, πολλοὶ τῶν Φευγόντων εἲς τὴν µεσό- 
/ αν 3 3 / 

γειον ἀνεγώρησαν, μάλιστα δὲ εἰς τὴν Ἀκραγαντίνων, 
. Ί ο 3 / / /, ὧν ἁπάντων ὑπὸ τῶν Ἀκραγαντίνων ζωγρηθέντων ἔγε- 

-ω / ο μ 

μεν ᾗ πόλις τῶν ἑπλωκότων. (3) Πλείστων δὲ εἲς τὸ 
κά λ Δ / Μ 

δηµόσιον ἀνενεχθέντων, οὗτοι μὲν τοὺς λίθους ἔτεμνον, 
.. -ω ο 1 

ἐξ ὧν οὐ µόνον οἱ µέγιστοι τῶν θεῶν ναοὶ κατεσχευά-- 
3 Δ λ λ λ εω εν / ο 3 κο / 

σθησαν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς τῶν ὑδάτων τῶν ἐκ τῆς πό- 
ς 

λεως ἐκροὰς ὑπόνομοι κατεσχενάσθησαν τηλικοῦτοι τὸ 

μέγεθος ὥςτε, 

περ διὰ τὴν εὐτέλειαν χαταφρονούμενον. 
/ / κο 3 ς ος 

δὲ γενόμενος τούτων των εργων ὃ προςαγορευόµενος 

» 
- 3 Ν / / 

ἀξιοθέατον εἶναι τὸ κατασχεύασµα., καί- 
σι 
ἐπιστάτης 

Φαίαξ διὰ τὴν δόξαν τοῦ χατασχευάσµατος ἐποίησεν 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ κληθηναι τοὺς ὑπονόμους φαίαχας. (4) ἸΚα- 

τεσχεύασαν δὲ οἵ Ἀχραγαντῖνοι καὶ χολυμθήθραν πο- 
λυτελή, τὴν περίµετρον ἔχουσαν σταδίων ἑπτά, τὸ δὲ 
βάθος πηγῶν εἴκοσιν. Εις δὲ ταύτην ἐπαγομένων πο-- 
ταμῶν καὶ κρηναίων ὑδάτων ἰχθυοτροφεῖον ἐγένετο, 
πολλοὺς παρεχόµενον ἰγθῦς εἰς τρυφὴν καὶ ἀπόλαυσιν: 

κύχνων τε πλήθους εἰς αὐτὴν καταπταµένου, συνέβη τὴν 

πρόςοψιν αὐτῆς ἐπιτερπῇ γενέσθαι. Ἀλλ' αὕτη μὲν ἐν 

τοῖς ὕστερον γρόνοις ἀμεληθεῖσα συνεγώσθη καὶ διὰ τὸ 
σα -- / / ΄ λ αὶ / 

πληθος τοῦ Ἰρόνου κατεφθαρη. {6) Την δὲ γώραν 

ἅπασαν ἀγαθὴν οὖσαν ἀμπελόφυτον ἐποίησαν καὶ δέν-- 
ὄρεσι παντοίοις πεπυχνωµένην, ὥστε λαμβαάνειν ἐξ αὖ- 

τῆς µεγάλας προσόδου. έλων δὲ τοὺς συμμάχους 

ἀπολύσας τοὺς πολίτας ἀπήγαγεν εἰς τὰς Συραχούσας: 

καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῆς εὐημερίας ἀποδοχῆς ἐτύγγανεν 

οὐ µόνον παρὰ τοῖς πολίταις, ἀλλὰ χαὶ καθ’ ὅλην τὴν 

Σικελίαν. 
ο! ον ια Μι κ« / . / η Λ -- 

θος, ὥστε δοχειν ὑπὸ τῆς νήσου Ὑεγονέναι τὴν Λιθύην 

.) ’ -. δω» 

᾿Επήγετο γὰρ αἰγμαλώτων τοσοῦτο πλῆ- 

ὅλην αἰχμάλωτον. 

ΧΝΧΥΙ, Γὸθὺς δὲ καὶ τῶν πρότερον ἐναντιουμένων 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΙ Τ19. ΧΙ. τί 

οδοί, πηΙδοΓαΡΗΙ ο]αία. ἀορίογα Ρα. αν λασ]ηῖοηςος 
Ισίίαν, νου πο ρνορογο ἴπ ΑΙΙέαΠΙ οσ]ο (να]ίόθτοί, θία{ πι 
Ἱεραίος ο Πβογα ροίοκίαίο α ἱρδηήπη πη ση {, αἱ οἱ οοη-- 
510 οἱ οἸσηιοπίία ΡΙΤΠΠΗΠΗ γαἱσβαΠ. 

ΧΧΥ. Πίο Γηι αθἱο οφαίος, α απίθα5 ορρτοδεις Απιῆσαν, 
Ποπογίβος γοληηοταίας, Ο6ἱ6ΥΟ5. ο[αηα [αος οσιοσῖίς 8Ρο- 

οἶαίο» ριαπηῖς εχογηα{. Βρο]ίογαΠὰ απίσπη Ρο ο γἴνηα ασα-- 

41ο τεδεναί, αἱ Ἰήδορ ππαπηβίαγα πα ουπαιμθηἶ5 {ουρία 9Υ- 

γαζμδαγΗη οοπἀθοονοηίαν.. ο οσίοι]ς Ἠηπα]ία ΗΙΠΙΘΓΕΟΓΙΙΠΗ 

[απῖς Ραήσοηί]α οα1ί, οἱ, φἱάααῖά τομ η ογαί, πα ΟΠΙ 

οαρίτνῖ5 Ππίθυ φοσἵο8», ϱ90 5ης ΙΟ ΡΙΠ ΠΗΠΙΟΓΟ Ταἰίοπο Ππίία, 

ἀῑδίπριί, ϱϱ) Ταπι παπα ρία ερί αἰραία απῶσιιο οἴγίίας 

ροά1οῖς Ηραία ραβΙίοσγα. φἰασίατίς ορογΠι 4ΔπποΥοΡαΙ. 

Ῥιαήπια. πας Απισοηιηι αγ ΏθΠΙ. ασγοδ(Ις ΠΟΡΙΠΙ ορεια 

δλέο]πστα : φἱριβ {αηίας οπριίνοταη Παήθγής ομαί, πί 

Ὅ η 1 ἰπίου ο05 ρτῖναί{ φπἱησοπίος ἵῃ νἰποι]ίς ἠαβογοη{. 5αι-- 

ΥοΡΕΗΠΗ ΠΛΗ ΤΗ ΚΠΠεΘΠὰ απροβαί ΠποἨ. 5οΙ 1Η. απο Ππασηο ς))- 

5Ι410 μα έαπα Ράρπαπα. αἀ[αγοναπί, 5οᾷ ᾳαοά Βαν ΏαΓΟΓΙΗΙ 

Ῥαῖπηϊ, Ππο]ἰπαία αοἷο, ἴπ Πιοά[ίογΓαηθα ΒΠοδ(16 Ππαχίηιο 

Αρησομπογυα ρτο[αρεναηί : αἱ απ Πὰ υἱν] ἵῃ πηαηΗ5 ἱρνο- 

ΤΕΝ γθηίδδεηί ΟΠΊΠΟΡ, Ἠιαπαίρί{5 αγς τορ]ία ο5{. (3) Μα- 

χμ] ΠΟΡΕΠΗ ραγ5 1π ρυΡΙΙσΠΠα γο]αία οαἀθάϊς ςαχῖς ἵηοι- 

γιοραί, ο απἱρι5 ΠΟΠ ππαχίη]α {αΠίΙΠΑ {απα 4θΟΥΙ. δΠί 

οοηρίνασία, 5οἆ οἸοπεα 4ποφιο 5 ίογγαπσςς αἲ αθᾶ5 οχ 106 

ἀσάποσπᾶας οοπηηη( (ο, ἱσηία αΙάστα παοῖς, αἱ, απαπηγἰ5 

οϱ γΠΠίαίοπα ορι!5 οοηίθΠηΠαίΙ1, 6ροσἰαἴ ἵαπιοῃ ΠΟΠ. ἳί ἵπ- 

ἀϊρηνπη. πρεγηαίου 6Ι πιαρίςίου ορογί5 Πα Ῥ]αακ αβρο]α- 

ἴ15, αἱ θγασία πο οκοε]]ομ[ία τά οΏΗπ(, αἱ οἸοασίρ αὐ 1ρδο 

Ῥμωασες ποπΙΠθη ας. (4) Ῥϊοίηᾶπα 4αθφο παρηΐς πιροι- 

οἱ Αριϊσοηπί ο[[οάσγαπί, απηΡία δορίοπα 5ίαάΙοΓΗΠΑ, Ῥγο- 

{απο αίο ου ΡίίοΓΙ ν]σίη. Τη Παπο ααπα ο Παγ]ῖς οἱ (οπ(]- 

Ρι5 ἀοιϊναία, ΥίνατίαΠα οχδΗΠ{, ρῖδοσς ἴαπι αἆ ποοσδκαγίος 

ὀῬογ πα ἀδδ, ἔαπι εἴῖαπα γοιυρίαίθπι α [αίμα δαρροάΓίαιις. 

Ογόπογαμα 4π0Φ116 4ΡΠΊΘΗ ΤΠ θαΠῃ 5ο ἀῑπιϊδίέ, παπάς Ίου 

αδροσία ραγαπσπας. Πποππάαδααο τοάεραίαν. Ὑογαπι πας 

ΡοβίαΓοἵ ΗΠΗ Ἱπουγ]α ΠΠ1Ο οχρ]εία, (οπιροτίς ἆἀαήΙΠα γαίμδίαίο 

Ῥτουδ5 ἀθ[οσι. (5) ΑΡΤΙΠΙ {αυΠΟΠ ΟΠΊΠΘΗΗ, 4 Πα 5ο 10ου- 

(αἴο ριῶφίατο, γήρας οοηφίέαπη ναηίσαιο αγροπίρας το[οι- 

{η Πα οχοσ]αστυη{, αἱ π]ᾶρηος Ίπάς τος ρογοϊρονοηί. 

Ἴσ1ο, αἨί βο6ἱος ἀἰπιίδοιαί, οἴνίαπα ἄΦΙΙΟΠ ΒΥΤαζΙδα5 10- 

ἀανες εί οϐ δα0σθδδΗ5 πΙασηΙπάΙΠεΠΙ ποἨ αριᾶ οἶνος {αη- 

1η 564 ΠΙΥΟΙΦΟ5 6ΙΙάΠΙ ΡΙ6Π105, ἵπ Π]αρπα ογαί ρτα[ῖα οἱ 

αποιοηίαίο, Ταπίυι οηἶπα εαρΙγοναπα Ε]ίδ ΠΙΠΤΙΙΗ αση[- 

βίνοναί, αἱ {οίοπι 58 4ῑίοπε 1μργαπα ἵηδμ]α μαβοτο γἱάστε- 

{αν. 

ΧΝΧΥΙΤ. Οοππιο αὖ αἆνοίδαγΗΠ 4πούπο ρατίίαα αγρίριις 

24. 
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ο0 βίον ὑπὸ τῆς πεπρωµένης. 
ὃ 

/ πόλεών τε καὶ δυναστῶν παρεγένρυτο πρὸς αὐτὸν πρέ- 

σθεις. ἐπὶ μὲν τοῖς ἠγνοημένοις αἰτούμενοι συγγνώμην, 

εἰς δὲ τὸ λοιπὸν ἐπαγγελλόμενοι πᾶν ποιήσειν τὸ προς- 

ταττόµενο.. Ὁ δὲ πᾶσιν ἐπιεικῶς χρησάµενος συµ.- 

µαχίαν συνετίθετο, καὶ τὴν εὐτυχίαν ἀνθρωπίνως ἔφε- 

ρεν οὐκ ἐπὶ τούτων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν πολεμιω- 

τάτων Μαργηδονίων. {9) Παραγενομένων γὰρ πρὸς 

αὐτὸν ἐκ τῖς Καργηδόνος τῶν ἀπεσταλμένων πρέσέεων 

καὶ μετὰ δακρύων δεοικένων ἀνθρωπίνως αὐτοῖς χρή- 

σασθαι συνεχώρη σε τὴν εἰρήνην. πρόξατο δὲ 

αὐτῶν τὰς εἷς τὸν πόλεμον γεγενηµένας δαπάνας, ἀρ- 

γυρίου διςγίλια τάλαντα, καὶ δύο ναοὺς προςέταξεν 

παρ᾽ 

3 ον ενα 07 νο μα. ἂς σ [ην ῖνα 0 ι 

οἰκοδομῆσαι, καθ᾽ οὓς ἔδει τὰς συνθήχκας ἀνατεθῆναι. 
ς - / ο / ο /Υ 

ϐ) Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τῆς να. παραδόξως 
Δ / 

αντο καὶ στέφανον χρυ- 

τετευ- 

χότες ταῦτά τε δώσειν προς εὃ 

σοὺν τη γυναυὰ του νε ταύρο Δαμαρέτη προζωμολό- 

γησαν. Αύτη γὰρ ὑπ αὐτῶν ἀξιωθεῖσα συνήργησε 

πλεῖστον εἰς τὴν σύνθεσιν τῆς εἰρήνης, χαὶ σπεφανωβει σα 

ὑπ αὐτῶν ἑκατὸν ταλάντοις χρυσ σίου., ο. ἐξέκοψε 

τὸ κληθεν ἀπ᾿ ἐχείνης ς Δαμαρέ τειον τοῦτο δ) ων Ἀτ- 

έκα, ἐκλήθη δὲ παρὰ τοῖς Σικελιώταις 

ἀπὸ τοῦ 6 4) Ὁ δὲ )έλων 

ἐχρῆτο, πδϊσιν ἐπιεικῶς, μάλιστα μᾶν διὰ τὸν ἴδιον τρό- 

πον, οὐχ πιστα δὲ χαὶ σπεύδων ἅπαντας ἔχειν ταῖς 

εὐνοίαις ἰδίους" παρεσκενάζετο Υὰρ πολλἩ δυνάμει πλεῖν 

Ἑλλάδα καὶ συμμαχεῖν τοῖς “Ἠλλησι κατὰ 

(6) Ἠδη δὲ τούτου μελλοντὸς ποιεῖσθαι 

ε 
ων 

τιχὰς δραχμ. ἃς δε 

σταθιμοῦ πεν τηκονεάλιτρο». ϱ) 

ο] ἐπὶ τὴν 
τῶν Πε ροῦνν. 

τὴν ἀναγωγήν, χατέπλευσᾶν τινες ἐχ Κορίνθου διασα- 

φοῦντες νενικηκέναι τη ναυμωία τοὺς Ἕλληνας περὶ 

Σαλαμῖνα., καὶ τὸν Ξέρξην μετὰ μέρους τῆς δυνάμεως 

Εκ τῆς Εὐρόπης ἀπηλλάχθαι, Διὸ καὶ τῆς ὁρμῆς 

ἐπισγών, τὴν προθυµίαν τῶν στρατιωτῶν ἀποδεζάμε-- 

νος., ΑΡΑ ἐκκλησίαν, ,προστάξας ἅπαντας ἀπαντᾶν 

ὢν ὅπλων : αὐτὸς δὲ οὐ μόνον τῶν ὅπλων γυμνὸς 

τὴν ἐκκλησίαν Ἴλθεν, ἀλλὰ χαὶ ἀχίτων ἐν ἱματίῳ 

προ οσελθὼν ἀπελογίσατο | μὲν περὶ παντὸς τοῦ βίου καὶ 

! 
ο. 

τῶν πα. ένων αὐτῷ πρὸς τοὺς Σνρακοσίους. () 

φ ἑχάστῳ δὲ τῶν λεγομένων ἐπισημαινομένων τῶν 

όλων, καὶ θαυμαζόντων μάλιστα ὅτι γυμνὸν ἑαυτὸν 

παραδεδώχει τοῖς βουλομένοις αὐτὸν ἀνελεῖν, τοσοῦτον 

ὀπεῖγε τοῦ μὴ τυχεῖν τιμωρίας ὣς τύραννος) ὥστε μιδ 

φωνῃ πάντας ἀποχκαλεῖν εὐεργε την καὶ σωτῆρα καὶ βα- 

σιλέα. (7) Ἀπὸ δὲ τούτων Ὑενόμενος ὃ Εέλων ἐκ μὲν τῶν 

λαφύρων χατεσχεύασε ναοὺς ἀξιολόγους Δήμητρος καὶ 

κόρη ς, χρυσοῦν δὲ τρίποδα ποιήσας ἀπὺ ταλάντων ἕκ- 

ἰς τὸ τέμενος τὸ ἐν Δελφοῖς Ἀπόλ- 

λωνι γαριστήριον. ᾿Ἐπεθάλετο δὲ ὕστερον καὶ κατὰ 

τὴν Αὕτνην κατασκευάζειν νεὼν Δήμητρος. Εννηὼς " 

μεσολαθηθεὶς τὸν 

χαίδεκα ἀνέθ πας 

ἑ οὔσης» τοῦτον μὲν οὐ συνετέλεσε, 

(ϱ) Γῶν ὃ δὲ μελοποιῶν Πίν-- 

Τὰ μὲν αρος ἦν ἀχμαάζων χατὰ τούτους τοὺς Ἰβόνους, 

οὖν ἀξιολογώτατα τῶν πραχθέντων χατὰ τοῦτον τὸν 

Ν 

ἐνιαυτὸν᾽ σγεδὸν ταῦτ) ἐστίν. 

ΧΧΥΠΙ. Ἰπ' ἄρχοντος ὃ ὃ Ἀθήνησι Ἐανθίππου Ῥω- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΙ«ΕΛΗΣΤΡΟΥ ΒΙΡΛ. ΙΑ. (150----ὴδ.) 

οἱ τορι]15 αἀνοποτο Ἰοραί1, αἱ οἱ νομΙδηΑ ογγαίο "απ ροίαπέ, 

οἱ ἀῑοίο 5ο ἴπ ροδίογαπα απἀἰομίος {ογ6 ροΠἱορηΐξατ. Πε 56 

ομη(ρας Γαο]οιή αο 6οΠΊοΠά ρταροί, αό δοοἱσίαίθιι ΟΠΗ 1] 

ῥασίαδ, πποάσιαίο, αἱ οπη]ηί οοηγθηῖέ, ἵπ τους 5οοαμάἱ5 

86 ποπ]; Ἱάᾳπο ποη οσα ΦΙ6µΙος (αΠΐαΠα, 586 Ιηἱηϊοἱβδίπιοβ 

4ποσπο ΡάΠο8. (2) ΦΗ0Π1 εΠΙΠη ]εσα(ἶ ΟατΗιαρίηῖς αἲἲ 1ρδίΠα 

γοηϊβδοηί, πηα]ίδααθ οππ] Ἰαογ]πηῖς ογαγοηέ, τί ἠαπιαηΙ{έ6ς 

86ΟΠΙΗ αβοιοί, Ραέ6Π1 ο οοπά1{οης 115 ορηοθβδίέ, αἱ ἆπο 

ηη]]έα. (α]οηίύη η. Ρα] ππρεηδας οἸγογοπί. ὈῬιιο οἴαιν 

βασε]]α Ῥῶπος οχδίγασγο ]ηβςίί, ἵπ φαἱρης Γωάσγῖς {αβοίία 

ορηβεενανοµίν. (9) σατασϊηίεηδας, Ρίου Ρ6ΙΏ ρα]α{ῖ5 

ὀοπαροίσς, ΠΙροηίαν ἴη Ἠα.ο ροδεα]αία οοηβθεηδθογυη{, 11Θ8ΠΗ 

Ργαίεγθα 6ΟΓΟΠΑΠΑ αχονί οἱοηῖς Ώαπηαγοία Ρο]Πσο]Η. Πωο 

6ΡΙΠΙ 48 ΠΠἱς γοσαἰα Ππᾶσπο αἆ ρασθπη Ιηροίταπάαπα αὀ]ππιθηίο 

βΗί; ουπίαπισο ἰα]ομίῖς αππί  Ῥωπίβ οοτοπαΐα, πι- 

ΠΤΙ οαδ1ί, Ῥαηανδ ΠΠ αΏ {ρδα ἀαποπηϊπαίατη : απὶ ἆθοθηλ 

Αίοἱ5 ἀγασ]πι]ς οοηδίαβαί, Ῥοπίοσοπίαίτοη α απ αασῖη- 

ία ἠρτανάα Ροηάειο Φίου]ίς ἀῑσοίας. (4) Έτρα οπηοίος Πἴα- 

απο εἱο πορεία 5ο ρογεµαί, 9110 μοἱβδίπιΙΠΙ Ἰησοπίο 

ἀποίας, που πλἶπις δίπόίο (ποάαπῃ Ῥεπεγο]θηίία οΠΊΠ65 δὺἰ 

ἀθγιησίεηά1 : 61η ππασηϊς ομ{π) ἵη ἀνῶοἱαΙ οορ]5 {γαηδίγο 

(5) 
78Πη(116 68556 {πα]εοίιο απἰάαπα οκ Οοτἱηίμο αἀγεοξ ΠΙη- 

οἱ εοπίνα Ῥουδᾶς οι 1] ἠοἱσεναιί οοηςπεταί. 

Μαπέ, ἄγωςος αἲ ΦαΙαιηΙηθιη νἰοίςδδ, εἴ Χδ[χαιι 6ΗΠ] 6χθί- 

ας Ρραγίο Βηγορᾶ οχεθδδείσε. Ἰ46ο αΏ Ἱπερρίο ἀθβιείοης, 

Ἰαμάαία πε Ππτα α/Γοσίίοπο Ρτορ6ηδα, οοηίία ΙηπάϊκΙς, πιαη- 

ἀανίί(ια αἱ οηΠ6ς ατα εοηγεηἰγθηί. Ταπα 1ρ5ο π]]1Β 

πα αίας ανπαῖς, ἄΌδα πο ἔαπίσα, 5019 {δοία5 ρ8]10, ἵη 60ΠΟΙθ- 

ΏΘΗ ργουθβαίέ, ΟΡΗΠΟΠΙ( 16 Υἱέ ας ΤογΙΠ1 05 58 βοδίαγΙΠη Τ8- 

4οποπι γτασηςαμί5 οχροδαῖέ. (6) Οἱππ]αιθ αά βἱησυ]α 

ἀἰσθηιῖε γοιρα 6ου Η5 (ΑΥΟΤΘΙΗ δἰσηίς Ρας ἰοδίαίαπα [αέθτοῖ, 

8ο. πήνατοίιτ, αποά πάπα οοτρι5 αιπα!5 οἱ ουἰνίβ 

ΠΘΟΘΠΙ ἱπίοπίατα νο]οπ!ί ορία]]ςθαί, (απίαπα ο[ΗΙ{ τί γοιι!ϊ 

ψπναππας ρῶπας ἀαγδί, αἱ απᾶ Υοσθ Ῥεπε[ασίογθιη εἰ ΗΡεΓ8- 

{ουθα. ῥαίτία. Γοσοπι(1θ Πάη Ριου]απιαγθη!, (7) ΗΙ5 ἵία 

οχροςἰεῖς, ος Ποδαπα παπα Ρ15 ἀπο Οογετῖ εἰ Ρτοβδογρίη 

(οηρ]α πηασηἰβοί ορετῖς οχβἰναχ{ί. ΤΠροάεπη 4ποσιο {α]θη- 

ἰάπι εοάσΘῖπα οοπβαγίέ, απσπα 1 ἔ6ΠΗΡΙΟ Ὠο]ρμίσο, ϱ18{69 

πιοπἰἶς Υπο] απη, Αροἰπή ἀεάϊσαν]τ. Ῥο5ί Ἰιαρο Οενοτ! αἰῖαπι 

ἵπ Αίμα ΕαΠΙΙη α ἀϊβσατο ηδεθαέ,  ϱεᾷ α [αἱο Ιπίειρε]- 

Ἰαΐας ἱπιρογ[οσίππα Π]αά τοσα έ. (8) 

Ίγνίεος ροεία8 ΡΙπάαγα5 βοτερα!. Ἠσο (ουπηο 5απί απ ργ 

ορἰοιῖς ἀῑσιια πιοπιογαία 11ο 4ηΠΟ βεδία διη{. 

Ηαο ἰθπιρορίαίο Ιπίθς 

ΧΧΝΥΗ. ΦΠΑ Αιθιί πιαρφταίανη. σεῦοηίο ΧαἨ- 
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μαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους ἸΚόϊΐντον Φάδιον Σι- 

λουανὸν καὶ Σερούιον Κορνήλιον ρίκοστον. ᾿πὶ δὲ 

τούτων ὃὅ μὲν τῶν Περσῶν στόλος πλὴν Φοινίκων κατὰ 
τὴν ἐν Σαλαμῖνι γενομένην ναυμαχίαν ἠττημένος διέ- 

ὅ τριθε περὶ τὴν Κύμην. Ενταῦθα δὲ παραχειµάσας, ὡς 

τὸ θέρος ἐνίστατο, παρέπλευσεν εἷς Σάμον, παραφυλά- 
ων τὴν Ἰωνίαν. Ἴσαν δ᾽ αἱ πᾶσαι ν]ες ἐν Σάμῳ 

πλείους τῶν τετραχοσίων. Αὗται μὲν οὖν ὡς ἀλλότρια 

Φρονούντων τῶν Ιώνων παρεφύλαττον τὰς πόλεις. (5) 
10 ἹΚατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυµα- 

χίαν, τῶν Ἀθηναίων δοκούντων αἰτίων γεγονέναι τῆς 
νίκης, χαὶ διὰ τοῦτο αὐτῶν φρονηματιζοµένων, πᾶσιν 

ἐγένοντο καταφανεῖς ὡς τοῖς Λαχεδαιμονίοις ἄμφιςθη- 

τήσοντες τῆς κατὰ θάλατταν ἡγεμονίας" διόπερ οἱ Λα- 

16 κεδαιµόνιοι προορώμενοι τὸ µέλλον ἐφιλοτιμοῦντο τα- 
πεινοῦν τὸ φρόνημα τῶν Αθηναίων. Διὸ καὶ κρίσεως 

προτεθείσης περὶ τῶν ἀριστείων, χάριτι χατισχύσαντες 

ἐποίησαν κριθῆναι πόλιν μὲν ἀριστεῦσαι τὴν Αἰγινητῶν, 

ἄνδρα δὲ Ἀμεινίαν Ἀθηναῖον, τὸν ἀδελφὸν Λἰσχύλου τοῦ 
90 ποιητοῦ΄ οὗτος γὰρ τριηραρχῶν πρῶτος ἐμθελὴν ἔδωκε 

τῇ ναυαρχίδι τῶν Περσῶν, καὶ ταύτην χκατέδυσε χαὶ 

τὸν ναύαρχον διέφθειρε. (9) Τῶν δ" Ἀθηναίων βαρέως 
φερόντων τὴν ἄδικον ἧτταν, οἵ Λακεδαιμόνιοι φοθηθέν- 
τες µήποτε Θεμιστοχλῆς ἀγανακτήσας ἐπὶ τῷ συµθε- 

56 θηχκότι καχὸν µέγα βουλεύσηται κατ αὐτῶν καὶ τῶν 
Ἑλλήνων, ἐτίμησαν αὐτὸν διπλασίοσι δωρεαῖς τῶν τὰ 
ἀριστεῖα εἰληφότων. Δεξαμένου δὲ τοῦ Θεμιστοχλέους 
τὰς δωρεάς, ὃ δἥμος τῶν Ἀθηναίων ἀπέστησεν αὐτὸν 
ἀπὸ τῆς στρατηγίας, καὶ παρέδωχε τὴν ἀρχὴν Ξανθίππῳ 

50 τῷ Ἀρίφρονος. 

ΧΧΥΙΠ. Διαθοηθείσης δὲ τῆς τῶν Αθηναίων πρὸς 
τοὺς ἝἛλληνας ἀλλοτριότητος, ὖχον εἷς τὰς Ἀθήνας 

πρέσθεις παρὰ Περσῶν καὶ παρὰ τῶν Ἑλλήνων. Οἱ 

μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ΠἩερσῶν ἀποσταλέντες ἔφασαν τὸν 
3δ στρατηγὸν Μαρδόνιον ἐπαγγέλλεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, 

ἐὰν τὰ Περσῶν προέλωνται, δώσει γώραν ἣν ἂν βού- 

λωνται τῆς Ἑλλάδος, καὶ τὰ τείχη χαὶ τοὺς ναοὺς 

πάλιν ἀνοικοδοικήσειν, καὶ τὴν πόλιν ἐάσειν αὐτόνομον" 

οἳ δὲ παρὰ τῶν Λακεδαιμονίων πεμ.φθέντες ἠξίουν μὴ 
40 πεισθῆναι τοῖς βαρθάροις, ἀλλὰ τηρεῖν τὴν πρὸς τοὺς 

Ἕλληνας καὶ συγγενεῖς καὶ ὁμοφώνους εὔνοιαν. (5) 

Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τοῖς βαρθάροις ἀπεχρίθησαν ὡς οὔτε 
χώρα τοῖς Πέρσαις ἐστὶ τοιαύτη οὔτε χρυσὸς τοσοῦ- 

τος ὃν Ἀθηναῖοι δεξάµενοι τοὺς Ἓλληνας ἐγκαταλεί- 

46 ψουσι’ τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις εἶπον ὡς αὐτοὶ μὲν 

Ἂν πρότερον ἐποιοῦντο φροντίδα τῆς Ἑλλάδος καὶ 

μετὰ ταῦτα πειράσονται τὴν αὐτὴν διχφυλάττειν, ἐκεί- 
νους δ᾽ ἠξίουν τὴν ταχίστην. ἐλθεῖν εἷς τὴν Ἀττικὴν 

μετὰ πάντων τῶν συμμάχων; πρόδηλον γὰρ εἶναι διότι 
60 Μαρδόνιος, ἠναντιωμένων τῶν Αθηναίων αὐτῷ, μετὰ 

δυνάµεως ἥξει ἐπὶ τὰς Ἀθήνας: ὃ καὶ συνέθη γενέσθαι. 

(8) Ὁ γὰρ Μαρδόνιος ἐν τῇ Ποιωτίᾳ διχτρίθων μετὰ 
τῶν δυνάμεών, τὸ μὲν πρῶτον τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πό- 
λεων ἐπειρᾶτό τινας ἀφιστάνειν, γρήβατα διχπευπόµε- 

ΡΙΟΡΟΗΙ δΙΟῦΙΗΙ 1. χι. 
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ύμρρο, Ποπιανί εοηδη]ος εἱρί ουοστιαέ Ο. Ἑσδίμηι γρυία- 
ΏΜΠΙ δἱ ῥογγίαπι Οο0ΓΙΘΙΙΗ Οοβδίη. ἨΠοΓΙΠη πηβρίςίταίιις 
(έπιροτο Ρετείσα ο]αβαίς, Ῥ]αηίοίρης οχοορίῖς, Ροβί 5α]α- 
πη]ηΙο οἰαάεῃ ραρη οἴτοα ΟΠΛΑ γουβαΡα(γ. ΗαΡΙήδᾳιπο 
Πιο Ἠήρουπς, «απὸ ΥΠ γου αρροίοραί, ἵῃ ΦΑΠΊΗΠΙ {18]6- 
ο, αἱ Ἰοπίαιη Ίπᾶς οῬβθιναγεί. Ἀανος οαηέ 8υρτα αιιδ- 
ἀμησεηίας. Οιία οηἱπι Πάος ΤοΓΙΠΗ βιδροσία εναὶ, ο υχ- 
ϱε5 ΠΠοριη Ππίοπίί οιση!. (0) Τη νωσία ν6ιο, το [οσ]ίοι 
ἂά Φα]4ΠΙΠΘΗΙ ρεδία, 4πΠΗ γ]οίοτία ία Αἰποπίοησ ην γἱμα 
Δοθορία γε[υγείας, ΠΕΙ Ίαπι ἀπΡία πο οας, σπ/Ώ απἰη]ς Ργο- 
Ρίεῦοὰ εἰα[ῖς 4ᾳ πιανίς ρεϊπαίραία ουπη Ταορζαπιοπίς ἀῑσες- 
Ρίαἴατὶ ο586Μ{, Ἠοσςα Τμαοσζα πιοη]]ς ῥγ82γ150., θΙΙΠΙΠ] Π]{6- 
Ραπίαν ορ8, αἴ]ιος ΑἰΠοπἰθηθίατη βρί(5 ἀερηηεγοπ{, Παφπο 
απ ΠζΙσίατη 4 ριαε]ατῖς ἵπ ρτώ ο βιο(ἷς ΡγορηηἼδα 1 Ἠο0- 
ΤΗΠὰ ῥγοροβίέπα ο556{, ρναϊία, (πα ργῶγα]οραμέ, ορίίπποτα, 
υ{ Πίου οἴν]ίαίος ρυίπια [ον (αζπῖς Ἱαιάσς απο μοτοπίε 
«βΙπεΙΙ5, εί Ιπίοι. νίνον Αππηΐα Αἰλουϊοηοί, (αἰὶ ΑἱΡΟΗΥΙΙ 
Ροεία., αποά 5 ἆᾳ ρνα[οοΙς {παπα Ρτίποορς ἵπ ρτῶίο- 
ΓΙΔΠη ΠάνΟΠΙ Ρ6ΓΔΓΙΙΗ. (γγοπαῖς 5.» ΓΟΠέΘΠΗ ἱπηρι]ίςεεί, 

Π]αφαθ ἀἱκεο]αία, ῥγορίογθη ἱρβαπη ἱπίαγοπιίδεεί. (3) Α! 
σαπη Αἰλοηίειδες {αρα {πηιηο{ο 5ο ροδίμαρίίος σνανί(ον {ως 
τεπέ, Τιαζράση,οηΙῖ, νου πο Ιπάἰσπαίίοπθ γαῖ οοηπιοίης 
Τμεμηϊςίος]ε5 {προς ἴπ {ρ8ος οθίογοδ/π16 ἄγῶσος ΠΠΔΊΠΠΗ οὔη- 

ἱρογεί, ἀπρΙο πα]ορίι5 οΠα, (αι οθίογος ΡΓΟΟΠΙΙΟ οἵα- 

ἴο8, Ργορηλῇ]5 α/Γεοταη{. Πως αὖ Ίρ5ο τεεορία ἱπάῖσηο [υγρης 
Ρορι]ή», Ργµαταπη Ποπηίηϊ αβτοσαί. Τη ου]α5 Ιοο ή Χαπίμίρ- 

Ρα5 Ατίρητοηίς βΠας δ[οοίης ο5ί. 

ΧΧΝΥΠΠ. ΡΙνι]ραία μίπο Αἰποπίθηδίαιη ἃ ατωσίς αἱίσῃα- 
Πομα, ἱορα{ἱ ΡεγδαγΙΠῃ βἶπη] οἱ 6Υ0ΟΟΓΗΠΙ Αέμοπας γοηῖμηξ, 

ΜΙΡΡΟΡΙΠΙ α Ῥογδίς πωο οτα{ο ΒΗί : οχογοέιις Ρα) [οί Πα 

Ματάοπῖαπι Αἰποηίοηςίρις, οἱ ῬδγδαγΗπη 5ο ρατήρις αἲάῖ- 
οαηέ, αΡΤΗΠΑ 4101 ΠΠ(6 ἵπ ἄνωσία ἀθ]οσον]ηί » 85 ἀδέ]- 

ΓΙ, πιωπ]α ε{]αΓη οἱ (αμα ἰηδίαυ γα(πγαΠα, οἱ γΠαίοπηφο θιῖς 

Ἱερίρι ηδἡηίαιιο 1 ρεγηιίδργαπα, ρο]ἱοσν, Ταοδάαροο- 

ΠΙΟΓΙΠΑ οοηίτα Ἱεραίί τοσαῦαπί, πο Βαν μανίς Πάσρι λαῦονεη!, 

δε ΡγϊδιπαΠ) ουρα ἄγῶ605, ο] αςᾶθιη πα ἰομῖς οἵ Πησιια νίη- 

επ]ο αἰΒί οοπ]αποίο5, Ροπαγο]εμίίαπα οοπδουνατοΠέ. (9) ΤΗ 

Βαιραγῖς ἴία ΓΟΡΡΟΗΣΙΙΗ : Πμ]ΙαΠα Ῥουςίς γοσίοηοπα οεςο {απι 

(οσα, παπά ΑΗΤΗΤΩ {αμα ΡΟΠάΘΡΟΦΙΠΙ, 4ο {ρςῖ ας- 

εορίο ατῶοσναπΙ οοπ]ΗΠΟΙΟΠΏΘΠΙ ας ΠθοθβςΙάίπαπι ἀ6βε- 

γογθη{. Παοράσηιομ]ί5 Υογο Ἱία τοςροπ6 συ αΠί, οχμοτίαπέος 

υἱ αὐη Ρηας ογαοἶ 6ΗΥΑΠΗ ροεεῖδδοπί, ἀείπεερς 4ποφιιο 

ομιηῖ οοηίθη/ίοπθ πεί γοί, Πορανί Πμίσίπε, αἱ Πίου 

σπ01 οΠληΙῦΙ5 6ος 0γ 1 οορίΐ5 η Αἴζαμι (γαηςθαμ!, 4 πι 

ΠΟΠ ΟἨΦΟΙΤΗΠΙ 80, Μανάσπίαπα, δἷο Ρορι]ο Αἰοπίοηςίαν) 

νεος 

() Ματάσπίας οπίπη, ἵη Βα.οίία εἰαίΐνα Ἰα- 

1ρ5ί αἀγοιδαπίε, επποῖς Αίοηας γἰρας ἱπναδυ πι. 

αΗίον ογοηί. 

Ρ6π5, ῥΡγΙΠΙΟ οἰγίίαίας ἵηπ Ῥο]οβοππεςξο αἆ 4ο Ποπείη , 9” 

ομηῖῖ Ώπο ἵλαο αἆ ρτιποῖρες ίση ἐγαηςηηῖςεῖς, 5οΗΙσι{α- 
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ο] / ο / }. 9) ο. 

νος τοῖς προεστηχόσι τῶν πόλεων’ μετὰ δὲ ταῦτα πυν- 
ο” ’ / ΔΝ 

θανόμενος τὴν τῶν Ἀθηναίων ἀπόχρισιν καὶ παροξυν- 
ή ἀ 5 λ / 

θείς, ἅπασαν ἠγεν ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν τὸν δύναμιν. (4) 
Γ Δ ων ὃ / [4 πα / ζ ο λλ Δ 

Χωρὶς γὰρ τῆς δεδομένες ὑπὸ Ἐέρξου στρατιᾶς πολλοὺς 
α / .ω / Δ ο / 

56 ἄλλους αὐτὸς Μαρδόνιος ἐκτῆς Θράκης καὶ Μακεδονίας 
Δ ο νά τν / 2 / λ / 

χαὶ τῶν ἄλλων τῶν συυμαχίδων πόλεων Πθροίχει, πλε!- 
κο .) / ἴ / ολ ο / 

ους τῶν εἴχοσι μυριᾶάθων. (ϱ) Τηλικαύτης δὲ δυνάμεως 
/ Δ κ. 

προαγούσης εἷς τὴν Ἀττιχήν, οἱ μὲν Ἀθηναῖοι βιθλια- 
/ 

φόρους ἄπε 
κ μς ο : 

10 θοηθεῖν: βραδυνόντων δὲ αὐτῶν καὶ τῶν βαρβάρων ἐμ- 
; 
ώ 

/ /{ Δ / 

έαλόντων εἰς τὴν Ἀττικήν, κατεπλάγησαν, καὶ παᾶλιν 

λ ” α / ο 

τειλαν προς τοὺς Λαχεθαιμονίους οεὀμ.ενοι 

- / / ΔΝ ον. . ο» 31}. [α) 

ἀναλαθόντες τέχνα καὶ γἤνναιχας και των ἄλλων ὅσα 

Φ ο τα ρχ / ο / 2Υ /’ Δ /δ 

δυνατὸν ἦν ταγέως ἀποχομίζειν, ἐξέλιπον τῆν πατριοα 
. / 3 λ ν] - [4 ον 

καὶ συνέφυγον πάλιν εἷς τὴν Σαλαμῖνα. (6) Ὁ δε 

ο / [ο Ὑ μ 3 / ΑΔ ιά ο 

16 Μαρδόνιος χαλεπῦς ἔχων πρὸς αὐτούς, την γώραν ἅπα- 
/' ὰ / Ν 

σαν κατέφθειρε καὶ τὴν πόλιν παντελῶς χατέσχαψε καὶ 
ν / ο μσα, 2 διά -- 

τὰ ἱερὰ τὰ καταλελειµµενα παντελως ἐλυμήνατο. 
4 

Δ 1 /{ ο 

ΧΧΙΧ. Ἐπανελθόντος δὲ εἰς τὰς Θήθας τοῦ Ἀῖαρ- 
ο υγ Ξ /. ο» 

δονίου μετὰ τῆς δυνάμεως, ἔδοξε τοῖς συνεθροις τον 
-- -΄ - 3 / Ν ων .. 

0 Ἑλλήνων παραλαθεῖν τοὺς Αθηναίους, Χαὶ πανοημ.ε’ 
/ Ν λ με 4 ο ος / { - Δ ο» 

προελθοντας εἰς τὰς Πλαταιὰς διαγωνίσασθαι περὶ της 
Ν - -. Δ / 

ἐλευθερίᾳς, εὔὐξασθαι δὲ καὶ τοῖς θεοῖς, ἐὰν νικήσωσιν, 

ο] Δ / ΑΔ ο / ον «Ελ) να 2) ( ́  

ἄγειν κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν τοὺς “Έλληνας ε ιευθξ- 
κο σ3 νώ .. αν. 3 ο 

ρια χοινη» καὶ τὸν ἐλευθέριον ἀγῶνα συντελεῖν εν ταὶς 
κ. τ ( / Φλ .οω ς Τλλή 3 κι 

ὃ Πλαταιαῖς. (5) Φυναγθεντων ὁξ των Ελλήνων εἰς τον 
.9 

3 / 3 / .ω οσο ὅ - / τς Ὄτιςς Δ ο λέ 

Ἰσθμόν, ἐδόχει τοῖς πΆσιν ὄρχον ὀμοσαιν περι τοῦ πολέ- 
Δ λ / ο ψΨ 3 / 

µου τὸν στέξοντα μὲν τὴν ὁμόνοιαν αὐτῶν, ἀναγκᾶ- 
ΔΝ / 5 / - ς ολ 

σοντα δὲ Πενναίως τοὺς χινδύνους ὑπομένειν. 8) Ὁ δε 

ὄρχος ἦν τοιοῦ Οὐ ποιήσοµαι περὶ πλείονος τὸ ζνν ὅρχος ην τοιοῦτος, Οὐ ποιησοµαι περ είονος τὸ ζτ 

ο / λ .ἳ η ΔΝ κ κ / 3 κά ᾱ 

80 τῆς ἐλευθξρίχς, οὐδὲ καταλείψω τοὺς γεμονας ουτε 
8 - / απ ἃ 9 5 .” στα 

ζῶντας οὔτε ἀποθανόντας, ἀλλὰ τοὺς ἐν τή μαχη 
ο / / / Δ 

τελευτήσαντας τῶν συμμάχων πάντας θάψω, καὶ κρα- 
σὲ ο» / ” / ω 

τήσας τῷ πολέμῳ τῶν βαρθάρων οὔὐδεμίαν τῶν ἄγω- 
υ ῃ / ο σοκ ριώ 

νισαιένων πόλεων ἀνάστατον ποιήσω, και των ἱερων 

ο. ϱέ ἳ αταθληος ο στον 
πὔ τῶν ἐμπρησθέντων καὶ καταθληθεντων ουθὲν οἴχκοῦο- 

. » / ον λ 

μήσω, ἀλλ᾽ ὑπόμνημα τοῖς ἐπιγινομένοις ἐάσω Χαὶ κα- 
Γι 

. 
υ 

κ. ο Ωω / ῴ / λ αἱ ος 

ταλείψω της τῶν βαρθάρων ἀσεθείας. (4) Τον δε ὁρ- 
͵ υ 

3 ’ ῤ 3 λ λ / 3 -- 

χον ὀιμκόσαντες ἐπορευθηδαν επι τήν Βοιωτίαν Οιὰ τοῦ 

΄ ο ΔΝ / / 

Κιθαιρῶνος, καὶ πρὸς τὰς ὑπωρείας χαταντήσαντες 
Ἶ Γη ο /Α 

Ἠρυθρῶν, αὐτοῦ χατεστρατοπέδευσαν. ν᾿ 
/ ου 

40 πλησίον των 
ο . » / ο ολ 

Ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν Αθηναίων Ἀριστείδης, τῶν δὲσυµ.- 
/ : / σα ζ β Ἀ.. ο Λε /ν 

πάντων Παυσανίας, ἐπίτροπος ὢν τοῦ Άεωνιόου παν- 

δός. 
ϱ Δ / ο ἀ -” / 

ΧΧΧ. Μαρδόνιος δὲ πυθόμ.ενοξ τὴν τῶν πολεμίων 
υ] / ο 3 ο” 

{5 δύναμιν προάγευ ἐπὶ Βοιωτίαν, προῇλθεν ἐκ τῶν Θ- 
ο Β νι 5 ν Ἡ 

ζῶν: καὶ παρα γενόμενος ἐπὶ τὸν Ἀσωπον ποταµον 
ω ω / / λ / 

ἔθετο παρεμθολήν, ἣν ὠγύρωσε τάρρῳ βαθεία χαὶ τεῖ- 
5 τος τά 3 λ ο» 

χει Ἑνλίνω περιέλαθεν. Ην δὲ ὃ σύμπὰς ἀριθμος τῶν 
στ - : 

κω 2 / 

μὲν Ἑλλήνων εἰς δέκα µυριάδας, τῶν δὲ βαρθάρων εἷς 

εψτήχοντα. (5) Ποῶτοι δὲ κατήρξαντο µάγης οἳ βάρ- 
50 πεντήχοντα. (5) Πρῶτοι οξ χατηρς μ.χ βάρ 

Χ Δ πω » ο 

6αοοι νυχτὺς ἐχ]υθέντες ἐπ᾽ αὐτοὺς και πᾶσι τοις ἵπ- 
ο] ρο ος ά 

πα ΝΔ Α / 

πεῦσι πρὸς τὴν στρατοπεβεῖαν 
” 

Δ / 5 κ ον 

Ἀθηναίων πβρχισθοµένων καὶ συντεταγµμένηῃ τῃ στρα- 

3 / λ 
ἐπελάσαντες. ὢν δὲ 

ς π “. . 

τιᾶ τεβαβῥηκ έτως Απαντώντων, συνέὔη καρτερὰν γε- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΛ. (457, 438.] 

νογαί. Ῥοίθα Υογο 4ΠαΠΑ ΥοΡΟΗΦΗΠΑ Αἰεπ]εηδία τη αοοθρῖ!, 

σναν {οι οοπηπιοίς, {οίάπη οχογοΙαπα ἵπ ΑΙΟαΙΗ ἀποῖξ. (4) 

Ναπι Ῥγῶίοι 605, 4105 α Χοιχο αθθθροταί, πηπ]ίος 1ρ86 οχ 

Τηντασία οἱ Μασσᾶσπία πΠίδᾳαο 5οοἳἱ5 ατρίρας οοπο(ατοταί, 

6πργα ἀμοθηία Ιουν πηϊία, (ο) Ῥαπία Ιρίαν τη] - 

ἀϊπα ΑΠΐο Ίαῦχ Ἱπστασπία, {αροματῖϊ5 αἆ βραγίαπος πη]δρίς, 

ΑίΠοΠΙ6Πςο5 οΡθτῃ ΠΠογαπα Ἱπιρ]ογαπί. Οἱ σπ Γη γοπ1 ΡΤΟΟΓΑ7 

βΙπατοηπί Ι4ηάθ Ἠο5ίθς 1η Αἰῑσαπ πηϊδνοπί, αά ςπηιηα. 

το(αςἶ αησιςίίας, ροτῖς ἆθπιιο αχοΠΡασαπε εί 5, αυσρ 

(οςπα[ίο αδροτίαγο βἰποραί, αεοερβῖ5, ο ραΐτία επηὶρταη!, οἱ 

γαήδς ἵπ Φα]αιηίποπα οοπβσίαπί. (6) Ματάσπίας απίθια 

οχίτοτηθ ἱρδὶς ἱπίρηφας, τορίοµοπα ἰοίαπα Φπρίί εἰ ναρίαί, 

υγ Ώθη]αο ΡγοῦςιΙς ἀἰγιί, 5ατας. οίἴαπι οσξ, αμα" ΡηΟ 

οκοἰᾶο 5αρογασγαπί, Εαπάέας κα γον!. 

ΧΧΙΧ. Ποσνθθδο ροδί Ἠαο Τ]ορας επι εορῖς Ματάο: 

Πίο, ἵπ ΟΥΕΟΓΗΠΗ 608885. ἀεοσγηίς, οοπ/αποίῖς γή Ίριις 

οἱ αέοπίοηςίρς αδδιπηίς, Ρἰαΐῶας οοηίοπάσπάπι Τρίαπο 

46 Πηογίαϊο ἀἰππϊσαπάμπα 6556, νοία οαπα 45 παποπραηόα : 

οἱ γἱοσγῖηξ, 60 ἀῑο οΠΊΠΟ5 ἄτῶεος οχ οοπαπιπηί Πογίαἰἰς {6- 

είπα οο]εβγαίτος., οἱ ασοήα οἰοι{]ογία, ά οδί , Πἱ4ο5 1ρου- 

{ωἱ οοηςοεταίο5, αἆ Ῥ]αΐῶας ασἰαίατονδ. (2) ΘυΗπ]ήο Τη 

ΤΙ 1Πιο Ίππι οοηγοηϊςδοηί, πη]γογεῖς ΙπΓαπιεπίο 56 αἲ Ίου 

μο]ίατη οὐδίίπσονθ Ρασπῖέ, απο οἱ οοποογάίαπα ἵρβογΙα 

ΠΠ (απ δαγίαπΙ. ἰασίαπα οοηβογνατοί, οἱ αἆ ἀποπηίηα β6ΠΏ6- 

τοῖς απϊηιϊς 5αοιπάα αἀϊσοτοι. (3) Γοτπι]α ο] 18 Ἠορο ογαί : 

Ψέππα που ρἰανῖς (ασἵαπη. Ηβογίαίο: ἆπ0θ5, 50 νἰνοηί, 5ος 

ορροίαπί, Πος 4θδογθπη :. 964 οἱ φοοἵο5 ἵπ Ρηρπα οὔρ9ο», 

ααοίζ οί βαση, δρ] γορ (γαάστη, ν]ο{ογίαπη ος Ῥο]]ο 4ο 

Ραινατίς αἀερίας αι Ῥθπα πα ]ἶαῦ} οογαπηηῖς ραγΠοἴροπι ογθῦ- 

(απα, Πα τη ἆο (οπηρ]ΐς αοζοη»ῖς οἱ ἀῑγιαή5 Ἰηβίαπταβο, 5ο 

πιοππποπίαα Ροίοτῖς Ῥαιβαγογα πα Ίου Ππρῖθίαςἶ5 6586 εἷ- 

παπα οἱ γοήπαπαπη. (4) ἵπ Ἠοοο γετρα (πΗΠη Παταβδοπ{, ρου 

ΟΙΙνα ποπσίη ἵπ Ῥα.οίἶαπα ΠἹογοθηί, οἱ αά ταάίεθς πιοπ({5 Ῥνορα 

Ἠεγί]γας σαδίτα Ρροπηί. Βιιχ Αἰλοπίθηδίαπα ἔππο ΑπδΗά68 

ογαΐς 5οᾶ Ἱπιροηί Φηηιαπα Ῥαυδαπίᾶς, Γουπίάα» ριιόνί {ι- 

{οτ, σογοβαί. 

ΧΧΧ. Ματάοπίας αβί Ἰοβῖαη εορῖας ἵπ Ῥωοίίαιη {οπάσνε 

οοπιροῖΕ, {ρ5ο Τμδυίς εδ οῖέ, οαδίγίδαια πά Αδοριπι Πιι- 

γίππα Ροδῖς5, {ο5δαη Ργορα]ίαη Ἡρπευπιαα γα]άΠῃ οΙΓΟΙΙΗ- 

ἀαί, ονώσογαπα ἵπ απίνοΓδαπα 6ΘΠΕΠΗ Πα εγαηί, Ῥατρα{ο- 

ΓΙΠ1 αἲ απἱησοηία η ία, (2) Ἱπήήαπα απἴοπι Ῥησια» [αοίαπη 

α Ῥαϊμνατίς, ααῖ ποσία ρου [οίαπη ο([ιςί. οπΠΗΡτΙΠΙ, οπηηῖα πε 

Ἱηπιίςςο οὐ ἱίαία, οαδίΓὰ ΠΠοΓΗΠΙ ασοτοδϊοραπίαγ.  Ῥεϊπιὶ 

ἱνπαρίίοπθίη απο ΑΙΕΠΙΘΗΦΕ5 86Η5ΟΥ6, αἱ πιοχ αῑο Ῥεῃο 

ἰμσίτιιοία Ἰιοφίί απίπιοςο οσογγηί. Τί ΥΘΜΟΙΊΘΗΒ ΠτυΠΙτη 
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νέσθαι µάχην. 
πάντες τοὺς χαθ᾽ αὑτοὺς ταχθέντας τῶν βαρθάρων ἐτρέ- 

ψαντο, μόνοι δὲ Μεγαρεῖς πρὸς τε τὸν Ἱππάρχην καὶ 
τοὺς ἀρίστους τῶν Περσῶν ἱππεῖς ἀνθεστῶτες, καὶ πιε- 

π ζόμενοι τῇ μάχη, τὴν μὲν τάξιν οὐ κατέλιπον, πρὸς δὲ 

τοὺς Αθηναίους χαὶ Λακεδαιμονίους πἐμψαντές τινας 

ἐξ αὑτῶν ἅτουν χατὰ τάχος βοηθῆσαι. (4) Ἀριστείδου 

δὲ τοὺς περὶ αὑτὸν τῶν Ἀθηναίων ταχέως ἀποστείλαν-- 
τος τοὺς ἐπιλέκτους, συστραφέντες οὗτοι χαὶ προσπε- 

σόντες τοις βαρθάροις τοὺς μὲν Μεγαρεῖς ἐξείλοντο τῶν 

κινδύνων τῶν ἐπικειμόνων, τῶν δὲ Περσῶν αὐτόν τε 
τὸν ἱππάρχην καὶ πολλοὺς ἄλλους ἀποκτείναντες» τοὺς 

Οἱ μὲν οὖν λληνες, ὅ ὥσπερ τινὶ 

10 

λοιποὺς ἐτρέψαντο. 

προαγῶνι λαμπρῶς προτερήσαντες, εὐέλπιδες ἐγένοντο 

αι τῆς ὁλοσχεροῦς νίκης. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκ τῆς 

ὑπωρείας ὑπ ποιον σαν εἰς ἕτερον τόπον εὖθε- 

τώτερον πρὸς τὴν ὁλοσχερὴ νίκην. (6 ), ν γὰρ ἐκ μὲν 

τῶν δεξιῶν γεώλοφος ὑψηλός, ἐκ δὲ τῶν εὐωνύμων ὁ 

Ασωπὸς ποταμός" τὸν ὃ) ἀνὰ μέσον τόπον ἐπεῖγεν ἤ 

στρατοπεδεία, πεφραγµένη τῇ φύσει χαὶ ταῖς τῶν τὸό- 

πων ἀσφαλείαις. (6) Τοῖς μὲν οὖν “Ε που ς ἐμφρόνως 

βαυλευσαμένοις πολλὰ συνεθάλετο πρὸς τὴν νίκην ἡ 

τῶν τόπων στειοχορία: οὐ γὰρ ἣν ἐπὶ πολὺ μῆκος πα- 

ρεχτείνειν τὴν φάλα γγα τῶν Περσῶν: ὥςτε ἀχρήστους 

εἶναι συνέθαινε τὰς πολλὰς μυριάδας τῶν βαρθάρων, 

Διόπερ οἱ περὶ τὸν Παυσανίαν καὶ Ἀριστείδην θαῤῥη- 

σαντες τοῖς τόποις, προῆγον τὴν δύναμιν εἰς τν μάχ ην» 

χαὶ συ υτάξαντες ἑ ἑαυτοὺς οἰχείως τῆς περιστάσεως, Ἴγον 

ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 

ΚΚΧΙ. Μαρδόνιος δὲ 

ποιῆσαι τὴν φάλαγγα, διέταξε τὴν δύναμιν ὅπως ποτ 
ἔδοξεν αὐτῷ συµφέρειν, καὶ μετὰ βοῆς ἀπήντησε τοῖς 

ἛἝλλησιν. Ἔχων δὲ περὶ αὑτὸν τοὺς ἀρίστους, πρῶτος 

ἐνέθαλεν εἰς τοὺς ἀντιτεταγμένους Λαχεδαιμονίους, καὶ 

γενναίως ἀγωνισάμ.ενος πολλοὺς ἀνεῖλε τῶν Ελλήνων: 

ἀντιταχθέντων δὲ τῶν Λακεδαιμονίων εὐρώστως, καὶ 

πάντα χίνδυνον ὑπομενόντων προθύµως, πολὺς ἐγίνετο 

φόνος τῶν βαρβάρων. (5) Ἔως μὲν οὖν συνέόαινε τὸν 

αρδύνιον { μετὰ τῶν ἐπιλέκτων προκινδυνεύειν, εὐφύ- 

γως ὑπέμενον τὸ δεινὸν οἱ βάρβαροι: ἐπεὶ ὃ᾽ ὅτε Μαρ- 

δόνιος ἀγωνιζόμενος ἐκθύμως ἔπεσε χαὶ τῶν ἐπιλέκτων 

οἵ ψὲν ἀπεθανον, οἱ δὲ κατετρώθησαν, ἀνατραπέντες 

ταῖς Ψυχαῖς πρὸς φυγὴν ἅ ὥρμησαν. (3) Ἐπικειμένων 

δὲ τῶν Ἔ Ἀλήνων, οἵ µ. μὲν πλείους τῶν βαρθάρων εἰς τὸ 

ξύλινον τεῖχος ανλεζν]ον, τῶν δ) ἄλλων οἳ μὲν μετὰ 

Μαρδονίου ταχθέντες Ἕλληνες εἰς τὰς Θήδας ἀνεχώ- 

ρησαν, τοὺς δὲ λοιποὺς ὄντας πλείους τῶν «τετρακιεμυ- 

βίων ἀναλαθὼν Ἀρτάθαζος, α ἂνὴρ παρὰ Πέρσαις έπαι- 

νούµενος; εἰς θάτερον μέρος ἔφυγε᾽ χαὶ σύντονον τὴν 

ἀναχώρησιν ποιησάµενος προΏγεν ἐπὶ τῆς Φωκίδος. 

ΧΧΧΙΠ. Τοῶτον δὲ τὸν τρόπον ἐν τῇ φυγῇ τῶν βαρ- 

θάρων σγισθέντων, ἁμοίως καὶ τὸ τῶν Ελλήνων πλήθος 

διεµαρίσθη Ἀθηναῖοι μὲν γὰρ καὶ Πλαταιεῖς καὶ Θε- 

σπιεῖς τοὺς ἐπὶ Θηῤῶν ὁρμήσαντας ἐδίωξαν, Κορίνθιοι 

16 

υ 

20 

80 συναναγκαζόµενος βαθεῖαν 

4ρ 

σο 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΙΙ ΤΗ. ΧΙ. 

(8) Τέλος δὲ τῶν "Ἑλλήνων οἱ μὲν ἄλλοι ! ου. 

5τ5 

(3) Ταπάςηι ορίοηί Ογα:6ἱ ΟΠΊΠ6ς αἆνογςος νρῖ Ἠο- 

δίε5 ἵπ {ραπ γεγίαηί : 5ο]ῖ απἴθπι Μοραίσιςος, σαἱ Ῥγδ»[ο- 

οἔυπι οφ απ οἳΠ1 ορίίπιο ῬοΓδαγυα οφ 1 (αίι ἱ)ί ορροςί- 

{πλ Ἰαβοραπέ, Ραση πηο]ο σγανανί, 864 (πΠηση Ἰοσο ΠΟΠ 

οράθτο.  ὙΝοππι]]ίς γοτο αά ΛΙΠεΠΙ6ηβ6Β οἱ Ἰμαορᾷσπιοηίος 

εκ αοὶθ 8ιια Πηϊδδίδ, 6118Π1 ορ]γγίπια 5ἱϱί υἱ θιοουσταίης, 

ογαΏί, (4) 01ο Απὶςμίάος ἱπίο]]οσίο, Ιοο(ϊςείπιαίη Α{Ποπίση- 

5ΙΗΠΗ ΟΙΓζ3 56 ΠΙάΠΙΙΠΙ θηςίά(ο Π]{ πεί. Ἠί οοπρ]οῦα!ί, 

Ἱπαργθβδίοηο [η ΒαΓΡάΓΟς [αρία, Μοαραγθηςο8 δία{ἴπα ο ρογ]οι]ῖς 

ἱπουπηροπίίρας οηἱρίαπέ, οἱ Ρογδίοί οπαἱέαΐας ΡΥοο (οδοί Πα ἵνπα 

οσπα Ρ]αγἱηι] αῖς ἱπίογ[οιαηί, τααποβαιο ἵπ Γπσαπη οοη]]- 

οἵσηί. Που το]αίὶ ργ]ιάϊο οργαπηηἰς βίγαηιιο ας {ο]ἱο[ίατ 

οοη[οσίο, Ῥοπαπῃ ἆᾳ τεµσαα» γἱοίοτία) ΗΠΙΑ βΡ6ΠΗ 601Π66- 

Ρεγιπί. Ὠεμίπο αχ Ρ]απΙ(Ιο πιοπ/{ εαΏ]αοία ἵῃ σσ) αΠππι 

αἆ Ρεγ/[οσίαιη γἱοίογίαπα πηασίς Ιάοηθπη οπδίτα (γαηρί[ογαηί. 

(6) Ναπ1 α ἀοχίτα οα]ίας απἰάαπη οο]]!5 αδδπγσθβραί : α θἰπὶςέα 

Υ6ΤΟ Αδορι5 Ρτο πιαηἰπησηίο οταί, Μαεάἴαπα Ἱπίον παο οαδίτα 

οριπεβαηί, παἰαγα]ί Ιοοογαπῃ ργῶδίάἰο οἰτοιπηδορία {πίαφιο. 

(0) Ηαο Ἰοοί αησαδίία, Ργιάεηίεν α αγαοὶς ἀο]οσία, ἵπσοις 

αἆ γ]είογίαπα 15 πιοπιθη(Ιτῃ αἰα]Η. ΄ Νοη οπίπι Ιαΐο Ρ]ια- 

Ί8ηβδιη οχίεπἆστθ Ῥουςίς οσραί. Οτο (αοίαπα αἱ ἰοί Ἰο- 

ΠΠ] ΠΙγΓΙα(ἱ65 Βατρανίς 5αρειγασπΏ οἱ Ἱπα(τ]ος τοάάστοιι - 

αν... Ῥαυδαπίας ἰδίίαν αἱ Απἰβά65 Ίπαο ορρογ{απ]ίαίο (εἰ1 

αἆ οοπβΙοίαπῃ οορία5 εἀμουηί, αοίε(ςθ, ργοί {απ ἀαραίατ, 

Ιηβίγασία, αἶσηα ἵΠ Ποδίθιη Ἱηίογυπ{. 

ΧΧΧΙ. Μανάοπῖας οοπ{ογίαπ ΙΠ5ίΓΗΘΤΘ ΡαΙάΠσεΙή 60Π1- 

ῥα]διδ, ααᾶπι οοπηπιοδΙβδΙΠλΗ η δἱΡί γίδα ογαί, ἄἴ6Π1 4ἱθ- 

Ροπίΐ, οί οι πιᾶσπο νοσ[οταία ατγαςῖς οσο ές {ογςςὶ- 

πιίςσπθ 5ΗογάΠῃ 54ἱραίας, ΡΠπέοθρ8 {η Ταοθάῶηιοπίος οκ αιἷ- 

νογςο οο]]οσαίοβ ΙΠΙΡΓΘΣΞΙΟΠΘΙΗ {αοἱέ, 5ίτοπιθαια Ρρήδηαης 

πασηαΠα πάΟΟΓΙΠΗ 5ίταρθιη οὐ1ί; 56 [ογ[ίθυ τοβδὶρίεη ος 

Τιαυθάσπιοη!5 οἱ ααοᾶγἰς ρογίομ]απῃ Ἱπίγαρίάς ϱαρευπ/ίρις, 

ἵησοις Πί Βατρανοταπη οσ465. (2) ΗΙ, απαπιάία Ματάσπία5 

οπή. ἀοιοσίογαπα παπα 1π Ρτίπ]α αοἷς γουβαβαίαγ, απίσηοδό 

ορν{αμηηῖς πιο]θπα β5({ποραπί; γεγαΠ] εἵηπα]ας {ογΗίθ6υ ρ- 

σηαἩ5 Ματάοηίας οροἰᾶ1έ, οἰοσίοβαιιθ ΡαγΙΠι «0505 Ρα9{{Πι 

γυἱποτίρας οοπ/οοίος γ]άεηί, (Γαείῖ5 απἰπηϊ» (ωραπη αγπρίυη{, 

(3) 9105 απαπῃ ἀγωοἱ ἃ {6Γρο ρυθπηεγεηῖ, Ρ815 ΠΙΔΙΟΓ μια 

Ἰρησιπα νααπι εοη/σίέ; 4ο οείεγᾶ πλ] πάἶπε αγα.οί Μαι- 

Φοπῖϊ εἶσηα βοοίαἰὰ πίτα ΤΗεβαγαπα πιωπία 56 Τούερετθ. Τἱ6- 

4105, 4ποΓΗΠΙ 8αρτα απαἀταρίπία η ά εγαηί, 60βεη5 

Αγίαβαζ8, υὶε ἱπίου Ῥουδας ορ]ουτῖς, ἵπ αἰίουαπ) Ραγ{6ΠΏ {1 

µίομάο ἀρβοχῖέ, αἱ οἴίαίο ουδ! ἵπ Ῥ]οσ]άειι γΘβγΕΡδΙΙ5 ο5ί. 

ΧΧΧΠΙΙ. Ὀἱνα]δίς αἲ απο πποά πα Ὦ ἔασα Βατρατίς, αγα)- 

ο θίίαιη οορίαρ ἵπ ρατίο5 αλαιιοί ἀῑνίω επί. Ἀάπι 

Αἰοηϊοηδίαια, Ῥ]αἰσεηδίπιη οἱ ΤμαδρίεηςίαΠὶ 4065 205, 

αἱ (πραπα Έλορας ἱπίθηάσταν{, Ροτ5οαπιΏΗΓ: Οοηίμ, 
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ορ δὲ καὶ Σικυώνιοι καὶ Φλιάσιοι καί τινες ἕτεροι τοῖς 

μετὰ Ἀρταθάζου φεύγουσιν ἐπηχολούθησαν, Λαχεδαι- 

µόνιοι δὲ μετὰ τῶν λοιπῶν τοὺς εἰς τὸ ξύλινον τεῖγος 

χαταφυγόντας διώξαντες ἐπόρθησαν προθύµως. {5) Οἱ 

δὲ Θηθαΐοι δεξάµ.ενοι τοὺς φεύγοντας καὶ προζαναλα- 

ῥόντες ἐπέθεντο τοῖς διώκουσιν Ἀθηναίοις. ΄ Ἰ ενοµένης 

δὲ πρὸ τῶν τειχῶν χαρτερᾶς μάχης, καὶ τῶν Θηόαίων 

λαμπρῶς ὃωμπαμελθη, ἔπεσον μὲν οὐχ ὀλίγοι παρ᾽ 

ἀμφοτέροις, τὸ δὲ τελευταῖον βιασθέντες ὑπὸ τῶν Αθη- 

ναίων, συνέφυγον πάλιν εἷς τὰς Οήθας. (5) Μετὰ δὲ 

ταῦτα οἳ μὲν Ἀθηναϊῖοι πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους ἄπο- 

χωρήσαντες, μετὰ τούτων ἐτειχομάχουν πρὸς τοὺς χατα- 

φυγόντας εἷς τὴν παρεμβολὴν τῶν Περσῶν: μεγάλου 

δὲ ἀγῶνος ἐξ ἀμφοτέρων γενοµένου, χαὶ τῶν μὲν βαρ- 

θάρων ἐκ τόπων ὠχυρωμένων χαλῶς ἀγωνισαμένων, 

τῶν ὃ) Ἑλλήνων βίαν προςαγόντων τοῖς ξυλίνοις τεί- 

χεσι, πολλοὶ μὲν παραθόλως ἀγωνιζόμενοι κατετιτρώ- 

σχοντο, οὐκ ὀλίγοι δὲ καὶ τῷ πλήθει τῶν βελῶν δια- 

φθειρόμενοι τὸν θάνατον εὐψύγως ὑπέμενον. (4) Οὐ µήν 
γε τὴν ὁρμὴν καὶ βίαν τῶν Ἑλλήνων ἔστεγεν οὔτε τὸ 
κατεσχευασμένον τεῖχος οὔτε τὸ πλῆθος τῶν βαρέάρων, 
ἀλλὰ πᾶν τὸ ἀντιτεταγμένον ὑπείχειν ἠναγχάζετο: ἡμιλ- 

λῶντο γὰρ πρὸς ἀλλήλους οἱ τῆς Ἱλλάδος ἡγούμενοι 

Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι, μεμετεωρισμένοι μὲν ταῖς 

προγεγενηµέναις νίχαις, πεποιθότες δὲ ταῖς ἑαυτῶν 

ἀρεταῖ.. Τέλος δὲ κατὰ Χράτος ἁλόντες οἱ βάρύαροι, 

δεόµενοι ζωγρεῖν οὐδενὸς ἐτύγχανον ἐλέου. (5) Ὁ γὰρ 

στρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων Παυσανίας ὁρῶν τοῖς πλήθε- 

σιν ὑπερέχοντας τοὺς βαρθάρους, εὐλαθειτο μήτι πα- 

ράλογον γένηται, πολλαπλασίων ὄντων τῶν βαρθάρων. 
Διὸ καὶ παραγγείλαντος αὐτοῦ µηδένα ζωγρεῖν, ταχὺ 

Τέλος δὲ οἳ “Ελληνες 

ὑπὲρ τὰς δέχα µυριάδας τῶν βαρθάρων καταχόψαντες, 

ο ” ο ” φ 

πλτθος ἄπιστον νεχρων ἐγένετο. 

ο Δ / 

µόγις ἐπαύσαντο τοῦ χτείνειν τοὺς πολεµίους. 
7 ». τει οω κθω / / 

ΧΧΧΠΙ. Τοιοῦτον δὲ πέρας τῆς μάχης λαθούσης, 
. ν / 

οἳ μὲν Ἕλληνες τοὺς πεσόντας ἔθαψαν, ὄντας πλείους 
-- Αα / ολ Δ / ο ῶπν ος 

τῶν µυριων. Διελόμενοι δὲ τὰ λάφυρα χατὰ τον τῶν 
σα 6 . / / 

στρατιωτῶν ἀριθμόν, τὴν περὶ τῶν ἀριστείων Χρίσιν 
ας α .) κ. 

ἐποιήσαντο, καὶ γάριτι δὀυλεύσαντες ἔχριναν ἀριστεὺ- 
/ λ ν' Ἴ ο ο ολ Π / λ Λο 

σαι πόλιν μὲν Σπάρτην, ἄνδρα δὲ Παυσανίαν τον Λα- 
ο / 3 “ϱ ο) μΑ -ω / 

χεδαιµονιον. Ἀρτάβαζος δ έχων τῶν φευγόντων 
σω πας Ἅ ο /9 2 

Περσῶν εἰς τετραχιςµυρίους, χαὶ διὰ τῆς Φωχίδος εἲς 
ον / / Ελα / / μα κο Ν 

Μακεδονίαν πορευθείς, ὀξυταταις πορείαις ἐγρτο, και 

(9) οἱ 
2 . 3 «ο / ο.” / 

δ) Ἕλληνες ἐκ τῶν λαφύρων δεκάτην ἐξελόμενοι κατε-- 

3 ο ο Δ 2 / 

ἐσώθη μετὰ τῶν στρατιωτῶν εἰς τὴν Ἀσίαν. 

/ ου ΄ ο ν -) «0. 3 Δ λε λ 

σχεύασαν γρυσοῦν τρίποδα, καὶ ἀνέθηχκαν εἰς Άελφοὺς 
/ ο» /ν 

ἐπιγράψαντες ἐλεγεῖον τὀδε, 

Ἑλλάδος εὐρυχόρου σωτῆρες τόνὸ’ ἀνέθηκαν, 
δουλοσύνης ατυγερᾶς ῥνσάμενοι πόλιας. 

Ἐπέγραψαν δὲ καὶ τοῖς ἐν Οερμοπύλαις ἀποθανοῦσι Λα- 
οω ΔΝ οί ο. 

κεδαιµονίοις κοινη μεν ἅπασι τοὂε 

Μυριάσιν ποτὲ τῇδε διακοσίαις ἐμάχοντο 

ἐκ Πελοποννήσου χιλιάδες τέτορες᾽ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΕΑΛ. ΙΑ. (ω9, 450.) 

Ιογομή{ ΡμΠαδΙί(ο εί ποπ Η{ ργα {ου Ἴνος 4, οὐΓΗΗΠΗ  αυί 

όπη Αγί8βα7ο0 {αρα ὀαροβδεταΠ{, {ογσῖς Πηείαηί. Ἱορᾶα- 

πποη[{ ΟΗΠΗ Τοµσο οχοιοα Ἱηίγα Πσησα πα ΠΥΗΠΙΠΘΠΟΠΗ οΟΠΙ- 

ΡΗ]505 αἀογα 5ίγοπιιο ορραρηαηί.  () Αι ΤΠοραΠ!, τοορρίἶς 

πίτα ππωπ]ᾶ ργοΓαρίς, ου 5 οοπ]ηποί!, ΑίΠοπϊοηδίαπη, 

απί 11ος ΙπδοσίαραπίαἩ, αριθ οχοΙρίαη!Μ.  Αίγοχ Τρί Ράρηα 

οοπηπη αν, οἱ Ρ/σ]αγο οσγιαη{ῖριις Τιοραπ]ς, Ἰναιά ραµοί 

αμήησιο σα μηίς ο ΑίΠοηΙοΗΡΙΙΙΗ υἱπίπίο (απάσηι ἵῃ 

πγΏθεπα οοπυρεΠιμίας. (9) Τη αἲ Πμαοεάαπιοβῖοταη ἃπ- 

ΠΠΘΗ γείγοσγθςςὶί Α{ΠοπΙεηςες, 1]ο5, ααϊ ἵπ ῬοΓδαγΙΠα οαβίτα 

εοπ/{ασοταπί, οαπι ηὶς ορριασησηί, Ὀρί απαπῃ αοθΤίηε ριὶ- 

σπαιο ήΠηαπο, οσιορίο 56 ἀσ[οησαηίίριας οκ Ἰο0ο ποιή(ο 

Ρανβρατῖ», Ογῶοἴδᾳπο οπηΠ{ Υἱ ΠΙΓΙΠΑ Πσησαη Ἱππρείεη ρα”, 

πλ{{ Πποαα μας ρυρηαπηίος γι]πογα], πθυ ραμοί πια ιό ἶπε 

{6]οτάπι οοπβχί Πιογίθιη Ἱπίτορίά1 ορρρίοτο. (4) Ξοἆ ίαµιθιι 

πηρα γααπ1, απαπηνῖ5 ΠΠ ΗΠΗ, ποσα Ῥαγβαγογη ]- 

Ηίμάο γη αἱ Ιπιροίππι ΟτοογαΠα β/ίογγο να]αί, απῖριις 

ααἰάσαῖᾷ αἀνθιδιμα ο58οί οἱ ορ]ποίαης, οεάοτο οοδεραία. 

Οσγίαβαηί Ἰαα415 α πηπ]α[ίοηθ Ιπίσγ 5ο ἆπεος ανῶοῖο, Τ166- 

ἀσπιοηϊ οἱ Αίιοηίεηςος, 5αροιοήρίας ή πίαα γἱοίονϊς ο]α{1 

οἱ 515 αποφο νηαίρας σης. Δά οχίοπιάπα, νἱ οαςἰγί5 

εχριασπα(ἶς, Ῥαραγ!, αἱ γιίαπι οαρΏς ἆοπατοηί, Ργδυαί1, πῖ- 

ΜΗ πιδονιοοταῖα, Ἱπηροίταη{. (0) Ραιραπίας οΠΙ η τοσα 

Ιπρεταἰογ ηοἨ ΠΙΕΙΘ6ΓΘΡ 6956 ΠοβΙΠΠΙ εορία5 απμβαάνει- 

ἰθη5’, ης απἰά Ἱπορίηαίαπι ἀταοί α ΒαϊΡατΙ5δ ΠΠΙοτο ΥΙπέθη- 

Ερας Ραίογοηία, παοίποραί, Εάῑσίο Ισίίατ Ῥτοροδίίο, ης γ]- 

γυ5 σπἲκεααατη οαροτθίαν, ΙποτοΙ μίας θνου1 δίγασος Πογηίπ η 

(ασΐα οδί, οἱ Ρία5 σπαπ 6θπίαηὶ πηΙβρας Βαγβραγοτπὴ ἑας]- 

ἀαίίς, νὶκ {απάσπη αὐ Ποδ η οσο {οηιρεναίαπη ορ. 

ΧΧΧΙΗΠ. Ῥοδίαπαπι Ἠοο ονθηία ἀορισηαίαπι ογαί, 5, 

απἰ Ίη αοἱθ ουσ υηετανί, (5άρτᾶ ἀθόσπι πα εγαηί ,) 50Ρ6- 

Πομᾶ1ς ορογαιη ἀοάσθγιηί. Τα Ρο ΠΕ Πα ΠΠΙΕΤΟ ΡΟ] 

ἀἰκιπραία τ αάϊοῖοσιο ἆο υἱγίη {ή εἰ γα ό]άγ6 [αοἱογτΏ οχ- 

οδ]οπίῖα Ἱπςπίο, ναί ηδογν]θταηί, ἱάθοφαο Ιπίθυ ο γΙ(ᾶ- 

(ο δρατίω., ἱπίον γίτος Ραιδαμία ῥργαοἱριιις γἱγια(ἶ5 ποπος 

οἰήρίας οί. Ανίαραζυς Πίο, οἳΠΙ {αβιοηΠΗη Ῥειδᾶ- 

ΤΗΠΙ ασπηίπο αιιαἁγασίηία τη αμα οποίου ρου Ῥ]ιοσίάεπι ἴη 

Μασοᾶσμίανα οοποϊαἰςδίηιί», ποιίριας. (γαηδσνρβνιΙς, 1π0ῦ- 

Ἰππσιή η Πίοιη 1π Αδίαμι νοδαχί, (2) ατωσί απίθηι ἀ66- 

πηαηι ο 5ροΠἱς ἀοιορογανί, απγευιη(ιο Ἰπάθ {προάσπη 60Η - 

βαί πα ἵπ. {οπηρ]ο Ώ6ΙΡΗΟΤΗΠΑ οµπα μᾶς οἱορία ἀοάϊσαναηί : 

Ταἱογος ἄνασα ροβαστο ῶό ΠΠΠΠΕΤΑ 5εη[15, 

«ουν 11 α ραΐτία ού Π1 τεραενο Ἱαβάπι 

Τ{π]ος οίίαη ροβθγυπέ 1δ, αἱ αὖ Τογπιοργίας ουσ υμ- 

γαΏ{, 6ΟΙΗΗΙΠΟΙΗ Φἱάορα οηἱνοιςίς ἨΗΠς 7 

ἨΜγγίαδος απομάαπα πορι]ετο Ὠὶο Μαγίο ἀποσηίας 

μι]]ο ἁπαίεν Ρε]ορίς ἆθ γορίουο νε; 
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ἰδίᾳ δὲ αὐτοῖς τόδε, 

Ὦ ἔεῖν᾽, ἄγγειλον Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε 
ᾗ, κείµεθα τοῖς χείνων πειθόµενοι νοµίμοις. 

(8) Ὁμοίως δὲ καὶ ὃ τῶν Ἀθηναίων δἥμος ἐκόσμησε τοὺς 
6 τάφους τῶν ἐν τῷ Περσιχῷ πολόμῳ τελευτησάντων, 
χαὶ τὸν ἀγῶνα τὸν ἐπιτάφιον τότε πρῶτον ἐποίησε, χαὶ 

νόµον ἔθηχε λέγειν ἐγχώμιον τοῖς δηµοαία θαπτοµένοις 

τοὺς προαιρεθέντας τῶν ῥητόρων. (4) Νετὰ δὲ ταῦτα 

Παυσαγίας μὲν ὃ στρατηγὸς ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν 
ἐστράτευσεν ἐπὶ τὰς Θήόας, καὶ τοὺς αἰτίους τῆς πρὸς 

Πέρσας συμμαχίας ἐξήτει πρὸς τὴν τιµωρίαν. Ἔῶὣν δὲ 

Οπηῥαίων καταπεπληγµένων τό τε πλῆθος τῶν πολε- 

μίων χαὶ τὰς ἀρετάς, οἵ μὲν αἰτιώτατοι τῆς ἀπὸ τῶν 

10 

Ελλήνων ἀποστάσεως ἐκουσίως ὑπομείναντες τὴν πα- 

ράδοσιν, ἐχολάσθησαν ὑπὸ τοῦ Παυσανίου καὶ πάντες 
ἀνηρέθησαν. 

ΧΧΧΙΥ. Ἰλένετο δὲ καὶ κατὰ τὴν Ἰωνίαν τοῖς 
Ἕλλησι µεγάλη πρὸς Πέρσας κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν 
ο λ Δ Δ / ν ο / 

τῇ περὶ τὰς Πλαταιὰς συντελεσθείση, περὶ Ἶς µέλλον- 
: / .] / 3 37 ν νὰ 4. 

τες γράφειν ἀναληγόμεθα τὴν ἀπ᾿ ἀργῆς διήγησιν. (9) 

Λεωτυχίδας γὰρ ὁ Λακχεδαιµόνιος χαὶ Ξάνθιππος ὅ 

Ἀθηναῖος ἡγούμενοι τῆς ναυτικῆς δυνάμεως, καὶ τὸν 

10 

90 

/' 3 νά τσ ὴ κ» / 20 / ον 

στόλον ἐκ τῆς περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίας ἀθροίσαντες 

εἰς Αἴγιναν, ἐν ταύτη διατρίψαντες ἡμέρας τινὰς ἔπλευ- 

σαν εἲς Δηλον, ἔχοντες τριήρεις διακοσίας καὶ πεντή- 
ει ὃν νε Φα. η σ΄ 3 / 
Ενταῦθα δ᾽ αὐτῶν ὁρμούντων, Ίκον ἐκ Σάμου 

ῳ ον 

χοντα. 
πρέσθεις ἀξιοῦντες ἐλευθερῶσαι τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν 

ἝἛλλληνας, (9) Οἱ δὲ περὶ τὸν Λεωτυχίδαν συνεδρεύ-- 
σαντες μετὰ τῶν ἡγεμόνων καὶ διακούσαντες τῶν Σα- 

µίων, ἔκριναν ἐλευθεροῦν τὰς πόλεις, καὶ χατὰ τάχος 

ἐξέπλευσαν ἐκ Δήλου. 

διατρίόοντες ἐν τῇ Σάμῳ, πυθόμενοι τὸν τῶν Ἑλλή- 

0 

Οἱ δὲ τῶν Περσῶν ναύαρχοι 

νων ἐπίπλουν, ἀνήχθησαν ἐκ τῆς Σάμου πάσαις ταῖς 

ναυσί, καὶ κατάραντες εἰς Μυκάλην τῆς Ἰωνίας, τὰς 

ὑ6 μὲν ναῦς ἐγεώλκησαν, ὁρῶντες οὐκ ὀξιογρέους οὔσας 

νανμαχεῖν, καὶ ζυλίνῳ τείχει καὶ τάφρῳ βαθείᾳ περιέ- 
λαύον αὐτάς: οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ δυνάμεις πεζικὰς µε-- 

τεπέµποντο ἐκ τῶν Σάρδεων καὶ τῶν σύνεγγυς πόλεων, 
χαὶ συνήγαγον τοὺς ἅπαντας εἰς δέκα μυριάδας" ἐποι- 

10 οὔντο δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν εἰκιπόλεμον γρη- 

σίµων παρασχευᾶς, νοµίζοντες χαὶ τοὺς Ίωνας ἄπο- 

(0 Οἱ δὲ περὶ τὸν 
Λεωτυχίδην παντὶ τῷ στόλῳ κεκοσμημένῳ προςπλεύσαν- 

στήσεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίσυς. 

τες τοῖς ἐν τῃ Μυκάλη βαρθάροις, ναῦν προαπέστειλαν 

ἔγουσαν χήρυχα τὸν μεγαλοφωνότατον τῶν ἐν τῷ στρα- όπ 

/ ετου ... - 

τοπέδφῳ. Τῷ δὲ προςετέταχκτο προςπλεῦσαι τοῖς πο- 
/ λ { ων .» “ς  / τοι λεμίοις, καὶ μεγάλη τῃ φωνη κηρύξαι διότι οἳ "Έλληνες 

/ 5 ν Ἡ / / .ω 
νενικηχκότες ἐν Πλαταιαϊῖς τοὺς Πέρσας πάρεισι νῦν 
3 / λ Ν λ 32 / εενν 3 /ν / 

ἐλευθερώσοντες τὰς χατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλληνίδας πό- 
π εω αν 3 / ς πα 19 

(ο) Τοῦτο δ᾽ ἐποίησαν οἳ περὶ τὸν Λεωτυχίδην, 
ει 

; Γλλη- 

. Ν πολλὴν 

λεις. 
/ Δ ο , μα) ζή α νομίζοντες τους συστρατευοντας τοις βαρθάροις 

ου 

ε) / ιά λ Δ ῤ 

νας ἀποστήσειν Ἡερσῶν, καὶ ταραχὴν ἔσεσθαι 

ἐν τῇ τῶν βαρθάρων στρατοπεδεία- ὅπερ καὶ συνέθ, η το ῥαργαρ ῥρατοπεσει” περ ΝΕΟ 

πεγέσθαι, Εοῦ γὰρ κύρυχο οεπλεύσαντος ταῖς νε- (ενέσθαι, γὰρ χρυκος προςπλεύσαντος ταῖς νε 
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ΔΠ{ογΗΠΩ γενο αἆ 80108 Παοσάαπηοπίος δροσ{αΠ{ση Ίναης - 
Ρίο, ΠΟΒΡΟΣ, δρατί, (αοά ποδίτα Πὶο ο85α απϊθρραπ{, 

ἀ σπα ραΐγία.Ίεσος [ογ (ου οχδο(αἵππν. 

(9) ΒΙπηήΠίου. Αἰοποηδίαπα 4ποηπο ρορα]ς 5ορι]όγα. ϱο- 

τάα απἰ Ῥο]ἱο Ῥουδίεο οοοϊάσγαηέ, οχοτπαν]έ, οἱ ηποῦ γαι 

ΠαάΟΓΠ1 οθΓἴαπηοη {απο ργἰπη ές. ἵπ θογΠα οσοι ης- 

ταἴέ, Ίεχαπε Ἰαΐα ο5ί, αἱ Ιαογθ5 ΘΟΓΙΙΠ1, 4105 ραη]ίσα οἳνί- 

ἴα5 δορυ]ίπτα ἀομᾶξδεί, α ἀο]οσίῖς αά Ίου ονα(οιίθις [αι- 

ἀατεπίην. (4) Ροδί Ίο Ῥαμκαηίας Ἱπιροναίόν, Γογοσα[ἶς 

αᾱ δίπηα οορίΐ5, οοπίτα Έ]μορας Ἰηοναί, ἀποίογοαπο Ππίέαν 

Γ ομπι Ῥεγρα φοσἰεία(ῖς αά δαρρ]ίοἵαπα ἀοροδοίί.  Τπεραῖς 

εΓβο εί πι] άἶπο Ποβίίαηι οἱ γἰγαίο ρογ(οτγ{ς, ῥγοοῖρι] 

' ἄε[εοβοηῖς α Οτωσῖδ αποίογος πίτο ἀσάϊίοπϊς ρογίοπ[Ηα 

δυρουηί. 0108 οπΊηος Ῥαηξαπίας αρρΙἰοίο α[[οσίος ποσα. 

ΧΧΧΙΥ. Εοάεπι 4ποσιο ἀἱς, απο αά Ρἰαΐίαας ἀερισηα- 

ἑάπη οδί, ἵπ Τοπία πιασπο οππὰ Ῥογςίς οοπβϊσοία ἀοσσγίαίπηι 

ΡΜ. (9) 

Ἠοοίγομίάα Ιρίίας Τιασεδερπιοπῖας οἱ Χαπίίρρις Αἰοπίθῃ- 

Ῥοα απο βοτριατί Το α ῥη]ηαίρίο τορείθµις. 

| 
Γ.ἱδ, οχοτοῖέας πανα]ῖς ἆπσος, 64996 οχ Ρασηα αά ΡαἱαΠΙΙΠΟΤΙ 

| η σίηαπα οοηίναεία, Ἰρ]άεπα αἰιιοί ἀῑο οοπιηογα(ἲ, 1η 

| Ῥε]απη Ιπά6 πανἰραβαηί οἳΠα ἀπορπεῖς οἱ (πα ασίηία {πίτο- 

Γ πρις. Πίο απ ἴπ δίαβοπο Ροπαπθηί, Ἱοραίί οχ 58110 

γοπῖυηί, οταπίος τα ἄτῶσος Αδίω Ιποοίας ἵπ Πβοτγίαίοη 

γἰπάϊσθηί. (3) Ποογολίάας, Παβίίο δαροῦ Ίου οοΠ5θβςιΙ 

ἀμποίοταπα, οαπα Π]Ι5 ἀοσστηΙε, 1ος ἀἰῶοογΙΠα Προταπάας 

6556, βἰα(ἴπιααθ εκ Ώε]ο 5ο]γαπί.  Ῥοιδίεα Ισίίατ οἰαρςίς 

4ποςς ἵπ Β4ΠΛΟ {πα ἀοροπίες, απά]ία ἀΤΩΕΟΓΙΤΗ ἵη 56 6χΡο- 

ἀϊμοπα, όπΠΙ ΠΙγεΓδᾶ 55ο οχ Βαπιο ἀῑδοσάπηί, οί αἆ 

ΜγοαΙον Τοηία. Ργογθοἶ, απάΠ1 5ο αἲ ΡΙΡηαπα Πα ΥαΊθιὴ ἵπι- 

ῥαΐ96Ρ 6956 γἰάσιοπί, πάγος αράπουΠί, ναΠοσιο ας [ο8βα 

Ρτοίιπάα οἰνοππάαίας ππππαΠ{. ΝΠλ]οσιιαο δορηίας Ιπίσγίπα 

οκ βαταἴρας οἱ Ιου ΕπΙπαϊ5 οορίας ἰογγοδίγος ατοθββῖγοιο; 

Ἱία αἱ αὐ οοηίΠ πηΠ]ία οορετεηίαγ. Ἐος α[α; 4ποήπε, αὐας 

Ρο1 αδας ο[Παρίίαξ, αἱ ἵπ ργοπιρία οδδοηί, ρτονίάσνιηέ, 

(4) Τιουγοῖ- 

ἆα5 Υοτο ΟΙΤΗ {οία εἸα556 Ῥτοβο ἱηδίτασίας, ἀῑτοσίο ἴπ Όαι- 

Ίοη65 οίίαπι αἆ Ποδίεπι ἀθ[εσίπτος 5αβρίσα{. 

Ῥαγο5 αἆ Μγσα]εΠπ οµ1δ1, ΠᾶΥ6ΠΙ ΟΙ Ῥγῶσσπα, απ νους 

ΟΙΩΠΘΡ Τη {οίο οχοτοῖ μα 5αροταβαί, ρα η. Εὶ ἵη πιαι- 

ἀαἲ5 ἀεάσταί, αἱ αἁ Ποβίες Ρτορίας αἀπανίσαιςδ, αὐαπία 

Ρο55ε{ νους, ῥΙου]αιπατδί, ἀτῶσρςδ, ΡειβαγαΠι αἆ ΡΙαίσας 

| νϊσίοτθς, πιό αἆσθςο ἄτωσας ἵπ Αδία οἰν]ίαίος ἵπ Προτία- 

πι αδθδοτίατοδ. (5) Τὰ Ρτορίθτοα α Πεοἰγομίᾶα [ασίσπα, 

ααοά ρογδααδη Παβογεί, 6γα005 {απι Βατρανῖς πη Παπίας ἃ 

φοοἰθίαίθο Ρουβά ΙΠ1 ἀθ[εσίατος πππάπλα 1ο Ἰπάς {ΓΑ ΤΙΙΠΗ Τε 

ΘΠΙ οαδίτς Βατ ατογΙη. {γα ἴπ απο οίἴαιπ ογοπίί. 

Γρ α οΏ{ ή ρΙ0 (ο αἲ αυ άασίας πάγος ρΥοργύδη» ηαηζα{α 



Ιυ 

15 

90 
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4{ 

45 

9758 

λ “Υ λ / 

νεωλκηµέναις ναυαὶ καὶ χηρύξαντος τὰ προςτεταγµένα, 
9 οω ” ο Ν 

συνέθη τοὺς μὲν Πέρσας ἀπιστῆσαι τοῖς Ἕλλησι, τοὺς 
ΔΝ / 

δ) Ἕλληνας ἀλλήλοις συντίθεσθαι περὶ στάσεως. 
- λ » 

ΧΧΧΥ. Οἱ δ) Ἕλληνες χατασκεψάµενοι τὰ χατ 
ο / 

αὐτοὺς ἀπεθίθασαν τὴν δύναμιν. Τη δ” ὑστεραίᾳ πα- 
ο Δ Ν / γ , 

βασχευαζοµένων αὐτῶν τὰ πρὸς τὴν παράταξιν, προςέ- 
σα λ 

πεσε φήμη ὅτι νενικήχασιν οἳ Ἕλληνες τοὺς Πέρσας 
/ λ λ 

κατὰ τὰς Πλαταιάς. ({[5) Διόπερ οἱ μὲν περὶ Λεωτυ- 
λ / / 

χίδην ἀθροίσαντες ἐκκλησίαν, τὰ πλήθη παρεκάλεσαν 
3 ς / 1 Ἡ 

εἰς τὴν µάχην, τά τε ἄλλα προφερόμενοι καὶ τὴν ἐν 
. νο ο» Α / 

Πλαταιαῖς νίκην τραγῳδοῦντες, δι᾽ Ἂν ὑπελάμβανον 
λ / / 

θρασυτέρους ποιήσειν τοὺς µέλλοντας ἀγωνίζεσθαι. 
/' λ Δ λ 

Θαυμαστὸν δὲ ἐγένετο τὸ ἀποτέλεσμα' κατὰ γαρ τὴν 
. 

τς / 

αὐτὴν ἡμέραν ἐφάνησαν αἱ παρατάξεις γεγενημέναι, 

ἤ τε πρὸς τῇ Μυχάλη συντελεσθεῖσα καὶ ἡ κατὰ τὰς 

λ } έ (3) Διόπερ ἔδοξαν οἱ περὶ τὸν Πλαταιὰς γενοµένη. ρ ἔδοξ ρ 
/ λ ο» / α. 

Λεωτυχίδην οὕπω μὲν πεπυσμένοι περὶ τῆς νίκης, ἄφ 
π / / 

ἑαυτῶν δὲ πλάττοντες τὴν εὐημερίαν, [ἐφάνησαν] στρχ- 
ο / λ λ / 

τηγήµατος ἕνεχεν τοῦτο πεποιηκέναι' τὸ γαρ μέγεθος 
! 

ο λ 

τοῦ διαστήματος Ίλεγγεν ἀδυνατοῦσαν την προςαγγε- 
σω ου { / μά 

λίαν. (4) Οἵ δὲ τῶν Περσῶν ἡγεμόνες, ἀπίστως ἔχον- 
ω. α] Αν. Αλ α 

τες τοῖς Ἕλλησι, τούτους μὲν ἀφώπλισαν, τὰ δὲ ὅπλα 
ορ 9/ .. 

τοῖς ἑαυτῶν φίλοις παρέδωκαν' παρακαλέσαντες ὃξ τὰ 
-- νου ον / 

πλήθη, καὶ τὸν Ξέρζην αὐτὸν μετὰ πολλῆς δυνάμεως 
3 / ς/ΙΣ ρε. / 3 / [λ ὐθ - ν 

εἰπόντες ἄξειν βοηθόν, ἐποίησαν ἅπαντας εὔθαρσεις 

πρὸς τὸν χίνδυνον. 
ο κ ώς. ο -/ 4 

ΧΧΧΥΙ. Ἀμφοτέρων δὲ αὐτῶν ἐκταξάντων την 
. / λ / 

στρατιὰν χαὶ προςαγόντων ἐπ᾽ ἀλλήλους, οἱ μὲν Πέρσαι 
ο” ῤ / 

τοὺς πολεμίους ὁρῶντες ὀλίγους ὄντας, χατεφρὀνησαν 
ο λ με νηι μμ ος Αλ Τὸ 

αὐτῶν καὶ μετὰ πολλῆς κραυγῆς ἐπεφέροντο, (ϐ) Τῶν 
ς 

δὲ Σαμίων καὶ Μιλησίων πανδημεὶ προελοµένων βοη- 
ο ο. το ἐς 

θῆσαι τοῖς Ἕλλησι καὶ μετ ἀλλήλων κοινη προαγόν-- 
ο. Ὑ ον ο 

των χατὰ σπουδήν, ὡς προϊόντες εἷς ὄψιν Ἴλθον τοῖς 
στ. 3 
Ἓλλησιν, οἳ μὲν "Τωνες ἐνόμιζον εὐθαρσεστέρους ἔσε-- 

ν / /- 
σθαι τοὺς Ἓλληνας, ἀπέθη δὲ τοὐναντίον. (3) Δόξαν- 

ε Ν Ν τν λ πμ {ον Ξ 3 ο 

τες γὰρ οἵ περὶ τὸν Λεωτυχίδην τὸν Ἐέρξην ἐκ τῶν 
κ. Ὀ Δ 

Σάρδεων ἐπιέναι μετὰ τῆς δυνάμεως; ἐφοθήθησαν, χαὶ 

ταραχἩς γενομένης ἐν τῷ στρατοπέδῳ, διεφέροντο πρὸς 
Ε / τν 3Λ αρα κα οδεεαί μα ιο ο 
ἀλλήλους" οἳ μὲν γχρ ἔφασαν τὴν ταχ!ιστην δειν εἰς τὰς 

ναῦς ἀπιέναι, οἳ δὲ µένειν καὶ τεθαῤῥηκότως παρατά- 
ἔασθαι. Ἔτι ὃδ᾽ αὐτοῖς τεθορυθηµένοις ἐπεφάνησαν οἳ 

οω Δ λα οω 

Ἠέρσαι διεσκευασμένοι χαταπληκτικῶς χαὶ μετὰ βοῆς 

ἐπιφεβόμενοι. (4) Οἱ δ᾽ Ἕλληνες οὐδεμίαν ἀνογὴν 
ου / ε» 

ἔχοντες τοῦ βουλεύσασθαι, συνηναγχασθησαν ὑπομεῖναι 
α΄ 3 ὃν ο» ] [8 / λ λ λ ο 3 τὴν ἔφοδον τῶν βαρβάρων. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἅμ- 

/ ή ἵς κοήβ. 

φοτέρων ἀγωνιζομένων εὐρώστως ἰσόῤῥοπος ἦν ἡ μα η 
καὶ συχνοὶ παρ) ἀμφοτέροις ἔπιπτον' τῶν δὲ Σαμίων 

καὶ τῶν Μιλησίων ἐπιφανέντων, οἵ μὲν Ἕλληνες ἐπεῤ- τή »οἵ { Ἱ 
΄ Δ 

ῥώσθησαν, οἳ βάρθαροι δὲ καταπλαγέντες πρὸς τὴν 

φυγὴν ὥρμησαν. ([6) Πολλοὺ 
/Δ Ν 

μὲν περὶ τὸν Λεωτυχίδην καὶ 
.ο / ο), ᾱ λ ϱ τω Ἅ 5, 

τοῖς ἡττημένοις κατεδίωξαν τοὺς βαρθάρους µέχρι τῆς 
Συνεπελάθοντο δἑτῆς μάχης ἤδη χεχρι- 

δὲ γενοµένου φόνου, οἳ ση 
-- / 3 

Ξανθιππον ἐπιχείμενοι 

παρεμθολῆς. 
-ς ο . ο. λ λ 

µένης Λἰολεϊς καὶ τῶν ἄλλων πολλοὶ τῶν κατὰ τὴν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. ΙΑ. (491, 495.) 

εχροδιἰςδεί, Ραυδα γασῖ5 ΠΟΠ ἁαπηρ]ία5 βάστα, Ονααἴηπο 

46 νεμε]Ποπο Ιπίου 56 οοΠβΡίΤατθ. 

ΧΧΧΥ. Αι οἰαδεῖς γῶοσταπα Ργα/[εο, τοβρας 5αἱ5 ρτοῦα 

οοη»Ιἀεγα(ς, εορία5 οχροηιιηΐ. Ῥορδίθετα ΥοΓο ἀἷο ααππι ϱ- 

πηηπ]α αἆ ρισπαπα αἀογηαδδοῃί, 6006 ΓΙΠΠΟΥ αλα μίαν, Ῥουδα5 

α ατωσίς αά Ρ]αΐίαας ἀεν]είος 6556. (2) Τάοίτοο Τ,εοίγομῖάας 

οἸαδαιε οο]]εσε» πα]]{ας ἵη οοΠΟΙΟΠΕΠΙ αἀγοσαίος αἆ ρ'α]αη- 

ασ οχ]οτίαπ{αγ, απΠΙ αἰία 1ρςῖς Ργοροηθηίας, ἔππη γἱοίοτίαι 

αᾱ Ρ]αΐας, σπα αΠΙΠιος αἆ οοπΠΙείάπα αοθἰποίογαπη πη(γίβοθ 

ἃσοθηᾶἰ 0556 αι ρήταβαπίαἨ, αἆ ΠΙΟ ΠΠ ἱγασίσογπα δχίο]- 

ΝαΙη Ἰομίε5. ΑάπιΙΤαπάΙΠΙ 5αη6 οδὲ ααοά (απο ογαη]έ. 

πηᾶ οαάθιη(ιο ἀἱς αίταδαιο αοἴες ορηῄ]χίδδα, ππαπη αἆ ΜΥ- 

(3) ῷπαντο 

Ποοίγομ]άα5 ΠΙμΙ] 4ᾳ νϊοίοτία ἴαπο απ ἠΊγίςρα, 5δοᾷ οχ Ἱπόι- 

6816Π, αἰίείαπι αἆ Ῥ]αίωας, οοπηρεγίαπη ορί. 

Βίπία οοπηπηθηίαΙη Ίου ἆθ 5µο0θδδα σγῶοοτίη αἀμῖρηῖδοε 

5ἰγα(οσομηα(ἶς Ίοσο γἰάείαν. Ναπι Ίπσεης Ιοσογαπ ἀῑδίαπί[ία 

πιη(αΠα {απα δαΡΙίο ρεν[ογπῖ Παιά Ρο[α]55α αγσιπηθη/{ο ο5{. 

(4) Αίαπί Ῥευ5α ἀγοοῖς ποῦ απηρ[ίας Πἀεπάαπα τα, αγ πια 

Π]]5 αἀθπιία φοοἵς ἱταάυηί, εί αἀλοτία(ἴοπο αἆ πα] Πέ άἵποπη 

ἱηςΗ(πία, αΏί ραπ Χθγχαπῃ Π]ασηᾶ 6Ι1Ώ αΧΙΠΟΓΙΠΙ ΠΠαη 

Ί8η1 αἀγαπίατο ἀἰκοτιπε, αΠΙΠΙΟ5 οηιηίαΠα αἆ ρᾳσηο» αἰδοτῖ- 

ΠΠΘΗ αἱασγίοιθς ε[ΠοϊεβαΕ. 

ΧΧΧΥΙ. Εχροαϊία απι αίπααθ αοἱθ, 4ΠΠΠ1 5ἶσηᾶ Ργορθ 

οοη{οιγθη{, γῖδα Ποδίπα Ῥαμοαία, Ῥευ5 ἀεδρεσίαῖ 11ος 

(9) 6οη5{]- 

{αοταηί ἰη{ογῖπι δαπη αἱ Μας] οὔπι υπ]γειδῖς Ρρορα]αγίπα 

οορῖῖς αχ Γπη [6υγο αταοῖ5, Ιαππα16 Παπά δεβπ6ς 6οΠ]ΙΠ- 

Ἠαβαηί ππασποσθ6 5ίαὐΐπα 6ΙάΠπογο ΙπίογΗΠίΤ. 

αἶπη 1 Ποδίσπι ἀποθραπί. Οππα6 ρτοστθςς! ἵῃ ἀγαοοσΙπι 

οοηβρθοίαπι γοηϊβδεηί, Τοη65 ἀΓῶΟ00Β απΙΠΙΟΡΙΟΓΕ5 {οτο Ρι]- 

{αραπί. (3) Ναπι Τιεοίγομίάα» ο0- 

Ρίο, Χθγχεπῃ εοαοίο οχ ῥατάίριας εχκαιοἶξι ΔμχΙΙο δἱ5 4ΡΡΤΟ- 

ΟοπίγατίαΠ] Υογο ασο]ά1{. 

Ρθγαγθ δαβρίσαίος, η πποτεια οοπ]οἰεραπίαν, οτίπσαο ρα 

οκοτοαῦὰ ἑππαα]ία, θα ζ1ϊς εί 5οη{θη1{5 1πΐετ 56 ογαπί ἀῑξίγα- 

οί. ΑΠ οΠΙΠ1 (παπά οοἵδδίπιο αἆ παγος τεσγεαἰεπά σα, αἱ 

Ρονκἰείοπάπη ας {ου ἡ{ον ρεά ία ΠΙάΠΙΠΊάΕ 6Η Ἠοδία οοΠ(6- 

τοπά πι ορηδεβαΠ{. Όαπα από τα ὑαπηπ]παπίαγ, αοἷθς Ῥου5α- 

ΤΠ1 {ου Ρἱ1οῦ α πιο Ιπη ἱηςίταεία τορεηίο αρρατεί, εἰ Υνουῖ- 

(ογα(α Ἱπχροίπη {ασ ές. (4) 6γοροῖ Ιβίέατ, Ώυ]]ο αἆ 4εἰρεγαπά πι 

«ρα({ο απΏβΙΙτι5 οοΠ0θ85Ο, ποοθβρ[ίαίε αἆ οχοΙρἰεπάαπι ΠΟΘΙΗΙ 

ἱπιργθβκίοπαπι οοπιρεµηίαν.  Ππίαφαθ ρησηα, απ απῃ αἰττη- 

σπα εογρογπα. ΑΠΙΠΙΟΓΙΙΙ(Ι6 υἱ εί οοπ{εη{ῖοποθ Γε5 ΡΕΓΕΓΘ- 

(αν, ἁἷα ἵπ ααπ]Ηρτίο Ώ6{ Γογέαπα 5{ε[ί{ εί ογοβιῖ απίπσαε 

οἑσἱάθιθ. Αἱ ααάπι Ρ παΠ] ἃοῑες Φαπιία εἰ ΜΙ]εδία 56 ἵπ 

οοπδρου{πα 4θά[ε, Ίπροης ἄγῶροογιπα γήρας Ῥοπά 15 αεθθβ- 

αἷέ, [τασίίσαπε Βαγρανί απἰνηϊς {ασαπη αγπραεγαπ!,  () Μαρπα 

άπι οσά6ς οάϊία οδέ; Τιεογολμίάα οἱ Χαπρρί παϊηίες νἰ- 

{ος ἀῑνειραίοδαπο αἆ εαξίτα Ἠδ4με ἃ {6υρο Ιηδίαηίες εί ΡΓο: 

πιοπίος Ἱηδοσίαπίμη.  ἴοῑος Ππίογῖπα αῖαια πι] ΑδίαΠΙ 

ἱπου]οπάπηα, Ποοί ἰποΠπαία ]απι αἆ σνγαεος γ]οίονῖα, βαέοΗ” 



(153, 459.) 

ἈΑσίαν" δεινἡ γάρ τις ἐνέπεσεν ἐπιθυμία ταῖς κατὰ τὴν 

Ἀσίαν πόλεσι τῆς ἐλευθερίας. (6) Διόπερ σχεδὸν ἅ- 
παντες οὔθ) ὁμήρων οὔτε ὅρκων ἐποιήσαντο φροντίδα, 
ἀλλὰ μετὰ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἀπέχτειναν ἐν τῇ φυγῇ 

6 τοὺς βαρβάρους. Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ἠττηθέντων 
τῶν Περσῶν, ἀνῃρέθησαν αὐτῶν πλείους τῶν τετρα- 

μα τῶν δὲ διασωθέντων οἱ μὲν εἰς τὴν στρατο- 

ν διέφυγον, οἵ δὲ εἰς Σάρδεις ἀπεχώρησαν. (2) 
- Φλ λ λ] 4 ἑ πυθόµενος τήν τε περὶ τὰς Πλαταιὰς ἧτταν 

ν τῇ Μυκάλη τροπὴν τῶν ἰδίων, µέρος μὲν τῆς 

δυνάμεως ἀπέλιπεν ἐν Σάρδεσιν, ὅπως διχπολεμ] πρὸς 

τοὺς Ἓλλληνας, αὐτὸς δὲ τεθορυ6ηµένος μετὰ τῆς λοιπῆς 

στρατιᾶς προῄγεν, ἐπ ᾿Ἐκθατάνων ποιούµενος τὴν 

σ τφ ων 

ὤω ο 

πορείαν. 

5 ΧΧΧΥΠ. Οἱ δὲ περὶ Λεωτυγίδην καὶ Ἐάνθιππον 

ἀποπλεύσαντες εἷς Ῥάμον, τοὺς μὲν Ἴωνας καὶ τοὺς 

Αἰολεῖς συμμάχους ἐποιήσαντο" μετὰ δὲ ταῦτα ἔπειθον 

αὐτοὺς ἐκλιπόντας τὴν Ἀσίαν εἰς τὴν Πὐρώπην μιετοι- 

κισθῆναι" ἐπηγγέλλοντο δὲ τὰ [τε] µηδίσαντα τῶν ἐθνῶν 
20 ἀναστήσαντες δώσειν ἐχείνοις τὴν χώραν. (5) Καθόλου 

γὰρ μένοντας αὐτοὺς ἐπὶ τῆς Ἀσίας τοὺς μὲν πολεµίους 
ὁμόρους ἕξειν, πολὺ ταῖς δυνάµεσιν ὑπεράχοντας» τοὺς 

δὲ συμμάχους διαποντίους, οὓς μὴ δύνασθαι τὰς βοη- 

θείας εὐχαίρους αὐτοῖς ποιήσασθαι, Οἱ δὲ Αἰολεῖς καὶ 

αρ οἵἳ Ίωνες ἀχούσαντες τῶν ἐπαγγελιῶν, ἔγνωσαν πείθε- 

σθαι τοῖς Ἕλλησι, καὶ παρεσχευάζοντο πλεῖν μετ) αὐτῶν 
εἰς τὴν Εὐρώπην. (3) Οἱ δ' Ἀθηναῖοι µετανοήσαντες 

εἲς τοὐναντίον πάλιν µένειν συνεθούλευον, λέγοντες ὅτι 
χἂν μηδεὶς αὐτοῖς τῶν ἄλλων "Ἑλλήνων ῥοηθῇ, μόνοι 

Ἀθηναῖοι συγγενεῖς ὄντες βοηθήσουσι.. Ὑπελάμβα- 

νον δὲ ὅτι κοινῃ χατοικισθέντες ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων οἱ 

Ἴωνες οὐχέτι μητρόπολιν ἠγήσονται τὰς Ἀθήνας. (4) 

Διόπερ συνέθη μετανοῆσαι τοὺς ἵωνας χαὶ αρῖναι μέ- 

νειν ἐπὶ τῆς Ἀσίας. Τούτων δὲ πραχθέντων, συνέθη τὴν 

80 δύναμιν τῶν “Ἑλλήνων σγισθῆναι, χαὶ τοὺς μὲν Λακε- 

δαιµονίους ες τὴν Λαχωνικὴν ἀποπλεῦσαι, ης δὲ 

Ἀθηναίους μετὰ τῶν ᾿Τώνων καὶ τῶν νησιωτῶν ἐπὶ Ση- 

στὸν ἀπᾶραι. (5) Ἔάνθιππος οὲ ὃ στρατηγὸς εὐθὺς ἐχ. 

χατάπλου προςθολὰς τη πόλει ποιησάµενος εἷλε Ση- 

40 στόν, καὶ φρουρὰν "πανσήσας τοὺς μὲν συμμάχους 
ῥπέλυσεν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν πολιτῶν ἀνέκαμ.ψεν εἰς 

τὰς Ἀθήνας. (6) Ὁ μὲν οὖν Μηδικὸς ὀνομασθεὶς πό- 

εμος Ὑενόμενος διετὴς τοῦτο ἔσχε τὸ πέρας. Τῶν δὲ 

συγ Ὑραφέων Ἡρόδοτος ἀρξάμενος πρὸ τῶν Τρωικὸν 

χρόνων γέγραφε κοινὰς σγεδὸν τὰς τῆς οἴκο υμέγης πρά- 

ξεις ἐν βίθλοις ἐννέα, ο. πρι δὲ τὴν σύνταξιν εἰς 

τὴν περὶ Μυκάλην μ.άγην τοῖς Ἕλλησι προς τους Πέρ- 

σας καὶ Σηστοῦ πολιορχίαν. (7) Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν 

Ῥωμαῖοι πρὸς τοὺς Οὐολούσκουςπολεμ. Ἴσαντες καϊιμάγη 

Ἀπόριος δὲ Κάσσιος ὁ 

3( -- 

4 οτ 

σ0 ψικήσαντες πολλοὺς ἀνειλον. 

χατὰ τὸν προη Ὑούμενον ἐνιαυτὸν ὑπατεύσας δόξας ἐπι- 

θέσθαι τυραννίδι χαὶ καταγνωσθείς, ἂν Ἴρέθη. Ταῦτα 

μὲν οὖν ἐπράχθη χατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. 

ΧΧΧΥΙΗΙ. ἸἘπ᾽ ἄρχοντος δ Ἀθήνησι Τιμοσθένους 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟὈΙΗΙ Ι1Ρ. χι. 579 

τυη{.  Ατάθης οπίπι Προτίαίίς ἀοπίάσγίυηι αἰσιθ {ΠΟΠΗ 
ἁγίίαίος Αδὶία: Ιπορδθγαί. (6) Ιάσο Ρ]Ιευῖαπθ οΠΊηθς ηθαμο 
ομβίάππη πθαιο (ωάθτιπα παπι Παβοθαπί γα/ΟΠ6Ιά, 56 
οοπηπηαΠ! ο ΓΗ ας αγοροῖς αγάογο Βατρανος Ιπίου ᾖ ΠΟΠΗ 

ὑπαζἁαραη{. Δά Ίππο πιοᾶππι Ῥογσα ἵαπο γἰοῖ διπηί Ρτο- 

Πβαίίτια, Ρ]νοδφπο φ μα νασἰπία τη] δς ἱπίογομηίΙ. Ἰο- 
Πα]. ραγίίπα ἵη οαδίτα ἴασα δυηί Παρκ, ρα δαγάος 
9056 γεοθρογυηί. (7) Ἀθγχος γενο, {Πα θίτασο αἆ ΡΙαΐα-ας : 
ῥππὰ [1σα αἆ ΜΥΟΦΙΘΠ 5ΙΙΟΓΙΙΠΙ εορη]ία, ραγίοπη οχογοῖίας αά 
ο] απ οππα γαοῖς οουΜἴπασηά πι Φαγάἵρας γο]α1{, Οἱ η 

γοἠφιῖς ἔρ5ο ἱτορίάας οἱ ρογρίοχιις Εοραίαπα γοιςας Ιέθι Ἱ-- 
ἰοης1έ, 

ΧΧΧΥΠ. 508 µας Τιουγοβ]άος οί Χαπίμίρρις Ιη ΦαΠΠΗΙΗ 
γοργθρδί Ιομθς οἱ ο]οηβος ἵπ Ἠα] φοεἴοίαίθιι πο ΙΡ, 
Ρείπάθ 5ᾳςογθς ἴΠ]ῖς δη{, { γο]ῖσία Απία ἵῃ ΈΙΤΟΡΕΠΙ 60ΠΙ- 
πη]ρτοηί, Ρο]σΗή 5ο, ποηίριι, απο ῬογςαΡΤη Ρατίος 56- 
εἴαία [αεγαηί, εχίεγηη(παἶς, ἄστος ΠΠϊ6 «οΠΟβΈςΙΙΓΟΒ. (2) 
ΝΧαΠΗ 8ἱ Τη Αδία ΤοπηαηςοΓίη{, Ἰοδίος ἵπ νἰοιπία Ρθιροίτιο. Ἰια- 
ΡΙέπνος, ααὶ οορῖἰς γἱτίραδαπο Ίοιισο οἱπί Ρο]επ/ίογας,, 5οοΐος 
γενο (γαΠ5ηΛάΤΙΛΟ5, Ὑπἱ αχ ΠπαίΙΤο {6γΓϱ ΠΟΠ Ροββίη!, 
Ου Ρνοπηῖδδα απ Ἐρ]οηςος Ίοηθδα16 αθοθρίφθθηί, πηοπῖ- 
(5 ἄγαροογαη οὐδοφιιἱ δἰα{πππη{, οἱ αἆ Παγ{δαΠάΠΠη ου Π[ῖς 
[η ΠΤΟΡΑΙΗ 5656 ΟΟΠΙΡΑΤΑΠ{. (5) Ρεᾷ ΑΠοπίοηφθς, πημίαία 
η οοπίαγίαπα 5οη{θη/ία, οοπίτα, αξ ΠΠΣΗΘΑΠΙ{, 5Παάθιο Ἱῃ- 
βἰδίπηί, δο]οδᾳτο Α{Ιιοηίθηςος [1γο ἐορηα[οηίς ἀαγ]ησίος., 
οαπιςί π] {5 1ρ8ί5 οχ το]ί(ια Οτασἷα 5ποαγαί, αχη]α(τ]- 
66Π1 Ηρ8ἱ5 ΠΙΔΠΗΠΗ ΡγαρβΙέαγος οοπβγπηαηί. Εοις ασις 5ι]- 
ριόαβαπίαν, αἱ οοπηπλΠἶ ΓΑΟΟΟΡΙΠΙ οΡόγα [η αἶίας οο]οσα {1 
5ε4ο5 Ίοηθς Αίοηας Ρο πηδίτορο!ῖ, 5ο ογ{α5 5 [οηίο, 
ΏΟΏ απηρΙΙας αβαγοηί, (4) Τοπθς 61ο, Γογοσβ{α δοη{οηΙία : 
εχ Αδία 56 ΠΟΠ ἀϊδοσβκατος ἀθοθιπιπί. ἨΗῖς ία Ῥογασ(ς, 
Ο0ΡΟΟΥΗΠΙ ο0ΡΙῶ) η ρατίος αροιπί. ΤιαοδΦΠιοΠΙ! σπ]άθηα 
ἵ. Παορηῖαπα 8Ι4Π1 ΓαηθαΠί, Αἰοπίθηςος Ὑογο ΟΠΠ Τοπῖ- 
Ρις οἱ ἱπευ]απῖς Θοδέππη ροίαηί : (6) απαίη Χαπίμίρρις ἵπι- 
Ρογα{ου ΡγπιοΡία πα αρρη]εα ορρσπαίαπα οαρί!, Ρυαβ]άΐοαια 
ΠΠΙ Ππιροβίίο δοσος ἀπηΠΗέ οἱ οι οἰγίρας {ρ5ο Αἴιοηας το- 

4Π. (6) ΒεΙαπη Ἱίαπιο Μοάσππα απο νοσαίατ, αάάπη Ρ6γ 

ΡΙΘΠΗΙΙΠΙ ἀαγαδξοί, Ίου ογοη{α (οΓΠΗΙΠΑ{ΙΠΙ ο5ί. Ῥουτο Ἱπίοι 

φοπρίογες Ηοτοάσία5, πίτα Ττο]απί ΕΠΙ (οππρογα 6χογδς, 

αα]άσυ]ᾶ [εγο {οίο ο1ῇο (ογΓαΓΙΠα οδὲ σοδίαπα, ἱὰ ΠουΥθηι - 

ἵη Ῥησδηα {απάσηι ἀτῶσογΙΠι οππι Ῥεγείς 

(7) ΤΠ 

Πία]ία ἱπ[ογίπα Ῥοπιαπί ο Πα Ύοἱξοῖς Ῥο]Ισοταπίος οἱ γἱοίογες 

εδ οχρορι{; 

αἆ Μγοα]οι οἱ ορριρηα(ίοηθ Βο5{ ορις ἴ]ιά βΠΙΙ. 

πηασηας Ἱογαπι οσά65 ΡογορογΠ{. δρ. Οαςβ5ἱ15 Υοτο, απῖ αππο 

εαρογ]οιί οοηδ] (ποταίς, α[[οοίαία ἀοπαϊπαἰοηῖς βα5ρεσία5 

οἱ οοηγ]σίμα5, 5αβρΙΙοἵππα οαρ]εῖς ααἰν{ί. ΕΙ Ίνας πάει 1ο 

ΠΟ σοδία βαΠ{. 

ΧΧΧΥΙΠΙ. Ατοζιοηίο Αἰοπίς ΤίΠΙοΦίΠεΠα, 6ΟΠ5ΙΙ4ΓΕ ΠΠ] - 
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ἐν Ῥώμῃ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διεδέξαντο Καΐσων ᾧα- 

θιος καὶ Λεύχιος Αἰμίλιος Μάμερχος. ἸἘπὶ δὲ τούτων 
Ν / / νά ο Δ ρα 

χατὰ τὴν Σιχελίαν πολλή τις εἰρήνη κατεῖχε τὴν νῆσον, 

τῶν μὲν Καρχηδονίων εἰς τέλος τεταπεινωµένων, τοῦ δὲ 

Γέλωνος ἐπιεικῶς προεστηχότος τῶν διχελιωτῶν χαὶ 

πολλὴν εὐνομίαν τε καὶ πάντων τῶν ἐπιτηδείων εὐπορίαν 
, οὐ / την ον / Ν 

παρεχοµένου ταῖς πόλεσι. (5) Γῶν δὲ Συρακοσίων τὰς 

μὲν πολυτελεῖς ἐκφορὰς νόµῳ καταλελυκότων καὶ τὰς 

εἰωθυίας δαπάνας εἰς τοὺς τελευτῶντας γίνεσθαι περιη- 

ρηχότων, ἐγγεγραμμένων δὲ ἐν τῷ νόμῳ εἴργεσθαι παν- 
-ω Δ κ. 3 / / Ν σα 

τελῶς τὰς τῶν ἐνταφίων σπουδάς, ὅ βασιλεὺς Έέλων 
/ Ν -ω / αλ .] { / 

βουλόμενος τὴν τοῦ δήµου σπουδὴν ἐν ἅπασι διχφυλάτ- 

τειν, τὸν περὶ τῆς ταφῆς νόµον ἐφ᾽ ἑαυτοῦ βέθαιον ἑτή- 

ρησεν. (8) Ὑπὸ γὰρ ἀῤῥωστίας συνεχόµενος καὶ τοῦ 
ζἣν ἀπελπίσας, τὴν μὲν βασιλείαν παρέδωκεν Ἱέρωνι 
ο / ο 3 ο λ λ -ω σω οω 

τῷ πρεσθυτάτῳ τῶν ἀδελφῶν, περὶ δὲ τῆς ἑαυτοῦ ταφῆς 

ἐνετείλατο διαστελλόμενος ἀκριθῶς τηρῆσαι τὸ νόμιµον. 

Διὸ καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ τὴν ἐκφορὰν χατὰ τὴν 
µ / ο στρ / ον λ 
ἐπαγγελίαν αὐτοῦ συνετέλεσεν ὁ διαδεζξαµ.ενος τὴν βασι- 

λείαν. (4) Ἐτάφη δ αὐτοῦ τὸ σῶμα κατὰ τὸν ἀγρὸν 
τῆς γυναικὸς ἐν ταῖς χαλουµέναις Εννέα τύρσεσιν, οὔ- 

ς 3 Ε) 
Ὁ δὲ ὄχλος ἐκ 

ο. /᾿ [νά / 3 / ση / 

τῆς πόλεως ἅπας συνηκολούθησεν, ἀπέχοντος τοῦ τόπου 

(6) ᾿Ενταῦθα δ) αὐτοῦ ταφέντος, 

σαις τῷ βάρει τῶν ἔργων θαυμασταῖς. 

ο / / 

σταδίους διαχοσίους. 

ὃ μὲν δἥμος τάφον ἀξιόλογον ἐπιστήσας ἡρωικαῖς τιμαῖς 
3 Δ / [εή αλ Δ Δ κ. . »' 

ἐτίμησε τὸν Γέλωνα, ὕστερον δὲ τὸ μεν μνῆμα ἀνεῖλον 

Καρχηδόνιοι στρατεύσαντες ἐπὶ Συρακούσας, τὰς δὲ 

τύρσεις Ἀγαθοχλῆς χατέόαλε διὰ τὸν φθόνον. Ἀλλ) 

ὅμως οὔτε Καρχηδόνιοι διὰ τὴν ἔχθραν οὔτε Ἀγαθοκλῆς 

διὰ τὴν ἰδίαν χαχίαν οὔτε ἄλλος οὐδὲ εἷς ἠδυνήθη τοῦ η Π | η 
ο ς οω 

Γέλωνος ἀφελέσθαι τὴν δόξαν. (6) Ἡ γὰρ τῆς ἵστο- 

ρίας δικαία μαρτυρία τετήρηχε τὴν περὶ αὐτοῦ φήμην, 
Δίχαιον γὰρ ἅμα 

Δ ο . 3 Δ ο ο ή ὃ λ τὸ ῖσ ο ί τοὶ 

καὶ συμφέρον ἐστὶ τῷ χοινῷ βίῳ διὰ τῆς ἱστορίας τοὺς 

χηρύττουσα εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα. 

Δ Ν ο» 3 -- ΣΥ / / 

μὲν πονηροὺς τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις γεγενημένων βλασ- 
φημεῖσθαι, τοὺς δὲ εὐεργετιχκοὺς τυγχάνειν ἀθανάτου 

/ 4 Ν / β/ λλοὺε ο] 5ἰ µνήµης: οὕτω γὰρ µάλιστα συµθήσεται πολλοὺς ἐπὶ τὴν 
κοινὴν εὐεργεσίαν προτρέπεσθαι τῶν µεταγενεστέρων. 

Γέλων μὲν οὖν ἑ Ἡ χρόνον ἐθασίλευσεν, Ἱέ (2) Γέλων μὲν οὖν ἑπταετῆ χρόνον ἐθασίλευσεν, Ἱέρων 
δὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ διαδεζάµενος τὴν ἀρχλν ἐθασίλευσε 

ἃ ο ) 
τῶν Συραχοσίων ἔτη ἔνδεχα καὶ μ.ἣῆνας ὀκτώ. 

ΧΧΧΙΧ. Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα ᾿Αθηναῖοι μὲν μετὰ 
3 σα / ο. / οσο π η Δ τὸν ἐν Πλαταιαϊς νίκην µετεχόμισαν ἐκ ροιζΏνος καὶ 

Σαλαμῖ « ὶ ἵχας εἷς τὰς Ἀθήνας, εὐθὺ Σαλαμῖνος τέχνα χαὶ γυναῖκας εἷς τὰς Ἀθήνας, ς 
δὲ καὶ τὴν πόλιν ἐπεγείρησαν τειχίζειν καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν πρὸς ἀσφάλειαν ἀνηκόντων ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο. 

(5) Λακεδαιμόνιοι ὃ) ὀρῶντες τοὺς Αθηναίους ἐν ταῖς | 
” / / ο / ς / 

ναυτικαῖς δυνάµεσι πεποιηµένους δόξαν μεγάλην, ὑπω- 
ο 3 / 

πτευσαν αὐτῶν τὴν αὔξησιν, καὶ διέγνωσαν κωλύειν 
ο. ν ν - 

τοὺς ᾿Αθηναίους ἀνοικοδομεῖν τὰ τείγη. (5) Εὐθὺς οὖν 
ω Ν / Ν 

πρέσθεις ἐξέπεμψαν εἰς τὰς Ἀθήνας τοὺςλόγῳ μὲν συµ- 
ν λ οι π / 

ςουλεύσοντας κατὰ τὸ παρὺν μὴ τειχίζειν τὴν πόλιν 

διὰ τὸ μὸ φέρε Ἡ τοῖς ἢλλησι" τὸν γὰρ Ξέρ- διὰ τὸ μὴ συμφέρειν κοιν] τοῖς ησ γὰρ Ξέρ 

ἔην, εἰ πάλιν παραγενηθείη μετὰ µειζόνων δυνάμεων, 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΡΛ. ΙΑ. ας, 131.) 

Ρογίαπῃ Ποια 55ο6ροο 65ο Ἐαβρίας οἱ Τ,. Ἐπιας Μα- 

ΏΙΘΓΟΙ5. Ἠογια πιασϊδίταίας ἴοπηρογε Ρο: {οίαπα 51011 Ἱη- 

5Ι1]61η Ῥακ α[αίπι νίροναί :. Ργοβἱραίω οπΊΏ ας ροηίέας [Γα- 

οἱ ουαπί Οαγί]ασἰΠΙΘΠΞΙΙΠΑ Υ1Τ65, 6ἱί (610 5ΗΠΊΠΙΗ ΟΠΠ 

ἑοᾳα]ίαία ΦΙου]ος σΙβειΠαΠς, αἱ ορΗτηῖς Ιασίρις οἰνιίαίος 

τοροτοπίας, εί οπηΠΙΗΠΙ αἆ γἱίαπα παπα οορῖα αραηάατοηί, 

ο[Ποιοραί. (2) Θαάπι(ααο 5γιασαδαπὶ θαπηίαοβᾶς ΓΙΠΘΓΙΠΙ 

ΡΟΠΗΡΗΒ Ί6σο αβγοραβδοπί, ηθς {Π{ΗΠ οχροιδᾶς ἵπ Πιοίιος 

Πουί 5ο] ία» απηριίαδδοπέ, 564 π{πηῖαπα οχθθ(αἱαγιηα θέ ά{απῃ 

ΟΡΙΠΙΠΟ Ιη{ογαἰχίδεοπί; ἄε1ο Τοχ ρορι1 ἀἡΙσοηίίαπα ἵπ οπιΠ]- 

Ριι5 ταίαπα Παβογί οπρίθης, ποΥαΠ1 ἆθ {απογα(ἶοπο Ι6σθῃ1 5:10. 

οχαπηρΙο εοηβγπιαν{ξ. (9) Μοτρο οπΊπι οοΓΥΘΡΙΙΗ5, 411Πα ]8Π1 

46 υἰία ἀαδρεγατοί, ΓτορηΙΠι Ἠϊογοπί, αἰγπη παία ΠΙαχΙπῃο, 

(αάῑαΙξ, οἱ (ππογῖ5 δις οπΓα{ΙοΠΕΠῃ Πία ἴοεσανΗ, αί ἀῑδετίο 

ΡΙαρίδοῖϊ οχδεοι{ίοποπα ηιαπάατοί. Έοαιε ΠΙογίπο, 5α666ς- 

80Η Ίπ Γθσηο Ροπηραπα [απθιί5, θἰοαέί {αςδογαί, Ροτορῖι. (4) 

6αάαγεν 6]15 ἵπ υχονίδ αρτο οοπάΙππα, Ἱπίτα Νογεια, αἱ 

νοσαπ{α, Ταπγ68, ΟΡΕΓΙΠΗ Πιο]θ δίπροπάας. Ἰηϊνοιβα {πα 

ορρἰάαπογαη {πτρα Γππας οομη](αία οδί αἆ οἵῦα Ίσσα, αὶ 

ἀπορηεῖς αὐ αρα ςίαἀῑς αΌοςί. (9) 5ορυ]έο Τρί πιασηΙβο» Π]ο- 

πυπηθηίαη. βἰγπσίαναο Ῥορυ]ς ογοχῖέ, Πογοίορδααθ Ο6θ]οπί 

Ἀοπογες ἀείποερς οχ]ροπάος ἀαογογίέ, ΟΡριις 14, πιοππογία» 

Οε]οπῖς οοηδεογαίαπῃ, ροδίπιοάο ΟατμαρἰηΙθηςθς, α ΠΠ Ῥε]]ο 

9Υγασδᾶ5 Ῥγεπθγοπί, ἀἰγισγιηί: ἔαγτας Υθγο Αδαΐμοσ]ες Ρο 

Ἱην]άίαπα ἀθηχο]]ίας οί. 8ος {αππεΠ πθ(αθ Ἠοδίί]ο Οαγ/]ια- 

Εἰπίθηδίαπα οὐί{πΠ1, ποσο πα]ίσηα Ασαἰλιοσ]ῖς ἱπργορίίας, 

ηθΠιθ οΗ]Π54παΙη αἰίογίας νῖς αἱ ολ] άῑίας σ]ογίαπι σ]οπίβ 

ἀαδίγιετε ρο(αῖ{. (6) αξία οηίπι Πἰδίογῖα» ἑαείϊβσα(ίο {[ΑΠΙΑΠΗ 

οἷπς δαγίαπΠ ἰθοίαπῃ οοηβεγγαγ]ί οἱ ἵῃ ΟΠΗΠΘΙΗ ἀείποερς α.ἴευ- 

η]ίαίοπα ργαἁἰσαΡῖέ. ΑἴπιαπΙη οδί οηἵπα ραΠί6Υ αὐ ία Ἱ- 

ΠηαΠ Ρογι[]α, 605, αι πΙαΠίο8ο αά 5οε]εγαί6 Ροίαδίαίεπι 

βοβοτυη{, υπρεγανὶ, Ρτοβος οοηίνα αἳ Ρεπε[ίοος αά ΙΠΙΠΙΟΤ: 

(α]οπα πδαιθ πηθπιοπίαπα οθ]εργαΓΙ.  Ἠοο επἰπι ρασίο 14 ρο- 

{αἱβείπλαπι οῬΙποδρίίας, αἱ ροδίογήτη πη]{Η1 αἆ Ώοπς ΠΙΘΓΕΠά ΠΠ} 

ἀ6 εοαϊθίαία Ἱήπιαπα οχοϊίοηίαν. (7) ἄεἰο ἆπηοΡ {απίΙΠι 

βορίοπι τοσηαγ]{, [ταίθτ Ύεγο 6]Ι5 Ἠίετο ἵη Γοσηο Ἠεγες α6 

ΘΙΙΟΟΘΔΒΟΥ 4ΠΠΟΒ πάθοῖη οἱ οοίο ΠΊοΠςΕς τ6βιΙ5 ΘΥΓΑΟΙΞΠΟ- 

ταπη ργποβΗ1έ. 

ΧΧΧΙΧ. ἵη να σἷα Ρο!γο ΑίΙεπίεηδος Ρο5ί γἱοίογίαπι αἆ 

ΡΙαίαας αεαιςίίαηχ Ἰ{ρεγος αχοίθδαπε οχ ΤΓΦΖεΠε αὐ Βα]ᾶ- 

πιίμο Αίοπας τούποιπέ, οἱ φία(ἶπι αἆ Ἱηδίαιταπάα απρῖς 

Ππωηῖα οΡ65 ορθιαδ(ιο οοπίσγαΠ{, ηεο πηίπης αἰία αἆ 46- 

(9) Αί Τιαοε- 

ποπ], απαπα παναδας οορίῖ5 πιασπαπι ἱρί β]οίαπα Α{116: 

ΕοηβΊοΏΘΠΙ 5ηϊ ποζθββατία ἀἱΙσοηίαι αοόαγαΠί, 

Πίθηςα5 ϱΟΠηραά55ο απἰπιαἀνογίθτοηέ, πο γήρας πἰπΙαπῃ 

ἁμσοφοστομί νου, ὤάἱΠοαβΙοποπι πα Γογαπα. 1Πμήρογο ϱ8- 

(ασηί. (9) Οοη/(οβπο ἱριίατ Ἱοραίὸς Αίῑιοπας παπί, αυῖ 

νοιῬίς ου οοηδἰ ή γα» 56 [ογδηί, ΠΙΦΠΙΡΗΡ ΗΥΡΕΙΗ ΠΟΠ 6558 

οἴηροπάαπη, Ρτορίογες σος Ίου γοἱῥρυβ]ίσα, γώεοΓΙΠΙ ἨΟῃ 

οχροαίαί.  Ναπι ϱἱ Χογχοδ ἀεπιο πηα]ορίρς εορίῖς ἱγναρίϊο» 
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λειπομένου τῆς προθυµίας. 

(191 -420.) 
Ν / 

ἕξειν ἑτοίμας πόλεις τετειχισµένας ἐκτὸς Πελοποννήσου, 
αχ. 

ἐξ ὧν ὁρμώμενον ῥᾳδίως καταπολεμήσειν τοὺς Ἕλλη- ' 
ο αι μμ 

νας' οὐ πειθοµένων δ’ αὐτῶν, οἳ πρέσθεις προιόντες 
υ] ” ρω ο» μά 

τοῖς οἰχοδομοῦσι προςέταττον ἀφίστασθαι τῶν ἔργων 
/ : ν] / ο Ν δω 5 - / 

τὴν ταχίστην. (4) Ἀπορουμένων δὲ τῶν Αθηναίων 
ν ν ο / 2 

ὅ,τι χρὴ πράττειν, Θεμιστοχλῆς, ἀποδοχῆς τότε παρ 
ο ἃ κ. ν. 

αὐτοῖς τυγχάνων τῆς µεγίστης, συνεθούλευεν ἔχειν 

ἡσυχίαν: ἐὰν γὰρ βιάζωνται, ῥαδίως τοὺς Λαχεδαιμο- 
3 .” / 

νίους μετὰ τῶν Πελοποννησίων στρατεύσαντας χωλύ- 
/ λ 

σειν αὐτοὺς τειχίζειν τὴν πόλιν. (6) Ἐν ἀποῤῥήτοις δὲ 

τη βουλΏ προεῖπεν ὥς αὐτὸς μὲν µετά τινων ἄλλων πο- 
νε Ἰ λ 3 ὃ / ὃ / ν 

ρεύσεται πρεσθευτὴς εἷς Λακεδαίμονα, διδάξων τοὺς 

Λακεδαιμονίους περὶ τοῦ τειχισμοῦ., τοῖς δὲ ἄρχουσι 
παρήγγειλεν, ὅταν ἐκ Λαχεδαίμονος ἔλθωσι πρέσθεις 
εἰς τὰς Ἀθήνας, παραχατέχειν αὐτούς , ἕως ἂν αὐτὸς ἐκ 
-ω / ο / ἴ τν / ολ εν 

τῆς Λαχεδαίμονος ἀνακάμψη, ἐν τοσούτῳ δὲ πανδημεὶ 

τειχίζειν τὴν πόλιν, καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ κρατήσειν 
ο /’ 

αὐτοὺς ἀπεφαίνετο τῆς προθέσεως. 
ον / δὲ τῶν Ἀθηναίων, οἳ μὲν περὶ τὸν θΘεμιστοχλέα πρέ- 

σθεις προήγαγον εἰς τὴν Σπάρτην. 

ΧΙ,. Οἱ δὲ Αθηναῖοι μετὰ μεγάλης σπουδΏς ὦχο- μή µ ἵ ς 58 
” / Μ ον 

δόµουν τὰ τείχη, οὔτ' οἰκίας οὔτε τάφου φειδόµενοι. 
ν. 6 / 5 ολ ο» Μ΄ ιο) Ξ - : λ ΐ 

Συνελαμβάνοντο δὲ τῶν ἔργων οἵ τε παῖδες καὶ αἵ γυ- 

Ὑπμαχκουσάντων 

κ. λ / ρω / } δω 3 λ 3 

ναῖχες χαὶ καθόλου πᾶς ξένος καὶ δοῦλος, οὐδενὸς ἄπο- 

(2) Παραδόξως δὲ τῶν ἔρ- 
3 / / Δ λὴ . /{ Δ λ ς ΄ 

γων ἀνυομένων διά τε τὰς πολυχειρίας χαὶ τὰς ἁπάν- 
/ ς λ ο 3 Δ [ο ΔΝ οο 

των προθυµίας, ὁ μὲν Θεμιστοχλῆς ἀναχκληθεὶς ὑπὸ τῶν 
-ω / / 

ἀρχόντων καὶ ἐπιτιμηθεὶς περὶ τῆς τειχοποιίας, ἠρνή- 
λ 3 η 

σατο τὴν οἰκοδομίαν χαὶ παρεχάλεσε τοὺς ἄρχοντας μὴ 
’ κ» / 3 Ι] ϱ) ζλλ / 6 

πιστεύειν χεναῖς φήμαις, ἀλλ ἀποστέλλειν πρέσθεις 
. 

ἀξιοπίστους εἷς τὰς Ἀθήνας' διὰ γὰρ τούτων εἴσεσθαι 
2 / / 5 πμὶ ο λ {9 Ν 

τἀληθές' καὶ τούτων ἐγγυητὴν ἑαυτὸν παρεδίδου χαὶ 
/ νὰ 

{8} Ἠεισθέντες δὲ 

οἳ Λακεδαιμόνιοι τοὺς μὲν περὶ τὸν Θεμιστοχλέα ἐφύ- 

ο ϱ / 
τοὺς μεθ) αυτου συμµπρεσθευτας. 

λ 

λαττον, εἷς δὲ τὰς Ἀθήνας ἀπέστειλαν τοὺς ἔπιφανε- 
/ Ατιος / 

στάτους χατασκεψοµένους περι ὧν ἣν χρεία πολυπρα- 
πώ τν - / τος - 

γμονῆσαι. Τοῦ δὲ χρόνου διεξελθόντος, οἳ μὲν Ἀθηναῖοι 
εν / Ν Δ 

τὸ τεῖχος ἔφθασαν ἐφ᾽ ἱκανὸν κατεσχευαχότες, τοὺς δὲ 
.» ή / ; ο ης 

τῶν Λακεδαιμονίων πρέσβεις ἐλθόντας εἲς τὰς Ἀθήνας, 
ο ο {9 

καὶ μετ ἀνχτάσεων χαὶ ἀπειλῶν ἐπιτιμῶντας, παρέδω- 
/ / ς/ -. 

καν εἷς φυλαχήν, φήσαντες τότε ἀφήσειν ὅταν χἀκεῖνοι 
/ / / 

τοὺς περὶ Θεμιστοχλέα πρέσβεις ἀπολύσωσι. ({4) Τού- 
-ω / { 

τῷ δὲ τῷ τρόπῳ καταστρατηγηθέντες οἵ Λάχωνες Ίναγ- 
ν : 3 : ου λ 3 / Ζ 6ε [ε/ 

χάσθησαν ἀπολῦσαι τοὺς Ἀθηναίων πρέσθεις, ἵνα 
.ω ’ 

τοὺς ἰδίους ἀπολάθωσιν. Ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς τοιούτῳ 
/ 

στρατηγήµατι τειχίσας τὴν πατρίδα συντόμως καὶ 
ο γ Ν ὃς / 

ἀχινδύνως, μεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχε παρὰ τοῖς πολί- 
σα Ελ) / / ς .. 

ταις. (5) Άμα δὲ τούτοις πραττοµένοις Ῥωμαῖοι 
ν Δ 

πρὸς Αἰχολανοὺς χαὶ 
/ 

ἐνεστήσαντο πόλεμον. 
λ ο» / 

χην συνάψαντες ἐνίκησαν, καὶ ποαλλοὺς τῶν πολεμίων 
ο. ο -” / Δ 

ἀνεῖλον" μετὰ δὲ ταῦτα τὸ  οΌσχλον ἐξεπολιόρκησαν καὶ 
εν . νά 

τὴν τῶν Λἰκολανῶν πόλιν ἐχειρώσαντο. 
τετ ο 92 ὃἩ ” . / δ 5 . / 7 / 

ΧΙΙ. Ἰοὓ δ᾽ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος, Ἀθή- 

λ κ ιά ο» ο. 

τοὺς τὸ Τ οὔσχλον χκατοικοῦντας 

Καὶ πρὸς μὲν Αἰκολανοὺς µά- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΓΤΙ ΤΙΡ. ΧΙ. 584 

πσιῃ [αοἷαέ, ἵη Ραγαίο ΠαβΙέαγαπ αγρος πηπηΙ τας οχίρα Ῥρ]ο- 
ΡΟΠΗΘΒΙΙΠΙ, ππάς ηί οχ ἄγεο Ώο]11 6 ΠΊροΠς, πηΐνογςος [η] 
Οτῶσος ἀθρο[ίαηί. Ο1Π1 Ὑθγο ποη αιιά(γοηϊατ ]οσα11, αγολῖ- 
ἰεείος οἱ {αῦγος ου Ππηρογίοςῖδ πιαπάαἲίς αἀθιπέ, π{ ο νο- 
5ΗΡΙο αἲ οροτε Πῃαπ5 οοπ(ηραη{. (4) ΓυβΙαπῖρας θυµο, 
απ]ά Ροἱἴςδιηχαπῃ [ασίο ορι5 οβςοί Ίππο ἵηπ τα, Αἰλιοπίοηςίηιις 
Τεπηϊφίος]ας, ἵπ 5ΠΊηΊα {ππῃ αριιᾷ 605 σγά({ῖα εί ἁιοἰογίαΐο, 
υ{ΗΠθη/{1ο ΤοΠῃ ἀἰςβ[ηλα]οη{, ουδέ: παπα οἱ γἱ εοπ{οπαΩί, 
ΤαεεάΦΠΠΟΠΙΟΡ, οππ1 Ῥθ]οροπηθδίογαπῃ ααχΠΙϊς οχροάίοηο 
ἵη 05 [αοία, πηπηΙοπθπι [ασ] ἱπηροά[ίατος. (5) Βουτοίο 
ἀπίεΠι δεπα(αῖ ἸπάΙσαγΙ, 5ο οππι φαἱρηςάαπη ας, απο 
5ἱΡί οο]]ερα» αἀ]πησοτεπί, αἲ Βραγίαπος Ἰοραίίοπθη 5ι15εθ- 
ΡίαΤΗΠΗ, Ιρίάπα ἆ6 Ἰχας πηπΙοηθ ἵρςος οὐ οσίτΙπῃ. Μαρϊ- 
βἰταίῖρις απίοπ Ἱη]αποίέ, 5ἱ Ἱεσαίὶ [ογίο Αίοπας Τιασσία-- 
πΊΟΠΘ 5αρεγνοπειπ{, Ἠ]ος αἆ τακϊέυπα ἠδιΙς 5ΙΠΠΙ 6 Τ,10ο- 
46πιοΠο α{ηεαΠί, ἰπίονεα νογο {οίῖας οἴνί(αιἶς νἰγίρας ορις 
υγρθςΠ{ οἱ ροιδε(παμίτ : οοΠΠθ 4θπιπι Πιοάο νο οο0ς 
ὀΟπηΡοί6ς {ογ6 ἀθπποηδίγαβραί. ΑάάποΙῖς ἵπ Ἠαπο 5οηίοηΓἶαΠη 
Αἰοπίοηςίρις, Τηδιηϊσίοσ]ες ομπι αἀ]πποίίς εἰρῖ Ιοραεῖς 

βραΤίαΠΙ ἴτο Ροτιοχ!{. 

Χ,. Ππίθνῖπα Ρορα]α5 ΑίΠοπϊοηςϊς πιασηα ςίιά1] οἱ Ιαβογῖς 

οοπί{επ/ίοπθ ορετῖς οχςίναο(ϊοπί Ιποιπηβῖί, πα]Π(ιιθ οράϊβοίο, 

π6 5ερι]οτο (μίάθπι, Ῥατεσης. Ὑομίοραπέ ἵη ρατίοπ οροτί 

Ῥ]ας ραοτί εἴπηα] οἱ πιι]ῖογος οπιηίφᾳτιο αάθο Ίοβρος οἱ 

56ΙΥΙ6, ποπηἶπα ραβεηία 5ρογατῖ 5ο δίμάϊο οἱ αἰαστίίαία, 

(2) ΟΠ Πάσα Ργορίας πιαΠ ΠΜ ἀἴποπα οροΓαΠΜΙππη οΟΓΙΠη- 

416 {ΕΥνοΥΘΠ1, ορι5 πά Ρτα ία ΟΠΙΠΙΗΠΗ οχβρθοίαΠΙΟΠΙΘΙΗ 

πηίγαΠῃ ἵπ ποάΠὸ οχονεγἰδδεί, ρτίποῖρος ΤαοράαπιοΠίοΓαΠα 

ἁοθΙέαπα αἆ 56 ΤΠοπηϊδίοσΙεπ1 οὗ απβῖς ππαπΠἴοπεΠα σγαγ]ίοτ 

ορ]αισαΠί. Αἱ Π]α ροιπεσαί οἱ πιαρςίταίας τοσαί, πο ΤΙΙΠΙΟ- 

τρις {θπηοιο φραιςῖς Πάοπι αἀμίροαηί, απῖπ ροβας βάεῖ 

Ῥνοβαί Ιεραίος πηϊίαπέ, Ῥογ αιος ἀ6 τοῖ νογίίαίο οργίογος 

Παπί: ἵπαιπο βη]ας το βάθπι 56 εοπηίεδᾳιθ 5105 οΏδίάος 

(ταα1ί. 

βαδαπο 510 ομδίοαάία οΏδογγναπί, οί Ππποχ οἰαίςδίπιος αχ 56 

(9) Ῥονειαςὶ μὶς Τιαοράαπιοπ!ί ΤΙαπιϊςίοσΙσῃα οο1]6- 

ντος Αίπεπας πηέσηί, αέ Ὕπα οχ το ἵρβογΙπῃ οβφοηΐ, οιι- 

ᾖος5θ ρειβοτη(εηίαν. Μεάϊοογὶ Ιπίθτίπι {6προτθ «εἸαρδο, 

Αλοπίθηςες α Παδίαπη πιωπία αἰΗέαάἴποπη οὐ πχοταπ{. Οααπι- 

ααθ Ίεσαίϊ ΒρατίαπογΙπι, Αίοπας Ἱηστορςί, (μτηι]οπίο 5ο 

σογοτοΠί, αἱ πηϊπαοίρας Α{Ιοπίομςος γετβῖς οπΙρατεηί, ο- 

5ίοάἵα) 605 (γαάιηί, Πο Ρηία5 Ἠβοαγος {ογο, {ΠαΠΛ ]οραί1 ΟΙΤΗ 

ΤΠεπηϊκίοσΙαο ἀῑπιϊφεί Γαδηῖηί, ἀεπιπ[απίος. (4) Πας Ἱίαπαο 

αγία Ἰασοπος ἀθ[ιςί Α{ιοπίθηςίπη γοδ{{1οης Ἰοσαίογαπι/]]- 

Ῥογίαίοπα 5ΙΙΟΓΙΠΙ τοάἴπιθτο οορηπΊυγ. ΕἘί Ίαυ ἱπιρογαίοτία 

ΤΙεπηϊδίοσ]ες αξἰπίῖα, πιωπίρς ρα(τίω οχρεᾶ[ίο {πίοφ 6 Τ6- 

(6) 
Ῥυπα. Ἰῶωο σοναπίαν, Ἠοπιαπί ὅτι αἳ Εάδοι]αηῖς Ῥε]- 

ΡαΓα{ἱ5, ΠιαρηαΤη 5ἱρί αραιά. οἶνος στα[ἶαπα οοποϊΠανί{. 

Ἰάπα Ἱπ[ογαπέ, οοπηπηίδδο(ι6 ργῶ]ίο γἰοίοτος ΡΙατίπιος Ἰο- 

αι οσάπϱί. Ῥο5ί Ταδου]τη οίίαπα οχρσπαηπ{ οί /ΕΙΟΓΙΠΙ 

Ἡ1ΡθΠ1 1η ροίοδίαίσοπι τοβῖςσιιη. 

ΧΙΙ. ΑΠΠΟ οχασίο, Αἰοπίς5 αἴολοτ οταί Αάπαπίας, 



10 

- σ 

μὴ 

] ο 

30 

9 ος 

40) 

μ 

60 

983 

νησι μὲν ἦν ἄρχων Ἀδείμαντος, ἐν Ῥώμῃ δὲ κατεστά- | 

θησαν ὕπατοι Μάρκος Φάέιος Σιλόανὸς καὶ Λεύχιος 

Οὐαλέριος Πόπλιος. Ἐπὶ δὲ τούτων Θεμιστοχλῆς διὰ 

τὴν στρατηγίαν χαὶ ἀγχίνοιαν ἀποδοχἢς ἔτυχεν οὐ µό- 
Δ να / 3 Δ λ λ -ω ώ στ1ε 

νον παρὰ τοις πολίταις, ἀλλὰ χαι παρὰ πᾶσι τοις Ελ- 

λησι. (9) Διὸ χαὶ ετεωριζόµενος ἐπὶ τῇ δόξη, πολὺ 
/ ζλλ ε « } - 5. / λ γ ς 

µείζοσιν ἄλλαις ἐπιθολαῖς ἐγρήσατο πρὸς αὔξησιν ἡγε- 
/ 3 / 5ο / ο Ν / 

µονίας ἄν ηκούσαις τῇ πατρίὸν. Τοῦ γὰρ καλουμένου 
/ .] 3 μ) / / 

Πειραιέως οὐχ. ὄντος λιμένος κατ ἐχείνους τοὺςγρόνους, 

3 το) / / ο 3 / -ω 

ἀλλ’ ἐπινείῳ γρωμένων τῶν Αθηναίων τῷ προςαγορευο- 
, - πω ο 3 / ἃ 

μένῳ Φαληρικῷ», μικρῷ παντελῶς ὄντι, ἐπενόησε τον 

Πειραιᾶ κατασχευάζειν λιμένα, μικρᾶς μὲν προςδεό- 

μ.ενον κατασχευῦς, δυνάµενον δὲ γενέσθαι χαάλλιστον 

καὶ µέγιστον λιμένα τῶν χατὰ τὴν “λλάδα. (8) 

Ηλ ὑ / ενομέ ἴς Ἀθηναί πισεν οὖν, τούτου προςγενοµένου τοῖς Ἀθηναίοις; 

μὴ / λ / μα. / ϱω λ / 

Συν ήσεσθαι τὴν πόλιν ἀντιποιήσασθαι τῆς κατὰ θάλατ- 

ταν ἡγεμονίας. Τριήρεις γὰρ τότε πλείστας ἐχέχτην- 
λ πλ ν όν ον ο. 5) / 

το, καὶ διὰ τὴν συνέχειαν τῶν ναυμαχιων εµπειρίαν 
ο /” / ο” ο - ΄, 

καὶ δόξαν μεγάλην τῶν ναυτιχῶν ἀγώνων περιεπεποίην- 
Δ πλ / λ Δ 1 ς / 

το. (4) Πρὸς δὲ τουτοις τοὺς μὲν {ωνας ὑπελάμόανε 

διὰ τὴν συγγένειαν ἰδίους ἕξειν, τοὺς δὲ ἄλλους τοὺς 

χατὰ τὴν Ἀσίαν “Ἰλληνας δὺ ἐκείνους ἐλευθερώσειν, 

ἀποκλινεῖν τε ταῖς εὐνοίαις πρὸς τοὺς Αθηναίους διὰ 

τὴν εὐεργεσίαν, τούς τε νησιώτας ἅπαντας χαταπεπλη- 
ΔΝ ο ο. / 

6 γµένους τὸ μέγεθος τῆς ναυτικῆς δυνάμεως ἑτοίμως 
/ λ ωά ο / Δ / Δ 

ταχθήσεσθαι μετὰ τῶν ὀυναμένων καὶ βλάπτειν χαὶ 
λος. Ν / / Φ / ς/ 

ὠφελεῖν τὰ μέγιστα" (6) τούς τε Λακχεδαιμονίους ἑώρα 

περὶ μὲν τὰς πεζικὰς δυνάμεις εὖ κατεσχευασµένους; 

πρὸς δὲ τοὺς ἐν ταῖς ναυσὶν ἀγῶνας ἀφυεστᾶτους. 

Τατ) οὖν διαλογισάμενος ἔκρινε φανερῶς μὲν τὴν 

Οπιολὴν μὴ λέγειν. ἀκοιθῶς γινώσχων τοὺς Λαχεδαι- ἐπιόολὴν μὴ λέγειν, ἀχριοῶς Υ οὓς Λαχεδα 
ο 

μονίους χωλύσοντας. 

ΧΙ. Ἐν ἐκκλησία 

ὅτι μεγάλων πραγμάτων καὶ συμφερόντων τῇ πόλει 

βούλεται γενέσθαι σύμθουλός τε καὶ εἰκηγητής, ταῦτα 
ος Ἡ -” Δ ’ / ο] 3 ’ ο Ἡ 

δὲ φανερῶς μὲν λέγειν μὴ συμφέρειν, δι ὀλίγων δὲ 

ἀνδρῶν ἐπιτελεῖν προσήχειν: διόπερ ἠξίου τὸν δἩμον 

δύο ἄνδρας προχειρισάµενον οἷς ἂν μάλιστα πιστεύση, 
Ξ ο / / 

τούτοις ἐπιτρέπειν περὶ τοῦ πράγματος. (9) Ηεισθέν- 
οω οω ς] ’ ./ 

τος δὲ τοῦ πλήθους, ὁ δημος εἴλετο δύο ἄνδρας, Ἆρι- 
λ / 

στείδην καὶ Ἐάνθιππον, οὐ µόνον κατ ἀρετὴν προχρὶ- 
ε / / 

νας αὐτούς, αλλὰ καὶ πρὸς τὸν Θεμιστοκλέα τούτους 
ο 

/ 
Ν λ 

ὁρῶν ἁμιλλωμένους περὶ δόξης καὶ πρωτείων, καὶ διὰ 

ο. Β / 3. Ν ο Ψ οὗ Φλ 

τοῦτο ἀλλοτρίως ἔχοντας προς αυτο". (8) Οὗτοι ὁξ 

9 29/ ο ὣ ση μι ) / ο Β 6 ο η 

χατ ἰδίων ἀχούσαντες τοῦ Θεμιστοχλεους την Επιῦοληνν 
αν / ο κ. ος λ / Ν / 

ἐδήλωσαν τῷ δήµῳ διότι καὶ μεγάλα καὶ συμφέροντα 
οω 

/ λ ς ο. 

τῷ πόλει καὶ δυνατὰ χαθέστηχε τὰ λεγόμενα ὑπο τοῦ 
πλ ο 9 

/ «{ 

Θεμιστοχλέους. (4) 'Τοῦ δὲ δήμου θαυμάσαντος ἅμα 
ή, Ν 

τὸν ἄνδρα καὶ ὑποπτεύσαντος μήποτε τυραννίδα τινὰ 

ο ΔΝ ο» -/ 

ι ν διαλεχθεὶς τοις πολίταις Φιλ 
οε 

χατασχευασόµενος ἑαυτῷ τηλικαύταις χαὶ τοιαύταις 

ἐπιόολαῖς ἐγχειρῃ. φανερῶς αὐτὺν ἐκέλευον ἀποφαίνε- 

σθαι τὰ δεδογµένα. Ὅ δὲ πάλιν ἔφησε μὴ συμφέρειν 

τῷ δήμῳ φανερῶς δηλοῦσθαι περὶ τῶν ἐπινοηθέντων. 

(0) ἨΠολλῷ δὲ μᾶλλον θαυμάσαντος τοῦ δήμου τὴν δει- 

ΑΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟ} ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1Λ. (56, 4.7.) 

Βοπι γοο οοηρ]ο5 Μ. Γαρίας Ὑϊρη]απας αἱ Ἡ,. Ὑαονίς 

ρυβ]ίας (Ροζέ νο Ῥορ[ίοοία ϐ). Ηου ἵεπιρονα επ »ῖο- 

οἱο5 οὐ ἱπιροτίπιη Ώθηο ρεδίαπα ἱηρομίίφα ἀθχίθιιαίεπι 1 

ΠΙαΧΙΠΙΟ Ἰοπογα οἱ αιό{ογ]ίαίο ποη αριᾶ οἶνας (απίπΠη , δε 

υΠἱγογδαπη. Ογωοίσπι, Ἠαρεραίαν, () Πας Ἱίαφμθ σ]οηᾶ 

οχοαέας αλῖ5 Ίοησο πηα]οήβας σαρΗ5, απ αἆ ΑΠΩΡΙΙβΕΛΙΙ- 

4σπι ραϊία ἱπιροπηι. οοπάποσγοπί, ἁπίππαπα ΠΠΤεπΙΗ. 

Όιπ οπίπι Ῥίτασις πα] {πο ρογία5 οοπηπιοάΠ(αἴθηι 

μαμεγοί, οἆ οπιροηἵ δα ἶ5, οἱ Ῥ]αἱοτίοο ΠΟΠΊΘΗ εγαί, 

ἁπουςίο αἀπιοάπα ραίο. Αἰλοπίοηρίρις ῬγάῬογεί; Το - 

σἰο]ο5 Ροτίππα οχ. Πο, απἱ πποἨ ππᾶσπο φάση θἰγασαγῶ 

αρραταία Ἰπάϊσονοί, 5ο ρπἱο]ο ης {άπηςπ Τοία ανασα 

οί απρ]ἰςοίπιας Γουθί, ο[[οθγο ΑΠΙΠΊΙΠΙ Ἱπά αχ. (9) Εο παΠ]- 

απο Αἰποηίοηςίρας αἀ]εοίο, οἶν[ίαίεπα πλανῖς Ιπιρθγίππα [αοἱο 

οἱρί γἱηαϊοαίπναπη δΡογαραί. Τεήγοπιες ομίπι ΎπαπαριαΠηιᾶς 

απο ροβδίἀσµαηί, οἱ αφθ]δαἶ5 Ῥο]ἱογπη πα να Μαη εχοτοῖία- 

ἠοπίδς ππασηαπη ἵη οοηαπαἰπί θα παιιἶοῖς. ρ]ογίαπα αθᾳαἱς]- 

γοταηῖ. (4) Ίοπο ῥγωίστεα οῦ ο]αδάεπ βεπονῖς πθρθςςίιι- 

4ἱποπι δἱνῖ αἀἀίσίος (οτ6, Ποταπι(σθ ορε τοἰαῖς εῖαπη ρου 

Λείαπι αιοοῖς Πδιίαίσπι τοδηἑαέανη ἱγῖς αίσπο Ἀου Ῥεπθβοο 

Πϊογαπα αμίπιος Αιοπίοησίριας Ρεγροίιο 56 4ογΙΠοΙΓΗΠΗ : 

αἆ Ἰανς ΙΠ5ΙΙάΠΟΒ, πηασπἰΜάἶηο παγα]ί5 Αἰλλοπίθηδίπα Ρ0- 

(θηί. ῬογοπΙδο8, Ἠαιιᾶ οὐποίαηίος άνα”5ΗγοΒ Ίμς, ααἴ 

ΡΙανήσιαπη οἱ ἁαπηπί οἱ αά1απηεη! α[ἴογνο ροβδεηί, ατρίγασα- 

ων. (6) Δά πας ροτβρ]εῖεραί, Τ,αοσάΦΠΙΟΗΙΟ6, θορ15 6αηθ 

(αγορας ἱηδίτιοϊςείπιο5, δᾶ παιί]σα Ύετο οαογ{απηῖΏηᾶ 

πηἰηίπιο αρίος 6556. Ομ 1ἱοεί ῥγαάερίες οχρεπά(φδοί, οορῖ- 

ἰΔία ἰαπιθη Φἴ]οπίίο ἴορτο ἀθετονῖέ, ΡτοῦἙ 6ΟΠΗΡΟΓΤΗΠΙ Γ8- 

Ῥοη5, Τιασράαπποπίος. ΠΙΙΙ ἨογΗΠΗ Ποιῖ ΡΡΞΙΓΟΡ. 

ΧΙΠΠ. Τη οοπνοπία ἰσίίιτ ραῦεο οἰνῖρας ἀοπυηί]αί, 56 

ππασπαγΠα οἱ γαίρα ΙΟ ΠιᾶΡηΟΡΕΤΟ αΗυπη τογαπ] οοηςι]. 

{οτοπα οἱ ααοίογεπα γομίτο : 864 ἀϊνι]σανί οα5 πον οχρεά(τε, 

σα απη οἶιι5 αἰί(πε θ)ηί σρηςι!5., αἱ ἃ ραιοἰβείπη]ς {αηίσΠι Ρευ- 

αἱ Ί]]ας οοηγεηίαί. Ώ305 Ισίμ Υἶτο ἃ Ρορι]ο ἀαρίσηατῖ, 

αἶρας πιαχίπηο Πάε5 Ἱαμθαίαγ, Ιἶδααθ (οἱ 11 οο ΩΙ 1 Πορο- 

ἁαπι Ροδύα]αί. (2) Λάάπείιᾶ ἵπ άπο δοπίοη Μαη πα] ζη- 

ἀϊπο, ἆπος Ρρορι]α5 οἱομίί, Απςίϊάσµι οἱ ΧαπιμΙΡΡΙΠΑ , 10) 

ἰαπίαα. αποά. ϱησα]αί υίῶ Ἱπίθρηίαίο 6856Η/, 5ο οἱΙαη1 

αιιοᾶ 4 ρ]ουία εἰ γίγια(ἶς ργωρίαη[ἷὰ. 6 Πα Τηοπηϊδίοσ]θ 661- 

(ατοπέ, θἱ αἱίοπος ργορίονεᾶ απίηιος αΏ {ρ8ο σοτοτοπί. (5) 

ΗΙ «απ Ργϊνα πι Τ]ιοπιήκίοσ]ίς. ταίοπος αιαἰγἰδδοηέ, αἆ 

ορ αίη ταα]οτυπί, 415 ἃ Π]ιοπηϊίοε]ο ασἰίαγεπίατ, ΏΟΠ 

(απίπα Ῥτα ο]αγα, 566 αἴῖαηι γοϊραβ]]ος Ροα1ᾶΠῃ π]ία οἱ 

οχροδία (αοἱΗΙη]α 6556. (4) Τυπα ἴπσρης ΥἱΠ αἀπιὶγαίο Ρορι- 

Ίυ1 εορίέ: 54 θίαΙπα 6Χ αάἀππίγαίίοπο θΗ5Ρἱοἱο οπή, ης {00- 

(ο πιασμ]ηϊς ἱησοηίοσί5 εαρΏκατιο [πι αγάαἶς., ἰγταπηϊεᾶπι 

αἰωῖ ἀοπιϊπαιάοΏθίη εοπαραεῖ. 1460, απἷά απΙπιο οοηβ ΠΜ 1Πὰ 

µαθοναί, ἵπ. ΠΙΘάΙΗΠΗ Ρνοίογγο {αρεμί. Αί 11ο ΠΟΠ 6550 0Χ 

το ροριί ποσο αλ ονι]ρανὶ οίαπα αἴπθ 6Μπη αξεδθγθραί. 

(6) 4ο παα]{ο υηαρῖς σιανἰἰαίοη υἰ] οἱ πιαρηαη]μηαἰόπη
 Ρ6” 



(137, 438.) 
/ Ν ’ ο θώΜί« 1. 3 3 3 

νότητα χαὶ μεγαλοφροσύνην τάνδρός, ἐχέλευον ἐν ἀπορ- 

ῥήτοις εἰπεῖν τῇ βουλῇ τὰ δεδογιμένα" κἂν αὕτη κρίνη 

τὰ δυνατὰ λέγειν καὶ συμφέροντα, τότε ὡς ἂν συµέου- 

λεύση πρὸς τὸ τέλος ἄξειν αὑτοῦ τὴν ἐπιθολήν. (9) 
/ ο -ω -ω / 1 ῳ / Δ 

6 Λιόπερ τῆς βουλΏς πυθοµένης τὰ χατὰ µέρος, χΧαὶ χρι- 

νάσης λέγειν αὐτὸν τὰ συμφέροντα τῇ πόλει καὶ δυνατά, 

τὸ λοιπὸν ἤδη συγχωρήσαντος τοῦ δήµου μετὰ τῆς 
κ. ’ 

βουλῆς, ἔλαθε τὴν ἐξουσίαν πράττειν ὅμτι βούλεται. 
σ ος 3 «» 5) λ / ΕΝ / / Δ 

Γκαστος ὃ᾽ ἐκ τῆς ἐχχλησίας ἐχωρίζετο θαυμάζων µεν 

10 τὴν ἀρετὴν τἀνδρός, µετέωρος δ᾽ ὢν καὶ χαραδ οχῶν τὸ 

τέλος τῆς ἐπιθολῆς. 

ΧΙΗΠ. Ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς λαθὼν τὴν ἐξουσίαν τοῦ 

πράττειν, καὶ πᾶσαν ὑπουργίαν ἔχων ἑτοίμην τοῖς 
ἐγγειρουμένοις, πἄλιν ἐπενόησε χαταστρατηγῆσαι τοὺς 

16 Λακεδαιμονίους. Ἴβδει γὰρ ἀχριθῶς ὅτι καθάπερ ἐπὶ 

τοῦ τῆς πόλεως τειχισμοῦ διεχώλυσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, 

τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῆς κατασχευῆς τοῦ λιμένος ἐγ- 
ν / ον / ο λ / Δ 3 6 ) / 

χειρήσουσι διακόπτειν τῶν Ἀθηναίων τὰς ἐπιθολᾶς. 
Ὕγες ον. .. ο ν λ Ν ος / 
(5) "Έδοξεν οὖν αὐτῷ πρὸς μὲν τοὺς Λακεδαιμονίους 

͵ 4 ϱ) ο Δ ω Ἀ/γ / μὲ 
3) πρέσθεις ἀποστεῖλαι τοὺς διδάξοντας συμφέρειν τοῖς 

- ο εεν ΝΔ / Μ νο 

κοινοῖς τῆς Ελλάδος πράγµασιν ἔχειν ἀξιόχρεων λι- 

μένα πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν ρω ἐσομένην στρατείαν. 

Διὰ δὲ τούτου τοῦ τρόπου Σπαρτιάτας ἀμθλυτέρους 

ποιῄσας πβὸς τὸ χωλύειν, αὐτὸς εἴγετο τῶν ἔργων' καὶ 

35 τῶν πάντων συμφιλοτιμουμένων, ταχέως συνέθη γενέ- 
-” ΔΝ ΄ 

σθαι χαὶ παραδόξως κατασκευασθῆναι τὸν λιμένα. (8) 

Ἔχπεισε δὲ τὸν ὃἥμον καθ) ἕκαστον ἐνιαυτὸν πρὸς ταῖς 

ὑπαρχούσαις ναυσὶν εἴχοσι τριήρεις προςκατασχευάζειν, 

καὶ τοὺς µετοίκους καὶ τοὺς τεχνίτας ἀτελεῖς ποιῆσαι;, 

80 ὅπως ὄχλος πολὺς πανταγόθεν εἰς τὴν πόλιν κατέλθῃ 

χαὶ πλείους τέχνας κατασχευάσωσιν εὐχερῶς'. ἄμφότε- 
ρα γὰρ ταῦτα Ἰρησιμώτατα πρὸς ναυτικῶν δυνάμεων 

κατασχευὰς ὑπάρχειν ἐχρινεν. ἵ μὲν οὖν αι 

περὶ ταῦτα ἠσχολοῦντο. 

0 ΧΙΙΥ. Λακεδαιμόνιοι δὲ Παυσανίαν τὸν ἐν Πλα- 

ταιαῖς στρατηγήσαντα χαταστήσαντες ναύαρχον, προς- 

έταξαν ἐλευθεροῦν τὰς Ἑλληνίδας πόλεις, ὅ ὅσαι βαρύα- 

σας ὁ Φυλακαῖς διέµενον ἔτι φρουρούμεναι, (α ) Οὗτος 

δὲ πεντήχοντα μὲν τριήρεις ἐκ Πελοποννήσου λαθών, 

40 τριάκοντα δὲ παρ᾽ Ἀθηναίων μοπαπεµψάμενος ὧν 

Ἀριστείδης ἡ ἡγεῖτο, προ μὲν εἰς τὴν Κύπρον ἔπλευσε 

χαὶ τῶν πόλεων τὰς ἔτι φρουρᾶς ἐχούσας Ἡερσικὰς 

ἠλευθέρωσε' (9) μετὰ δὲ ταῦτα πλεύσας ἐπὶ τὸν Ἑλ- 
Χήσποντον, Βυζάντιον μὲν ὑπὸ Περσῶν κρατούμενον 

40 ἐχειρώσατο, χαὶ τῶν Αν βαρό δάρων οὓς μὲν ἀνεῖ- 

λεν, οὓς δ᾽ ἐκθαλὼν ἠλευθέρωσε τὴν πόλιν, πολλοὺς δ) 
ἐν αὐτῃ Περσῶν ἀξιολόγους ζωγρήσας ἄνδρας παρέδω- 

χεν εἰς φνλ. ακὴν ΓΓογ γύλῳ τῷ Ἐρετριεῖ, τῷ μὲν λόγῳ 

πρὸς τιμωρίαν τηρήσοντι, τῷ δ᾽ ἔργῳ διασώσοντι πρὸς 

50 Ξέρξην,. Συνετέθειτο γὰρ δι ἀποῤῥήτων φιλίαν πρὸς 
τὸν βασιλέα, χαὶι τὸν θυ] γατέρα του Ξε ξου νο, 

ἔμελλεν, ἵνα προδῷ τοὺς Ἓλληνας. (4) Ην δ᾽ ὃ ταῦτα 

πραττόµενος Ἀρτάβαζος στρατηγός, καὶ γρημάτων 

πλῆθος ἐχορήγει λάθρα τῷ Παυσανία πρὸς τὸ διὰ τού - 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟΌὈΙΙ 115. ΧΙ. 388 

Ῥι]α5 αὐπίγαης, βοογοίο μ{ γονο]ατοί δοπα (η! αιᾶ απίπιο 
γοιβανοί, ]αβδ, Οι δἱ 15 ορηδί]α ο πα τοριαυ[1σρρ 
οοπΙΠΙοάο. ππ]]ασιια ἀἰ[]ου]ίαίο οοη]αΠοία 6596 Ἰπάἱσαγετ!, 
{πηχ ἀθιπαπη αἱ, απἱάᾳπἱά οοηςΕαίαπι γιάραίας, οχθοφιἱ 
οοπέθρΣυη [οτο.. (6) ΟΗΠ1 Ἱαπια 5οµαίας, 4ο βἱησι]ῖς 
οἀοσία5, εἰ [αοἰία ρυας ία οἱ απ ἵπ Βασ ταῥηρ]ος 
ο νκοσας ενᾶριυγα δ]πί, Ἰοπίπεπι ἀῑεοτο [ηάἱεβανοί, 
οοηδοπ[ῖεηίε {αμάσπη θἱ φοἶδοθηία Ρορι]ο, απἰάφα]ᾶ γεΙεί, 
η ο[οσίαπα ρεγάαοεπάί ροίθείας ΠΠΠῖ [αοία δέ. Ὀπιςᾳαῖς- 
σας εκ οοπ6ῖοῃε ἴ]α ἀῑδεράσῃς 5Ηππια γἱγαίσια μας γἱεὶ 
ἀθπηΙταΓΙοπ6 ΡγοδοφπθΡα (αγ, ΔΠΙΠΠΟΠΠΘ ΦΙΒΡΘΗςΟ, 6Φ10ΓΡΗΠὰ 
τα[Ίοηος ἰδίω ογαςιΓῶ ο58οη{, οχβροσίαΡαί. 

ΧΜΠΙ. Τμεπφίος]ες Ιαϊίατ, Πεοπίία. το Ροι5ε(πεπᾶα) 

Ἀοοθρία οπηηίαιια πηϊηϊςίθγίο οἱ δΙπλία αά ΤΘ Πθορςςηγίο 

Ἰηδίγασίτις, ἀθηιο ρος αδέαπα Γιασρᾶαπιοπ]ος (α]]ογο ἵης{ἴ(]{. 

Ῥτο οετίο οπίπῃ Ἰαβοβαί , τἱ ΠΙΙΤΟΓΙΠΙ ἱηδίαιγα({οηῖ οὐς[ίία- 

ταηί Τ,αοεάαπιοηῖϊ, δἱο αἆ Πππρεδ[επάπα Ρογίας οοηςίγς(1ο- 

ΠΕΠΙ ΟΙΠΠΘ 5ίμάαπη οο]]αίατος. (2) Ἱεραίος ἱσιίατ δρατίαπι 

πηΠ{οπάος 6556 εεηδιέ, αἱ απίνθις ἀγανοἷα" ΠΠ (αίοιη ο{- 

Παριίατο ἀοσραπί, αἱ αἆ Γαίαγας Ῥογδαταπα ΙποιΓδαίίοηθς 

Ρονία5 δαΐ οοπηπηοάια5 Παβααίαγ. Ἠαο ατί6 4Η ΥΘΙΕΠΙΘΗΦ 

Ρνομήροιιά{ επ ἴαπα ἵη Ταοράεθπιοπ]ῖς τοίιάἶδεοί, ορι5 5ἱ0- 

ηιθ ἁασσγοςΙέαγ. Τη αιιοᾶ απάπι αθοθηςἰς 9ΠΊῃ65 απ]πηϊς ἵη- 

οαπηβεεοΠέ, 6ΙΠΙ τες οχ[απη Παριϊέ, αἱ αχροᾶ[ίο ας ργαίογ 

οπηηίαΠ οΡΙΠΙΟΠΘΙΠ ροτία5 αὐδο]νοτείατ. (3) ΡογδιᾶξΙπα οί 

Ροριαίο, αἱ αἆ ρηίογοπι οἱαδδίς ΠΙΠΙΘΓΙΠΙ υἰρϊηά αοίαΠΠΙβ 

{ίτοπηες (αργίέατοπ{» (απα Ιπα]πος εἰ ορίίσθς ἱπιππαπ]ίαίο 

ἀοπατεπέ, ααάπη αἱ (αιρα ππάθαπααιο ἵη πτῃα6πη οοπῃποτεί, 

(απ αἱ πῃασηαιη αγΙΠΟΙΟΓΙΠΗ ΥαΓἱεἰαἴεΠΙ ΠΙΙΠΙΠΙΟ δἱΡί Πο- 

δοῇο οοπιρατανοηέ : αίπαπησιιο οπ]πι αἆ ροίεη/ῖαπα ἵπ πια 

απιρ[βοαπάαπη εἰ 5(αρ]μοηάαπα Ῥετα {1 Παάἱσαραί. Ἐί Αἴε- 

πίθηςες απἰάσπα Ἠ5ου τοριις οὐοαραίἵ εταηί. 

ΧΙΙΝΥ. Τιαυρθδπιοπϊ Ὑογο Ῥαμβαπίαπι, 4ο ΙπΙρεΓαίογο 

αἆ Ῥιαΐαας ἀερασηαίαπα ογαί, οἰαθεῖς ργα[εοίηπι οοηςίῖ- 

(πσηί, ααπ](πθ ατῶσαᾶς 111965, Βατρανοίς αἆμιο ργαβίά1ἶΒ 

(9) Ηϊο εισο ααἰπαπαρὶηία {Πῖτο- 

αἱ (ησιηία, απ.» Αγς(Ι4ἱ5 ἵπῃ- 

οοοαραίας, Πρεγατο ]αρθηί. 

πιρα5 ο ΡεΙοΡροπΠεΒο ἀπσίίς, 

Ρεγῖο τοσοραπέαγ, οχ Αἰιοπιεηςίπι οἰγ[ίαίε αά]αποῖβ, ΡΓΙπΙΟ 

ἵπ ΟΥΡΤΙΠΙ παν]σαί, Πρίαπε πτρες, απ α Ῥεγεῖοῖ αἆμιο 

Ριδά:ϊς {οποροπίας, δεγν1α{θ οχἰπηί. (3) Ἰπάε αἲ Ἠε[- 

Ἱοδροπίνπα τοβοείεης, ΒΥ2ΠΠπΠ1 Β6ΓΡ8ΓΙΠΙ 11βο ΡΓΘΡΣΙΙΠΙ 

σαρί:, Ῥανρατΐδαας Ρατ οὔρςῖς, Ῥαγΐπι οχίυγραΙς, υγ ρί 

Ινοαίοια το, πιπ]ίοδααε πιασηϊ ποπηϊηϊ5 Ῥογφας ΠΡί 

οαρίος 6οηργ]ο Ετείγιθηςί 1 ευκίο Κατι ἰναάΙέ, ααῖ, αἱ ρα) 

96 {ογοαί, ἴ]ος αἆ 5αρρΙσίαπα 5εγνᾶτεί, 5εἆ Υ6ᾶβ56 Χογχί 

τας ίποπάος ομταγθί. Οσομ]ή5 οπίηα Ραοῖῖς απλϊο[απα ου Πα 

τοσρ οοπ/ταχοναί, οἱ αίαγαπα ενα! αἱ βΠαπα τορῖ ΙΧΟΓΕΠΙ 

πά Ῥιοάσπάσπα ἱρδί ονοῖαπα, αοοἱρογδξ. (4) Ηωο οπημία 

ἱπίορηιπ{ἶο οἱ Ιπίετργοίο Περαπί ΑτίαΡαζοΟ, εορίαγΙπΙ Χευχ!ς 

ῥτω[οσίο : αἱ εἶαπι Ραιαμία πιαβησπα ρεουηία” γἴπη 5] 
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των φθείρειν τοὺς εὐθέτους τῶν Ελλήνων. ᾿Ιγένετο δὲ 

καταφαγής, καὶ τιμωρίας ἔτυχε τοιῶδέ τινι τρόπῳ. 
(6) ᾖηλώσαντος αὐτοῦ τὴν Περσικὴν τρυφήν καὶ τυ- 

ραννικῶς προσφεροµένου τοῖς ὑποτεταγμένοις, χαλε- 

μάλιστα δὲ οἳ τεταγµένοι τῶν πῶς ἔφερον ἅπαντες, | 
(6). Διόπερ τῶν κατὰ Ἑλλήνων ἐπί τινος ἡγεμονίας. 

τὴν στρατιὰν καὶ κατὰ ἔθνη χαὶ χατὰ πόλεις ἀλλήλοις 

ὁμιλούντων, καὶ τοῦ Παυσανίου τῆς βαρύτητος χατα- 

λαλούντων, Πελοποννήσιοι μὲν χαταλιπόντες αὐτὸν εἰς 

Πελοπόννησον κατέπλευσαν, χαὶ πρέσθεις ἀποστείλαν- 

τες χατηγόρουν τοῦ Παυσανίου, Ἀριστείδης δὲ ὁ Ἀθη- 
ναῖος τῷ καιρῷ χρώμενος ἐρφρόνως ἐν ταῖς κοινολο- 

γίαις ἀνελάμβανε τὰς πόλεις χαὶ διὰ τῆς ὁμιλίας προς- 

αγόμενος ἰδίας ἐποίησε τοῖς Ἀθηναίοις: ἔτι δὲ μᾶλλον 

συγήργησε καὶ τὸ αὐτόματον τοῖς Ἀθηναίοις διὰ ταύτας 

τὰς αἰτίας. 

ΧΙΙΥ. Παυσανίας ἦν συντεθειµένος ὥςτε τοὺς τὰς 

ἐπιστολὰς παρ αὐτοῦ κοµίζοντας πρὸς τὸν βασιλέα μὴ 

ἀναχάμπτειν μηδὲ γίνεσθαι μηνυτὰς τῶν ἀποῤῥήτων: 

δ Ἂν αἰτίαν ἀναιρουμένων αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἀπολαμβα- 

νόντων τὰς ἐπιστολὰς συνέθαινε µ.ηδένα διασώζεσθαι. 

(ϐ) Ἂ δὴ συλλογισάμενός τις τῶν βιόλιαφόρων ἀνέῳξε 

τὰς ἐπιστολάς: καὶ γνοὺς ἀληθὲς ὃν τὸ περὶ τὴν ἀναί- 

ρεσιν τῶν χκοµιζόντων τὰ γράμματα, ἀνέδωχε τοῖς 

ἐφόροις τὰς ἐπιστολάς. (3) '᾿Γούτων δὲ ἀπιστούντων 

διὰ τὸ ἀνεωγμένας αὐτοῖς τὰς ἐπιστολὰς ἀναδεδόσθαι, 

καὶ πίστιν ἑτέραν βεθαιοτέραν ἐπιζητούντων, ἐπηγ- 
(4 Ἠορευ- 

θεὶς οὖν ἐπὶ Ταίναρον καὶ χαθεζόµενος ἐπὶ τῷ τοῦ Πο- 

γείλατο παραδώσειν αὐτὸν ὅμολογοῦντα. 

ο. ... οω λ λ 

σειδῶνος ἱερῷ, διπλΏν σκηνὴν περιεθάλετο' καὶ τοὺς 
ο 3 ο / 

μὲν ἐφόρους καὶ τῶν ἄλλων Σπαρτιατῶν τινας χατέ- 

χρυψε, τοῦ δὲ Παυσανίου παραγενοµένου πρὸς αὐτὸν 

καὶ πυνθανοµένου τὴν αἰτίαν τῆς ἵκετείας, ἐμέμψατο 
ο σε / 3 .! 3 Γι ο μχ, λ . 3 αὐτῷ καθόσον εἰς τὴν ἐπιστολὴν ἐνέγραψε τὸν κατ᾽ αυ- 
υα / ο ΑΔ / / 

τοῦ θάνατον. (6) Το δὲ Παυσανίου φήσαντος µετα-- 

μελεῖσθαι καὶ συγγνώµην αἰτουμένου τοῖς ἀγνοηθεῖσιν, 
λ οἱ / / / λ λ / ἔτι δὲ δεηθέντος ὅπως συγκρύψη, καὶ δωρεὰς µεγάλας 
ς / 3 Ν Δ / ς ο) λ ὑπισχνουμένου., αὐτοὶ μὲν διελύθησαν, οἵ δ᾽ ἔφοροι χαὶ 
ς νο τες ος ϱς θό ολ θὰ ο ης οἳ μετ᾽ αὐτῶν ἀχριθῶς µαθόντες τἀληθὲς τότε μὲν ἧσυ- 

γίαν εἶχον, ὕστερον δὲ τῶν Λακεδαιμονίων τοῖς ἐφόροις 
- , 

συλλαμθανόντων, προπισθόµενος ἔφθασε καὶ προσέφυ- 

(6) 
3 / οἱ ο Φ / 3 τρ ο ο 
Ἀπορουμένων οξἑε των Λακεδαιμονίων ει τιμωρησον ται 

« Ν πα -- / 
γεν εἰς τὸ ἵερον τὸ τῖς ΑἈθηνᾶς τῆς Χαλκιρίχου. 

/ η ο / τὸν ἴχέτην, λέγεται τὴν µ.ητέρα τοῦ Παυσανίου χαταν- 
/ 5 κα ου Ν 3) Ν μι μι ο οτε. οκ, τήσασαν εἰς τὸ ἱερὸν ἄλλο μὲν μ.ηδὲν μήτ᾽ εἰπεῖν μήτε 
οω ω λ λ 

πρᾶξαί τι, πλίνθον δὲ βαστάσασαν ἄναθειναι χατὰ τὴν 
3 νς λ . Ν ο» 1 Ε) ολ θει 5 

εἰς τὸ ἱερὸν εἴςοδον, καὶ τοῦτο πράζασαν ἐπανελθειν εἰς 
΄ / σω ο 

τὴν ἰδίαν οἰχίαν. ({τ) Τοὺς δὲ Λακεδαιμονίους τη τῆς 
/ οω Ν 

μητρὸς χρίσει συναχολουθήσαντας ἐνοικοδομῆσαι την 
/ ο. (ο λ εἴςολον, καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ συναναγκάσαι τὸν Παυ- 

- 

ο Ν η 5 ο 
σανίαν λιμῷ κατααπρέψαι τὸν βίον. Τὸ μὲν οὖν σῶμα 

ρω / - { τοῦ τελευτήσαντος συνεχωρήθη τοῖς προςήχουσι χατα-- 
η ο οω ο / 

χῶσαι, τὸ δὲ δαιµόνιον τῆς τῶν ἵκετῶν σωτηρίας κα-- 
ταλυθείσης ἐπεσήμηνε. (8) Τῶν γὰρ Λακεδαιμονίων 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΛ. (1203, 439.) 

πηἰηϊςίταραί, οπ]15 Ιαγρίοπο σος ο Ίου 1άοηοος 60: - 

ΓΙΠΊΡΟΥΕΓ. Ποίδοίαη νουο. 66θ]Η5 αιιόίοΓααο δρρ]Ιόίο α[ῇο- 

οία5 1ου ϱΗέ πιοο.. (5) Ἱωαχα ἀο]οσίαραίαν Ῥογείοο, οἱ {γ- 

υἀπηΙζαπη οἵσα Πά6ἱί 818 60ΠΙΠΙΙΒΡΟΒ. Πηβο]οπίίαπη οχεγοθβαί. 

14 «ρτο (π]ογαπί οΠΊΠΟς, Ἱπρε]παϊς γετο ΙΙ, απος πιαρῖδίτα- 

ἴᾳ5 αου]ας ΠΠΙΠοΥΟ ἀγασοῖα ἀϊδηαία [αοταί. (6) Ῥτορίοτοα 

αάΏ πα Πίος Ρο 5ιιᾶς απο σοηίθς αίαιο 41Ἠ65 ἵπ εο]]ο- 

απ οἱ οοπργοβδίρ5 46 Πἱ5 Ιηίου 56 οοη{οιτοηί, ας 4ᾳ Ῥαιι- 

εαπίς» [αδίι οἱ Ιπρογμαηίαίο οοππογογοηίαή, Ῥειοροπποβ, 

γο]ἱσίο Ἠοπηίηθ., ἵπ ραΐγίαπι τογοαπίαη, εἰ πηὶδεῖς βρατίαπα 

Ἱεραίῖ5δ οαπι αοθαδαη{. Απδάσο5 γετο Αιοπίοηθίς, Ῥγαάσθη- 

{ου αίεῃς οοξαδίοπο, ἵπ οοπγοη{1ρς οί ἀῑδδογίαΙοπίρας ρι]- 

ΡΙΙοἱ5 οἰν]ίαίες οτίρεραί, οἱ δογπιοηί5 οοπαΠαίο ἀσπιπ]όσης, 

τ{ Αἰμοπίοηρίαπη οΠοπίο]α» 5ο δα μπ]{ογοηί, ο[Ποιοραί. Δά 

αποά πια]α5 οίίαπι Γογ μίας 115 σαξ5 πΙοπΙΘΠ{ΠΠη αἀ]θοί. 

Βος νοτο Ιία 5ο μαβοί. 

ΧΙΥ. Ῥαμδαπίῶ οµΠ1 Ῥθγβα ία 6ΟΠΥΟΠΕΤΑΕ, αἱ απἱσαπαιο 

αά ευΠὰ Πίεγας ρογία]ἱςδεί, Ποπ τοτε, πο ΙπάΙ6ΙΟ ΓρΕΟΓΙΙΠΗ 

ἄΤοΑΠΧ. ραΐεβογοηί. Ὅπάα ογοπΙέ πί οπιπίρας, απϊ Ποια 

το ἁιάσταπ{, αὐ 115, ααϊ αεοεροταπέ, ἴπίογ[ασι5, ΠθΠῃο 5α]- 

γις τοηοατεί, (2) 9ο απὶς οχ ἰαρε]αγῖς δα ροάσταίυς []- 

ίογαξ αρον]{, αἱ 4ο δα5Ρροεία {αρο]ιαπογάπι οα46 ]απα οργ{]ου' 

(3) ΠΙ απάτη ΠάεΠα οἨ 

γοδἰσηα{Ιοηαπι ορἰσίο]α πον αἀμίρογοπίέ, ΠΠΒΙοΤΘΠΊ4Ι16 γοἱ 

πάς [αοίας, ᾿ερμογίς Πίονας ναά1{. 

εαγ πάἴποπα. ροδίμ]ατοπέ, 5υο Ποπηῖπεπι {ος Ηπιοπίο οοηγ]- 

οίπΏα 96 ἆατο γε]]α οοηβτηιαί. (4) Αᾶ ΤαπαγΙπη ἰριίατ 

Ρτοίοσίας, Νερίιπί ἵῃ ἰοπιρίο 5αΡρ]εχ ἐοπβεά{έ, εί 'σοπηῖπο 

5ο 1Ρί {αροΓπασι]ο οἰγοιπιδερςί{, Ἱία αἱ ορ]ιογος οἱ ποΠΠΙΙ]Ο8 

ΒΡαΤίΑΠΟΓΙΠΗ α1ἱο ΡοΠθ5 5ο οσου]{αγαί. Ἐκοιντίί ο0 Ῥαιβᾶ- 

μίας, 6ί, αι δαρρΙϊεα(Ιοπί5 οαπδα δέ, Ῥογοοηίαίατ. 16 

αἴπιοη Ἠου Ἰπίοπαϊ{, ααοᾶ πιογίσπ ἱρί ΠέθγατΠ] βἰσηϊί- 

οαίίοπαο ἀσθηπατί. (5) Δλά αποά Ραμδαπίας : Ι4Π1 56 [αοίἱ 

Ρωπίίονα, γοπίαπι(θ ἀθ]ίοῖ οἱαγ6, οΏδδοτατρ οΗαπι, αἱ ο 

οσομ]ία 6586 ραβαίανς απηρ]5οἰπηῖς ΙΠ5Ιρ6ί πλιπδιρα5 56 

Ῥοποβοίαπι που ορπιρδηδαίαγαπα. ρο]Πεθίαν. Εξ α άσμα 

Πα ἀἰδοσᾶάωπί. Δί ορ]ονῖ Ἠδαπα αά]απο, γεπίαίο Πσαίάα 

οοσηϊία, {σπα απίᾶσπα ἀἱςεΙππα]απί παπα πογοηί. Ῥαι]ίο 

απίθιη Ροδία 1η Τιασδδαρπηοπ]ϊ 5αᾶ5 οΗΠ1 αποἰογίαίθ 6ΡΙιΟΓΟ- 

ΥΙΠ γγος εοπαηκἰςδεηί, ΡΓᾶΦΘΠΙΙ6Η5 ππα]απα Ῥαμδαπίας 

(αρα ἵπ {θιρίαπι ΝΠΙπεινα, απάτη Οµαἱοίὤεοῃ ποππαπέ, 

Ί]ος Ρινον{. (6) Ηαριαπρις ἱπάο Βρατίαπίς, απ αἆ 

αρριίο μπα {ταλοπᾶας εἰς δΗΡΡΙΕεΣ, ΠΙΔίΤΕΠΙ (οναπί Ῥαιξα- 

Πίος, ΡΓοσνθαδηπα αά {οπηρία τα, ΙΙΙ α]ας οσἱ55ο γε] ἀῑχίδδε, 

παπα φποά Ἰαΐεγονη Πας (ΓαΠ8ΡΟΓΙΚ ΜΑ 1η. 1ρρῖς {απηρ]! {[0- 

πας ἀεροσπογίέ, αἱ Ίου ρογασίο 4οπηΠ] 56 τοορρίσςε. (7) 

Οτο πια(νῖς ἠπάϊοία πι 5εοιίος Ιαοράα)ΠΙΟΠΙΟ5, οδίπα {εη]- 

ΡΙἱ ομβίταχίςδο, τί Ίου πποάο Ρ6ς Ιπεβίαη πιοπίοπάϊ ηθθθς- 

οἰίας Ῥαιιδαπία, α[ογτοίατ. Οαάαγετ απἰάεπα αά 5ερι]έΙγαΠη 

Ρνορίπαιιἶς Επῑέ οοποθδδΗΠ : ἃἱ ΠΠΠΊΘΗ 0. ΥΙο]αίαπη βιρρ]ί- 

Γουηα ἑαίαπάογιτη τομἱρίοπεια ππαπἰ(οςίίς ἱπα[εῖῖς ΙΤαΠ] 50401 
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περί τινων ἄλλων ἐν Δελφοῖς χρηστηριαζοµένων, ὁ θεὺς 

ἔδωχε γρησμὸν κελεύων ἁποκηνασπῆσαι τη θεῷ τὸν 

ἱκέτην. (9) Διόπερ οἱ ἁπαρατας τὴν μαντείαν ἀδύ- 
νατον νομίζοντες εἶναι, ἠπόρουν ἐφ᾽ ἱκανὸν χρόνον, οὐ 

6 δυνάµενοι ποιῆσαι τὸ προςταττόμενον ὑπὸ τοῦ θεοῦ" 
ὅμως δ᾽ ἐκ τῶν ἐνδεγομένων βουλευσάµενοι κατεσχεύα- 
σαν εἰκόνας δύο τοῦ Παυσανίου γαλκᾶς, χαὶ ἀνέθηκαν 
εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἀθηνᾶς. 

ΧΙΙΥΙ. ἨἩμεῖς δὲ παρ᾽ ὅλην τὴν ἱστορίαν εἰωθότες 

1ο τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν διὰ τῶν ἐπιλεγομένων ἐποαίνων 

αὔξειν τὴν δόξαν, τοῖς δὲ φαύλοις ἐπὶ τῆς τελευση σι: ἐπι- 

φθέγγεσθαι τὰς ἁρμοζούσας βλοσφηµίας, οὐκ ἐάσομεν 

τὴν Παυσανίου καχίαν χαὶ προδοσίαν ἀκατηγόρητον. 
(5) Τίς γὰρ οὐκ ἂν θαυμάσειε τούτου τὴν ἄνοιαν, ὃς 

ιό εὐεργέτης γενόμενος τῆς Ἑλλάδος καὶ νικήσας τὴν ἐν 
Πλαταιαῖς µάχην καὶ πολλὰς ἄλλας ἐπαινουμένας πρᾶ- 

ξεις ἐπιτελεσάμενος. οὐγ ὅπως τὸ παβὸν ἀξίωμα διε- 

..- εν, ἀλλ «ποπ τας τῶν ο τὸν πλοῦτον καὶ 

τὴν τρυφὴν προ χουσαν ε ... 
90 τήσχυνεν; (3) Επαρθεὶς γὰρ ταῖς εὐτυχίαις τὴν μὲν 

Λακωνιχὴν ἀγωγὴν ἐστύγησε, τὴν δὲ τῶν Περσῶν ἄκο- 

λασίαν καὶ τρυφὴν ἐμιμήσατο, ὃν ἥχιστα ἐχρῆν ζηλῶ- 

σαι τὰ τῶν βαρθάρων ἐπιτηδεύματα": οὐ γὰρ ἑτέρων 

πεπυσμένης, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἔριῳ πεῖραν εἰληφὼς ἐγίνωσκε 

90 πόσῳ τῆς τῶν Περσῶν τρυφῆς ἡ τριος δίαιτα πρὸς 

ἀρετὴν διέφερε. (4) Ἁλλὰ Ὑὰρ οὗτος μὲν διὰ τὴν 
ἰδίαν καχίαν οὐ µόνον τῆς ἀξίας ἔτυχε τιμωρίας, ἀλλὰ 

καὶ τοῖς πολίταις αἴτιος κατέστη τοῦ τὴν κατὰ θάλατ- 

ταν ἡγεμονίαν ἀποβαλεῖν. ᾿Εκ παραθέσεως γὰρ. Ἡ 

Συ Ἀριστείδου στρατηγία παρὰ τοῖς συµµάχοις θεωρου- 

µένη καὶ διὰ τὴν εἰς τοὺς ὑποτεταγμένους ὁμιλίαν καὶ 

ἅπασαν τὸν προὺπάρχουσαν εὐδοξίαν χα” 

[4 λ .ω ο» 3 
τὰς ἀρετὰς ἐποίησε πάντας ὥςπερ ἀπὸ μιᾶς ὁρμἢς ἄπο- 

/ λ λ ” μ 3 

χλῖναι πρὸς τοὺς Αθηναίους. (6) Διὸ καὶ τοῖς μεν ἐκ 
-ω η) / ο / 3 / ν 

τῆς Σπάρτης πεμποµένοις ἡγεμόσιν οὐχέτι προςεῖχον, 
3 Λ / / ε 

3ὔ Ἀριστείδην δὲ θαυμάζοντες χαὶ πάντα προθύµως ὑπα- 

κούοντες ἐποίησαν γωρὶς κινδύνου παραλαθεῖν τὸν κα- 

τὰ θάλατταν ἀργ ἦν. 
/ / 

ΧΙΥΠ. Εὐθὺς οὖν ὁ μὲν Ἀριστείδης συνεβούλευε 
.. ΣΤ ωπ 

τοῖς συμμάχοις ἅπασι χκοινὴν ἄγουσι σύνοδον ἀποδεῖζαι 
ο» Ξ - χε / 1 

10 τὴν Δπλον χοινὸν ταμιεῖον, καὶ τὰ χρήματα πᾶντα τὰ 

συναγόµενα εἰς ταύτην χατατίθεσθαι; πρὸς δὲ τὸν ἀπὸ 

τῶν Περσῶν ὑποπτευόμενον πόλεμον τάξαι Φόρον ταῖς 
ο ο ΨΚ λ .ω 

πόλεσι πάσαις κατὰ δύναμιν, ὥστε γίνεσθαι τὸ πᾶν 
Δ ο ω 

ἄθροισμα ταλάντων πεντακοσίων καὶ ἑξήχοντα. (2) 
-. αἱ 3 τω 

«6 Γαγθεὶς δὲ ἐπὶ τὴν διάταξιν τῶν φόρων, οὕτως ἀχριβῶς 
ς / / ᾿ 

καὶ δικαίως τὸν διαμερισμὸν ἐποίησεν, ὥστε πάσας τὰς 
“ο -- ” -” 23 / 

πόλεις εὐδοκῆσαι. Διὸ καὶ δοκῶν ἓν τι τῶν ἀδυνάτων 
/ / σου. / -/- 

ἔργων συντετελεκέναι, μεγίστην ἐπὶ δικαιοσύνη δόζαν 
ο δνὶ ο. μυ / ον / 

ἐκτήσατο χαὶ διὰ τὴν ὑπερθολὴν τῆς δικαιοσύνης δί- 
« ᾿ 

60 Χαιος ἐπωνομάσβη. (8) Ὕφ ἕνα δὲ καὶ τὸν αὐτὸν χαι- 

ρὸν ἡ μὲν τοῦ Παυσανίου καχία τῆς κατὰ φαν, 
. 

Δ ) δου δὲ κατὰ ἡγεμονίας ἑστέρησε ετοὺς πολίτας, Ἄριστε 
/ 

πᾶν ἀρετὴ τὰς Αθήνας τὴν οὐκ οὖσαν στρατηγίαν 

ΤΙΟΡΟΡΌΕ. 1. 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟΌὈΙΙ 18. χι, 3885 

(8) Οπαπῃ οπίπη Αραγίαμί αἆ οπροεοπᾶ πι Ῥε]- 
Ρμῖς οναζυ]ήπα πηφίδδοηί, ἃ- 460 ΓΟΡΡΟΙΚΙΙΠΙ αοζθρογαπέΕ, 
τοδΗΠοΠά ΠΗ1 ϱ556 ἀοσο δαρρ]ίόσπη, (9) Οιιοά ονασιη]ί {15- 
5ΗΠ1 άΠΗΠῃ ΠΠ] 56 ρασίο οχδοαι] ροβ5α αι ρ(γανθη ία, απῃ- 
Ρίρυ]5 ἀα πποηίίθης, Ὕά Ρροἱἱςείπ πα [αςίο ορς5 οςδοί, 
Ιπίου 

ἀσσ]αγανί!, 

56 ἀἰδᾳιἰγοραηί. ΟοπςΙΠο ἵάπισῃ, σπαἱθοπησαςο (απο 
5αοσπγηΙΕ, Ἰηγεηίο, ἆπαδ οχ νο δίαΐυας Ραμδαπίω οχδίγασίας 
ἵπ (οπηρ]ο Ἠποννα ἀοδίσαγυη{. 

ΧΙΥΙ. Νο8 γονο, απἱρας ρ6υ ΠΙγΓδΙη Πἱθτοιῖ ἀσοπ- 
6ΙΠ1 Τη Π]ογθ ροβί(απη οςί, γίγογη ῥγορίίαίο οκ σθ]]οΠ ΕΙ 1Πα 
βιουῖαπα Ἰααά[ρας. ἰπίογίοχίῖς οκίο]]ενο, οἱ ἱπιριουίς οἴτοα 
για οχ[ίαπη Ἱαδίας ΥΠαρογαίίοπας ἀςσἴπεγο, δίοδίαπάσηι 
ῬαυδαπΙῶ πα Πἶαπη οἱ ρτοάἴΠοηδηα οἵίτα ασζιδαξἴοποπα αὐῖγο 
ηΟΝ ΦΙΠ6ΠΙ5. (2) Ου]ς οηίπ γοφαπίαπα Ἱη]ας Υἱτὶ πο ἆθ- 
πα γδίαν, φαἱ, 4111 ρή σπα αἲ Ῥ]αΐωας γἱείου πηπ]ἴδαπο α]8 
Ιαιάαρ]Π {ον ϱος115 εἶαγας ορίίπια ἆθ αγασία πιογῖίις ο5ροί, 
ΠΟΠ Πιοᾶο ραπ αιιοζοηία 5 οἱ σ]οτία". ἀοσας ϱΟΠβΘΓΥάΤο 
ποἩ θἰπάΙί, 5οᾷ ορες ἀθ[είαδήτιο ΒογδαγΠι {40 4ΠΠοΥο 
οοΠηρΙεχ5 οΠΙΠΕΠΗ ρτἱςίίηος υἱγεα {15 Ιαμάίκαο στα ατα 56- 
Ιεναίο οομίαπήπαν (3) Βοομηαϊς φαἱρρο τοὺς οἰαίας, 
Πασοπίουπη, γἰγοπάϊ Πποτοία. {αφ[άἶσοδα αγογδαίας, Ἱαχπα οἱ 
πηο]ΙΠεπα ῬαγεαγΙ Πα αἆ Ἱπηαπάπηα 9ἱρί ρποροδι(ξ : 4πσπι 
{απιεη Ρα ΡΑΤΟΡΙΠΗ ίηάΐα οἱ πἹογο5 οαρίαΓο ΠΙΙΠΠΊΟ ΟΠΩΙΠΙ 
ἀεοεβαί : ΠΟΠ οἱη οχ ἀΠογΙΠΙ τεἰαΙἶομο ἄθοθροταί, 56] Το 
ἵρρα, 5ι1ᾶ νἰάρ]ίοοί οχρογίοηίῖα εἀοσία, εοσπογοναί , απδηίο 
οοτγαρίῖς εἰ ο[ομηϊπα(ἰς Ῥεγδαναη πλοτίθας ρα(τία) ἀἱςοῖρ]ῖ- 
ηςρ δεγεν](α5 α4 γἱγπίσηα 688εί ρυώρίαβίτου. (4) Ιάοἴνοο δα 
ρυαγ[{α[5 ὀπ]ρα ΠΟΠ 5ἱδί {αη{απη. ἀίρπας αγοσεεϊγίέ ρωώπας, 
5εᾷ 6πΗδ4Π1 οἴίαπι ρα βυ]έ, αἱ οἴνος εἰ πηστῖς ἱπηρογίο οχ- 
ομ{ετεηίαγ, Ναι ΑπἰςΙ4ἷ5 νο]υ{ ο γερίοηο ρογβρθοία ἃ 5ος1ἵΒ 
ἵη αἀπηπΙςίναπάο ἱππρετίο 5οΠεγία οἱ η{οσεῖίας, ἔππα Ἠάπ]α- 
πΠαἰα 6υρα 1]ο5, απίθς ῥγέρογας, ατα Υἰγπίσ πα οΠηΙΙΠΙ ἀ46- 
Ἰαταίῖοπο 1 ο[[οοῖξ, αἱ ππο οΠΏήθς Ἱπηροία αἲ οΏδοφα πα 
Αἰποπίεηδίη Ππο]ίματοηέ. (6) 1460 πηϊκείς ο βραγία ργᾶ- 
{ονίρης ΠΟΠ. ΔΠΙΡΙΗΙ5 ΠΙΟΤΕΠΙ 6ΘΓΘΓΟΣ ΑπίςΙάθΙή εοπίτα διι- 
ϱρίσσγο αἱ ππαπβαία ΡΥΟΙΠέΕ οχφοαα(. Οι (αοίαπα πἱ αίτα 
απ ρεγ]οι]1 αἰθαπα Ἱππρογίαπα πηανῖς ομ{Ἰπογοί, 

ΧΙΝΗ. Ἰάεοφαο βίαπη εοηδ(ανη Απἰκίίάος φοοἷῖς Ργορυ- 

η αμ[ναιςίδ, οἱ ἵπ ρα ]οίς οπιπίαπι ο] ῖς ἀσσσγπαηέ 

οοπηηΙΠΟ ἀοἴποθρς τατίαπα ἵπ Ώε]ο οοηςΗέΠοη (πα, «πο 

Ρεοππῖ απάἶαπα οποία! οΠΊΠ65 ἀαροπαπίας τ ἕππα αἲ την 
Ρεπάσης Ρε]! Ρογρίοί ρονίεπ]απα γεοβρα]ία οἰγίαβριας ρτο 

όμ]πδφαο {αου]ίαίο ἱππρογοηί, ἴία αἱ {οία οχασ(ογΤΏ 5ΗΗΤΠΊὰ 
ποῦ η πας (Πηρεηίής (μα άγΠεφοπι{18) οἱ φοχασίηία (αἱοητίς 
οομβοῖαί. (ϱ) Τρ8ο Ιρίίας γαοπίρις φΗἱροιάίαγ]]ς Ργο[ς- 

οἱα5, {απ εχασίε οἱ ]πδίαο ΡΗ111 ουσια οοΗδΗπι αρα, 

η. δΗΤηὖια ογιαίαπα Ῥοπογο]επίία τὰ οοπηρτοβαγδίητ. Ομα- 
ῥνορίαι απ 11η ΤεΠὰ οπΙΠΙατη 1ΠΟΙΠΗπιαΠα αβεοσπίης γἰάσγο- 

(ο, δα ΑΠ 1541 Ἰαμάσπα. αἀερίας, αὐ οχοθ]οη{ οἶας 
ΒΗ610 154 οΟΡΠΟΠΊΘΗ ΤΠ τοροτίαγ. (3) Τί δἷο ΠΟ 60- 
ἀσππήπο (οιπρονε Ραμδαπία πιαΙρη]ίας οἵνίρις ρηποίραίαΠα 

πια5 αὐδίη]{, οἱ Αγίκ4ϊ5 ορηϊγα ἵπ οΠΙΠί 6οΠοΓο γἱγίας 
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3 / / - Δ Ὃι -) / Δ 
ἐποίησε κτήσασθαι. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατα 

τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. 

ΧΙΙΥΠΙ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος ὃ) Ἀθήνησι Φαίδωνος Ὁ- 
λ ὰ ο ο ορ λ . ς κ Σ ᾿ 

λυμπιὰς μὲν Ίχθη ἕκτη πρὸς ταις ἑθδομήκοντα, καθ 
ΑΔ σι 1β. / δι / κ. »ν 3 « ) / : 

ἣν ἐνίχα στάᾶδιον Φχαμάνθριος Μυτιληναῖος,, ἐν Ῥωμῃ 

δ) ὑπῆργον ὕπατοι Καΐσων Φάδιος καὶ Σπόριος Φού-- 

(5) ᾿Επὶ δὲ τούτων Λεωτυχίδας ὁ 

ῥασιλεὺς ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔτη 

ριος ἸΜενέλλαιος. 

τῶν Λακεδαιμονίων 
χοσι καὶ δύο, τὴν δὲ ἀρχῆν διαδεξάµενος Ἀρχίδαμος 

α/ ον) ’ 

οδα σίλευσεν ἔτη τετταράχοντα καὶ δύο. ᾿Ετελεύτησε 
/ / / 

δὲ κ αἱ Ἀναξίλας δ Ῥηγίου χαὶ Ζάγκλης τύραννος». δυ-- 

ναστεύσας ἔτη ὃ ῥεκαοκτώ, τὴν δὲ τυραννίδα διεδέξατο 
Μίχυθος, πιστευθεὶς ὥστε ἀποδοῦναι τοῖς τέχνοις τοῦ 

ο σαμις οὖσι νέοις τὴν ἡλικίαν. (8) Ἱέρων δὲ ὁ 

βασιλεὺς τῶν Συρακοσίων μετὰ τὴν τοῦ Γέλωνος τελευ- 

τὴν τὸν μὲν ἀδελφὸν ἨΠολύζηλον ὁρῶν εὐδοκιμοῦντα 
παρὰ τοῖς Σνρακοσίοις» καὶ νοµίζων αὐτὸν ἔφεδρον 

ὑπάρχειν τῆς βασιλείας, ἔσπευδεν ἐκποδὼν ρωας 

σθαι, αὐτὸς δὲ ξενολογῶν καὶ περὶ αὑτὸν σύστημα ξέ- 

νων. παρασχευάζων, ὑπελάμόανεν ἀσφαλῶς καθέξειν 
τὴν βασιλείαν. (4) Διὸ καὶ θα πολιορχουµέ- 
νων ὑπὸ Κροτωνιατῶν, καὶ δεοµένων Ῥοηβησαν στρα- 

τιώτας πολλοὺς κατέγραψεν εἰς τὴν στρατιάν, Ἶν παρε- 

δίδου Πολυζήλῳ ταδελφῷ, νοµίζων αὐτὸν ὑπὸ τῶν 

ο οναων ἀναιρεθήσεσθαι., (6) Τοῦ δὲ Ἠολυζήλου 

ο τὴν στρατείαν οὐγ ὑπακούσαντος διὰ τὴν ῥηθεῖσαν 

ὑποψίαν, δι’ ὀργῆς εἶχε τὸν ἀδελφόν, καὶ φυγόντος πρὸς 

Οὕρωνα τὸν Ἀκραγαντίνων τύραννον, χαταπολεμΏσαι 

τοῦτον παρεσκευάζετο. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα Ώρασυ- 

δαίου τοῦ Θήρωνος ἐπιστατοῦντος τῆς τῶν μεραίων 

πόλεως βαρύτερον τοῦ καθήκοντος, συνέδη τοὺς Ἴμε- 

ραίους ἀπαλλοτριωθῆναι παντελῶς απ᾿ αὐτοὺυ. (7) 

Πρὸς μὲν οὖν τὸν πατέρα πορεύεσθαί τε καὶ πιο, 

ρεῖν ἀπεδοχίμαζον, νοµάζοντες οὐχ ἕξειν ἴσον ἀχουστήν: 

πρὸς δὲ τὸν Ἱέρωνα πρέσόεις ἀπέστειλαν κατηγοροῦν- 

τες τοῦ Θρασυδαΐου καὶ ἐπαγγελλόμενοι τήν τε πόλιν 

ἐκείνῳ παραδώσει». χαὶ συνεπιθήσεσθαι τοῖς περὶ τὸν 

Θήρωνα. [8 ϱ) Ὅ δὲ Ἱέρων αρίνας εἰρημκῶς διαλύσα- 

σθαι πρὸς τὸν Οήρωνα, προὔδωχε τοὺς Ἱμεραίους καὶ 

τὰ βεδουλευμένα Ἰαθροίως ἐμήνυσε. Διόπερ Ούρων 

ἐξετάσας τὰ κατὰ τὴν βουλήν, χαὶ τὴν µήνυσιν ἄλη-- 

θινὴν εὑρίσκων, πρὸς μὲν τὸν Ἱέρωνα διελύσατο, καὶ 

τὸν Πολύζηλον εἰς τὴν προὐπάργουσαν εὔνοιαν ἄποχα- 

τέστησε, τῶν δὲ Ἱμ. εραίων τοὺς ἐναντίους πολλοὺς ὄν- 

τας συλλαθὼν ἀποσφάζει, 

ΧΙΙΧ. Ἱέρων δὲ τούς τε Ναξίους καὶ τοὺς Κατα- 

ναίους ἐκ τῶν πόλεων ἀναστήσας, ἰδίους οἰκήτορας 

ἀπέστειλεν, ο μὲν Πελοποννήσου πο ο 

ἀθροίσας, ἐκ δὲ Συραχουσῶν ἄλλους τοσούτους προς” 

θείς καὶ τὴν μὲν Κατάνην μετωνόμασεν Αἴτνην, τὴν 

δὲ χώραν οὐ µόνον τὴν Καταναίαν, ἀλλὰ καὶ πολλὴν 

τῆς ὁμόρου προσθε ἰς κατεχληρούχησε, μυρίους πληρώ- | 

σας οἰκήτορας. (2) Ἰ οὍτο ὃ) ἔπραξε σπεύξων ἅμα μὲν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1Α. (140, 441:) 

Ιπιροτίαπῃ, αποᾶ απίοα Παπ. οἵαί, Αἰοπίοηδίρις οοηςἶ- 
Πανή. Ἠσο ἰβΙίαγ 6ο αΠΠο σοδία Π16Γ6, 

ΧΗΝΥΠΙ. Ταπι ΑΠποπ5 θππηπη! Ργα{ογί5 πιαρἰδίγαἴπη ρο. 

γοπίο ΡΙ40Π6, δορίααρεδίπια Ο]γπηρίας οἱ δοχία ασθβα{ωγ, 

απα. Ῥοαιηαηάνίας Μγ{οηορς δίαὐίο υἱοίου αθῆ{. Βοηι 

γογο ορηφ]αγθ ΙΠΙΡΕΤΙΗΠΙ ϱοβ86ογο 0250 ΓαΡίΗς, οἱ Θρ. Εηνίιις 

Μοπεβαας (ο(1ἴπτις). (2) Ηαο ἰοπαρθείαίο Ἰμοοίγολίᾶας, 

ΒραΓίαΠΟΤΗΙΩ Ταχ, ΔΏΠΟ ταση] 11 γΙοςδΙΠΙΟ βδοΙΠ(10 ΠΙΟΥίΘΙΙ 

ορ 6, ο] διιοὀσοάςπς Ατοηὑἁσιηςς απαδναρ]ηία ἀποβιις απηἰς 

τοσπο ργω(η]{. Ώεεθβνίί οἰἴαπι ο γἱία Απαχίαας, Βμορή οί 

ΖαΠ6]65 {γταηπ5, άὔ1Π1 1η ἀοπιπα[ίσπο Π]α οοίοἀσοῖπα απ- 

ΠΟ8 οοπαρ]εγ]5δοί. ἘΤγναπη]άθιη αΠί ΜΙογία5, σεχ ηαίοι 

Πἀποϊατίαδ, Ἰαο οοπάϊοπα ογοαία5, πέ ἀαίαποί Ιμοτίς, 

ποπάιπι. οοἱοίο οοπΠΙΤηλαἶδ, ἀοπηπίαπα ραίθιπα τος ιο- 

ταί. (9) Ηίετο Υογο , ΘΥΓ8ςΙΦΑΠΟΓΙΠΑ τοχ, Ρορί αο]οηῖς οὐ{- 

{ση γἱάσπς ΡοΙΥ76ΙΙΠΙ (ΓαίΤοΓὰ πλαρηα αριᾶ Όγγασμδαος 

Ροθτο ρια[ία, οππη(αθ τοσπί α[[οσίαὶ 5αβρεσίΙπα αάβεης, 

ΠοπηἱΠ6πα 6 πηθᾷ1ο {ο]]θγα ργοροναβαί.  Μεγοσηατῖος οσο πιῖ- 

Πίος εοπά μέσης οἱ ρεγορτϊηοΡα Πα βα(θΗἱο 56 ΠηΠίΘης, Ίος 

(4) 
Εαάσιη 4θ οα1δα, απ Ογρανίο α ΟτοίοπίαΗς οὐκίαίοτια 

Ρασίο ἐπίαπι ἳρῖ γοσηί ΡΟΘΕΘΒΡΙΟΠΟΕΠΑ {ογα οχδήπιαβαί. 

ῥγοβ»1 αιιχίΠαπα αὐ οο ρείογθηί, ΠΗΠΤ1π ΠΙΑΠΙΠΙ Παιιά οχ]- 

δυαἵη οοηδο]ΒΙΕ, εαπΊαια Ῥο]γ6ἱο ἰγαβιάΙέ, 5ΡεταΠΕ {οιο 

(5) Βεᾷ ΡοΙγ7ο6]ο 

ο). ἀἰσίαπι 41115 ςΙςρίοΙοΠΘΗΙ τουαδαπίς, Υεμεπιεπίοι Πα 

αἱ α Ογοιοπῖαιἰς ἵπ οοηβΙόµΙ εαἀθηεία, 

1η βαίΤοΠα Ίτα οχανθ. Οπύπαπε αἆ ΤΗ6γοηοπι Αργϊσεπίϊ- 

ΏΟΓΙΠΩ {γΤαΠΠΗΠΙ Ιδίο οοπ{(αρογοί, αἲ ἀεμε]]απάϊἨη θΙΤΏ 56 

οοπηρατανΙέ, (6) Πηίοι σωο Τμναδγάσας, Τμετοπίς βΗ15, 

ΗΙπιθγῶογΙΠῃ αγδὶ ρηίποσρς ἀαίας, ααάπι απο ἱηβο]οπήας 

οἱ αδρογίας ἱπιρεΓατοί, αΠΙΠΟ5 οἰγ{άΠα ΡΓΟΓΒΗ5 ἃ 56 αρα[ῖα- 

παῖ. (7) Οαἱ αασπῃ αἆ ραΐτὶς μή Ρπα] ουηϊπα[ἴοπθς ἆθ {109 

αοντο, αἱ Ιαάἱσσπα πηἰηίπιο «άππι Παβία, ἱποσηφ]έαπα 

πάϊσατοπέ, πι]δοὶς αἆ ΗΙ6ΤΟΠΕΠΗ Ἱοραίῖδ, ΤΗγαδγάσΗΠῃ αθζιΙ- 

δαπέ, υγρίδαιιο ἀοά[ίοποπα οἱ ααχί]α οομίγα ΤΠΘΤΟΠΕΠΙ ΤΙ 

ο ογαπί. (8) Αἱ Ηίοτο, ρασϊ[εθ οαΠῃ ΤΠεγοπΠο {ΤαηπδΙβοΠάΙη 

γταίας, ῬγοδΙ1ς ΗΙπηογαϊ5, ααα. ἐπί ἵρβΙΠη ΠΠΒΟΜΙΠΑΓΘΗ- 

{ατ, οἸαΠ1 αρογῖ, 

οἴογάπι(ιιο νογίαία. οορηϊία, ποῦ πιοᾶο ΗΙετοηπί τοσοποῖ]ίᾶ- 

Ηἰο 1πδιά115 ἀἡΙσοηίαι ρεγγοςΗσαί{ς., ὑά]- 

απ, 5ο Ῥο]γζο]ο 4ποατθ ρτϊδήπαπα (Γαίς Ῥοπαγο]θη [αι 

τθραταί. Ηπιογα οΓΙΠΙ Ύθγο ΡΙΗΤΙΠΙΟ5, αἱ οἱ αἀγεγδαβα- 

{ατ, οοπιρτσ]ιοπά1έ αίᾳιθ πηᾶοίαἴ. 

ΧΙΗΧ. Τι Ηίέτο, Οαἱποιδίρις οἱ Ναχῆς 6 ραϊτία 

οἶοσίί, πογος περί δι Ίποο]ας Ἱπιροπίέ, α ααίπαιιθ Ιοηλί- 

ΏυΠΗ Πη]]]]α ος ΡοΙοροπηθςο οο]]ίβονς οἱ {οίϊάεπι Ῥγτασιςᾶ- 

πος αποϊσοση5; ΟαΜπαπη(αϱ ηπίαίο ΠΟΠΙΙΠΟ «ΙΠΠΙ ἀῑκίί : 

απ ασταΠΏ ΠΟΠ 1ηοάΟ Ο4ΗΠΘΠΡΕΠΗ , 564 ΠΙᾶΦΠΟΡ α{ἴαπι 1π γ]- 

απία ἰτασίας 5οτίο ἆ ἰγὶςίί, οἱ οἰνίαπα αἆ ἀοοίας ΠΙ]]ο ΠΠΩΘ: 

τάπα οχρ]ενίέ. (2) Που Ιά6νεο αἲ. ο πια(ιαίαπλ, ἔωσι αἱ 



(14π, 42.) 

ἔχειν βοήθειαν ἑτοίμην ἀξιόλογον πρὸς τὰς ἐπιούσας 

χρείας, ἅμα δὲ καὶ ἐκ τῆς γενομένης μυριάνλρου πόλεως 
τιμὰς ἔχειν ἡρωικάς, }οὓὺς δὲ Ναξίους καὶ τοὺς Κατα- 

ναίους ἐκ τῶν πατρίδων ἀνασταθέντας µετώῴκισεν εἰς τοὺς 

ὃ Λεοντίνους, καὶ μετὰ τῶν ἐγχωρίων προσέταξε χατοι- 

κεῖν τὴν πόλιν. (3) Θήρων δὲ μετὰ τὴν Ἱμεραίων 

σφαγὴν ὁρῶν τὴν πόλιν οἰκητόρων θεοµένην, συνώχι- 
σεν εἲς ταύτην τούς τε Δωριεῖς καὶ τῶν ἄλλων τοὺς 

βουλοµένους ἐπολιτογράφησεν. (4) Οὗτοι μὲν οὖν 

10 μετ αἀλλήλων καλῶς πολιτευόµενοι διετέλεσαν ἔτη 

πεντήκοντα καὶ ὀκτώ" τότε δὲ τῆς πόλεως ὑπὸ Καργη- 

δονίων γειρωθείσης καὶ κατασχαφείσης, διέµεινεν ἁοί-- 

χητος µέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς καιρῶν. 

1... Επ ἄργοντος ὃδ) Ἀθήνησι Δρομοχλείδου Ῥω- 

Ι6 μαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Μάρχον Φάδιον καὶ 

Γναῖον Μάλλιον. ᾿Επὶ δὲ τούτων Λακεδαιμόνιοι τὴν 
τῆς θαλάττης ἡγεμονίαν ἀποβεθληχκότες ἀλόγως βαρέως 

ἔφερον' διὸ καὶ τοῖς ἀφεστηκόσιν ἀπ᾿ αὐτῶν "Ίλλησι 
χαλεπῶς ἔχοντες, ἠπείλουν ἐπιθήσειν αὐτοῖς τὴν προς- 

γκουσαν τιµωρίαν. (5) Συναχθείτ' ς δὲ τῆς γερου - 

σίας, ἐθουλεύοντο περὶ τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς τοὺς 

Ἀθηναίους ὑπὲρ τῆς κατὰ θάλατταν ἡγεμονίας. (8) 

Ὁμοίως δὲ καὶ τῆς κοινῆς ἐκχλησίας συναχθείσης., οἱ 

μὲν νεώτεροι καὶ τῶν ἄλλων οἵ πολλοὶ φιλοτίμως 
9ὔ εἶχον ἀνακτήσασθαι τὴν ἡγεμονίαν, νοµίζοντες, ἐὰν 

αὐτὴν περιποιήσωνται, γρημάτων τε πολλῶν εὐπορή- 
σειν καὶ χαθόλου τὴν Ὑπάρτην μείζονα ποιήσεσθαι 

καὶ δυνατωτέραν , τούς τε τῶν ἰδιωτῶν οἴχους πολλὴν 

ἐπίδοσιν λήψεσθαι πρὸς εὐδαιμονίαν. (4) Ἀνεμιμνή- 
σχοντο δὲ καὶ τῆς ἀρχαίας µαντείας, ἐν ᾗ προςέταξεν 

αὐτοῖς ὃ θεὸς σκοπεῖν ὅπως μὴ γωλὴν ἔχωσι τὴν Ίγε- 
µονίαν, καὶ τὸν γρησμὸν ἔφασαν εἰς οὐδὲν ἕτερον 

τὸ παρὸν λέγειν’ γωλὴν γὰρ αὐτοῖς ὕπαρξειν τὴν ἆρ- 

χήν, ἐὰν οὐσῶν δυοιν ἡγεμονιῶν τὴν ἑτέραν ἀποθά- 

3δ λωσι. (6) Πάντων δὲ σχεδὸν τῶν πολιτῶν πρὸς ταύ- 

την τὴν ὑπόθεσιν ὡρμημένων, καὶ τῆς γερουσίας 

συνεβρευούσης περὶ τούτων, οὐδεὶς ἤλπισεν οὐδένα 
(6) Ἑὣν δὲ ἐκ τῆς 

»ί 

υλὶ κ 

τολμῆσαι συμθουλεῦσαι ἕτερόν τι. 
δν) / 

γερουσίας τις, ὄνομα μὲν Ἑτοιμαρίδας, τὸ δὲ γένος 
δν λα - / ο] τω - Δ 3 δώ ο νδά 
ἀφ Ἡρακλέους ὦν,͵ καὶ δι ἀρετὴν ἀποδοχῆς τυγχά- 
νων παρὰ τοῖς πολίταις, ἐπεχείρησε συμθουλεύειν ἐἂν 

κω λ / λ τοὺς Ἀθηναίους ἐπὶ τῆς ἡγεμ.ονίας' μὴ συμφέρειν γὰ 
ώς ας ος . 

τῇ Ὑπάρτη τῆς θαλάττης ἀμφιςθητεϊν' πρὸς παράδο- 
» /. 

ξον δὲ ὑπόθεσιν εἰπεῖν εὐπορήσας λόγους ἁρμόζοντας, 

4ὔ παρὰ τὴν προςδοχίαν ἔπεισε τὴν Ὑερουσίαν καὶ τὸν 
{ / αλ ς ὃν / / λ 

(τ) Τέλος δὲ οἵ Λακεδαιμόνιοι κρίναντες τὸν 

λέγειν, ἀπέστησαν τῆς 

4 -. 

Ὅ 

δημον. 
Ἑτοιμαρίδαν συμφέροντα Ἑτοιμαρίδαν συμφέρ 

λ μ / μ Δ 3 /: / - . 

περὶ τὸν πόλεμον πρὸς τοὺς Αθηναίους ὁρμῆς. (8) 
. -ω / 

Ἀθηναῖοι δὲ τὸ μὲν πρῶτον προςεδόκων µέγαν πόλε- 
ἃ / δις η 

50 µον ἕζειν πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους περι τῆς κατὰ 
-- / 

θάλατταν ἡγεμονίας, καὶ διὰ τοῦτο τριήρεις χατε- 
-ω 3 {5 

σχευάζοντο πλείους καὶ γρηµάτων πλΏθος ἐπορίζοντο 
/ κ / -” { ο Ἀ) ) 

καὶ τοις συμυ.γοις ἐπιεικῶς πρηςεφεροντο' ὡς ὁξ τα 

ὃν ΄ - δ / .) (8 ασ, 1ψ. - “2 

ὀο/θεντοα τοῖς Λαχεδαιμονίοις ἐπύθοντο, τοῦ μεν φοΏου 

ο 

ΡΙΟΡΟΠΗΙ ΡΙΟῦΙΙ ωΡ. χι. 9897 

π4 ποζους[{α{ος αΡ/{ο πονποηίος μου] α 1Η1 ραγα κ «ἵνα 
μαβρογοί, 1η Πέ α (απία ανίίαίο, ας ΠΙΠΙΙΡΙΗΙ 4 οσοσῃα μή]. 
[ία Πποο]άγαπη. οοπΗΠογοί, Ιογοῖσος ροςί [αία Ποπογςς ο0η- 
δεήπογοίΗν, Ναχίοδ γογο οἱ Ο0αΗποηςος ραΐτία οχι{ος ἵῃ 
ΠμεομΗπονανα οἰγ[ίαίοιι (αηκοηροίε, θαπη(ο ἀείπεορς 
οοπηπλΠ! ΟΠΗ Ἰπρο]ἰς Ίανο αδίίατο αβδίτ. (9) Τίνορο οιἵαπη, 
αὔ μη ΗΙππο ΓΑΙ Ἰποο]]5 «αγογο οριηογοί, Ώογος ἵπ ος εο1ἱο- 
αινίέ, αἱ, απἰοππααο γο]]οηί, οἴγίαπα Ίοσο τουρηςονί Παςδῇ, 
(4) ΗΙ οἱδο Ρε 4ΏΠος φπἰπαμασϊπία οσίο ῥιο]αγὸ ἰπἱου 5ο 

γοπηρα [σαι αὐηηπςίαγνυηί, Τα ος ἃ Οαν{μασίηίοη- 
815 δη μασία ϱἱ οχοῖσα αἆ ΠΟΒΙΤΑΠΑ πδᾳπο {εΠηροςίΦίσΠΗ ἡ 

οπ(ονίνς γασυα ρογπησης]!. 

Τ. Αιομοηίο Α]νοπὶς Ὠνοπιου]ίάα, Ποπισπῖ οοης]ος {ορς- 

ναηί Μ. Τα ρίπηα οἱ Οποίπηα ΜαπΙαπη, 9 ἔοπιρογο Τασσθα-- 

πηοΡΗΙ πηαγῖς ΠΠΙΡΟΝ ΤΗ {απ νοσογα[ίου 5ἱΡί ΡογάΓπΙη. 6850 
Πηζ1ρη]θκίηιο [ομομα{. Ιάοἴντου ἵπ γῶσος, φιἱ ἀο[ορσαη!, 

ἵνα θχῶδίηαηίος, πιοπίίας αἲ Π]ίς ρα)ηα5 56 οχασίατος πηἰμ]- 

(αραπίατ. (2) Βεπαίασαο οπνόσαίο, ἆσο Ὠε]]ο Αἰιοηίσηςί- 

15 ἱπ[ονοπάο, οϐ γουαρεταπόά πα πλανῖς ἀοπηηίστα, οοηθί]α 

(πασίανογο. (3) ἵπ (οΠιεπ{ἰδεϊπιϊς αίἴαιη ρορι]{ οομη 115 α 

Ἱαπίοτίριας Ρροἱἱβδίηαπα οἱ ππαχίπα γα]σὶ ρατίο 14 ΒΙΙΗΠΙα 

οοηίεπίίοπεασορα(ν, αἱ Ιπρογίαπα ἆθπιιο α Γης αθδοιΘΓΘΙΗΗ, 

Ἠου οπίηι γ]ηαϊἰσαίο, Π]ᾶσῃα5 5ἳρί ορο5 αοὀθβδΙγα5 οἱ Τθῃ]- 

Ρα] οαΠα ΠΊᾶ]οΡΘΠΗ [οτο οἱ ροίοηογοπη, Ρε]γα{ογ πα ποσο 

[απαϊ]ία5. πασπα α [οειίαίοπι Ιπογοπποπία {ασίπτας ]αο(1(α- 

Ῥαπί. (4) Λά απίπιος πια]. νοίας ογαζα]απη τονοσαβαπέ, 

απο ἀϊίσοπίει ργονϊάστα {α55ἱςδοί ἀθῃς, πο οἸαιά σπα ΠαΏο- 

γοηί ἱπιρορί αι : απο πμ απ απαΠα ῥγῶ 56ης ἀἰδογίπιθτι 

εἰσηϊβοατοίαν. Μι απ οηἵπα οἱ ΠΙΑΠΟΙΙΑ 8ἱρῖ ἱππρογία πι 

[οτα, δἱ, απ 410 5ίηί ρτϊποίραία5,, αἰίοι 1η ἴουτα, αἰίου ἵπ 

πααῖ, αἱίοτο οχοἰἀστ]ηί. (6) ΘΗΠΙ Πίασιιο αἲ οπηπίριις [οιο 

ανίρας ἵπ Ἰαπο δοηίοπίίαπα Ἱνοίαν, ἀσπήοσιια το αἲ 5οηᾶ- 

{πα γο[ογγοίαςΣ ΠΙΟ αποππσααΠα μας ααάασία ΡγοςθΒΒΙΙΤΙΠΗ 

οχϊκιπιαραί, αἱ οοπίγα. α[απα. 5οη{ἰτοί απί ἀῑσσνοί. (6) 

Ταπα οχ δοηα{οιίρας φπἰάαπα Ἡοίαπατίάας, αΏ. Ποτοπ]ο σο- 

π5 4π6ςΠ5., οἱ ρυσοἱρασ Πίου οἶνε ρτορίοι γἱτίπίοπα αἲῑ» 

ε(ογ(αἰς, ἀἴνοιδαῦα οοηδΙΙ γίανα ἵηρνοδδις ορί, 0 δη8δίΐ 

αἱ πιανῖς ἱπιρογίππι Αἰμοπίεηδίριας ροιπηίθιοπί. ΝοΠ 

οπίπα οχ αδα γοιρι τοσο εκδ ρατίαπα, 4ο πηατίς5 ἀοπηϊηα[α 

αππρίσογο ας οοη{σπάστο.. ΟΠΙΠΙ(ΠΕ αἲ αγσηπποη{, αοφιί 

πο ϱ]αιςήρῆ(ς απί σναἰτ, οοπβγΠΙαΠΟΠΟΠΗ γα(ἴοηος αἀ αι χίς- 

«οί ππη]ίας οἱ ργα5ομΗῖ ποροβῖο οοπγοπ[εηίος, {απι 5οπα(ηῖ, 

ανα Ρορι1ο ρουδααδῃέ, (7) Ῥοδίαπαπη ο’ρο γΙδτη ο8ί Τ,106- 

ἀπ ηοπῖῖς α]ία Ἠοίαηπατίάαπα εοηςμ]θτο, α 061 Αιοπίθη- 

οἴριις Ππ[ογοπάἶ 5Μά1ο οί οοπαία ἀρδίδίαηί. (8) ΑΠιοπίσοη- 

εο5 φπζοπα ΙΠπίμο σταγἰςοίπη πα. ο δραν(απίς Ῥο]υτ 4ο 

ΦΙΠΗΠΊα η πια ροορίαίο πποἰαοραπί : ἱάσοσας Ρ]ητος αἆ 

Ίππο ογθπίέπα {γίγοπιος αάΙποανοταηί, ΠιαΡΡΑΠΙ(ΠΟ Ρος” 

ηἰ νῖπι οοἩσοβκοταΠΕ, θἱ 5ΗΠΩΙΙΔΠΑ αβίήπο 5οοἵ{ς Ῥσπενο: 

Ιοηήίατη οἱ αι αἰίαίοη οκ μομαπ!. 9ος απθ[ίο ἨάσσάΦπλο: 
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τοῦ κατὰ τὸν πόλεμον ἀπελύθησαν , περὶ δε την αὖ- 
: σα . ας δες 
Ἔησιν τῆς ἰδίας πόλεως ἠσγολοῦντο. 
ἓ 

3 2 /Ν 3 

Γλ. Επ ἄρχοντος ὃ' ἸἈθήνησιν Ακχεστορίδου ἐν 
.« . ὴ [όν Ἡ ο κ Ἡ ὃν αμάα κ / πη 6 

Ῥώμῃ τὸν ὕπατον ἀργὴν διεδέξαντο Καΐσων ὡάδιος 
τς κ . Ν / ετ/ π 

χαὶ Τίτος Οὐεργίνιος. (9) ᾿Επὶ δὲ τούτων Ἱέρων μὲν 
ς ο. στ / / Δ 

ὑ βασιλεὺς τῶν Συραχοσίων, παραγενοµενων προς 
” ο Ε] / Αν δν. / 

αὐτὸν πρέσθεων ἐκ Κύμης τῆς [ταλίας καὶ δεοµένων 
οω / ας λ οις ο» έραμία ν 

βοηθῆσαι πολεμουμενοις ὕπο Τυῤῥηνῶν αλ τεσέρο 
3 / ο) κ : ν . 

τούντων, ἐξέπεμψεν αὐτοις συμμαχίαν τριῆρεις ἵχα 
μα ο / 3 ολ 

νάς. (3) Οἱ δὲ τῶν νεῶν τούτων γεμόνες ἐπειδὴ κα- 
7 λ -”  .ν τν λ 

έπλευσαν εἰς τὸν Κύμην, μετὰ τῶν ἐγχωρίων μὲν 

ὤω «Ἱ ναυμάχησαν πρὸς τοὺς Τυῤῥηνούς, πολλὰς δὲ ναὺς 

αὐτῶν διαφθείραντες καὶ µεγάλη ναυμαχία νιχύσαν- 

τες, τοὺς μὲν ᾿Τυῤῥηνοὺς ἐταπείνωσαν, τοὺς δὲ Νν- 

µιαΐους ἠλευθέρωσαν τῶν φόθων, καὶ ἀπέπλευσαν ἐπὶ 

Συρακούσας. 

ΠΠ. Επ᾽ ἄρχοντος ὃ᾽ Αθήνησι Μένωνος Ῥωμαῖοι 

μὲν ὑπάτους κατέστησαν Λεύχιον Αἰμίλιον Μάμερκον 

Κοτὰ δὲ τὴν 

Ἰ[ταλίαν πόλεμος ἐνέστη Ταραντίνοις πρὸς τοὺς Ἰαπυ- 

γας. (3) Περι γὰρ ὅμ.όρου χώρας ἀμφιςθητούντων 

πρὸς ἀλλήλους, ἐπὶ μέν τινας χρόνους διετέλουν ἄψι- 

μαγοῦντες καὶ λεηλατοῦντες τὰς ἀλλήλων χώρας. ἄεὶ 

καὶ Γαάΐον ἸΚορνήλιον Λέντουλον. 

δὲ μᾶλλον τῆς διαφορᾶς συναυξοµένης καὶ πολλάκις 

φόνων γινομένων, τὸ τελευταῖον εἰς ὅλοσχερῇ φιλοτι- 

µίαν ὥρμησαν. (8) Οἱ μὲν οὖν ᾿Ἰάπυγες τήν τε παρ 

αὐτῶν δύναμιν παρεσχευάζοντο καὶ τὴν παρὰ τῶν ὅμό- 

ρων συμμαχίαν συνέλαέον, κχαὶ τοὺς σύμπαντας 
Δ 

/ 
/ κο 

ἤθροισαν ὑπὲρ τοὺς διςµυρίους" οἱ δὲ Ἑαραντινοι πυ- 
«ω 2 3 Ν ἔ. ο / 

θόμενοι τὸ μέγεθος τῆς ἐπ᾽ αὐτοὺς Ἴθροισμενς ουνᾶ- 
Ν / Μ λ 

µεως, τούς τε πολιτικοὺς στρατιώτας Ίθροισαν καὶ 
ς / ζαι ιό λ) λ ες ο ος 4 

Ριηγίνων συμμάχων ὄντων πολλοὺς προςελάθοντο. 
ο Ἡ / ολα . Δ ο”. μις 

Γενοµένης δὲ μάγης ἰσ/υρᾶς καὶ πολλῶν παρ ἄμφο 
Δ -- α/ αι Γν, 

τέροις πεσόντων, τὸ τελευταῖον οἵ Ἰάπυγες ἐνίχησαν. 
.. ν/ / 5 ον ΔΑ 

Τῶν δὲ ἠττηθέντων εἲς δύο µέρη σχισθέντων χατὰ την 
ο π / ἀ / 

φυγήν, καὶ τῶν μὲν εἲἷς Τάραντα τὴν ἀναχώρησιν 
/ ου ον ἃ 3 λ ς { ο οὸς / ὃν 

ποιουµένων» τῶν δὲ εἰς τὸ ᾿Ῥήγιον Ῥευγόντων, παρα 
Ν 3 / 3 

πλησίως τούτοις καὶ οἱ Ἰάπυγες ἐμερίσθησαν. (5) Οἱ 
ο . ... 23 / Φ κ 

μὲν οὖν τοὺς Ἑαραντίνους διώξαντες, ὀλίγου διαστήµια- 
: δη λ ϱ. ο» / 2 εἴλ πο νι Δ Ῥ 

τος ὄντος, πολλοὺς τῶν ἐναντίων ἀνεῖλον' οἵ ὃξ τοὺς Ἰη- 
ου ή, / 

γίνους διώκοντες ἐπὶ τοσοῦτον ἐφιλοτιμήθησαν, ὥστε 
εν ” λα / λ οω / 

συνειεπεσεῖν τοῖς φεύγουσιν εἰς τὸ Ῥήγιον καὶ τῆς πό- 

λεως χυριεῦσαι. 
ο” / Δ ος κ 

1111. Μετὰ δὲ ταῦτα ᾽Αθήνησι μὲν Ίρχε Ἀάρης, 
/ / / 

ἐν Ῥώμῃ δὲ ὕπατοι καθειστήχεσαν Τίτος Μινούνιος 
ο χῃ / 3 ολ 9 3 / 

καὶ Γαϊος Ὡράτιος Πολύειδος, 7χθη δὲ παρ᾽ ᾿Ἠλείοις 
λ Ν Ό ον | ο): νὰ ο 

ἸὈλυμπιὰς ἑέδομηκοστὴ καὶ ἑέδόμη, καθ ἣν ἑνίκα 
- / λ λ 

στάδιον Δάνδης ᾿Ἀργεῖος. Ἐπὶ δὲ τούτων κατὰ μὲν 
/ Ἂ / » 

τὸν Σικελίαν Θήρων ὃ Ἀκραγαντίνων ὀυνάστης ετε-- 
ν 3 δ/ ο / Δ ης ΑΔ ο νά 

λεύτησεν, ἄρξας ἔτη δέκα καὶ ἕξ, τὴν δὲ ἀρχὴν 9ιεδε- 
ο. ς Ν . / 

Έατο Ορασυδαῖος ὃ υἱός. (5) Ὅ μὲν οὖν Θήρων τὸν 
ο Ν λ ο. / 3 ος τορς 

ἆργὴν ἐπιεικῶς διῳχκηκὼς καὶ ζῶν μεγάλης ἀποδογἢς 

ἐτύγχανε παρὰ τοῖς πολίταις καὶ τελευτήσας ἡροικῶν 

ἔτυχε τιμῶν, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ ζῶντος ἔτι τοῦ πατρός, 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΛ. (115, 443.) 

ΠΙΟΓΙΠΙ ἀσογοίο, πιοί Ώο]11 ρογοπᾶϊ οχδο]1, αἲ αασοπάαια 

ραΐνίο, ηγρίς ροίοπ/Ιαπα ΟΠΊΠΟ 5η οοπνοτίθτο. 

ΙΗ. Ῥιαίοιο Απο Αοορδίοτάα, Ἰοπια οοηδα]αίαι 

αἀϊσγαπί 65ο Γαίας αἱ Τ. Ὑοενρίπίας. (2) Ωπα {οπιρο- 

φίαΐο Ηίοιο ΦΥΥΑΟΠΡΑΠΟΓΗΠΙ Τ6Χ, 411Πῃ Ιεσα[ί αἆ οπι Οηῖς 

Ταία. ααχ]ία. οοπίτα ΕίΤαδοος πιανῖ5 ἀοπῖΠποξδ, ἃ απἱρς 

Ῥο]]ο συαναβαπίατ, ΡοΗέαπα νοηίςδεηί, γαάσπη ἐΙΓαΠΙΗΤΗΠΙ 

«Ἰαβδαοπι δαμρίάίο Η15 πμ. (9) Παταπ ἆπόορ ΟΗ01άΒ 

ἀἀνοασία, οοηδογίο οππι Τγτπεπίς Ρο παναΙ, πηπ]ίας 

{ῃ6ογΗΙΗ πᾶνος ἀεργεβδδεγηηί, οἱ Π]αδίτί γἰοίοπα ροῦ, 

σπα ασί Εἰαδοογαπα νίτο αἱ Ρετίοι]ο Ομπιαπί εχει! 

Άγγασμςδας τοϊογιη{. 

11. Ατοζοπίο ἀείποθρς Αἰλεπὶς Μ6ποπο, Ἠοπιαπ] 60Η- 

5μἱο5 5)ρί Ιασαγιιηί 1,. παπι ΜαπιεγόοΙπη οἱ 0Ο. Οογηθ- 

Πάπα Τοπία]αα. Ταπα 1η Πα]ίο ῬεΙ η ον]ας Ιπίογ ΤαΥΘΗ- 

Ππος οἱ ΤαΡΥΡ65. (2) Ῥο Επίοας απίσΠπι αΡΤΟΓΙΠΑ ἐθΓίΑΠΠΕΗ 

εταί. ΑΠαααπιαία 8αηθ Ἰεγίρας Ιπίετ 56 ρισπίς νεΠἰαπίας, 

εί πηπίαας Ἠϊπο Ἰπάε Ῥγάας ασιπί : 5εἆ ἱησταγεβερηία 

πηαρῖς ας πιασίς Ἱπίπλϊοιία, ηα]ίδααας ἱπίοτίπα ορά1ρΒ 

υίτο οἴίοσια ὀοπηπιίςςίς, αἁ ]ηδίαπι ἀεπίααθ ΡΙΡπαΠι οδί 

Ῥνοσθβδιπη. (3) Ταργδος ἱριίατ οκ οἰνίαπι ἀε]εοίι οχογο]- 

ίαπι αἲπ]αἨ{, αβδαηίΐδαιιο 5οοἴογΗη ααχ{]ΐ5, αἰίτα υἱριπίϊ 

πηϊ]]ία οοηστοραΠ{. ΤαγεπΗηϊ Υθνο, εορίανΗΠι 8 γθγσας 56 

εοασίαγαπα πια] (πάπα οορηίία, αἱ 1ρ8ῖ οἰνίαπι ἀε]οσίαπι 

μαροπί, αἱ α Ἠ]ασίπί5 δοοἱείαΐο ἀανίπος ακΙΠαΓοΠΙ Π]ᾶ- 

ΠΙΑ αδοϊδοιηί. (4) Τυπι αἴτοχ Ῥάρηα εοηβοτῖ (αν, οἱ πηι]- 

τἱ6 αἰτίη(αο οῶ5ίς, Ιαργςες α αχ{/ΘΠΙΙΠΗ ν]οίογῖα ροαπίαν. 

γιο απ{θηι, ἴπ πας οἱδεί Ῥατίος Ιπίετ {ασἰοπάππα , αλ 

ΤατεπίΠΏι τείτο Ῥτοροίαη{, αἲ γογδας ΒΠοσίαπι ρναοἱρίίος 

αι ογυπίας. (5) 9- 

ΤΙΠΙ αἰίογα ΤαγοΙΠΟΣ α ἴοιδο Ρτομη{, 6ί απῖα αχΙΡΙΠῃ ἵπ- 

Ίαργςος θΙπΙΠ{6Υ {η ρατίας5 αρειη{. 

{αυεγαί 6ΡΔ{ΠΙΗ , ΠΙᾶςΠαΙΗ ἨὩοδίίαπι δίγᾶσειη [α6ἳΐ. Αἰίρτα, 

Ἠλμεσίπογαπι γαβιϊσῖῖς Ἱπμῶτεης, ἰαπία Ρογπασία 1]ος τ11- 

σοραί, πἱ οΗΠα ασίσμίίριας δἰπιυ]. Ἱπίγα πιαηία Ἰτγαπηρεγοί 

οού 1ο Ἱπιρεία Βλερδίαπα οαρετεί εἵ οοοαρατεῖ. 

ΠΠ. Ῥτοχίπιο αΏΠΟ ροδί Αίμεπίς ΟµαΓ66 ῥιοθίΠταπι ΑΓ- 

ομοπίς σογοραί , Ἠοπ]α γοτο οοηδιαίαπι Τ. Μεποπίης, 6 

ο. Ποταμαςδ Ρα]νί]ας. Ταπι. αραιά Ε]θος 5ερίπασερίπια 

ΟΙγπιρίας αοία οδί, ἵπ απα δἰαᾶἶο γἱοί Ώαπάες Αγοίνις. 

Φιιῃ ἰά ἴοπιρας Τμθγο ΑπησοηΙΠοτιΠι Ρρτίποερς, ἀθοῖπιο 

φοχίο Ἱπαρογίϊ 5αἶ 4ἨΠΟ, νἱίαπα εἰαμςίί : ἵῃ οπ]ας5 Ίουυπι 

Τμταδγάσας ας θαοζθβεῖέ. (2) ΤΜετοῃ 16 5ἱησι]αγῖ οΙΠῃ 

εοαηίαίαο τοπαραὈ]ίοσηι αἁπηϊη]ςἰγανΠ{. Τ46ο ἴη πιαρηα αριιά 

ἄνος σγα([ῖα οἱ διιείοπίαίο ΧΙ πλοτίποσιο Ιετοίο ου]ία5 

νοποταθίο {πραία εδί.. Ρας οοηίτα, γῖνο οΠαΠΙΠΕΠΗ ραΐτα, 
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βίαιος ἦν καὶ φονικός; καὶ τελευτήσαντος Ίρχε τῆς πα- | νἰοἰοπίππα ας 5αηρΠΠΑΤΙΙΠΙ 5ο οκ] μομαί; 6ος [ηοίο, 
τρίδος παρανόμως χαὶ τυραννικῶς. (8) Διὸ καὶ τα-- 

χέως ἀπιστηθεὶς ὑπὸ τῶν ὑποτεταγμένων διετέλεσεν 
ἐπιθουλευόμενος καὶ βίον ἔχων μισούμενον: ὅθεν τα- 

ὅ χέως τῆς ἰδίας παρανοµίας οἰκείαν ἔσχε τὴν τοῦ βίου 

καταστροφήν. Μετὰ γὰρ τὴν τοῦ πατρὸς Θήρωνος 

τελευτὴν πολλοὺς αισθοφόρους ἀθροίσας καὶ τῶν Ἄκρα- 

γαντίνων χαὶ Ἱμεραίων προσχαταλέξας, τοὺς ο. 

ἤθροισεν ὑπὲρ τοὺς διςσµυρίους ἰππεῖς χαὶ πεζούς. (4) 

ι0 Μετὰ δὲ τούτων μέλλοντος αὐτοῦ πολεμεῖν τοῖς Συρα- 
χοσίοις, Ἱέρων ὅ βασιλεὺς παρασχευασάµενος δύναμιν 
ἀξιόλογον ἐστράτευσεν ἐπὶ τὸν Ἀχράγαντα. Γενομέ- 

νης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς, πλεῖστοι τῶν παραταζαμένων 

Ἑλλήνων πρὸς Ἕλληνας ἔπεσον. (6) ΤἩ μὲν οὖν μά- 
16 η ἐπροτέρησαν οἳ Συρακόσιοι, χατεχόπησαν δὲ τῶν 

μέν Συρακοσίων εἰς διςχιλίους, τῶν δὲ ἄλλων ὑπερ 

τοὺς τετραχιςχιλίους. Μετὰ δὲ ταῦτα ΟΘρασυλαῖος μὲν 

ταπεινωθεὶς ἐξέπεσεν ἐκ τῆς ἀρχῆς, χαὶ φυγὼν εἲς 

Μεγαρεϊῖς τοὺς Νισαίους καλουµένους, ἐχεῖ θανάτου 

90 χαταγνωσθεὶς ἐτελεύτησεν οἳ δ) Ἀκραγαντῖνοι χο- 

µισάµενοι τὴν δηµοχρατίαν, Ἀαπρεσβευσαμεναι πρὸς 
Ἱέρωνα τῆς εἰρήνης (6) ΓΚατὰ δὲ τὴν ἵπα- 

λίαν "Ῥωμαίοις πρὸς Οὐπιεντανοὺς ἐνστάντος πολᾶ- 

µου, µεγάλη µάχη συνέστη περὶ τὴν ὕνομαξομενην 
55 Ἱρεµέραν. Τὸν δὲ Ῥωμαίων ἠττηθέντων, συνέθη 

πολλοὺς αὐτῶν πεσεῖν, ὧν φασί τινες τῶν συγγραφέων 

καὶ τοὺς Φαθίους τοὺς τριαχοσίους, συγγενεῖς ἀλλήλων 

ὄντας καὶ διὰ τοῦτο μιᾶᾷ περιειλημμένους προςηγορία. 
Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. 

πο ΙΠΙΥ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ) Ἀθήνησι Πραξιέργου Ῥω- 

μαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Αὖλον Οὐεργένιον Ί δὲ: 
Σερουίλιον Στροῦκτον. ᾿Επὶ δὲ 

ἔτυγον . 

χοστον καὶ 1 άϊον 
τούτων ᾿Ηλεῖοι μὲν πλείους καὶ μιχκρὰς πόλεις οἰκοῦντες 

εἰς µίαν συνῳχίσθησαν τὴν ὀνομαζομένην Ἠλυ. ϐ) 

96 Λακεδαιμόνιοι δὲ ὀρῶντες τὴν μὲν Σπάρτην διὰ τὴν 

Παυσανίου τοῦ στρατηγοῦ προδοσίαν ταπεινῶς πράτ- 

τουσαν, τοὺς δὲ Ἀθηναίους εὐδοχιμοῦντας διὰ τὸ μηδένα 
παρ) αὐτοῖς πολίτην ἐπὶ προδοσίᾳ κατεγνῶσθαι, ἔσπευ- 

δον τὰς Ἀθήνας ταῖς ἁμοίαις περιθαλεῖν διαθολαῖς. (3) 

4υ Διόπερ εὐδοχιμοῦντος παρ᾽ αὐτοῖς Θεμιστοκλέους χαὶ 

μεγάλην δόξαν ἔχοντος ἐπ᾽ ἀρετῃ, κατηγόρησαν προ- 
δοσίαν αὐτοῦ, φάσχοντες Φίλον Ὑενέσθαι τοῦ Παυσανίου 
µέγιστον, καὶ μετὰ τούτου συντεθεῖσθαι κοιν] προδοῦ- 

(4) Διελέγοντο δὲ καὶ τοῖς 
--/ 
μάς. ναι τὴν Ἑλλάδα τῷ Ξερζη. 

τα γ/ 3 
ἀὖ ἐχθροῖς τοῦ Οεμµιστοχλέους, παροξύνοντες αὐτοὺς πρὸς 

σ Αα Αα 7 [ὁ) 

τὴν κατηγορίαν, καὶ γρήµατα ἔδοσαν, διδάσχοντες ὅτι 
| ί ἐν κρίνα διδό οὓς Ἓλληνας ἐδί- ” Παυσανίας μὲν χρίνας προδιδόναι τοὺς Ἕλληνας ἐδή 

οἱ Ν /᾿ 

λωσε τὴν ἰδίαν ἐπιθολὴν Θεμιστοχλεϊ καὶ παρεχάλεσε 
Δ οω ΜΥ 

κοινωνεῖν τῆς προθέσεως, ὃ δὲ Οεμιστοχλῆς οὔτε 
4- / ” ον 

60 προςεδέξατο τὴν Ἕντευξιν οὔτε διαθάλλειν ἔχρινε δεῖν 
1 1 " 1 ο 

ἄνδρα φίλον. (5) Οὐ μὴν ἀλλὰ κατηγορηθεὶς ὅ-Θεμι 
ν ο” ο / α: 

στοχλΏς τότε μὲν ἀπέφυγε τὴν τῆς προδοσίας κρί 
. Ν λ αλ / σιν. Διὸ καὶ τὸ μὲν πρῶτον μετὰ τὴν ἀπόλυσιν μ- 

Ὑ' - / Ν 2. ᾱ 
ας ἦν παρὰ τοῖς Ἀθηναίοις: ἠγάπων γὰρ αὐτὸν ἐπὶ 

ΕΧ6Ι55Ο Ἰοριπη {Τοµο, (γγαμΠΙΟΙΠΗ Ρτο ΗΡ]άῑπο ἀοπι πα πι 
εχετοσραί, (8) ία[ΐπι 65ο, (παπα απ] οἱ Πάθη μπῃ οἶνος 
αι Ῥήγανθη{αν, Ἰηδί(]ς οχροδ!έα5 γα, πια χ{ηοίμα6 ΟΙΗΠΙΠΙ 
ο61ο γἱία οἷα5 ΠαριαΡαί. Ιου ΠΟΠ Πημ]ίο ροςί ἱπηργοβίίοίι 
Πηοτυῃ σοηνομθπίσπη γ]ία οχΙέαπα δογ[έας οδί. Ροσί πο. 
{σπα οΠΙΠι Τ]ογοηίς ΡΤΕΠΙΙ5, πηλεγοςῖς ΠΙΘΓΟΘΠΦΗΙΟΤΙΠΗ ϱο- 
ριῖ5 ορπαοἰίς, ἀε]εζίασε ΑρηϊσσηΙποτιηα οἱ ΠΠ] ΑΟΟΓΙΙΩΙ 
Ιαβίίο, Ρί5 απαίη ΙΙ Η ΠΠΡΙΠΗ ΡοδάἹέππησιιό εο]- 
ἱερῖέ, ευπΊ(ε Πῖς Ώδί]ά Πα 1η ΦΥγαΗΦ4ΠΟ5 πιο µοραίαν. (4) 
Ῥεά Ηίαγο οχοιοῖέῃ Πο οοπίεηΙηεμάο Ιπβίγασίας ἵῃ Αρτίσοι- 
(πού ὰ. Π05 ἱπχργοβδίοηοπι [αοῖε, Ρταοφας Κου έου οΟ]- 
Π]]5ο, ογοηίέ τι αγωοῖ Ογοοῖς ἵη εο οοηβ]σοία ορροφίέ 
ΠΙΑΧΙΠΙ8 οχ ραγίο οαάσγοηί : (6) γἱοίοπίᾶ {απποη Ῥθιος  λ 
6Η58ΠΟ5 {1έ, 4πογαπι αἆ ἆπο μία οσο, αἰἴογυη γογο µη] 
ἵνα απα{ίπος πηϊΠ]α οσσαΒθΙηΙ. Τνακγόάσα5 6υσο, γορης 
Ἀάνεικο ος Ργώ[ίο αβΠίοις,, Ἱπιροτίο οχοἰΦΠ{. ΘΗπηήίο 4 
Μαρατεηδες, απ ΝΙκωί ἂρρε]απίας, [πρα. 9ο τορορίςσοἱ, 
οδρΙίαΙΙ ]αάἱσιο οοπάθη]ηαίας Πποτίσηι οὐΙ(ε, Αβι]σοηίΐη! 
Ὑετο, σπυπὴ ρορη]ανα ἱπιρθγίππι ἵῃ ΙΠίθσγΙὴ γΙηΙσα»δοηΕ, 
πηίδθα αἆ Ἠίαγοπθια Ἱεραίίοπο, ΡᾶζΘΗ1 αὐ ϱ0 Πηροίταη{. (6) 
Τη Πα[ία ἔαπι Ῥοιηαηί οἳ1 Ὑοοηίνις Ὦο]Ί μπι Εενεραπ{, 
ὀοηβογίο(πε α ΟΥ6ΠΊΕΥάΠΑ ῥνα.1ο ἱπροιηϊ, ΠοπιαΠί 5 ΟΙ - 
Ριηέ πασπασιιο Πο ΓΗ ΠηΠ]Η (14ο οαά : οἱ Ἱηίου 9105, υέ 
σπἰάαπα πε[ουμηί, {πουσηί Εαδίί, οκ πα βεηίαο ου, ά6ο- 
σας 50Ρ πα αβρε[Ιαίίοπα οοπιργοοηςί, αά ΠΠΙΠΙ οηηας 
Ππίαγ[εοίί.  ἨΠανο ίαφια απΏπιας 1]]ο σοδία Παμε. 
ΜΥ. Πίπό ϱαβογπαπίο τοππρη σαι Αιοηίς Ῥναχίαρο, 

Ποιπαμί οοηςι]ε ογοαη{ί ΑΠ Ὑογαϊπίαπα ΤηοοβίΗΠι οἱ 
ο. εν (απη Βίασίαπα. Ταπι. Εἰαί, ααὶ Ῥ]ατα πηηπία ο 
ορρϊάπ]α δρανεἶἴπη ἱπ]αβίίαγεταΠ{, ἵη ΠΠΗΠΙ οχ οπηηίρις οἱΙ- 
Παἴαη πηἰσναν{, (παπα Ε]ίη παποαραηέ. (9) Ποσο] 
ἁπίεπ ευηεµίος, 5ρατίαπ1 οϐ ἀποῖς ευἱ Ῥουδαπία) ργος][1ο- 
Π6Π Π]αΙ6 αἰγο οί οοηίοηχη!, ΑίλθηΙσΠΒΙΗΠΗ γσγο ΠΟΙΗΘΗ αἱ 
αχΙδίϊπια[Ιοπθίη ΙΠΟΙαΥΘΕΟΕΓΕ, τορίεγοα οπος Πας πι 
{ρβογυΠῃ οἰγίς ριούἹΗοηίς Ἱηδίπια]αίας απ εοπνἰοίῃς ο55οἱ, 
Ρα16Ρ ποπηϊηῖ ΑΠοπ[εηςί ἱρηοπη]πί) ποίαια [πάγους ργορο- 

ταηί. (9) Τ4ευ παπι Τ{οπηίίοσ]εδ ππαχἰπηί αριιά ος Ποιοί, 

αἱ πιασηα {γα {αλ σ]οτία {α]σογεί, ρτοςΠ{οπῖ5 οΙΠὴ Ιποδαηί, 

ΘΙΙΠΗΠΠΑΠΙ ΟΠ Ραιδαπία [απηΠαγίαίοια. οἱ ἱπίογοθβξίδσα., οἱ 

(απ οοηδ]]α 4ο ργοάρηᾶα Χονχί Τασία ΟΠΠ 60 οοηηηλη- 

οπ556 Πομηϊπθπ ογπλίηαηί6ς. (4) Α4 Ππ]ππῖσος οἵαπι Ῥ]ο- 

παδίος]!ς 4ἱββογθγο, 60β4ο αά αὐθΙΡαΠΙοπεΠη Ἱπερανα, ΙαΓ- 

σιἱοπῖριις ΙΠΡΙΡΟΓ 6οτγΙηρείε, οἱ ἀοσπησπῖδ ποηηιι]]]ς 

Ῥτοβαγα, Ραμβαπίαπα, εοπορρία αριά απΙΠΙΗΠΗ 6Η ατα σου 

ΡτοςΙοπ6, ΠΙαΟΠΙΠΑΠΟΠΘ5 8ια5 Τμομηϊδίοσ]ί ΓοΥθ]αρρα, εί 

αἆ οοπ]αησοπάα5 56ο τα(ίοπος εἰ ορογᾶςδ Π]άΠῃ Πηγ[ίαδσο, 

Τ]ιοηηϊδίοσ]σππ {απποη οοπάΠΗΟΠΕΙΗ {11η Ισ. Ποη αοθο- 

Ρί856: αιιαπηγί5 πού ἀθίεγγο Ιοπίηοη απηἰσαΠη ἆς 56οἰογο ο: 

Πο δἱ ἀμχοιί. (0) Ταπιοίδι γουο (αμ{15 αιιοοίρας Τ]ο- 

πιϊςίοσ]ο»5 αοοιςατσίατ, ἃ- ρτοάΠοηίβ {απ1ΕΝ. οπηίπο ἔπηο 
αὐδοϊνίαν. ΑΕ µα]ας ἰσίμαν Ἱπάἷο ρογίσοπ]ο ΙΠΙΠο φπίάθηι 

ππᾶρηυ5 οἱ οποναυἡ]ς οιαί αραιά ρορ]άπη ΑΠιοηΘηΣίΠΗ, 



10 

9 
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990 ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ 

τοῖς πεπραγµένοις διαφερόντως οἱ πολιται" μετὰ δὲ ταῦτα 

οἳ μὲν φοθηθέντες αὐτοῦ τὴν ὑπεροχήν, οἱ δὲ φθονήσαν- 

τες τῇ δόξην τῶν μὲν εὐεργεσιῶν ἐπελάθοντο, τὴν δ᾽ 

ἰσγὺν αὐτοῦ καὶ τὸ Ῥρόνημα ταπεινοῦν ἔσπευδον. 
ΕΝ. .Ἠρῦτον | μὲν οὖν αὐτὸν ἐκ τῆς πόλεως µετέστη- 

σαν, τοῦτον τὸν ὀνομαζόμενον ὀστρακισμὸν ἐπαγαγόντες 
αὐτῷ, ὃς ἐνομοθετήθη μὲν ἐν ταῖς Ἀθήναις μετὰ τὴν 

κατάλυσιν τῶν τυράννων τῶν περὶ Πεισίστρατον, ὁ δὲ 
νόµος ἐγένετο τοιοῦτος. (5) Ἔκαστος τῶν πολιτῶν εἰς 

ὄστραχον ἔγραφε τοὔνομα τοῦ δοκοῦντος μάλιστα δὺ- 

νασθαι χαταλῦσαι τὴν δηµοκρατίαν' ᾧ δ᾽ ἂν ὄστραχκα 

πλείω γένηται, φεύγειν ἐκ τῆς πατρίδος ἐτέταχτο πεν- 
ταετῃ χρόνον. (8) Νομοθετῆσαι δὲ ταῦτα δοχοῦσιν οἱ 

Ἀθηναῖοι, οὐχ ἵνα τὴν χκαχίαν κολάζωσιν, ἀλλ᾽ ἵνα τὰ 
φρονήματα τῶν ὑπερεχόντων ταπεινότερα. γένηται διὰ 
τὴν φυγήν. 

νον τρόπον ἐξοστρακισθεὶς ἔ ἔφυγεν ἐκ τῆς πατρίδος εἰς 

ργος. (4) Οἱ δὲ 
/ νο /) 2 / λ 

των» χαὶ νου.ισαντες παρα της τυγης εἰληφέναι καιρον 

Ὁ μὲν οὖν Θεμιστοκλῆς τὸν προειρηµέ- 

/ 

Λακεδαιμόνιοι πυθόµενοι περὶ τού-- 

ἐπιθέσθαι τῷ Θεμιστοχλεῖ, πάλιν εἰς τὰς Αθήνας έξα- 

πέστειλαν πρέσθεις κατηγαροῦντες τοῦ Θεμιστοκλέους 

ὅτι τῷ Παυσανία κεκοινώνηκε τῆς προδοσίας καὶ δεῖν 

ἔφασαν τῶν κοινῶν τἳς Ἑλλάδος ἀδικημάτων εἶναι τὴν 

χρίσιν, οὐκ. ἰδία παρὰ τοῖς ΑἈθηναίοις ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ χοι- 

νοῦ συνεδρίου τῶν “Ἑλλήνων, ὅπερ εἰώθει συνεδρεύειν 

(6). Ὁ δὲ 
οο ο } / ὃν 

Θεμιστοχλῆς ὁρῶν τοὺς Λαχεδαιμονίους σπεύδοντας δια- 

ο αν κ - λ / 
ἐν τῃ Σπάρτη κατ ἐχεῖνον τὸν γρόνον. 

θαλεῖν τὴν πόλιν τῶν Ἀθηναίων καὶ ταπεινῶσαι., τοὺς 

ὃ) Αθηναίους βουλομένους ἀπολογήσασθαι περὶ τῆς 

ἐπιφερομένης αἰτίας, ὑπέλαθεν ξαυτὸν παραδοθήσεσθαι 

τῷ κοινῷ συνεδρίῳ. (6) Τοῦτο ὃ) δει τὰς κρίσεις οὗ 

διχαίας ἀλλὰ πρὸς γάριν ποιούµενον τοῖς Λαχεδαιμο- 

νίοις, τεχμαιρόμενος ἔκ τε τῶν ἄλλων καὶ ἐξ ὧν ἐποιή- 

σατο τὴν χρίσιν περί τε τῶν Αθηναίων καὶ τῶν {[Αἰ- 

γινητῶν ὑπὲρ τῶν ) ἀριστείων' οὕτω γὰρ οἱ κύριοι τῆς 

Ψήφου φθονερῶς διετέθησαν πρὸς τοὺς Αθηναίους, ὥστε 

πλείους τριήρεις αὐτῶν παρεσΓηµένων ἢ σύμπαντες οἳ 
ναυμαχήσαντες παρέσχοντο, οὐδὲν κρείττους αὐτοὺς 

ἐποίησαν τῶν ἄλλων Ἑλλήνων. (7) Διὰ ταῦτα δὴ συν- 
εθη τὸν ΘΟεμιστοχλέα τοῖς συνέδροις ἀπιστῆσαι. Καὶ 

γὰρ ἐκ τῆς προγεγενηµένης ἀπολογίας ἐν ταῖς Ἀθήναις 

ὑπὸ τοῦ Θεμιστοχλέους ἀφορμὰς εἶχον οἵ Λακεδαιμόνιοι 

πρὸς τὴν ὕστε ερον. Ὑενομένην χατηγ ορίαν. 6 ϐ) Ὅ γὰρ 

θΘεμ, ιστονλῆς ἀπολογούμενος ὠμολόγει μὲν τὸν Παυσα- 

νίαν πρὸς αὐτὸν ἐπιστολὰς πεστα ένα, παρακαλοῦντα 

μετασχεῖν τῆς προδοσίας, καὶ τούτῳ μιεγίστῳ χρησα- 

μενος τεχμηρίῳ συνίστανεν ὅτι οὐχ ἂν παρεχάλει Του- 

σανίας αὐτόν, εἰ μὴ πρὸς τὴν ἀξίωσιν ἀντέλεγε. 

ΗΥΙ. Διὰ δὲ ταῦτα, καθάπερ προειρήκαµεν, " ἔφυ- ϱ προειρηκαι 
) γεν ἐξ Ἄργους πρὸς Ἄδμητον τὸν Μολοττῶν βασιλέα: 

λ Δ ς / / σ ολ 

καταφυγὼν δὲ πρὸς τὸν ἑστίαν ἵκέτης ἐγένετο. ϱ. ὃε 

βασιλεὺς τὸ μὲν πρῶτον προςεδέξατο αὐτὸν φιλοφρόνως 

χο παρεχάλει θαῤῥεῖν καὶ τὸ σύνολον ἐπηγγέλλετο 

Φροντιεῖν αὐτοῦ τῆς ἀσφαλείας' (9) ἐπεὶ δὲ οἳ Λακεδαι- 
] 

ΣΠΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΒΛ. ΙΑ. (16 416.) 

ΟΡ 1ο οηίΠι ϱγαο]αγο βοδίαθ ΡΙΠΊΠΙΟ 6ἶγος ΓΙ ΙΠΟΥΟ σοµΙ- 
ριοσίοραπίαν. Αί ροδίέ, απ απ οχόσ]Ιοη{αΠι αίς 5ι5μοσίαι 
Ἰναῦογο ορ]βδοηί, ποπ! οἶαῦα ρ]ονίαπα οἶ ας Ἱηγίάία ρνο- 
οαοβοηία, ΠΠΥΙΠΟΓΗΙΑ οΡΗΕΙ Ροίδηίίαπα Πας ασσἰάθτο, οἱ 
ὀ6ΙδΠπά ποπ απηϊ ἀοργίπιογο οοηςΗ(αοταηί. 

ΙΥ. Ῥήπλαπη Ιρίμαε οχ θα ΙΡΠΙογοίΗς, ο5εγαςἳ δη] διι{- 
(σαρῖῖς ἵπ ου Ἰαἱΐ5. Ῥαποῖέας Π]ο Αίλλοπίς (πθγαί Ροδἱ οχα- 
οἱο5 εκ 106 (γΓ8ΠΠΟΡ α Ρἰβὶςίγαίο ογ]απάοβ: οί ]εχ αἲ ης 
56 Πού Ἠάρορας, (9) Οἵνίαπ αππαδααδᾳπο {οδία Ἱμεοτί- 
Ρεραί ΠοΠλοΙ οἶ ας, αἱ ϱἱαγίπηάπη Ἠαβογο ροίεδίαἰς αἆ ου ο- 
(οπά η. Ρορι]αγεπη. φίαίσπα γἰάρισίαν. Οἱ ρίυνος Γβίας 
ἰοδία) ποπιίπο {ρδίις Ιηςοπίρία ομγομίφδοηί, ἶ5 ραίῖα οχζθ- 
ένο αἆ 4ΠΠΟΡ φπίπαπε (4εοσπι) Ἱαθομαίας. (3) Πάνο Ίεβείι 
Ώοῦ 46ἱγοο ἸπδμΜμἱ5ςο νἱάσμίαν Αἰλοπήρηςος, αἱ Ἱπαργορίία- 
ἵσπη Ἰου πλοᾶο ραπίτοηί, 86 αἱ 5αρίηιος Ἰοιηίπιη αά βαφίί - 
Βία ονεοίονυπη απῖπηος κ πηἰςίογθ5 μας Γε]ορα(ἴομο ιοεγοη!. 
Ἐμειηϊρίοσ]ος. Ιδίίαν Ίνα οδίιαοἰδαὶ οδηβΙΤα ραΐτία ο]οσίις 
ΑΤΒΟΣ οοπ[αρ!. (4) 01ο Ἰμασθᾶάςιοπίί οορμῖίο, ορροτίι- 
Ρ4Π1 ογετίομά1 Ἑμομηϊδίος]15 οοσπδίοΠοΠα δἱδί πα πό α (ονίυπα 
βιρηνηἰθ{γαίαπη. γαΙ, Ἰοσαίος γαδα5 Αἰποηας πη σης, αι 
6Η Ῥαδαπία 46 ργοάΠῖομα οοηβρίταδκο ΠηΙά ογἱπΙΙΠΟΠ{ΗΥ. 
ΤΕΛΗ 1η ραβ]ίσας., αἰπηί, ἀναοἷο {ος Ἱη]η μίας ΠΟΠ ριναίο 
ΑΠιοπἰθηθίαπη Ππάἱοῖο απἠπιαδνογίσπάαπι, 5ο η οοιηηαηὶ 
ανγοοογαπα οοηγθυία, αἱ δρατία» Ί]α {οπηρορίαία αρῖεαν 5ο- 
Ίεραί, ἀο οαιιδὶν ἴ]5 οοσηοφόεπάιΠὰ 6550. (6) ΤΙαπιίδίος]θ, 
οἱρο, αππιαάηογίοπ ΒραΤίαΠΟς 14 απῖσο οΡθΓαΠΙ 486, τα 

ΑιθπἰθηδίΠη σἱογία. οἱ ροίομία; ἀοίγαογοπί, ΑΙιοηίθηβος 

γεγο αά τε[οΙοπά απο ογίππεη ου]θύβαπη ραταίος 6556, ρα ὐ]ίοο 

50 6οη5εβειι εί ]άἱοίο ἀεαϊίαπι 1πῖ (αο1ο οοη]θοίανίε. (6) 

Τη ου Ὑθγο ποῦ αἲ βία οἱ ααιῑίαι5 ΠοΠ]άΠΙ, 564 αἆ 

ρυα (αι). ΤαοεάαΡιοπΙογΙ ΠΩ οηιπία γε[ογϱὶ οΟΠΙΡΕΓΙΗΠΗ 1α6- 

Ῥοἱ, 4 πάπα οχ α.ς ἀοσιημονί]5, {απι οχ ης, απ) Ιάσιο 4θ 

Απιοπ]θηδίρις αἱ ρίποιίς ἵπ ἀθοεγπομάϊς [ον Ημ ἰηίς ργα.- 

ης θά {ἀθναηί, Τα πα ΙηΦο Ἰηγίό] ουδα ρορα]άη Αιοπίεη- 

861 Παργανεναηί 1πάἱοἱ Πας ργαδίάδ5, αἱ σαπα ρ]ατος Πϊ 

ήγθιησς 6 18ΠΙ απ]νοιδί ατα αἲ Ῥο]]απῃ πανα]ο οοηι]ἱς- 

5οη{, Πί]ΙΟ {απιοή Ἠοπογθ ρί ορίοηῖς γαθῖς ἀἱσπος ΑΙ]ια- 

ΠΙΘηΣΟ65 ορηδιςδο{. (7) Ηϊς ταιοπίριβ πλοία5 Τ]ιουείοσ]ος 

βοπα{ 11 παπί Πάσπάππα ατρἠταβα ην. Είοηίι οκ ἆθ- 

{6ΗΦΙΟΠ6 Πας προς Αλοβὶς Παβία, αΠδαπη ἆθπιο αοθαδαη 

ἴλαυα ανρασναηί Παθσσηηοη. (8) Ἱπ Ρρυγσα(ίοπς οηἵηι 

ευἱ ορη{ε5δ5 εγαί Τμοηιϊδίοσ]ος, α Ραιιδαπία Πίστα», ααἴθιβ 

5ο αἆ 6ΟΠΙΠΙΙΠΘ ῥτουΓ{ομίς {ασίπις 5ομοιίαγαί, Πη]δδᾶς 6056. 

Έ! Ιου νοἱ πιαχίπιο αγδαπηδηίο οαὐδς δις. ρνοραυ]Ηίαἰσιη 

αὐδίνπσραί, 4ο Ραπδαπία5 παπσύαμα {σπα δο]Ποῖία αάἱνογ- 

(α1οηο αδγις (αἱβδοί, ηἰςί ἱρδο Ῥοδίμ]α[ῖ5 αο οµρί5δ ομς 

{ογ{1ίου 5ο ορροβι5δοῖ. 

Πγ1. 

6ΟΓΗΠΑ ΥοσσΙΙ Απο ργοβαθῖέ, 

Πας ο) 6811δ48, αἱ 1αΠ1 ἀθίΠΠΗ θ8ί, Αγρίςαᾶ Μο]οβ- 

οἱ α ΓΟΟ1Π1 οἶ ας 6αρρ]οχ 

εοηδος1. Τον Πάπα Ργ]ηαΙρίο Μπαπ{{6ν αὁ Ῥομίρηο εχεθρίέ, 

Ῥοπασμο 5ρο ἱμ]οσία, δαα{εῦα οἱ15 ἳρί ογα {ογο Ργοηι]ς]{. 

(9) δί απ απι Τιασςάσσιομέ, πο []δδίηαῖς ο γα η Πλας μλἰρείς, 



(6, 447.) 

µόνιοι τοὺς ἐπιφανεστάτους Σπαρτιατῶν πρέσθεις ἀπο- 

στείλαντες πρὺς τὸν δμητον, ἐξήτουν αὐτὸν πρὸς τι- 

µωρίαν, αποχαλοῦντες προδότην χαὶ λυμεῶνα τῆς ὅλης 

Ἑλλάδος, πρὸς δὲ τούτοις, μὴ παραδιδόντος αὐτόν, πο- 
ὃ λεμήσειν ἔφασαν μετὰ πάντων τῶν Ἑλλήνων, τὸ τηνι- 

καθ) ὃ βασιλεὺς φοθηθεὶς μὲν τὰς ἀπειλάς, ἐλεῶν δὲ 

τὸν ἱχέτην καὶ τὴν ἐκ τῆς παραδόσεως αἰσχύνην ἐκχλί- 
νων, ἔπειθε τὸν Θεμιστοχλέα τὴν ταχίστην ἀπιέναι 
λάθρα τῶν Λακεδαιμονίων, καὶ χρυσοῦ πλΏθος ἐδωρή- 

σατο αὐτῷ ἐφόδιον τῆς φυγΏς. (5) Ὁ δὲ Θεμιστοχλῆς 

πάντοθεν ἐλαυνόμενος καὶ τὸ χρυσίον δεξάµενος ἔφυγε 

νυκτὸς ἐκ τῆς τῶν Μολοττῶν χώρας, συμπράττοντος 

αὐτῷ πάντα τὰ πρὸς φυγὴν τοῦ βασιλέως: εὑρὼν δὲ δύο 

νεανίσχους Λυγκηστὰς τὸ γένος, ἐμπορικαῖς δὲ ἐργα- 

σίαις χρωμένους, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ὁδῶν ἐμπείρως 

ἔχοντας, μετὰ τούτων ἔφυγε. (4) Χρώμενος δὲ νυχτε- 
ριναῖς ὁδοιπορίαις ἔλαθε τοὺς Λακεδαιμονίους, καὶ διὰ 

10 

15 

-ω ο / νά 

τῆς τῶν νεανίσχων εὐνοίαςτε καὶ χαχοπαθείας κατήν-- 
ο χ νῤ τησεν εἰς τὴν Ἀσίαν ἐνταῦθα ὃ᾽ ἔχων ἰδιόξενον, ὄνομα 

ὲ θείδην, δόξη δὲ καὶ πλούτῳ θαυμαζόμ.ενον, πρὸς 50 μὲν Λυσιθείδην, δόξη δὲ καὶ πλούτῳ θαυμαζόι πρ 
. αν αν» ᾱ 

τοῦτον κατέφυγε». (5) Ὅ δὲ Λυσιθείδης ἐτύγχανε φί- 

λος ὢν Ξέρξου τοῦ βασιλέως χαὶ κατὰ τὴν διάέασιν τοῦ 
.ω ο ; 

Ἐέρξου τὴν δύναμιν τῶν Περσῶν ἅπασαν εἰστιακώς. 
/ λ ἃ 

Διόπερ συνήθειαν μὲν ἔχων πρὸς τὸν βασιλέα, τὸν δὲ 
έα διὰ τὸν ἔλ δ λό ἐπηγγεί- Θεμιστοχλέα διὰ τὸν ἔλεον σῶσαι βουλόμενος, ἐπηγΥ 

-”ω .] ο ολ ο 

λατο αὐτῷ πάντα συμπρᾶξειν. (6) Ἀξιοῦντος δὲ τοῦ 
- ΔΝ ΔΝ 

Θεμιστοκλέους ἀγαγεῖν αὐτὸν πρὸς τὸν Ξέρξην, τὸ μὲν 
αν - , / Ν 

πρῶτον ἀντεῖπεν, ἀποφαινόμενος ὅτι κολασθήσεται διὰ 
.. ρα .. χ ὴ 

τὰς κατὰ τῶν Περσῶν αὐτῷ γεγενηµένας πράξεις, μετὰ 

2ὔ 

ο. ΔΝ / / λ ον 

80 δὲ ταῦτα μαθὼν τὸ συμφέρον, ὑπήχουσε, καὶ παραδό- 
λ 3 ρω .) λ ον 7. 3 λ Π / .- 

ξως καὶ ἀσφαλῶς αὐτὸν διέσωσεν εἰς τὴν Περσίδα. (2) 
ων ΔΝ - 

Ἔθους γὰρ ὄντος παρὰ τοῖς Πέρσαις τὸν ἄγοντα παλ- 
σω ο { / ο ας Ἡ 5) / 

λακὴν τῷ βασιλεϊ κοµίζειν ταύτην ἐπὶ ἀἁπήνης κεχρυµ- 
’ οω / . ν 

μένην, καὶ τῶν ἀπαντώντων µηδένα πολυπραγμονεῖν 
3 ο -ω τ] / ε] ο ’ 

36 μηδὲ χατ᾽ ὄψιν ἀπαντῆσαι τῇ ἀγομένῃ, ἀφορμῆ ταύτη 
2 : λ ν / 

συνέβη γρήσασθαι πρὸς τὴν ἐπιθολὴν. τὸν Λυσιθείδην. 
Ὦ λ λ ϱ) ιά / 

(8) Ἡαρασκευασάμενος γὰρ [τὴν] ἀπήνην πολυτελέσι 
/ / ο Δ 

παραπετάσµασι χεκοσμηµένην, εἰς ταύτην ἐνέθηκε τὸν 
/ ΑΔ ’ 

Θεμιστοχλέα, καὶ μετὰ πάσης ἀσφαλείας διασώσας 
.] / ο» ” ν! / δ ὰ / κ 6 

40 ἐνέτυχε τῷ βασιλεῖ, καὶ πεφυλαγμένως ὀμιλήσας ἔλαθε 
κό ο ν Ν ο .) 

παρ᾽ αὐτοῦ πίστεις μηδὲν ἀδικήσειν τὸν ἄνδρα. Εῑκα- 
αγὼν δὲ αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα, κἀκείνου δόντος τῷ 

ο λ / 

Οεμιστοκλεῖ λόγον, καὶ µαθόντος ὡς οὐδὲν ἠδίκησεν, 
-ω / 

ἀπελύθη τῆς τιμωρίας. 

“6 Τ ΥΠ. Δόξας δὲ παραδόξως ὑπ) ἐχθροῦ διασεσῦὺ-- 
/ 

σθαι, πάλιν εἷς µείζονας χινδύνους ἐνέπεσε διὰ τοιαύτας 

φονεύ- 
μμ ὃν 1ῤελο} Αλ σί ο έν τρ, 

σαντος τοὺς μάγους, ἀδελφὴ δὲ γνησία τοῦ Ἐέρξου, 
-. / 3 - ’ 

μεγίστης δ᾽ ἀποδογῆς τυγχάνουσα παρὰ τοῖς Πέρσαις. 

/ πνοσ / ο. 
αἰτίας. Μανδάνη Δαρείου μὲν ἦν θυγάτηρ τοῦ 

σ0 (2) Αὕτη τῶν υἱῶν ἐστερημένη καθ’ ὃν καιρὸν Θεμιστο- 

κλῆς περὶ Σαλαμίνα κατεναυµάχησε τὸν στόλον τῶν 

Περσῶν, χγαλεπῶς ἔφερε τὴν ἀναίρεσιν τῶν τέκνων, καὶ 

διὰ τὸ μέγεθος τῆς συαφορᾶς ἠλεεῖτο παρὰ τοῖς πλή- 
./ 4 ’ .. 

Ώεσιν. (5) Αὕτη πυθοµένη τὴν παρουσίαν τοῦ Θεμι- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΙ ΙΡ. ΧΙ. 991 

ἃά δρροΙμπὰ ΤΠομηϊφίο]οΠ) οχροδοθιοηί, ϱΥοςἱέογοηι οἱ 
οχΙΗππ} {οίίας νο ἱρβι1 ΥοσΙαΠίθς, τορί οἴαηα » Ὠ]ςί 

Πλαπα (ταάστοί, Ρεἱ]άπῃ αὐ υηϊνοιςῖς ατῶσῖς ΠΠ[οΓοηά η ἆο- 

πυπ(ἰαγθηί{ : {πα ἀ6ΙΗΠΗ ταοχ, πηηἰς Ρονίοιγτς οἱ πἰμ]]ο- 

πηίηις δαρρ]]οἱς γίοσίη Ιηϊδογαης οἱ ρνοςἱΗοηίς Ισηοπηϊηίαιη 

ἀδν[ίανο 5ίπάσης, ΤΠομηϊςίοσ]θιη λουίαξιν, αἱ απαΠή σσ]ογίῆιο 

411 Βραγίαμὶς Ιπάο 8ο ῥγοπῖρίαί, οἱ αἰἰπαα ροουπία. Υηι 

 δαἰἴσπι {αρ οἱ δαρροθίαί. (3) Πο, γἰαίσο αο- 

οθρίο, (111 παδηδ γουδρίαπα Ἰηγοηίνοί, ποσα οκ Μο- 

ΙοβδογαΠ] {ενα ουη65 αἆ [αρίοπά ση ποοθρδανῖίς ἃ τοσο ἵη- 

δίρασία5, Ρνο[αρίί. Ώιοδαιθ (ΠΠῃ 11γθῃο5 Πα {οηο Γη 6βδία5 

πηενοαίανα. ορεΓαΠα ἀαπίος ασ ρνορίθγθα ΙΠΠΘΓΗ σηατος 

{ονίε [ογίαπα πασία5., οσα Εἱς βΙσαπα ἱπίοια(ε, (4) Ου τη- 

απθ ποσία ευ Γαοθγεί , ασράσιηοη]ος ΓΟ[6Η{, ας ΠπνοΠ η 
Ππογαπα Ῥοπενο]οηίία 5έπάίοσιιο ἱπάσίοςο αἁ[πίας { Αδίαηι 

{αηάεπιοναςί!,  Ῥγϊναίαπα Τρί Ποςρίίσιη , πομηῖπο ΝΕ ΠΠ 
μαῦοραί, ποπη]ηίς ορ]εργβαίο ορίρηδᾳαρ οοηβρίομυια : αἆ 

Ῥηη6 56 τουσρί{. (6) Πγδ]]άθς Π]ο Χογχί Ρο βΓΙΙΠΗ τορί απη]- 

65 εΓαΐ, ΟΙΗΠΕΙΙ(ΙΕ ἵπ {ταηδίία οχετο σα. οἶας οοηγἰνίρ 

οχοερίιπῃ απο {νασίαγεναί. Ιπά6 οσοι ίαία ἱρί τοσῖς [απηί- 

Παι]ίαίο ας ρταίῖα, Τμοηϊςίος]ἰ5 {ογέαπα Πα πηἰβογα {τς «η Η{ση] 

6]α5 (πεηάαπα δα5οορίέ, οπηία(ι1θ {ρδῖας οσα ϱο [ΠΟΓΗΡΙΠΗΙ 

Ρνομη!ς!{. (6) Ποραπίο απίσιη Τμεπιϊρίοε]α, τ1{ αά Τορσπη ὁι- 

οθγείας, Ῥγϊπαρίο γουµβαγΙέ, 5δυρρΙσίπα οαρίἱ5 αι 

Ρο5ἱ 

αρ! ΤΠ τοῦ 1 [ογο οοσπογοταξ, ΠΠΟΤΟΠΑ ΠΠ]Ι σοδςῖέ, ας ΠΙΙγο 

Ριῶ416ΡΗ5, αοά τος Ῥουβίς {απ Γαποδία5 ρορίςςοί. 

πηιοᾶο. ἑπέανη {π Ῥειδίατη Ἱίεν οἱ οοποἰΠαγ{ί, (7) Μο οΠίῃι 

ἴαπα Ρουρί ογαί, αἱ ρε[ίοετη τορὶ α4ἀπσσης ἵη ου γα απάἶφαο 
οΡίεοίο Π]αιπ γοµστεί, ποιο {Π γἷα οσο ΓΓΘΗΠΙΠΙ (Π6ΠΙΦΙΙΑΠΗ 

ογα(α)ί Ύποά νομενδίας, απί οοπίθιηρ]ατί [ιδ γα. Ἠαπο 

ἔππα οὐ08δΙΟΠΕΠΙ αἆ ρογαρεπάπιη, απο ἠηφΗέασναί, 19ἱ- 

εμάος αγηρυϊέ. (8) Οτταϊη οπίπα αἆ Ίος αἆογηα ΜΗ ο. 

ὑποβρε[πηῖς γε]ίς αὖ θἰταρα]ἰς ἰΠίοχίί, οοἱοσλίαπι(πο ἵπ οο 

ΤπαμαΙδίος] επ οιΠὰ οπηνῖ βοοηπ](α{ο {ΠΟΟΙΗΠΊΟΠΗ αά ΓΟΡΟΙΙΙ 

ρονάαχ!έ, εί ἵη φοεγείο οοµοφιίο γοιυβίς 46 Π]ο αἆ γεροιη {- 

65, Πά6πα αοοθρῖέ, παπα ντο Ἱπ]αρίανα Ἱη[ογτὶ ΡΒΡΡΙΙΓΙΙΠΙ. 

Τυπα αἲ Τορεῦα Ππίνοδασίας, 4άπΠὰ Ππηροίγαία, ἀϊσοηαϊ οορία 

Π]απα εἀοσμίςδεί, η] α 5ο Ῥουκας ἱπ]γία α[[οσίος., α ἀἰκογ]- 

ππῖπο σαρ]5 αὐδο]ν{αν. 

ΕΥΠ. ΟἱΠηΦΠο Πα ργαίοΓ ΒΡΟΠΙ Ἱορίΐς Ώοπο[ίοΙο «1Η {δη 

ἱπιρειναξδεί, πονο αἱ πηα]οτί ρεγῖομ]ο Ιηνο]γία; ἱάπμο Ἰου 

πηοίο. Μαπάαπα, Ώατ, απἱ Μαρος ειδί]σγαί, βία οἱ Χοτ- 

Χῖδ ΡΕ6ΥΠΙΩΠΗ, ἵῃ πιᾶδηα αριά Ῥογδας οχἰς(η]αίίοπο Ἠαβοία- 

ἴατ.. ϱ) Πας Ιηνενῖς φμἱ5 ουμαία, απο {σπιροτο Τ]οπηϊς(ο- 

6168 «Ἰαβειη ῬοΓβαΓυΠ1 παγαἰί οργαπιίπ ριοβἱσαν{ξ, ἱπάῖριίς- 

δίπιο οὔράθηα Ιον άπῃ [ετεῦαί, νυ]σίᾳο απίηιος αἆ Παἰςοτίσοι- 

θἴαπα Ίο οπ]αίαίἰς πιαρηἰέαάἶπο ἱπῃοχοναί. (0) σορη[ίο 

Πασαο Έλομηςίος]ί5 ἵπ τορίαπι αἀνοπία, γορίο ἰυσα η! πιυὶ- 
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στοχλέους, ἢλθεν εἷς τὰ βασίλεια πενθίµην ἐσθῆτα λα- 

θοῦσα , καὶ μετὰ δακρύων ἰχέτευε τὸν ἀδελφὸν ἐπιθεῖναι 
τημδριαν τῷ Θεμιστοχλει. ἝὩς ὁ) οὐ προςεῖχεν αὐτῇ, 

περιήει τοὺς ἄρίστους τῶν ῆε οσον ἀξιοῦσα χαὶ χαθό- 

λου τὰ πλήθη τ πας ὃς , πρὸς τὴν τοῦ Θεμιστοκλέους 

τιμωρίαν. (4) Τοῦ δ᾽ ὄχλου συνδραµόντος ἐπ] τὰ βα- 

σίλεια καὶ μετὰ κραυγΏς ἐξαιτοῦντος ἐπὶ τιμωρίαν τὸν 

Θεμιστοχλέα, ὅ μὲν βασιλεὺς ἀπεχρίνατο δικαστήριον 

καταστήσειν ἐκ τῶν ἀρίστων Περσῶν, καὶ τὸ κριθὲν 
τεύξεσθαι συντελείας. ({5) Πάντων δὲ συνευδοχησάν- 

των, χαὶ δοθέντος ἱκανοῦ χρόνου εἲς τὴν ο ος τῆς 

κρίσεως, ὃ μὲν Θεμιστοκλῆς µ. αθὼν την Περ 

λεχτον, καὶ ταύτη γρησάµενος κατὰ τὴν σας, 
(6) Ὁ δὲ ῥασιλεὺς περι- 

δα διά- 

Απελύθη τῶν ἔγκλ ην ἅτων. 

}αρὶς γενόμενος ἐπὶ τῇ “σωτηρία τάνδρός, μεγάλαι ς 
αὐτὸν ρε ἐτίμησε. Γυναῖχα Ἱὰρ αὐτῷ πρὸς γάμου 

χοινωνίαν ἔζε ξε Περσίδα, εὖγε ενεία τε καὶ χάλλει δια- 

φέρουσαν, ἔτι δὲ κατ’ ἀρετὴν ἐπαινουμένην, οἰκετῶν τε 

αλ ῆρος πρὸς διακονίαν καὶ παντοδαπῶν ἐκπωμάτων χαὶ 

τὴν ἄλλην χορηγίαν πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ τρυφὴν ἁρμό- 

ζουσαν. (1) Ἐδωρήσατο ὃ' αὐτῷ χαὶ πόλε ο Ἔρειε πρὸς 

διατροφὴν καὶ ἀπόλανσιν εοῖς. Μα Ἰνησιαφὴ μὲν τὴν 

ἐπὶ τῷ Μαιάνδρῳ , πλεῖστον τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν πό- 

λεων ἔ ἔχουσαν σῖτον, εἰς ἄρτους, Μυοῦντα δὲ εἰς ὄψον, 

ἔχουσαν θάλατταν εὔιχθυν, Λά υψαχον δέ, ἀμπελόφυ- 

τον ἔχουσαν γώραν πολλήν » εἰς -οἴνον. 

ΤΙΝ. Θεμιστοκλῆς μὲν οὖν ἀπολυθεὶς τοῦ παρ) 

Ἑλλήνων φόδου, καὶ παραδόξως ὑπὸ μὲν τῶν τὰ µέ- 
3 / κ /{ ς 9 ο» Ν ὁ 

γιστα εὐεργετηθεντων φυγαθδευθεις, ὑπο οξ τῶν τα δει- 

γότατα παθόντων εὐεργετηθείς» ἐν ταύταις ταῖς πὀλεσι 

Χατεθίωσε πάντων τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν ἀγαθῶν εὐπο- 

ρούμενος: καὶ τελευτήσας ἐν τῇ Μαγνησία ταφῆς ἔτυ- 

χεν ἀξιολόγου καὶ μνημείου τοῦ ἔτι νῦν διαι.ένοντος. 
Γν Υσι ο ο / αν  ν - Σ 2 
{5} Ενιοι δὲ τῶν συγγραφέων φασὶ τὸν Ἔερξην ἐπιθυ- 

υῄσαντα πάλιν στρατεύειν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα παραχα- 

λεῖν τὸν Θεμιστοχλέα στ τρατη γεῖν [ἐπὶ] τοῦ πολέμου: 

τὸν δὲ συγχωρήσαντα περὶ τούτων πίστεις λαθεῖν ἐνόρ- 

χους μὴ στρατεύσειν ἐπὶ τοὺς Έλληνας ἄνευ Θεμιστο- 
., τν / ο] «2 Δ ο» ς[ 

Χλέους. (8) Σφαγιασθέντος δὲ ταύρου καὶ τῶν ὅρχων 
. /. ω πᾳ 

Ὑενομένων, τὸν Θεμιστοχλέα χύλικα τοῦ αἵματος πλη-- 
ον Ν 

βώσαντα ἐχπιεῖν, καὶ παραχρημα τελευτῆσαι, Καὶ 

τὸν μὲν Ἔέρξην ἀποστῆναι τῆς ἐπιθολῆς ταύτης, τὸν 
Δ ο / 

δὲ Θεμιστοχλέα διὰ τῆς ἰδίας τελευτΏς ἀπολογίαν ἄπο- 
.» ./ ς] ο. 3 Ὀ ασ. Ν νά. λ 

λιπεῖν καλλίστην ὅτι χχλῶς Ἐπολμκοῦη τὰ πρὸς τοὺς 
ΑΛΑ λ Δ 

Ἓλληνας, (4) "Ημεῖς δὲ πάρε εσμεν ἐπὶ την τελευτην 
ο ον 

ἀνδρὸς | μεγίστου τῶν κ. λλήνων, περὶ οὗ πολλοι οικμ-- 
/. Δ 

ο πότερον οὗτος ἀδικήσας τὴν πατρίδα καὶ 
ολ οιε Ελλ. ου εν εἰς Πζτσας ὁ τουναντί νο ης ἄλλους Ἱ λληνας ὄφυγ εν εἰς Πέρσας, Ἡ τοὐναντίον 

/ / 

τεπόλις χαὶ πάντες οἳ Έλλην ες εὔεργετηθεντες μεγαλα 
μυ) 3 / εό 

τῆς μὲν χάριτος ἐπελάθοντο, τὸν δ εὐεργέτην ἤγαγον 
’ / ] ο / 

[αὐτὸν] ἀδίχως εἰς τοὺς ἐσχ ἄτους κινδύνους. (5) ΓΕ δέ 

τις χωρὶς Φφθόνου τήν τε .. τἀνδρος καὶ τὰς πράξεις 

ἐξετάζοι μετ ἀκρ ριθείας, εὑρήσει πάντων ὧν μνημ. ονεύο- 

Διὸ μ.εν ἀμφοτέροις τοις εἰρημένοις πεπρωτευκότα. 
Ι Εν] 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. ΙΑ, (40: 5.) 

ἤδααο οµπα Ἰαοτϊηϊς δαβρ]οχ {γαίγεπι ομίδδία (ασ, αἱ θαρρ]ί- 

οαπα 4ο Τ]αιη]δίοσ]ο δ1Πλαί. 96 απ Ἠ]Ε Ῥγουθς Πποη α- 

ποὶ θγεί, οΡΏΠιος 4ποβδ616 Ρ6ΥδάΥΙΠΗ ΠΙΝΙΗ15 ῥγο(θας απιΙΕ 

οἱ 5ομα{αξ, οἱ ηλ {(αάἴηδια ἰαμάσπι αά Ἱτοραπάαπα Τμο- 

πηἰδίος{ αρ σίη οοπο(αί. (4) Η]α, εοποῦγδα ἵη τοσίαῃα 

{ασίο, πηασι]5 οἰαπιοίριας αἆ πιοτίίας Τμομηδίθο]επῃ ραπα8 

Ταχ οχ ΡοήδαγΗη ορίπιαθα5 δοΠα(ΙΠ1 56 60ΠΥ0- 

ἑαάγά) οἱ, φἱάᾳπἷα ΤΗ εἰαίαοτ]ηί, 14 ταίαπα {008 γΡΟΙΙ- 

ἀεί. 

ἰρίίατ ρα Ίοηςο αά ρτᾶραγα(Ιοπεη 1161 «6Ώ6ΘΡ5Ο, Τ]μο- 

ἀοροβοῖί, 

(6) Ηωο δεηἰεηίία απ οπιμΙραδ ριοβαξαΓ. ΓεπΙρονθ 

η]]5έοσ]ος Ἱπίδ Πα Ηησιαη. Ρ6γδίσαπι αἀἀίδοΙε, οαᾳαθ ἵπ οι]- 

ΙηΙΠ6 ἀασπᾶο Ρογοοπιπιοᾶο αἱθῃς, ποχες οί ρΩπ οχΙπ(}. 

(6) Βες 1ρ5ε ϱαἰαίε τί σανίδα5, ῥιοἱατίς οαπα ἀοηίβ οὐ- 

Μοποαδίαν,  Όχοτοπι επ Ροιρίσαϊη ἵπ πιοἰγἰπηοηῖ{ βοοϊσία- 

σα αἳ Ιαμχίς, πορὶίαίαο ας Γογπαα ΡτῶσθΙ]θηίθΠη πθο ΠΟΠ 

ΠιογΠὰ Ποηερίαΐα εί γνησία οοἱεΏνθια, Β6ΥΝΟΤΙΙΗ ργῶίθισα 

ΠΙΠΘΓΙΠΙ αά πηηϊδίουία θἱ ροθἱογαπῃ οπιηῖς σοηθγῖς 60- 

Ῥίαπη, οαἴδγβαιιο αά αδιι Πο{Ι4ἱάΠΟΒ., ΊΠΙπΙο αἲ γοιαρίαίος 

(7) Οπἵη (165 

εμαπι αγθος αἆ ποθοβςατίαῦῃ Ιαπίαπησαα γἱί «αςίοπίαΙοΠθίι 

οµἵαα ε{ ἀομοίας αοεοπιπιοᾶα Ιανβίς ορί. 

ἱάοποθας 11 ἀοπανΙ{ : Μαρηθδίαιι αά Μααπάταπα, (απιοβίο 

ΙΠί6ῦ ΟΠΊΠ65 αἰίαδ ΑδίΦ 11Ώος οχιβεταΠ{ΙβδΙηαα, αἱ ρᾶῃος 

ΠΙ βασρογεπάο5; ΜΥΙΠΙΕΠΙ ἀαίπάς α οΏδοπία: πια οπίπι 

Ρί5605Ο αἀ]ασεί : ΓιαΠ1ῤδασάΠΗ (αΠάεη1 γ]ηαῖς Ργαάἰν]ίδιη, ο 

γἱηί Ἰπάς ρτογεπίαπη. 

ΙΙ ΥΠ. Ἐ]ομιϊδίοσ]θς Ἱίασιθ 4 ἀγῶοσγΙπα π]θία Ηβοαυ, Ρο»{- 

αιαίΏ ἱπδρεταίο αξ 5, 41οβ8 βαΙηΠΙΙ5 Ρεποβός οἱηαγοναί, 

οχδίΠο πιπΠαία5, οἱ αὐ 15, αποξδ οχίτοιϊς οἰαάΐρις α[ῇο- 

οεγαί, οπιπίρα5 Προγαίαἰἶ5 οποἳς οπηυ]αία5 ο5δεί, η α/- 

Ρίρις5 Π]15 νἴίαιη οΠΙΠΊΣΠΙ ΒΟΠΟΥΕΙΗ οορία α]αεηίοπι οχορ!{. 

Ῥο[αποίας {απάσπι Μασησρία 5ορι(ήταπι Ποπογίβσαμηα βογ{]- 

(2) Νοπηα! 

γοιο αΠοίογος αάαπί, Χ6γχθι, ΠΟΥ ἵπ ἀνα04Π1 οχρθς]- 

µι5 οδί, ο]ιίδύτιο ΠΙΟΠΙΠΙΘΠΙΠΩ αά ιο Τοςίο. 

Πουῖς ρογορίά σπα, ἃ Τμοπλϊδίοσ]ε ροδ{π]ᾶςδα, αἱ 15 ο] 

5ο ἀπιέοπα ρταΏογεί. ἨλαΠ1 Υογο ἰέα α5δοηςαΏ), δἱ Πάει Ἰ]- 

γο]ατόπάο οοηβγππαίαπα ἀαγοί, 56 αγώσϊ5 αμδαιε Τηεπα]ρίος]ο 

Ρο] ποη Παίαγαὴ.  () Ῥο5ί ΠηπποΙαίΙπι 615ο ἵαυπαπ, 

αταπιοπίο ργςίο, ΤοπαΙ5ίοσΙθηα ροσ]ΗΠ] {αυγίΠΟ βδηρΗἶπα 

Τα Χειχεπ α 

ῥτοροδί{ο 11ο τογοσαίαπα, οἱ ΤιδηἱςίοσἸεμη «0 πιογ{15 ᾳεηεΓα 

ΡΙ6ΛΙΙΩ Μαπδίδδο αίφιιο 6ο οχβρίγα»δο. 

Ιοποβεἱ5δίπαπ) τε{φυἶ5θε ἀοόυπιοηίαα, τος ἀαταοία ρις- 

(4) Δά πιοτίεΠῃ Πίασιια ποπ 

1ΠίΘΕ ΟΠ1Π6Β ἀΤῶΟΟ8 γυἱηί ΠΠΟ αοΟΘΒΒΙΠΗ5. Ὀε σιο πι] (1 

αἰπρήσαηί, αἰραιη οαπ1 Πη]ηπ]α ρα 1 αΠογπ(ς 6 96ογηα 

ὥατοα α 56 αἀπιμ]δίταἰας 6956. 

βισαπι αἆ Ῥογδας αγηριθές απ γετο 6 6οηίγαΙο οἶνίίαν 

Λίσα εἰ ο«1Π6Β ατώσαἲ, πιαρηῖ5 αβ. 60 Ῥοποαβοίς ἀεοσταί, 

στα γο[ογοάος πιοπιοίαη αρ]δοσγη{, ϱἵ Ῥαποίαςίογ6ηι 

ΙΙΙ 1η οχίτοΠιΙα δα 15 εί {ορίαπαγαα ἀδόγΙποη Ἰη]αδίο 

οοπηρι]θηί. (0) δἱ ας Υγ6γο αἨδαπο Πηγ]άῑα Ιησοπίαπη οἱ 

τοῦ δερία» υἱπί οχαπηἠηανετῖ{, αἰτοαιθ Ιπίοῦ ΟΠΊΠΕΡ, 4ΟΡΙΗΗ 

ΠΙΘΗ{ΙΟΠθΘΠΙ {αθίηας, Ρεπαίρεπι ρ]ογίο Ιου ππθγς5θ 

Τιειηὶρίοσ]οπα ἀθρτομεπά οί. Δάπηταίοπε Ιρίέαγ πο ΠΠ1Π1ο: 



(118, 449.) 

καὶ θαυμάσειεν ἄν τις εἰκότως εἰ στερῆσαι σφᾶς αὐτοὺς 

ἀνδρὸς τοιούτου τὴν φύσιν Ἰθέλησαν. 

Τ1Χ. Τίς γὰρ ἕτερος, τῆς Σπάρτης πλέον ἰσχυούσης 

καὶ τοῦ ναυτικοῦ τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντος Πὐρυθιάδου 
ὅ τοῦ Σπαρτιάτου, ταῖς ἰδίαις πράξεσιν ἀφείλετο τῆς 

Ὑπάρτης ταύτην τὴν δόξαν; τίνα δ) ἄλλον ἱστορήκαμεν 
μιᾶᾷ πράξει ποιήσαντα διενεγκεῖν αὑτὸν μὲν τῶν Ἴγε- 

µόνων, τὴν δὲ πόλιν τῶν “Ελληνίδων πόλεων, τοὺς ὃ 

βαρθάρων; ἐπὶ τίνος δὲ στρατηγοῦντος 
10 ἐλάττονας ἀφορμὰς ἢ μµείζονας κινδύνους συνέθη γενέ- 

ἝἛλληνας τῶν 

σθαι; (9) τίς δὲ πρὸς ἅπασαν τὴν ἐκ τῆς Ἀσίας δύναμιν 

ἀναστάτῳ τῇ πόλει παραταχθεὶς ἐνίκησε, τίς δὲ τοῖς 

ἔργοις ἐν εἰρήνη τὴν πατρίδα δυνατὴν κατεσχεύασε 

τοιούτοις; τίς δὲ πολέμου μεγίστου χατασχόντος αὐτὴν 

16 διέσωσε; μιδ δ᾽ ἐπινοία τῇ περὶ τοῦ ζεύγικατος γενοµένη 
τὴν πεζὴν τῶν πολεμίων δύναμιν ἐξ ἡμίσους μέρους 

ἑταπείνωσεν, ὥςτ εὐχείρωτον γενέσθαι τοῖς Ἓλλησι; 

() Διόπερ ὅταν τὸ μέγεθος τῶν ἔργων αὐτοῦ θεωρήσω- 

μεν, καὶ σχοποῦντες τὰ χατὰ µέρος εὕρωμεν ἐκεῖνον 
90 μὲν ὑπὸ τῆς πόλεως ἠτιμασμένον, τὴν δὲ πόλιν διὰ τὰς 

ἐκείνου πράξεις ἐπαιρομένην, εἰκότως τὴν δοκοῦσαν εἰ- 

ναι τῶν ἁπασῶν πόλεων σοφωτάτην καὶ ἐπιεικεστάτην 

χαλεπωτάτην πρὸς ἐχεινον εὑρίσχομεν γεγενηµένην. 

(4) Περὶ μὲν οὖν τῆς Θεμιστοκλέους ἀρετῆς εἰ χαὶ πε-- 

3” πλεονάχαμεν παρεχθάντες, ἀλλ᾽ οὖν οὐκ ἄξιον ἐχρίναμεν 
τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ παραλιπεῖν ἀνεπισήμαντον. Ἅμα 

δὲ τούτοις πραττοµένοις κατὰ τὴν ᾿[ταλίαν Μίχυθος 

[μὲν] ὃ τὴν δυναστείαν ἔχων Ρηγίου καὶ Ζάγκλης πόλιν 

ἔχτισε Πυξοῦντα. 

50 ΙΧ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ Ἀθήνησι Δημοτίωνος Ῥωμαῖοι 
μὲν ὑπάτους χατέστησαν Πούπλιον Οὐαλέριον Ποπλι- 

χόλαν καὶ [άΐον Ναύτιον Ῥοῦφον. ᾿Επὶ δὲ τούτων 

Ἀθηναῖοι στρατηγὸν ἑλόμενοι Κίμωνα τὸν Μιλτιάδου 
καὶ δύναμιν ἀξιόλογον παραδόντες, ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὴν 

86 παραλιον τῆς Ἀσίας βοηθήσοντα μὲν ταῖς συμμαχούσαις 
πόλεσιν, ἐλευθερώσοντα δὲ τὰς Περσικαῖς ἔτι φρουραῖς 

/ κά σλ Φλ ν / 3 
κατεχοµένας. (5) Οὗτος ὃξ παραλαθὼν τὸν στόλον ἐν 

Βυζαντίῳ, καὶ καταπλεύσας ἐπὶ πόλιν τὴν ὀνομαζομέ- 

νην ΗἨόνα, ταύτην μὲν Περσῶν κατεχόντων ἐχειρώσατο, 

40 Σχῦρον δὲ Πελασγῶν ἐνοικούντων καὶ Δολόπων ἐξεπο- 

λιόρχησε, καὶ χτίστην Ἀθηναῖον καταστήσας κατεκλη» 

ρούχησε τὴν χώραν. {8} Μετὰ δὲ ταῦτα μειζόνων 
πράξεων ἄρξασθαι διανοούμενος, κατέπλευσεν εἰς τὸν 

Πειραιέα., καὶ προςλαβόµενος πλείους τριήρεις καὶ τὴν 

ἄλλην χορηγίαν ἀξιόλογον παρασχευασάμ.ενος, τότε μὲν 

ἐξέπλευσεν ἔχων τριήρεις διακοσίας' ὕστερον δὲ µετα-- 

πεμ.ψάµενος παρὰ τῶν Τώνων καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, 

τὰς ἁπάσας εἴγε τριαχοσίας. (4) Πλεύσας οὐν μετὰ 

παντὸς τοῦ στόλου πρὸς τὴν Καρίαν, τῶν παραθαλαττίων 

Ρ0 πόλεων ὅσαι μὲν σαν ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἀπῳκισμέναι, 

ταύτας παραγρῆμα συνέπεισεν ἀποστῆναι τῶν Περσῶν, 

ὅσαι δ' ὑπῆρχον δίγλωττοι καὶ φρουρὰς ἔχουσαι Π]ερ- 

σιχάς, βίᾳ προςάγων ἐπολιόρχει" προςαγαγόµενος δὲ τὰς 

κατὰ τὴν Καρίαν πόλεις, ὁμοίως καὶ τὰς ἐν τῇ Λυχία 

ΡΙΟΡΟΠΙ 5Ι0ῦ11 Ιμμ, ΧΙ. 
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γΙίο 4ἴδπιΠα Ίου αἰίοπί γἱάραίατ, {απα οκεσ]]ο[ἰς ἱπσογ γῖτο 
βροπίο 56 ῥηήνατο γο]μῖςδο Αἰοπίσηςος. 

ΜΙΝ. Ομ] οπίπη αἴας, απ ὰ βραγία Ρίας οππί δις αλῑίς 
Ροβ ο) οί, ΗΗΠΠ(16 ο]αςςίς ΙΠΠΡΟΓΙΗΠΙ Ροη65 Ευγ Ρἱαἆθηι 
Βραίαπαη] οφφοί, οοηδ]Ηῖς οἱ αο(1ς δη σ]ογίαα Π]αΙη 6ραι- 
ἵῶ ο παπίρας οχίογΒ{ὃ ποπ απή σπα αοζορίπιας πο [1οἳ- 
Ἠογ6 14 ρεγορῖ»δο, τί 1ρ5ο ἴπιραι αἴοτος Πίνοιςος » οἵ οἴνι(ας 
8υᾶ ΟΠΊη65 ἵπ ἀνῶσῖα τοσιας, οἱ ἄνοοοῖ Ῥατβαγος, σ]οτία 
δυροιργε(εγοηΙΓ» οαί οχογοῖ(α5 ῥγα {οί ΠΙΙΠΟΓ Ο0ςΛΦΙΟΠΙΠΙ 
[αου]ίας, οἱ ππα]οι ρογοπ]ογαΠα Πιοίθς 6656 οὐ Μη] (9) απῑς 
(οί ας Αδίω γἱτίρας ου ἀρφο]αία. αγοῖς οἰγίθις «οςα οΡ]δ- 
οίαη5, ἴαπι Π]αςδίἳ νἱοίοτία Ρο ές ο5ίδ Ομπ]ς {απι πιαση][οῖς 
ἵη Ρας οροίριις αἆ οαη. ροίθη[ῖαρ ἀπαρη(πάΙποΠα 6 .Πά ρᾳ- 
μαμα ρνογαχί(δ απἰδ, ππαχίπια Ώο]1ἱ εηηρορίαίο οὐταοιίο, 
[ία βεγγανΙέῥ φαῑ5 απο οοΠΙΠΙΟΠίοΟ ἀἰτασπα] Ροη/1ς (ογγορίτος 
Μοβίίαπα οορίας ἁἰηχίαία αἱ µατίο αβ]ἰχ{ε, αία ογασῖς βιο]]ας 
ἀείηᾶο ῥγοβίρατί ροββθη{ῦ (3) Πασπο οἱ ΓΟΓΙΠΙ ΔΡ 60 δοξίᾶ- 
ταῦ] ππαρη[ιαά(παπα οοη{οπηρΙεης, οἱ εἱησα]α αζοπγαίο ἵῃ- 
δρΙοἵαπῃΙς, Παιιά οὔδουνο πορῖς οοηδίαΡίε, Πάπα αἃ οἵν[αίο, 
άπαΏα υγίαία δα αἆ ΗΠΩΠΊΗΠΑ ρ]ογία) (α5Ηρῖατη εχίμ]ορέ, 
ἱπάΙσηῖς πποςς ῥγο]θοίή ας 4θοπθρία, οἱ οἰν]έαίσπι ας, 
απ ας καρίοη[ἰβείπια οἱ αηαἱςδίηια ρ{αί, ο γΙβΕίΠΙΑΠα 
Π]196 οχΗΙρηΙογεροΓίης. (4) ἵηπ ΤΠοπηϊδίοο]ς 61Ρ0 Ιαά θα 
οἱδί Ἰοηρῖς ογαραἰ δΗΠηΗ5, {αΠΠσΠ οἶας Υ Ισ ςἱ]σηίῖο 
γα(εγίτο Ἱπάίρημηα απο πἰάεραίαν. Ππίου Ίο ἵπ Πα]ία 
Πογίμας, Ἠ]εσίί οἱ Ζαπε]ες ἀοπιίη5, α1Ώσήι ΒΙΧΟΠΠΙΙΠΗ 
οοπα({α1ξ. 

Τ. ΡΗΠΙΠΙΗΙΑ απίθιη Αἰἰοηῖς πιααἰβίταίπα σογοηίο Ώο- 

οµοπ6, Βοπιαπϊ οοης]ος [οοργιπ{ Ρ. Ὑαἰσγίππη Ῥ)]ἱσο]αη 

εἰ Ο. Ναπίαπι Ἠπ[απα. Ἠος πιασϊςίταία Αἰἰοηίοηκος ΙΠΠρθ- 

τα{ογθιη ἀθμιηί Οπ1οποπα, ΜΗΠαΚἰς Παπι, (τα [οσο οἱ 

οχενοῖί ερτορίο, ἵπ πια πηα Αδίω (γα]ίσοτο ]αβοῃέ, τ{ 5ο- 

οἱ αγρίρς αακαπη [ογαί, οἱ, ἆπαο Ρουβίοῖς αὐ ιο Ρνδίς]ς 

ἰοπεραπίαν, Τη Προνίαίθιη γἰπάϊσαί. (9) Ηἶο, αδθπηία «Ἴδβςο, 

εκ ΒΥ74ΠΙ10 1ήποῦο Ύαυδις Εἰοποπι ἀῑνοχίε, «πα1η πγΏσπης 

ΡεΓδαΓΗΙΗ 11ο αάμαό Ῥγοβδαπα, οορί{, οἱ ΒΟΥΡΙΠΗ, 413Πα 

Ρε]αφαί αἱ Ώο]ορος ἱποσ]εραπί, εχρασπαν!!, οἱ ἱηςίαμγαίοτο 

(3) 
Ηίηο πλα]ονίρι5 πορο [15 απΙππαπα αἀ[ἱοίδη» {π ΡίγΘΗΠΗ πανί. 

οκ ΑίΠποπίοηςίριις ἴ]ας οοηςΗ(πίο, αστΠα 5οτίο ἀῑν]ςί!. 

ραΐ, οἱ πια]ονί (ΓΙΓΟΗΙΙΠΙ ΠΠΠΙΘΓΟ ας 5/Ποἰοη{ῇ οΟΠΙΠΙΘΛΤΙΙ 

Ιηδίγασία5, οσα ἀποσπίαγΙ αι (ΙγθιΠΙΙΠΙ οἶαςς6 οσον, 

Ροδίοα ΤοηΗΠα εί, αποίφποί εταηΕ, 5οοἱογΙα πανίρας αἴ- 

5ο]{15, (γοζθηίαΓΗ Τη ΠΗΠΙΕΓΙΠΙ οχρ]ον Πέ. (4) Οππη {οία ἱρίίαν 

Ἰα556 ΟανΊαπα Ρος, αλά πια πας αγβίρας, αποί απἰάσπα ο 

Οτασία πο ἀεάπεία ογαπ{, Ὀγουί ροτειαίέ, αἱ α Ῥογοίς ἀο- 

ΠοθτοΠί : απο γευο Ιπάϊσεπω επι ατωοῖς ρογπηϊχ{{ ροβεί- 

ἀεραπί ρτῶρίά[ῖς απο Ρονρίοῖ οὐποχίας, νί οχρισπανίέ, 

Ῥαραςἶς {βίας αγρίρς Οαπία., απΦοπη(ιο ἵπ Γγοία εναηΕ, 

βηηΠίος ρειδααἀσμάο πι Πάοπα πεεορίέ, (0) Οπππιόα 0 ο]. 
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πείσας προςελάετο. (5 ) Παρὰ δὲ τῶν ἀεὶ προστιθεμᾶ- 

νων συμμάχων προολαθόµενος ναῦς, ἐπὶ πλειον ηῦς ξησε 

τὸν στόλον. Οἱ δὲ Ἠέρσαι τὸ μὲν πεζικὸν στράτευμα 

δι ἑαυτῶν κατεσχεύασαν, τὸ δὲ ναυτιχὸν ἤθροισαν ἔχ 
/{ Δ λά ἀ 7 / αν / αὶ 

τε Φοινίχης καὶ «τοι καὶ Κιλικίας" αμ. δε 

Ξέρξο 
νόθος. (6) Κίμων δὲ πυνθανόµενος τὸν στόλον τῶν ῄςρ. 
ναις ρ ΕΙ -/ λ μοι (ιν 

σῶν διατρίθειν περὶ τὴν ΙΚύπρον, καὶ πλεύσας ἐπὶ τοὺς 

τῶν Περσικῶν δυνάμεων Ῥιθραύστης, υἱὸς ὢν 

βαρθάρους, ἐναυμάχησε διακοσίαις καὶ πεντήκοντα 
(τ) ἔενο- 

{. ο. ο. ο να ο» ες ηλ οστό 
υ.Ενου ὁ αγώνος ισχυρου και των στολων αμ.φοτερων 

λ / λ / 
γαυσι πρὸς τριαχοσιας καὶ τετταραχκοντα. 

λαμπρῶς ἀγωνιζομένων, τὸ τελευταῖον ἐνίκων οἱ Ἄθη- 

ναῖοι, καὶ πολλὰς μὲν τῶν ἐναντίων ναὺς διέφθειραν, 

πλείους δὲ 

(5) Τῶν δὲ 
οἳ μὲν ἐν αὐταῖς ἄνδρες εἰς τὴν γην ἄπε] Ιώ σαν, αἳ δὲ ρ ] 

ο ΄ λ Δ - - ”. Ὁὼ ῳ 
τῶν ἑκατὸν σὺν αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσιν εἷλον. 

. νά ο δν. 
λοιπῶν νεῶν Καπαρυγουσῶν εἰς τὴν Κύπρον» 

νηες χεναὶ τῶν βοηθούντων οὖσαι τοῖς πολεμίοις ἐ ἐγενή- 

θησαν ὑποχείριοι. 

Τ.ΧΙ. Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν Κίμων οὐκ ἀρκεσθεὶς 

τηλικαύτῃ νίκη, παραχ. ρῆμα παντὶτῷ στόλφ προοκατῃ- 

ρὲν ἐπὶ τὸ πεζικὸν τῶν Περσῶν στρατόπεδο», οὔσης 

τῆς παρεμθολΏς παρὰ τὸν Εὐρυμέδοντα ποταµόν. Άου- 

λόμενος δὲ καταστρατηγῆσαι τοὺς βαρθάρους, ἐνεβί- 

όασεν εἷς τὰς αἴγμαλωτίδας ναὺς τῶν ἰδίων τοὺς ἀρί- 

στους, δοὺς τιάρας καὶ τὴν ἄλλην κατασχευὴν περιθεὶς 

ΗΠερσικήν. (9) Οἱ δὲ βάρόαροι προσπλέοντος ἄρτι τοῦ 

στόλου ταῖς Περσικαῖς ναυσὶ καὶ παρασχεναῖς | ψευσθέν- 

Διόπερ οὗτοι 

μὲν προςεδέξαντο τοὺς Αθηναίους ὡς φίλους ὄντας, ὁ 

τες ὑπέλαθον τὰς ἴδίας τριήρεις εἶναι. 

δὲ Κίμων ἤδη νυκτὸς ἐπιγενομένης ἀποθιόάσας τοὺς 

στρατιώτας, καὶ προςδεχθεὶς ὡς φίλος ὑπ᾿ αὐτῶν, εἰςέ- 

(9) Τα- 

ραγΏς δὲ υ.εγαάλ: νομΕυ; ὰ τοῖς Π]έρσαις, οἱ μὲ ραγἢς δὲ μεγάλης γενομένης παρὰ τοῖς Πέρσαις, οἳ μεν 

3 Δ Α / ο ο] ς / 

πεσεν εις την στρατοπεοειαν των βαρ αρχ. 

περὶ τὸν Κίμωνα πάντας τοὺς ἐντυγχάνοντας ἔχτειναν, 
Ν Δ οο 

καὶ τὸν μὲν στρατηγὸν τῶν βαρθάρων τὸν ἕτερον Φε- 
ρενδάτην, ἀδελφιδοῦν τοῦ βασιλέως, ἐν τῇ σκην ῇ κατα- 

σ/ / ο 3) Ἀ λ ς 

λαθόντες ἐφόνευσαν, τῶν δ᾽ ἄλλων οὓς μὲν ἔχτεινον, οὓς 
ολ / / αἱ ὃ 1 λ ον το ο. 

δὲ κατετραυµάτιζον, πάντας δὲ διὰ τὸ παρᾶδοξον τῆς 
Β] { ΄ νά / 2 Υ ἕ ο! 
ο. φεύγειν ἠναγκασαν, χαθόλου ὃ’ ἔκχπληξις ἅμα 

χαὶ ἄγνοια τοιαύτη κατείχε τοὺς Πέρσας, ὥς) οἵ ο ία. 

τοὺς ἐπιτιθεμένους αὐτοῖς οἵτινες Ἴσαν οὐχ ἐγίνωσκον. 

(0) Τοὺς μὲν γὰρ Ἕλληνας οὐχ ὑπελάμβανον ἤκειν 
/ κ ὁ 

πρὺς αὐτοὺς μετὰ δυνάμεως» τὸ σύνολον μῇ ἔχειν αὐ- 

τοὺς πεζην στρατιὰν πεπεισμένοι" τοὺς δὲ Πισίδας, 

6 ὄντας ὁμόρους χαὶ τὰ πρὺς αὐτοὺς ἀλλοτρίως ἔ ἔχοντας, 

ὑπελάμέανον ἵ Ἴχειν μετὰ δυνάμεως. Διὸ καὶ νοµίσαν- 
τες ἀπὸ τῆς Ἠπείρου την ἐπιφορὰν εἶναι τῶν πολομίων, 
πρὸς τὰς ναὺς ὡς πρὸς φιλ ίας ἔφευγον. (6) ῆς δὲ 

νυκτὸς οὔσης ἀσελήνου καὶ σκοτεινῆς» συνέβαινε τὴν 

ἄγνοιαν πολὺ μᾶλλον αὔξεσθαι καὶ µ ̓Ἠδένα τἀληθὲς δὺύ - 

νασθαι ἰδεῖν. (6) Διὸ καὶ πολλοῦ φόνου γενοµένου διὰ 

τὴν ἀταξίαν τῶν βαρθάρων, ὅ μὲν Κίμων προειρηκὼς 

τοῖς στρατιώ: ταις πρὸς τὸν ἀρθησόμ. ενον πυρσὸν συντρέ- 

Χειν, Ἶρε πρὸς ταῖς ναυσὶ σύσσημον, εὐλαβούμενος μὴ 

ΔΙΟΛΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. ΙΛ. ο, ἀσο.) 

Ἰπάο 115, αῖ αἲ 5οοἱδίαίοηι ΑλθηΙοΠΣΙΠΠΙ 86 α]πηχοιαη{, 

παγθς Ιππρογατθί, [οΠΙ οδί αἱ πιᾶσπο 61α55ἱ6 πΠηΘΥΟ αιι- 

σογαίαγ. Οείθγαπα Ῥογβῷ οορίᾶς {εγαδίνος οκ σομ!ῖρις 5 

ποπη]ηῖς οοηξογ]ροραηί, παυ{ἰσαναπα νοτο 6 Ρμαπίσς, ὄΥριο 

οἱ ΟἨἱάα ἀοιοσίας ασεραί.  ΡΙΠΙΠΙΗ5 Ρογδίοί οχογοΙ(α ἵπι- 

(6) Οἴπιοι 

ο/σο οχρ]ογαίαπα παβοης ῬοαγδαγΗπα ο1ᾶδδθη) ]αχία ΟΥΡΓΗΠΙ 

Ρεταίου ογαί Τιἡνοαδίο», Χογχῖς βΗας ποίμ5. 

γοιρατί, ἀἰτοσίο Π]ας οαγδα, ἀποσπς οί ααἰπαπαρῖηία πα- 

γίριας αἆνοιδας ἱνεοεηίας οἱ απαἀΓασίηία Ρτα]απα Ἱπεερίαί. 

(7) Οατίαίιγ απΙΠΊο86 αἱ {ου Ηΐου, οἱ, αίτασιια 618656 ριῶσ]αγο 

γΟΠΙ ροτοπίο, αἆ οχ{ΘΙΙΙΠΙ γἱοίογία Αίπεηεπδίρας ορ! : 

ασ, πα] 115 Πορ παγΙρας Ῥοβδιηιᾶα(ΐδ, Ρ]ά165 4παι 

(8) 
ποῖσαἶς αά ΟΥρταπι βαρα ἀΠαρςῖ5, πλ] έος α]άθΠη Τη έουΓαΠ1 

ορπίαπη οπή 1ρ8ῖς οἰαςθίανης ἵηπ Ρροίαίαίοπι τοάΙσα/. 

οναδεγαπέ, αἲ πανος ριορασηαίοΠρας νοσια η ΠΙαΠΙ5. Ἰο- 

Φ{πῆ} νοµοΟ. 

ΤιΧΙ. Νου δα15 ἰαπία νγιοίογῖα ο[[δοίήι ΤΑΙ5 ΟΙΠΠΟΗ , ΠΟΝΧ. 

ἰοίαα «Ἰα8δοΠΗ ἵπ {ογγεδίγος Ρεγδαγυπῃ οορίας ἀπ, αἲ Ἑπ- 

γγπηθάοπίεηα Πα γταπα {πω βίαΐῑνα αθοηίθς. ΟησΠ6 ατίο 

Ῥατβατος οἱγοιπινομίγο θίαἰ]ςεοί, ἵΠ Π4Υ65 ΠΗΡΕ οαχραρηᾶ- 

ια5 ΓογΗ55ΙΠΠΟΣ άποδαιιο 51ΟΥ ΙΠΩ (ατί5 εί γο]ί(ο ογηαί Ῥου- 

αἴοο ἰηδίγισίος οοοσαί. (0) Ῥατραγί, αἁπανίραπίς 0556, 

Πσινα οἱ αρραταία πανππι Ρεγβίσατιπα ἀθοθερί, Ῥτο βμς 

Ί]]ας γοιηῖριας αρηοδοιη, οἱ Αιοηίεηςος ποη αΠίογ (11Πη 

αιηίσοος οχαρίαπί. Οἶπιου ἱρίέατ, ποσίο Ίαπι ομογία, τη] - 

(ος οχροπ{, οἱ Ῥτο απιίσο γαυορί5, ἵπ οαδίγα ΒαγΡΑΤΟΓΙΠΙ 

ἱποινδαί. (3) Μαρποφιο Ιπίο; Ρειδᾶς (πιπυ]ίή εἰ ρανοτο 

οχοϊίαίο, Οἰποπί5 πέος οργίαπα φπ6πηάιο ουρά πηέ, οἱ αἱ{θ- 

Ρα ῬατραοΓα ἀπσσπι Ῥμουοηαίοη, τορῖ5δ οχ (γαΐνο ηο- 

ῥοΐσιη, ἵπ (αῬογηασ]ο οΡΡγεδδΙπη {νπσίάσηί. Ἐκ τοβηια 

ανθα αἲίος οβίγαποαπέ, 4105 Υα]παηίρας {ῳάε πι]ίαηί, 

ΟΙΠΠΘΡ(ΙΙο ἀθηίαιθ πον ορίμαία. ἱγγυρίίομε οοηδεγηᾶίος [ῃ 

(πραιη ἀἰς]οἰί. Ταμίας οηίηλ ΡᾶΥΟΥ {αηίαδᾳ16 6ΓΡΟΓ Βου 

φᾳ5 ἱΠοσβεσταί, τί ρἰογίατα, α (ή ΡΙΦΠαΙΗ Ἱγγαρί{ο Π[α Πογεί, 

4 Ν 

ῥοάορίεί ἱηδίτασίος οχοεγοῖέα ρογ5ααδαῦὰ μαρεραηί, 56 Ἰηγαςί 

Ισηοτατθη{. οηπαα απ} θοηίπα α- ἀγῶςσῖ, 41ος ΠΙΟ 

αοβἰάσταπί; 5οὰ Ρἰδίάας πίάπιος, δδί /α5ὰ ϱηίάεηι Τη{1]- 

505. ΔΓΠΙΑἰΑ 56 ΠΙΔΠΗ αἀογίος ορίπαραπίαν. Ωα16 4 Π1 

οκ οοπποηΙ απο ἱππργοδδίοπθια Πεν δαβρἱοαγαηίη, 84 

ηάγοθς εἶ φοσῖας τδαρἰοραηί. (5) Αἱ απἷα απ ηοχ Ππ 

ἀδβὶςκπηΐσαιθ {οπευτῖς Ιηνο]αία εταί, ε’{ΟΥ πιπ]{ο. πηαρῖς 

απσθδσσραί, πθο ααἰδᾳπαιη, αιίά ρεγευδί, Ύενο 6οβΏΟΡΟΕΡΕ 

Ροΐσγαί. (6) Ώιπα ΙΗΡΕΠΣ 680 ΡατβρανοαΠη 1π ἰαηία ΤΕΓΙΙΠΗ 

οοπῇισίοηο δίτασος οὐ ίέαν, Οἴπιοῦ, απὶ πη]Η{ες αηίθ ΡΓΠΙΟ: 

πυοιαέ, αἲ σπα ϱΠλΙΗ1 (9σεῦῃ Ίρ5ε οχ{υ]ἱδδοί, ΟΠΠΟΣ 60 

ζομοαιτοιομέ, σα Μη {αχία μάγος οὐ(αἰέ, νογῖέας πο 415ΡοΥΕΙ5 



(451, 409) 

διεσπαρµένων τῶν στρατιωτῶν χαὶ πρὸς ἁρπαγὴν ὅρ- 

µησάντων γένηταί τι παράλογον. (7) Πάντων δὲ πρὸς 
τὸν πυρσὸν ἀθροισθέντων καὶ παυσαμένων τῆς ἁρπαγῆς, 

"τότε μὲν εἰς τὰς ναῦς ἀπεχώρησαν' τῇ δ᾽ ὕστεραία τρό- 

ὅ παιον στήσαντες ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Κύπρον, νενικη- 
/ / / / λ Ν ο» Ν λ 

χότες δύο καλλίστας νίκας, τὴν μὲν κατὰ γῆν, τὴν δὲ 
/ ών / λ / ο 

χατὰ θἄλατταν. «Οὐδέποτε γὰρ μνημονεύονται τοιαῦ - 

ται χαὶ τηλικαῦται πράξεις γενέσθαι κατὰ τὴν αὐτὴν 

ἡμέραν καὶ ναυτικῷ καὶ πεζικῷ στρατοπέδῳ. 

ιυ. ΤΧΙΠ. Κίμων δὲ διὰ τῆς ἰδίας στρατηγίας καὶ ἀρε- 
ο / 

τῆς μεγάλα κατωρθωκώς, περιθόητον ἔσχε τὴν δόξαν 

οὐ µόνον παρὰ τοῖς πολίταις, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις 

Ἕλλησιν. Αἰχμαλώτους γὰρ εἰλήφει τριήρεις τρια- 
κοσίας καὶ τετταράχοντα [ναῦς], ἄνδρας δὲ ὑπὲρ τοὺς 

Ι6 διοµυρίους, χρημάτων δὲ πλΏθος ἀξιόλογον. (5) Οἱ δὲ 

Πέρσαι τοιούτοις ἐλαττώμασι περιπεπτωκότες ἄλλας 

τριήρεις πλείους κατεσχεύασαν, φοβούμενοι τὴν τῶν 

Αθηναίων αὔξησιν. Ἀπὸ γὰρ τούτων τῶν γρόνων ἡ 
πόλις τῶν Αθηναίων πολλὴν ἐπίδοσιν ἐλάμόανε, χρη- 

50 µάτων τε πλήθει χατασχκευασθεῖσα καὶ δόξης μεγάλης 
3 3 / η) η / ων ν ς αν Φον 

ἐν ἀνδρείᾳ καὶ στρατηγία τυχοῦσα. (5) Ὁ δὲ δΏμος 
ο 2 / ον / 2” / 3 ο / 

τῶν Ἀθηναίων δεκάτην ἐξελόμενος ἐκ τῶν λαφύρων 
/, ο ο ἀ λ .) Δ Αν λ 

ἀνέθηχε τῷ θεῷ, καὶ την ἐπιγραφὴν ἐπὶ τὸ χατασχευα- 
Δ ε) / 3 / { 

σθὲν ἀνάθημα ἐπέγραψε τήνδε, 

2ὅ Ἐξ οὗ Υ᾿ Εὐρώπην Ἀσίας δίχα πόντος ἔνειμε 
καὶ πόλιας θνητῶν θοῦρος Ἄρης ἐπέχει, 

οὐδέν πω τοιοῦτον ἐπιχθονίων γένετ᾽ ἀνδρῶν 
ἔργον ἐν ἠπείρῳ καὶ κατὰ πόντον ἅμα. 

Οἵἴδε γὰρ ἐν Κύπρῳ Μήδους πολλοὺς ὀλέσαντες 
30 Φοινίκων ἑκατὸν ναῦς ἕλον ἐν πελάγει 

ἀνδρῶν πληθούσας, μέγα ὃ’ ἔστενεν ᾿Λσὶς ὑπ αὐτῶν 
πληγεῖσ᾽ ἀμφοτέραις γερσὶ χράτει πολέμου. 

ΙΤ ΧΠΙ. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν 
ἐνιαυτόν. ἸἘπ᾽ ἄρχοντος δ Ἀθήνησι Φαίωνος ἐν Ῥώ- 

36 µη τὴν ὕπατον ἀργὴν διεδέξαντο Λεύχιος Φούριος Με- 

διολανὸς χαὶ Μάρκος Μάνλιος (ὐάσων. ᾿Επὶ δὲ τού- 

των µεγάλη τις καὶ παράδοξος ἐγένετο συμφορὰ τοῖς 

Λακεδαιμονίοις. Ἐν γὰρ τῇ Σπάρτη γενομένων σεισμῶν 

μεγάλων, συνέθη πεσεῖν. τὰς οἰχίας ἐκ θεμελίων καὶ 

«0 τῶν Λακεδαιμονίων πλείους τῶν διςμυρίων φθαρῆναι, 

(5) ̓ Επὶ πολὺν δὲ γρόνον συνεχῶς τῆς πόλεως καταφε- 

ροµένης καὶ τῶν οἴκιῶν πιπτουσῶν, πολλὰ σώματα τοῖς 

πτώµασι τῶν τοίχων ἀπολαμβανόμενα διεφθάρη, οὐκ 
ὀλίγον δὲ τῶν κατὰ τὰς οἰκίας ρημάτων ὃ σεισμὸς 

(8) Καὶ τοῦτο μὲν τὸ καχὸν ὥςπερ ὃδαι- 
/ 

6 ἐλυμήνατο. 
. ” αν ολ) 

ἐπαθον, ἄλλους δε µονίου τινὸς νεμεσήσαντος αὐτοις 

κινδύνους ὑπ) ἀνθρώπων αὐτοῖς συνέθη γενέσθαι δι αἷ- 

τίας τοιαύτας. (4) }ἕλωτες καὶ Μεσσήνιοι πρὸς Λα- 

κεδαιμονίους ἀλλοτρίως ἔχοντες {ὸ μὲν πρῶτον ἧσυ- 

60 χίαν εἶγον, φοβούμενοι τὴν τῆς Σπάρτης ὑπεροχήν τε 

καὶ δύναμιν: ἐπεὶ δὲ διὰ τὸν σεισμὸν ἑώρων τοὺς 

πλείους αὐτῶν ἀπολωλότας, κατεφρόνησαν τῶν ἄπολε- 

λειμμένων, ὀλίγων Διόπερ πρὸς ἀλλήλους 

συνθεμενοι χοινη τὸν πόλευ.ον ἐξήνεγκαν πρὸς τοὺς Απ΄ 

) 
νά 

ὄντων, 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙ0ῦΙ] ΙΡ. χι. 9950 

ῥτοσ] πλ Ρα5 οἱ αἆ ῥγαάση Πίο Ἠ]]ο ῥτορογαπήρα5, αἱἰ. 

απ]ά αἀνοικί οομῄησονοί.  Δά [αοῖ Ιστ οοΠδρΡΟσίΠΗ, 

ομ]]δα ργα”4 γοησίίομο, ΟΠΊΠΟ5 οοησγοσα[ἰ ἵῃ πάγος 5ο Ἱο- 

ΓΙΠὰ τουρρονηί. (7) Ῥοδίοτα ἀθῖπ Ἰάεῦ ἵνοραο Ὀγοσίο, ἵπ 

ΟΥΡΤΕΗΝΗ τοπαγίσαη{, ἀπαβθις γἰοίονς ρυ]ομεγγηιϊς, αἰίογα 

παγα]!, αἰίογα {ογγοςίτί οργίαπαῖπο, Ρο. ΝαΠοΙσΠὰ ο) Πα 

ΙΕΠΙΟΙᾶ) ϱγοδΙπην οδί, τος (πηία5 αὐ πο οχογοῖμ {ογτα 

παπίαιο οοη/[οοίας 6996. 

ΕΗΧΗ. Οπιοι 4αμίπο οϐ. τογαΠα ππαρηΠαΚ(ΠΟΠὰ , απας Ρο- 

πα πα Παπ ας γἰγιαίο ἀθχίτο αὐ ΦίΤΟΠΙΙΟ βοβδογαί, ὀθ]οῦις 

πο {απίππα Ππίου «νο, ο το]ῖαιιος οίαπι ἄπῶσς05 πο- 

πΙΘΗ Παρί, Ἐγήοηος οηἵμι ἰγουρπίας οἱ σαπαἁταρ]ηία, γ]- 

ΤΟΓΗΠΙ πίτα, γἱρίη ηῆ]α, ππασηαπη ἀοπίαιο νῖπη ρουμηία: 
ὀορογαί. (ϱ) Ρουδῶ {απλοη, Ἰας Ιηδίρηϊ οἰαᾷο α[[οσιῖ, (ἶο- 

πρι αΠΐδ, οἱ απἰάθιη απαρ[ίουί ΠΙΗΠΠΘΓΟ, οΟΗ5{γασΠ(ἵς ορο 
Γαπ ἀοάθγηί. ΑΠιοοΠΦΙαΠα οΗΙ 5ΠοσσβδιΙς δαΏἴπ ο Π]ά- 
19065 [ονηιἰάἵποα Πίς ἱποομαπί. ΑΒ Ίου. οΠΙΠι {οηι- 
Ρογο οἴνίίας ΠΠΟΓΗΠΑ Ἱπαρπος. αἲ ροίοηίαΠα ῥνορτοβις {ο- 

Οἱ «πα οἱ ορίρι5 οππλ]αγδία, οἱ [ου (πα ἰμῖς οἱ πα νῖς 

5οϊοηίία ρ]ουία ππαχίηιο ΠΠηςίτίς Πονοί. (ϐ) Τα ρορα]υς 

Αἰποπιοηςίς, ἀθοῖπια ο δρο[15 ἀε]οσία, ἆοο οομδουγανίέ, 1ω- 

πονίο(ιε Ιπά6 οοηβα{ο Ίου ορίρναπηηια αθ]οοίί : 

Ἐατορεῦ Αδίαπι(ο οκ ο πιατῖς από α ἀἰτοηη(, 

(παάἴναδσαο Ἠοπίπαπα ος σοπ5 οη5ο [αγ 

{α]ο δἰπια] ουγᾶς οἱ 5αϊδα ρε πάπονα ΠΙΠ( Πα 

901 Γαεἵηιας ΦάροΓο ν]άϊί αΏ αχο σοτῖ. 

Νάνος Πῖ ορηίαπι ΒμαΠΙοαπη 6 οἱα556 το[ογία5 

πλΙΗίο «παπα οαρονοΠ{, αια]ία ἀθάσοτο ποοῖ 

πϊ]α Μοάοταπι. 96 οἱ Αδία ἰπῖδίο 5αΏ ἨοΓΙΠΙ 
αγηλίσοτα ἱησοπιυ]έ, ἀατίίον Ιοία, παπι. 

ΤΧΠΠ. Ησο ἴ]ο {απι αηπο ροτασία {πθγο. ΘΙΠΠΠΙΟ Υθιο 

πιαρϊείταία ΔίΠοπίς (αηροπίο ΡΙΩΟπΠο (4ρεορΜίοπο2), Βοη]α) 

οοηδἱαίαπη. πίστα . Εαπας Μου πας οἳ Μ. Μαπας 

γμ]δο.. Τα 5ῶνα αἱ ἱπιρτονίδα δραν(απῖς οα]απηίας ἴποιι- 

Ρ1{, 

Παπά 118 ογογ{1{, οἱ ΤιασουάαπιοπίοτΙη δρα. γἱρίπ πη]ία 

Ἰησοη5 οηῖπα (αγ Πιοίας ρατία οχογ 5, 40Π105 

ορ γΙέ. (9) Θα ππ6 05 αἲ Πλ ΠΠ {οηαροτίς 4Πα58.10- 

{ας οοπ πο, παπ]ία ΠοΙπάη οοτροία, ΤΙσΠΙΠΗΠΗ ραπΙοίαὰ 

11ο] ὀΡῃτθβδα, πηίδογ6 ἱπίογίονιηέ, Νου ρατΠα 5αρομἱοσίἶ- 

Ιἱ5 οἱ ορια οπηπ]5 σοπογί5 {ΤΟΠΙΟΥ 1ο οογαρίέ. (ϐ) Ηίδαιιο 

πηα]ίς, γαι παπιίπο απορίαπα Ἱταίο ΡάπΠαβάπο οχἰσοπίο, 

αΠσουαπίαν. ΑΙ πάς ροο]ς αἲ ΠοππΙραςδ γοχαίά 

Ῥιη!, οὗ Ἠαςσς οπιιδᾶς. (4) Ηε]οίον εἰ Μοβκοη!, Ιμαοσία”- 

ΠηολΙ(ς ]άπα ῬηΙάδα. Πη{οηδί, Ρι]ποΙρίο αποίο 5ο οομ{ηοη{, 

ἁ σπα πια]ορίαίοπα οἱ ροϊοπίίαυι αρίς ραίαπα γεοηίη!. 

Ροςέ υὈἱ ππαχίπιαπα Π]ογαπα ρατίοπα οΠοΒΒΙΟΠΟ 4ὐδηη{αΠα 

νἱάσηί, οοπίοιπία τοἠααογαπα ραποϊαίο, {σάμς Ιπίο 5ο 

ἱποπμί, οοπ/αποίρα πο γ]πίρις με. βρα(απίς Μπο, 
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(6) Ὁ . ραν Ἀρχίδαμος διὰ τῆς ἰδίας προνοίας καὶ κατὰ τὸν σει- 

κεδαιµονίους. δὲ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων 

σμὸν ἔσωζε τοὺς πολίτας χαὶ κατὰ τὸν πόλεμον γεν- 

να(ως τοῖς ἐπιτιθεμένοις ἀντετάξατο. (6) Τῆς μὲν γὰρ 

πόλεως συνεχοµένης ὑπὸ τῆς τοῦ σεισμοῦ δεινότητος. 

πρῶτος Ὑπαρτιατῶν ἐκ τῆς πόλεως ἁρπάσας τὴν παν-- 

οπλίαν, ἐπὶ τὴν γώραν ἐξεπήδησε, καὶ τοῖς ἄλλοις 

πολίταις τὸ αὐτὸ πράττειν παρήγγειλεν. (7) Ὕπα- 

κουσάντων δὲ τῶν Σπαρτιατῶν, τοῦτον τὸν τρόπον οἱ 

περιλειφθέντες ἐσώθησαν, οὓς συντάξας ὁ βασιλεὺς 

ρχίδαμος παρεσκευάζετο πολεμεῖν τοῖς ἀφεστηκό- 

σιν. 
ΤΧΙΥ. Οἱ δὲ Μεσσήνιοι ψ.ετὰ τῶν ελώτων συντα- 

χθέντες τὸ μὲν πρῶτον ὥρμησαν ἐπὶ τὴν Σπάρτην, 

ὑπολαμέάνοντες αὐτὴν αἱρήσειν διὰ τὴν ἐρημίαν τῶν 

βοηθ ησόντων: ὡς ὃ) ἴχουσαν τοὺς ὑπολελειμμένους 

μετὰ Ἀρ/ιδάμου τοῦ βασιλέως συντετα Ἰμένους ἔτοί-- 

μους εἶναι πρὸς τὸν ὑπὲρ τῆς 

μὲν τῆς ἐπιθολῆς ἀπέστησαν, καταλαθόµενοι δὲ τῆς 

τατρίδος ἀγῶνα, ταύτης 

Μεσσηνίας χωρίον ὀχυρόν, ἐκ τούτου τὴν ὅρμην ποιού- 

(9) Οἱ δὲ Σπαρ- 

Ἀθηναίων 

µενοι κατέτρεχον τὴν Λακωνικήν. 
ο. / Αν λ Δ οω 

τᾶται 'καταφυγοντες ἔπι πὴν παρὰ τον 

βοήθειαν» προζελάβοντο παρ) αὐτῶν δύναμιν: οὐδὲν δ᾽ 

ἧπτον χαὶ παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων ἀθροίσαντες δυ- 

Καὶτ το 

ο ΝΑ - ο. / / λ 

μὲν πρῶτον πολὺ προεῖχον τῶν πολεµίων, ὕστερον δὲ 

νάµεις ἀξιόμαχοι τοῖς το ος ἐγενήθησαν. 

ς / ας ς εν 9 0» / Ἂ νι 3 

ὑποψίας γενομένης ὡς τῶν Ἀθηναίων µελλόντων ἄπο- 
/ Δ Δ / 3 / 3 ο λ 

Χλίνειν πρὸς τοὺς Μεσσηνίους, ἀπέλυσαν αὐτῶν τὴν 
/ λ Α λ λ ο 

συµμαχίαν, φήσαντες ἴκανοὺς ἔχειν πρὸς τὸν ἐφεστῶτα 
λ ρα ον 

(9) Οἵ δὲ Ἀθηναϊοι 
ο [ὰ λ 3 / / Δ 3 /{ 

δόξαντες ἑαυτοὺς ἠτιμάσθαι, τότε μὲν ἀπηλλάγησαν' 

{ λ ὼ] / 

κινουνον τους ἄλλους συμμ-αγουὺς. 

ἡ. ἂνὶ οο 93 / Μ. λ λ λ μετὰ δὲ ταῦτα ἀλλοτρίως ἔχοντες τὰ πρὸς τοὺς Λαχε- 
/ Αλ ου Δ , ο. το ο μα 

δαιµονίους, ἀεὶ μᾶλλον τὴν ἔγθραν ἐπύρσευον. Διο χαὶ 
Ἀ ο -ω 3 /” ο 

ταύτην μὲν ἀρχὴν ἔλαθον τῆς ἀλλοτριότητος, ὕστερον 
/ / λ /. Ἅ / 

δὲ αἵ πόλεις διηνέχθησαν, καὶ μεγάλους ἐπανελόμεναι 
/ ή πο Δ τετ. /8 / . 

πολέμους ἔπλησαν ἅπασαν τὴν Ἑλλάδα μεγάλων ἄτυ- 

γημάτων. 
ο - 3 / « / 3 / 

ἐν τοῖς οἰχείοις γρόνοις ἀναγράψομεν. 
/ / Ν λ 

χεδαιµόνιοι στρατεύσαντες ἐπὶ τὴν 

5 λ / Δ / 

(4) Ἀλλὰ γὰρ περὶ τούτων τὰ κατὰ µέρος 
τει / Αλ ιά Ἡ 

ότε δὲ οἱ Λα- 
2 / ο τω 
Ιθώμ.ην μετὰ τῶν 

/ 3 / 2 / ς ὃ ς/ Μο 

συμμάχων ἐπολιόρκουν αὐτήν. Οἱ εἵλωτες πανδη- 
.ω / 

μεὶ τῶν Λακεδαιμονίων ἄφε στῶτες συνεμάχουν τοῖς 
οἱ ος 
δε πστῶννο 
/ 

/ λ λ λ ο Ν 
ἹἹεσσηνίοις, καὶ ποτε μεν ἐνίκων, ποτε 

᾿Επὶ ὃ δὲ ἔτη δέχα τοῦ πολέμου μῆ δυναμ. ενου διαχρι- 

"θΏναι, διετέλουν τοῦτον τὸν ρόνον ἀλλήλους χαχο- 

ποιοῦντες. 
7 Δ Ν μα 3 / σα 3/ 

ΤΧΥ. Μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Αθήνησι μὲν ἦν ἄρχγων 
/Ν Ὕ « / ο ο / α /΄ 

Οεαγενείδης, ἐν Ῥώμιῃ δ᾽ ὕπατοι χαθειστήχεσαν Λεύ- 
/ [ Ν 5 / 3 . 

χιος Αἰμίλιος Μάμερχος καὶ Λεύχιος ᾿Πούλιος Ίουλος, 
3 λ μον α/ 2 Λ λ 2 ή ων 

Ολυμπιὰς δ᾽ χθη ἑθδομηκοστὴ καὶ ὀγδόη, καθ” ἣν 
7 / {0 .ο / 

ἐγίκα στάδιον Παρμενίδης Ποσειδωνιάτης. ᾿Επὶ δὲ 
/ 2 / λ / ”/ / ο λ 

τούτων Ἀργείοις χαι Μυχηναίοις ἐνέστη ον ος 
/ 9 οκ ὃ λ λ λ 3 

τοιαύτας ο. ὔ ν κα. διὰ το παλαιὸν αξ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1. 

(0) Αί τον Αγοηιάσιιιις {1πα. {ηίου τηραἶας ἔουγα πποίας γιῖ- 

(165, 152.) 

πας Ργμάθη/ῖα 54α οἶγες οοηδθγναγεταί, {πλ Ῥε]]ο Ἱηριμοπία 

{ον {ίου τοβῖδέ{. (6) Τηίογίπι αηίπα, ἆππη ρταν]βδίππο {ον 

πηοία τος Ιαείαίαα, Πιασεάσ»ηιοηΙογΗ η Ῥγίπηα5 οοττορία αι- 

πισίαγα 1Π 6ΠΙΡΙΠΙ αΡθΓΙΙΠΗ Ριοδημεταί, αμίδααδ, τί 1άθηι 

(ασθιοπί, ππαπάαταί. (7) Οἱ απάΠ1 ραγαἱδδεΠί, φαἱόμπαμα 

αά ας δαρετεΠίο5 ογαη{, ποο]απαίοπι απ τοβπσγα{, 

Ἠος 615ο ἔππι ἵπ ογάίπθιη γοδασίο5 αἆ ρογάμαΙΠπα γΊπι 

αχοϊρΙεπάαπα αγπιαί. 

ΕΧΙΥ. Μερςοπῖϊ γαγο οι Ηο]οίς εοπ]αποίῖ Ρτῖτηο ἵπι- 

Ρ6µ αἀγθιδις ρατίαηι ΠηογΥεηίέ, 56 ἀα[οηδοιίθας νασαΠι 

μαιιά ἀἰ[ιου]ίον οἑόπραίατος τα, θ6οᾷ αάάΠι από γοη{ ο γΤΠ η 

γομαιίας οπΠ1 ΑοΙάαΠΙΟ 16ο αἆ οστΙΔΠΊΕΠ Ῥτο ἱπεπάα ρᾶ- 

ἱτία Ἰηδίτησία ασῑθ ]άπα Ῥαταίας 6556, αὓΏ Ἱπεσρίο 4ος Ηίονιηί. 

απ ΠΠ ΠΠ ἵπ Μεδεοπία 1001 οοερᾶμίος, αβδίσι]ς 

πάς ἹποινραΙοπίρι5 Τιασομίαπι Ιη[οδίαηί. (9) λά οροπι 

οἱσο Αἰλποπιεηδίαπι οοη[ασίαη{ί Βρατίαπί, οἱ ααχ]αγες αἩ 

εἰς εορίας Ἱπρείταημί. Νεο θορπία5 α τοσαῖς ο[ίαπι 5οο(!5 

απχ]]α Ῥείεπάο  νίταοδ (αΠάσηΙ Ποδίίαπι Ῥ6]]ο ρατος οο]ῖ- 

σαπί. Αο Ρηποῖρίο απἱάθηα Ποδήρα5 Ίσησο 5πρετίογες ογαΠ{; 

Ῥοβίπιοάσα Ὑστο, ΑἰΠοπίοηδες αἆ ΜΤεδερηίος Ἰπο]πατα ϱιῖ- 

αρίσα1, δαμδίαῖα Ἱ]ογαπι ἀἰπημαπέ, οδίθγογΠη εορίας 5ο6ἴο- 

111 αἆ Ιποαπιῦοης ροτίου]απι δαϊς 5ἱ1Ρί [ογτο ρυσίεχοη!θε. 

(3) Αίαπίεηςος 1ρίίαν ἀαδροείαῖ 5ε μαβίίος τα, πηδδίίαία 

{απα απἱάθιη Ἱπάἰρηα[ίοπο αβίεγο; αἱ ΡαΠΙΙΟ ροεί, οχα]σειᾶ- 

{ἱ5 αὔνοιςας ΠαεθάσοπΙος απἰπηϊς, ἵπ ἀῑας π]ασί5 πασίξήο 

οἵο οἱ τα οοπίγα 1ος Ἱπβαππππαραπίατ, Εί πας Ῥτίπια θ11ΐ 

6α"ρα, αι ΑίΠοπίεηδος α ῥραινίαπί5 ἀΠοπανίί,. Ἠαο α[ίο- 

παΐίο, 1π Ιοδβϊος Ροδίθα Ἰπϊπη]οΙ]α5 ΘΓΙΠΊΡΘΗΣ5, α(γοςιββΙπη(ς 

αἰν]ίαίες Ὀοα]]ῖς Ιπίαι 56 οοηλη]δίέ, 41ο βγα ν]5δ]ηι]ς αγα.ΟἶαΠι 

οαἰαπηία ρας περιεγοταηί. (4) Ὑεταπι 4ᾳ Ἠἱ5 βἱπσι]αΓίη 

εοηγοπἰεηία ἀαἴποθρς ἴΘΙΠΡΟΙΘ ἃ ΠοΡΙ5 ρογβδοπµοίαν. Τυηο 

Πασιας Ταοσᾶα πποπΗ οπα 5αἱ5 αό 506ΙΟΓΙΠΙ οορίΐ5 ἵπ Μος- 

βοΠίαΠα Ῥγοίοο Ἠποπηεπ οΏδοάθγυπ{. Ὀπίνειδα Πηίθγίπι 

Ποιοίππα πηπ](πάο, ἀρδετίο ΤιασθάσμποπΙογΙΠα Ιπιρονίο, 

οἳΠη ΜοββοπΙῖς αΤΠΙΟΓΙΠΙ 5οοἱείαίαπα ορη]πχογαί. Εξ πυπο 

ν]οίογθ5, πάπο νἰοΙ ογαμί, πηπ(πίδαπε 5ε οἰαάίρας ρε {ῃ- 

(ρναπα ἀθοοημίαπι αἰίογοηίος, Ὀθ]ο ΠπθΠι ππροπογε Πποφ- 

Ῥαη{. 

ΙΧΥ. δρ Ἰῶο ΑίΙιοπῖς ΦΙΠΊΠΙ5Ρ ΤΘΓΙΠΙ ρογαί Τηθαρο- 

Πηίᾷ65, οἵ Βοπιο» οοηδι]ο5 οιαηί Τι. ἀλπιῖας Μαπιετοις εἰ Τ.. 

ζαΐας δα]μς (1. Τορϊΐδέις οζις). ΟΙγπιρία8 ἔωπα οαρογαί 

ορίιασοδίπηα οσἰανᾶ , 4ὰ εχ 5ίαάἱο ρα]παῦ] γειαΗ{ ΡαΤΠΠ6- 

Πίος Ροφϊάοηίαίος. Έα ἑοπιροδίαίο Ρε]]απι Ιπίετ Αιρίνος εί 

ΜΥΕΦΗΦΡΟ5 Μί5 4 εβιιθῖς ονίΙπη ορί. (2) ΜγοεπαΊ ργορίεῦ 

απί(παπη ραίτῖα) 51ο” ἀἰρη[ίαίοπα ΑγοΙΥΟΓΗΠΙ {ΠΙΡΟΓΙΗΠΗ, ΠΟΠ 

υ{ς γοἰίαιος ἱπ. Αιροϊίάς πήρες αἁηίεραμέ, 5εά δμΐ5 56 

Ιορίμς οἱ ἱωςι(η(ἶς ἑεποηίες οππ1 Αγρίγογα τοριρ]σα Πῖ- 
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. κατ᾽ ἰδίαν ταττόµενοι τοῖς Ἀργείοις οὐ προςεϊχον. ἡμ- 

Φιςθήτουν δὲ καὶ περὶ τῶν ἱερῶν τῆς Ηρας, χαὶ τὸν 

αγῶνα τὸν Νεμεαῖον ἠξίουν ἑαυτοὺς διοικεῖν πρὸς δὲ 

τούτοις [ὅτι] τῶν Ἀργείων Ψηφισαμένων μὴ συµµ.κ-- 

ὅ γεῖν εἰς Θερμοπύλας τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἐὰν μὴ µέ- 

ρος τῆς ἡγεμονίας αὐτοῖς παρχδῶσι, μόνοι τῶν τὴν 

Ἀργείαν κατοικούντων συνεµάγησαν οἳ Μυκηναῖοι τοῖς 
Λακεδαιμονίοις. 

α]ὶ ολ] ’ .] 

(8) Τὸ δὲ σύνολον ὑπώπτευον αὖ- 
Ν / 3 Ἅ --ἃ . ών ιά / 3 τοὺς μήποτε ἰσχύσαντες ἐπὶ πλέον τῆς ἡγεμονίας ἁμ.- 

με λ Ν / 
[0 φιςθητήσωσι τοῖς Ἀργείοις διὰ τὸ παλαιὸν φρόνημα 

/ / 

Διὰ δὴ ταύτας τὰς αἰτίας ἀλλοτρίως 
λ ο / / 

διακείµενοι, πάλαι μὲν ἔσπευδον ἀραι τὴν πόλιν, τότε 
ον λ 

δὲ καιρὸν εὔθετον ἔχειν ἐνόμιζον, δρῶντες τοὺς Λαχε- 

τῆς πόλεως. 

δαιµονίους τεταπεινωµένους καὶ μὴ δυναµένους τοῖς 

ιο Μυκηναίοις βοηθεῖν. Ἀθροίσαντες οὖν ἀξιόλογον δύ- 

ναµιν ἔκ τε Ἄργους καὶ ἐκ τῶν συμμαγίδων πόλεων, 
ἐστράτευσαν ἐπ᾽ αὐτούς' νικήσαντες δὲ µάγη τοὺς Μυ- 

χηναίους καὶ συγχλείσαχντες ἐντὸς τειχῶν, ἐπολιόρχουν 

τὴν πόλιν. (4) Οἱ δὲ Μυκηναῖοι γρόνον μέν τινα τοὺς 

90 πολιορχοῦντας εὐτόνως ἠμύνοντο, μετὰ δὲ ταῦτα λει- 

πόμενοι τῷ πολέυῳ, καὶ τῶν Λακεδαιμονίων μὴ δυνα- 

µένων βοηθῆσαι διὰ τοὺς ἰδίους πολέμους καὶ τὴν ἐκ 

τῶν σεισμῶν γενοµένην αὐτοῖς συμφοράν, ἄλλων δ᾽ οὐκ 
ὄντων συμμάχων, ἐρημία τῶν ἐπικουρούντων κατὰ 

36 χράτος λωσαν. (56) Οἱ δὲ Ἀργεῖοι τοὺς Μυχηναίους 

ἀνδραποδισάμενοι καὶ δεκάτην ἐξ αὐτῶν τῷ θεῷ χαθιε- 

ρώσαντες, τὰς Μυχύνας χατέσχαψαν. Αὕτη μὲν οὖν 

ἡ πόλις, εὐδαίμων ἐν τοῖς ἁργαίοις γρόνοις γενοµένη 

καὶ μεγάλους ἄνδρας ἔχουσα καὶ πράξεις ἀξιολόγους 

90 ἐπιτελεσαμένη, τοιαύτην ἔσχε τὴν καταστροφήν, χαὶ 

διέµεινεν ἀοίκητος µέχρι τῶν καθ ἡμᾶς χρόνων. Ταῦτα 

μὲν οὖν ἐπράγχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. 

ΤΧΝΙ. Ἐπ᾽ ἄργοντος δ) Ἀθήνησι Λυσιστράτου Ῥω- 

µαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Πινάριον Ἠΐαμερ- 

35 τῖνον καὶ Πούπλιον Φούριον Φίφρωνα. ᾿Επὶ δὲ τούτων 

Ἱέρων ὃ τῶν Συραχοσίων βασιλεὺς τοὺς Ἀναξίλα 

παῖδας τοῦ γενομένου τυράννου Ζάγχλης εἲς Συρακού- 

σας μεταπεμψάμενος μεγάλαις δωρεαῖς,ἀνεμίμνησκε 

τῆς Γέλωνος γενομένης πρὸς τὸν πατέρα αὐτῶν εὖεργε- 
{0 σίας, καὶ συνεβούλευεν αὐτοῖς ἤδη τὴν ἡλικίαν ἦνδρω- 

µένοις ἀπαιτῆσαι λόγον παρὰ Μικύθου τοῦ ἐπιτρο- 

πεύοντος, καὶ τὴν δυναστείαν αὐτοὺς παραλαθεῖν. (9) 

Τούτων δ᾽ ἐπανελθόντων εἰς τὸ Ῥήγιον, καὶ τὸν ἐπί-- 
τροπον λόγον ἀπαιτούντων τῶν διῳχημένων, ὅ Μίκυ- 

60 θος, ἄνὴρ ὢν ἀγαθός, συνήγαγε τοὺς πατρικοὺς φίλους 

τῶν παίδων καὶ τὸν λόγον οὕτω καθαρῶς ἀπέδωκεν, 

ὥςτε ἅπαντας τοὺς παρόντας θαυμάζειν τήν τε δικαιο- 

σύνην καὶ τὴν πίστιν, τοὺς δὲ παῖδας μεταμεληθέντας 

ἐπὶ τος πραγθεῖσιν ἀξιοῦν τὸν Μίκυθον πάλιν τὴν 

50 ἀρχὴν παραλαδεῖν, καὶ πατρὸς ἐξουσίαν ἔχοντα καὶ 

τάξιν διοικεῖν τὰ κατὰ τὴν δυναστείαν. (5) Οὐ μὴν 

ὅ Μίχυθός γε συνεγώρησεν, ἀλλὰ πάντα παραδοὺς 

ἀκριθῶς καὶ τὴν Ἰδίαν οὐσίαν ἐνθέμενος εἷς πλοῖον, 

ἐξέπλευσεν ἐκ τοῦ "Ῥηγίου, προπεμπόµενος ὑπὸ τῆς 
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ΜΗ] οοΠΊΠηΙΠο Μαβοραη{. ΟΙΠ ο[ίαπη ἆο {οπηρ]ο «ποτῖσφο - 

ποπῖ5 ϱΙΠΗ 1ρδῖς οοηίοπάθτα, οἱ Ππάσγαπα ΝοΠΙΘΟΓΙΗΩ πα πηή- 

πἰς(γα[ΙοΏθιη 5ἱ0Ρί Ἀπτοσαταο, Ῥταίογοα 41Η Αγοζμι ἆθογο- 

{ατα Γοοῖβδοηί, Τιαζεάαπιοπῖῖς αἲ ΤΠΕΤΙΠΟΡΥΙα5 ΠΠ] 5Πρρο- 

Πατ Πα ΓογοΠά 1 6556, ηἰδὶ ρατίοπῃ αἰ(πα πα Ἱππρογίϊ ἐρείς σοι- 

6θββῖβδοηί; 5ο Μγοσπαί οκ {οίο Αισοηάσπι ΙποοΙο{ἴαΠα 

(2) Ρο- 

5ΗΥΕΠΊΟ διβρίΟῖο αα ἆαπα Ἰηναξονγαί Αγσΐνος, πο ογοςδοηία 

ΠΗΠΠΕΓΟ ΤασράαρπἹοΠΙΟΓΗΠΗ τη (1ο) 5ο αά]απχογαπ. 

5ηρίπάε ροίοηίία, ρηϊίπα αΠΙΠΙΟΓΙΙΗ βάποῖα οχοϊα{ϊ 4ο 

Ρηποῖραία 56ο ΠΙ σοπ{οπάσγοπ{. Πας οϐ οπαδας Μγοσμαιῖς 

ἱπ[οηςί, ]4π1 οἱἵπι οχκοϊπάστο ΠΠογαπα αγ Ώοπι οπρίογαηί {αΠῃ 

Υογο οιηπιοΚΙςδίπιαπα τεῖ οοπ[οΙομάα οσσαδίοηοΠη οἳρῖ οἳ- 

Ἰαίαπ τα, απάπὰ ο το ἀοπηὶ αΠ]οίας πἰμῖ] αυδίά 1 Μγσς- 

πορῖς οΟΠΠΠΠΟ(αΓ6 Ρο55ό 8ΡαΓΙΠΟΡ γἱάθγοηΕ, ἸΠσοπΗϊ {Πα οχ 

ΑγΒΙ5, {ΠΠ οχ «οο]ΐ5 ατηῖρις οοπίγασίο οχογοῖ(α. ἵῃ ο05 ΠΙο- 

γοηί, εἳ Ραβηα ν]οίο5 πιαηίρασαιο Ίπο]αςος ομρίἀοπί. (4) 

ΠΙΙ ορΏρηαΠοΠοΠΙ ρεν αΠηιοά ἴθπηρι [οπίου διΙςΙΠοηΗ, 

5οά Ρε]]ο οχ]ιααςί, αππὰ Τασθάπιοπ]! δαῖ5 οεσαρα({ Ρο] 

αἱ {εν πιοία ἵη ἄησδίατη τοάαεῖ ΚΙΟΟΠΥΓΘΥΘ ΠΟΠ Ῥοσδεήί, 

η6ο η]]α 5οοἴογιπῃ ἀθ[οηςίο αἸπιιάο οοπ[ησεγαί, ἱπορία Ῥγο- 

Ραρηαίογηπ] {απάσπη 5αοουρπεταηί ας γὶ σαρίῖ δαπέ. (ϱ) 

ΑπβινΙ οἶγας 10ο Ρο ἵπ βογνϊέπίθιη γουϊσιπέ, οί ἀοοῖ- 

πῃαπι εκ Π]ς οοπείαπι ἆθο οοηδεεταΠί, ἩΤΏθΙπΠΠς. 5010 

ὥαπαπί. Παπο οἴγῆας, απϊαυ]5 (εππροτίρας ΓοΙκ ΠΠασπο- 

τΗπη(αθ Ρατθης ας Πιτ γίτογΗΠα οἱ τοβις α 56 Ργῶε]αγο 

Ρεδίῖ5 ποβΙΙβαίπια, αχ[απη φογ(]{α ε5έ, οἱ αἆ ποδίγαπα α5ᾳια 

οοίαίοπη αΏ Παριαίοτῖριας ἀαξοτία ρογπαηκί. Ηίὶς Π]αο απ- 

ης σα5/15 Ἱπο]αγ]έ. : 

ΤΙΧΥΙ. Απγομοπίαο γογο Αίλοπὶς Ἰμκῖςίταίο, Βοπιαπί 60η» 

5μἱο5 {εσργιιηί Τ,. Ρίπατίαπα ΝΜαππσγοΙπαπα οἱ Ρα Ώ] απα Τα 

ΓΙΓΓΟΠΟΠΑ (151). Ἠοτιπα πιαρἰκίταία Ἠϊετο, ΑγΓασιςα- 

ΠΟΡΕΙΑ τεχ, Απαχῖαϊ, ΖαΠ6Ιες «ποπάαπα ἀοπηῖηϊ, Πο 

Ποποτῖῇοίς ἃἆ 56 πΙΙπεΠΡΗς ἱπν]αίος οἀοσαί, απαπία (ε1ο- 

πὶς Ιῃ ρατοπίσπι ΠΠ]ογΙπῃ Ῥοποβοία οχςΗ(θτίη{, 6056116 ουίᾶ- 

{π, τί, απἷα Ίαπα αἆ γἰγῖ]οπα αἰαίοπη οχογονοτῖη{, ταΙοπῖρας 

α ΜΙΟΥ {ο 1ρβογαπῃ Ἰασίοπιις {ηίοτο οχαςῇς, Ἱπιροί [ας οἱ 

Ρο[ερίαίεπι αἆ 5ο τοάσαπί. (2) Ηἰ ἀοπιαπῃ τορτοςςῖ σερί 

πίθιω ταίῖοπες α {πΐογο 810 τεροβοιπ{. ΜΙογί]ς οµρο, 

νίτρτοβιας οί Ιηίορος, ρα{ετηῖς Παγεπυπῃ απηϊεῖς οοπνοσα{15, 

τα(ΙΟΠ65 {απι Παπίάα τος, υ{ οΠΊΠ6Ρ {ππι Ῥγῶςοηίος ἵπ 

Ππξ Πα Πάοίατο 510) αἀπ]ῖγαΠοηθηα ταρογεί. ἆ1γεπος 61ρο, 

ρωπϊοπίῖα ἀπαίῖ, ΜΙογίµαπα οὐίαδίατί, υ{ῖ ἀοπιϊπατοπῖς 

ΤΗΤΦΗ5 οΠΤαΠα 5Ι5οϊροτεί, ραίδαᾳιε Ίοσο εί ροίοξίαῖο οπηηία 

(3) Αί ΜΙΟΥ- 

"μας, ποαπαπαα. γο]απίθίοπι 5απι 5 ἀΕΟΟΠΙΠΙΟΔΔΗΡ, 

Ριήπείραίας πόροβία πιοδρτείητ ας ρα Ώεγηεί. 

τοςΗ1{15 οχασίο οπηηίῬις, [αοα]ίαίες επα5 πανί Ππροπίέ, οἱ 

Π]ιοσίο 5ο] γοπίεπι ΦΗΠΊΠΊΟ {οίας ρορι]5 (ΥΟΓ6 ΡΓοδδήΜΗΗΥ. 
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τῶν ὄγλων εὐνοίας. ΟΌὗτος μὲν οὖν εἰς τὴν Ἑλλάδα 

ες 3 / ο. 3 / ο 3 / 

κατάρας, ἐν Τεγέαις τῆς Ἀρχαδίας κατεθίωσεν ἐπαινού- 
κο αν 

µενος. (4) Ἱέρων δὲ ὅ τῶν Συραχοσίων βασιλεὺς 

ἐτελεύτησεν ἐ ἐν τῇ Κατάνῃ, καὶ τιμῶν ἡρωικῶν ἔτυχεν, 

ὡς ἂν κτίστης γεγονὼς τῆς πόλεως. Οὗτος μὲν οὖν 

ἄρξας ἔτη ἔνδεκα κατέλιπε τὴν βασιλείαν Ορασυθούλῳ 

τῷ ἀδελφῷ, ὃς ἠρξε Συρακοσίων ἐνιαυτὸν ἕνα. 
͵ . 

ΙΧΥΙ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος ὃ) Ἀθήνησι Λυσανίου Ῥω 
ε» / ς σ ή . / 8 ν΄ τατ/ 

μαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Ἅππιον Ἰλαύδιον καὶ Ἔιτον 

πὶ ὃ 
3 

ἐ Σνρακοσίων. βασιλεὶ εὺς 

Κοΐντιον Καπιτώλιον. τούτων Θρασύθουλ ος 

ὁ τῶν έπεσεν ἐχ. τῆς ἀρχῆς, 

περὶ οὗ τὰ χατὰ μέρος ἄνα" (βάφοντας ἡμᾶς άνα ών 

ἐστι βραχὺ τοῖς γρόνοις ἀναδραμόντας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἅπαντα 

καθαρῶς ἐκθεῖναι. (5) Γέλων ὅ Δεινομένους ἀρετῃ 

χαὶ στρατηγία πολὺ τοὺς ἄλλους διενέγχας καὶ Καρχη- 

δονίους καταστρατηγἈσας ἐνίκησε παρατάξει µεγάλη 

χαθότι προείρητ αι’ γρησάµενος δὲ 

χαθόλου τοις πλη-- 

σισχώροις πᾶσι προς οναχθεὶς φιλανθρώπως, μεγάλης 

(8) Οὗτος 

μὲν οὖν ὑπὸ παντὸς ἀγαπώμενος διὰ τὴν πραότητα, 

Τὴν 

τοὺς ῥαρθάρους, κ 

ἐπιεικῶς τοῖς καταπολεμηθεῖσι χαὶ 

ἔτυχεν σος παρὰ τοῖς Σικελιώταις. 

ιετέλεσε τὸν βίον ειρηνικῶς µέχρι τῆς τελευτῆς. 

ἐ βασιλείαν διαδεξάµενος Ἱέρων ὃ πρεσθύτατος τῶν 

ορ. οὐχ ὁμοίως Ίργε τῶν ὑποτεταγμένων. (4) 

Ην γὰρ χαὶ φιλάρ γύρος χαὶ βίαιος χαὶ χαθόλου τῆς 
Ὕ / 9 ο - / 

ἁπλότητος χαὶ χαλοκἀ γαθίας τἀδελφοῦ ἀλλοτριώτατος. 
/ / 

Διὸ καὶ πλείονές τινες ἀφίστασθαι βουλόμενοι παρα-- 
{ λ 3ν/ λ Ν λ σσ / δ/Ν Δ 

κατέσχον τὰς ἰδίας ὁρμας διὰ τὴν Γέλωνος δόξαν καὶ 
. ας ο ψ λ 

τὴν εἰς τοὺς ἅπαντας Σικελιώτας εὔνοιαν. (6) Μετὰ 
1 λ λ λ λ 

δὲ τὴν Ἱέρωνος τελευτὴν παραλαθὼν τὴν ἀργὴν Όρα- 
“6 ζα αν ΔΝ [ά “4 ο / Δ τη Δ 3” -ω 

σύδουλος ὁ ἀδελφὸς ὑπερέόαλε τῇ χαχία τὸν πρὸ αὐτοῦ 
ο / / λ ”λ ς Ν / λ Ν 

βασιλεύσαντα. ἨΠίαιος γὰρ ὧν καὶ φονικός, πολλοὺς 
-- ο / 

μὲν τῶν πολιτῶν ἀνῄρει παρὰ τὸ ὃ δίκαιον, οὐκ ὀλίγους 
- η 

δὲ φυγαδεύων ἐπὶ Ψευδέσι αο- τὰς οὐσίας εἰς τὸ 

βασιλικὸν ἀνελάμβανε" χαθόλου δὲ μισῶν καὶ μισού-- 
ο ” / νο” 3 

µεγνος ὑπὸ τῶν ἄδικουμένων μισθοφόρων πλίηθος ἐξενο-- 

λόγησεν, ἀντίταγμα κατασχευάζων ταῖς πολιτικαῖς 
ο / 5 λ ο) κών ἃ ιο. / 3 / 

δυνάµεσιν. (6) Δεὶ δὲ μᾶλλον τοῖς πολίταις ἀπεχθό- 
λ Νλ λ λ ος {” λ ο λΙ . ο. 

ᾱ- . / 16) κ 9, 3 ωα ’ µενος, καὶ πολλοὺς μὲν ὑβρίζων, τοὺς δὲ ἀναιρῶν, 
Ἱῤ 

Διοπερ οἱ 
π / / ΔΝ ν ή 

Συρακοσιοιπροστησάµενοι τοὺς ἡγησομένους, ὥρμησαν 

3 ῤ λ ον / οω 

ναγχκασε τους σοικουυ.ενους Αποστῆναι. 

ΕΣ Α) λ /ὰ ο /ν ὃν /{ λ 
επι την χαταλυσιν της τυραννιοος πανοηµει., χαι συν- [ [ 2 

/ ς λ οο ς 

ταχθεντες ὑπο τῶν ἡγ ἸΎ μόγων ἄντείγοντο τῆς ἐλευθερίας. 

(1) Θρασύόουλος δὲ Αν τὴν πόλιν ὅλην ἐ ἐπ᾽ αὐτὸν 
στρατευοµένην, τὸ μὲν π το ἔπεχε έρει λό γῷ χατα- 

παύειν τὴν στάσιν' ὡς ὃδ᾽ -ἑώρα τὴν ἁρμὴν τῶν Ἄνρα- 

κοσίων ἀκατάπαυστον οὐσαν, συνήγαγεν ἔκ τε τῆς 

Κατάνης τοὺς χατοιχισθέντας ὑφ Ἱέρωνος χαὶ τοὺς ἆλ- 

λους τα µάχους, ἔτι δὲ καὶ μισθοφόρων πλῆθος» ὥστε 

τοὺς ἅπαντας γενέσθαι σχεδὸν περὶ τοὺς µυρίους πεν- 

τακιοχιλίους. (8) Οὗτος μὲν οὖν τῆς πόλεως ας 

φὸς τὴν ὀνομαζομένην Ἀγραδινὴν καὶ ΝΠσον ο αρὰν 

οὖσαν, καὶ ἐκ τούτων ὁρμώμενος, διεπολέµει πρὸς τοὺς 

ἀφεστῶτας. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΤΑ. (15, 405.) 

1η ατῶσίαπ οἱ5ο Ρτο[οσία5 Ταρος 1π Ατοπᾶῖα γἱίαπι ῃΟΠ 

816 Ἰαμά6 (ναμρδορίί. (4) Ηϊοιο ππίοια Οαπα ἀοίαποίας, 

Ἠενοίσοςδ, αἱ απρῖς Ἠ]15 οοπά[ίου, Ποπογς5 ῥγαπί Ίου 

γτοζθρίέ. Ηῖό, Ιπηρθγίο ΡθΓ 4ΠΠΟΡ ΙΠάΘΟΙΠ σοδίο, ΤΟΡΙΑΙΠΙ 

Τμταδγρη]ο (ταἰὶ τοἠσΙέ, ααοά Ῥ6γ ΠΠΗΠΙ 4θΗΙΠο ΑΠΠΗΠΙ 

αἀπιηϊςίγαν]έ. 

Τ.ΧΥΗ. δάπι αΓΟΠΟΠΙῑ5 ΠΙΠΠΗ5 Αιοπὶς Ἰαβεβαί Τ,γδαπίας, 

οί ΠοπιαηΙ ἐοηςα]ες ταίραβ]ίσα" ρυα.[εορταηέ ΑρρίΙπα Οἶαι- 

ἀἴαπα οἱ Ἑ. ΟΙ Ιαπι ΟαρίιοΠπαιη. Ἠοναπα ἵη πιαρἰρίταία 

Τναδγρα]α5 τασπο ΘΥΤαςΙΡΦΑΠΟΓΗΠΑ οχοΙς1{.  Ὀο απο απαπι 

εροθἰαΓἶπα τ6ἱαΙοΏθή Ιηςπονίπα5, πθζθδδο ἨΒΕΙΩΙΙ5, έ 

αά 5αροτίοτα ρα α]απα. τορτοςςί αἲ Ἱπ]ήο οποία ἀῑδοτίο 

ΕΧΡΟΠΑΠΗΗΒ. (9) ἄαἰο, ὨΙποπιεηϊ» ΠΗα5, νἰτπίο εί Ἱπιρογᾶ- 

(οσο βοϊοη]α. [αρυ]ίαίο Ίοπσο αῖςδ Ῥτασθ]ίοης, ςἱηρα]ανὶ 

απαόαπι αγίο Οατλαρἰπίοηςες ἀσ]άβος Ργσατο, ῖ ἀῑσίαπι 

οδὲ, Ῥιώ]ο γίοσταί. ΩμάππαΠ6 πιοᾶσδίο γἰοίοτία α{ογθί ἵη 

ἀενίοιος οἱ βἱηδα]ατοπι ΕπηΙηιϊς Παπηαπ]αίθιη οκ]ρογοί, 

πιασησΠα 5 Ρἱ απο{ογίίαίθπα οἱ ρ]οτίαπι αριά 5ίοπ]ος οοπιρᾶ- 

ταν{{, (ϱ) Πίο ορο Τη 6ΙΠηπΙιᾶ οπηπίαπα οαπίαίο Ρτορίθυ 

Ῥοπϊρη[ίαίαπη αβίέας, ΥΙίαπι ρασί[οε ας ἑ’απα]ο ροτθρίέ. 

Πορηϊ 6ΙΥΙΠΗ 4Ρ 15ο αοθθριί ΗΙετο, ταίταπα παξα ρτῖπης, 

Ίοησ6 αἰίαπη Ιπιρογαμάϊ ταΙοΠεΙΙ 864θΗ5. (4) Αναγαβ 

ΠΑΙΠ(ΠΟ6 ογαί αίᾳμο γἰοιεπίας δἳ α [γαίτί οβηάοτο αίαπο 

Ἱπίεσπίίαίο αἱἱοη]5δίπηις. Ἠας οϐ οαπδας ΡΙηγίηΙ ]8Π1 ἀθ[α- 

ομοπῖς Ρεγοπρίάϊ οἱ εἰπαϊοςί ουαπί; 564 πιασηϊβσα αο]οηίς 

οε]ευηῖίας εί Ροπογο]επίία υαπὶνοιςίς ΒΙου]ῖ5 ἰορίαίῶ ΠΙΘΠΙΟ- 

(5) διηβ]αίο ϱ 

γὶνὶς ΗΙοτοηπθ, Ππίίο Τμταδγρα]α5 τεσπο, ἱππρτοβίίαίο σογ- 

ΠΙΠΗΠΩ ΔΠί6 56 Τ6β6ΠΗ εχοθβρ!{. 

τία οομαΐας Ἱπρείαδααο Ποπ πιήροραί. 

Ωπύπι οηἵπη αἆ γίπῃ οἱ ος)- 

465 Ρτοβρθηςι5 6556ἱ, π]{ος οἰνίπτη ρνῶίου Ίπ5 δἱ «ααπι 6 

πιθβῖο {ομεῦαί, πος Ρραιοῖς ρου [αἱδας ογἱπηϊηα{ῖοηος ἵη οαχἰ- 

ΠΠΠΗ ασῇΙς, ἀαπππαίοτατη [αομ]ίαίος ἵπ βδοαπηα τοίοτοβαί. λά 

οχίταοιπΙΠα, οἱο οἴγίαπα ΓάΘΗ5, οἱ Π]ογαπα εοπίτα, απἴθιις 

Ἱπ]ατίας {αοῖδμαί, οὐἷα οδᾶ 66 06ΕΠά6Π5, ΠΙΠΠΘΓΟΒΑΠΗ ΠηΠ]- 

(απὶ 5ἱροπάἶα [αεἴθπία πα ΠΙάΠΙΠΗ οοπναχί{, τί Ἠου 56 ργῶ- 

(6) ΟπΗπη(ι1ο Ἱπ. 4ἱ6δ 

Π]ασΠο οΙσΙαπα οοηίτα 506 οὔἱο ασστανατγοίατ, ηππ]ίος οοΠ{]- 

δΙ410 οοπία γῖπι οΙγΙάπα ππΙΠΙταί. 

ΠΘΙΙ056 {τασίαης πες ραι1έος ἱη]αξία εσ:46 οΡρτίΠΊθΗ5, Πη]Ητ]8- 

ΤΙΠΙ {απάθπι Ἰπηῤα[εηίες α 56 ἀεῄόθνο σοσβῖέ. Ιάδθοπιθ 

Ὀυτασιδῖ, πονῖς δἱρί ἀποῖρας οτοαΙς, ἰγιαηπίέα ἀοπιῖηα- 

Ποπὶς Ἱπσαπα ακοιίογο οοπ]αποῖς υἰτίρας Ρ'ορεταΠ!, οἱ α 

πάρα ἵη ογάἵποπα ἀῑδί ρα ἱ ατπαῖς Ημοεγίαίοπι αβδογυπί. (7) 

Τμταδγρα]ας 6ἱ1ρο, 

Ρηϊπιο γογρῖς 5οὀΠίοΠπθπα «ΟΠΙΡΤΙΙΠΘΤΟ ΠΙΠίαγ. ΙΡ Υετο 

{απίοροετο οοποϊίαίαπη 5οηθίί ρορα]άπα, αἱ πι]]α γα{ῖοηε ΡΙ8- 

σα] Ρ0886Ι, 61Υ65 εχ Οαμ8, ΠΟΠ Τί Ρηάσπη ΤΠ. 60ΙΟΠΙΒΠΙ 

αὐ Ηϊετοπο 1ο πηΙ5505., γοαΙοδθ 5οοίος οἱ πιογοσηαΓίθ- 

ΤΙ ΠΟΠ οχίσαας οορῖας αγοθςςίέ, οί αἲ αιπάθοῖπα ηῖ]]α 

οχογοϊππη ορ. (8) Ταπῃ οαιη αῖς ρατίοπα, απ ΑεΠΓᾶ- 

ἅιπα νοσαίαν, Παδιἱαπιαια ρτοῦε ππηήίαπα. οσσαραί αίθια 

Ίπά6 ετορτίς Ποδίσοπη εγταρομίδας Ἰασρρςῖί. 

{οίαπα 1η 5ο αγπιαγὶ οἰνιίαίεπι νἰάθης, 



“. (405. 450.) 

ΙΓ ΧΥΠΙ. Οἱ δὲ Συραχόσιοι τὸ μὲν πρῶτον µέρος 
τῆς πόλεως κατελάδθοντο τὴν ὀνομαζομένην Γύχην: ἐκ 

ταύτης δὲ ὁρμώμενοι πρεσθευτὰς ἀπέστειλαν εἰς ΓΓέλαν 

καὶ Ακράγαντα καὶ Σελινοῦντα, πρὸς δὲ τούτοις εἷς 

δ Ἱμέραν καὶ πρὸς τὰς τῶν Σικελῶν πόλεις τὰς ἐν τη 

µεσογαίῳ χειµένας, ἀξιοῦντες κατὰ τάχος συνελθεῖν καὶ 

συνελευθερῶσαι τὰς Συρακούσας. ({») Πάντων δὲ προ- 

θύμως ὑπακουόντων, καὶ συντόμως ἀποστειλάντων τῶν 

μὲν πεζοὺς καὶ ἴππεῖς στρατιώτας, τῶν δὲ ναΏς μαχρὰς 

10 χεχοσμημένας εἰς ναυμαχίαν, ταχὺ συνήχθη δύναμις 

ἀξιόχρεως τοῖς Συρακοσίοις. Διὸ καὶ τὰς ναὺς χατα- 

στήσαντες οἵ Συραχόσιοι καὶ τὴν πεζἠν δύναμιν ἐκτά-- 

ἔαντες, ἑτοίμους ἑαυτοὺς ἀπέδειζαν καὶ πεζη καὶ κατὰ 

θάλατταν βουλομένους διαγωνίζεσθαι. (3) Ὁ δὲ Ορα- 

16 σύθουλος ἐγκαταλειπόμενος ὑπὸ τῶν συμμάχων καὶ τὰς 

ἐλπίδας ἐν αὐτοῖς ἔχων τοῖς µισθοφόροις, τῆς μὲν Ἄχρα- 

δινῆς καὶ τῆς Νήσου κύριος ἦν, τὸ δὲ λοιπὸν µέρος τῆς 

πόλεως κατεῖγον οἳ Συρακόσιοι. Μετὰ δὲ ταῦτα ὅ μὲν 

Θρασύόουλος ταῖς ναυσὶν ἐπιπλεύσας ἐπὶ τοὺς πολε- 

90 µίους, χαὶ λειφθεὶς τῇ ναυμαχία, συχνὰς μὲν τριήρεις 
ἀπέόχλε., ταῖς ὃ) ἄλλαις κατέφυγεν εἰς τὴν Νῆσον. (4) 

Ὁμοίως δὲ καὶ τὴν πεζὴν δύναμιν προαγαγὼν ἐκ τῆς 

Ἀγραδινῆς καὶ παραταξάµενος ἐν τοῖς προαστείοις, ἧτ- 

τήθη, καὶ πολλοὺς ἀποβαλὼν ἠναγκάσθη πάλιν εἰς τὴν 

Ἀχραδινὴν ἀποχωρῆσαι. Τέλος δὲ ἀπογνοὺς τὴν τυ- 

ραννίδα, διεπρεσθεύσατο πρὸς τοὺς Συρακοσίους, καὶ 

συνθέµενος τὰ πρὸς αὐτούς, ὑπόσπονδος ἀπῆλθεν εἰς 

Λοκρούς. (5) Οἱ δὲ Συρακόσιοι τοῦτον τὸν τρόπον 
ἐλευθερώσαντες τὴν πατρίδα, τοῖς μὲν µισθοφόροις συνε- 

χώρησαν ἀπελθεῖν ἐκ τῶν Συρακουσῶν, τὰς δὲ ἄλλας 

πόλεις τὰς τυραννουµένας Ὦ φρουρὰς ἐγούσας ἐλευθερώ- 

σαντες ἀποκατέστησαν ταῖς πὀλεσι τὰς δηµοχρατίας. 

(6) Ἀπὸ δὲ τούτων τῶν γρόνων εἰρήνην ἔχουσα πολλὴν 
ἐπίδοσιν ἔλαβε πρὸς εὐδαιμονίαν, καὶ διεφύλαξε τὴν 

δηµοκρατίαν ἔτη σγεδὸν ἑξήχοντα µέχρι τῆς Διονυσίου 
τυραννίδος. (7) Ορασύθουλος δὲ καλῶς θεμελιωθεῖσαν 

βασιλείαν παραλαξών, διὰ τὴν ἰδίαν καχίαν αἰσγρῶς 

ἀπέαλε τὴν ἀρχήν, καὶ φυγὼν εἰς Λοχρούς, ἐνταῖθα 
τὸν λοιπὸν Ὑρόνον ἰδιωτεύων κατεβίωσεν. Άμα δὲ 

τούτοις πραττοµένοις ἐν τῇ Ῥώμῃ τότε πρώτως χκατε- 

στάθησαν δήμαρχοι τέτταρες, [Γάϊος Σικίνιος καὶ Λεύ- 

χιος Νεμετώριος, πρὸς δὲ τούτοις Μάρχος Δουίλλιος 
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καὶ Ἀπόριος Ἀχίλιος. 

ΓΙ ΧΙΧ. Τοῦ δ᾽ ἐνιαυσιαίου γρόνου διεληλυθότος, 
λθήνησι μὲν ἦρχε Λυσίθεος, ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ὕπατοι κα- 

τεστάθησαν Λεύχιος Οὐαλέριος Ποπλικόλας καὶ Τίτος 

Λἰμίλιος Μάμερχος. ᾿Επὶ δὲ τούτων κατὰ τὴν Ἀσίαν 
Ἀρτάθανος, τὸ μὲν γένος “Ὑρχκάνιος, δυνάµενος δὲ 

πλεῖστον παρὰ τῷ βασιλεῖ, Ξεέρξη χαὶ τῶν δορυφόρων 

ἀφηγούμενος, ἔκρινεν ἀνελειν τὸν Ξέρξην καὶ τὴν βὰ- 

σιλείαν εἰς ἑαυτὸν μεταστῆσαι. Ἀναχοινωσάμενος δὲ 

τὴν ἐπιθουλὴν πρὸς Μιθριδάτην τὸν εὐνοῦχον, ὃς ἣν 

καταχοιμιστὴς τοῦ βασιλέως καὶ τὴν κυριωτάτην ἔχων 

πίστιν, ἅμα δὲ καὶ συγγενὴς ὢν Ἀρταβάνου καὶ φίλος, 
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1 ΧΥΠΗ. ΔΙ Ἀγτασμκαπί ρηποῖρίο πα αγῖς [ΡάΟΤΗΠΗ η” 
εοὀσναΠί, απϊ Τγο]ιᾶ» ΠοπΙίηο Πηδίσηϊς οί, πο πι Ι 
οἸογοπί. ΜΙκαίκηιιο ασ]απα, Αρνϊσοηίαπα, ΦοΙΠΙΠ{ΟΠΙ οἱ Πι- 
ΠΣΕΤΑΠΙ Ορ{οΓαδπα αἆ ΒΙοπΙογή γΏος Πο ίογλησας Ι6- 
ραἱοναΠί π{ δπρροςΠ(α(ἶς (πα ΓΑΡΓΙΠΊΗΠΗ απχ1Π15, ΟΡΟΤΑΠΗ ἵῃ 
γεοαροναπάα ΒΘΥΤΑΟΠΦΑΓΗΙΠΙ ΠΏογίαίο αἳῃΏί πανατοηί. (ϱ) Πὶ 
Ργοπηίο οὐβοσι(ἳ πια το κα ρίοἷα η η{, αΠῖ Ρος Τέπήά οο- 
ἱογίος οἱ θέα Π1η145, αΠῖ πάγος Ίοησας οπηπί αἲ ο] ίμηι 
πανα]ο αρραταία ηδίτασίας, ία Ὀγογί Ποη οοπ{οπιποη(]ς 
πο οορίῖς Θγγασικαηῖ, {ππῃ εἸαςςο αἱ ο απη Ππδίνησία, 
(παπα {6γοςίϱί οχογοῖέ 1η αοἶσηι οχρΠσοα{ο, 56 {411 πηαρῖ 41 ΔΠή 
(ουγα Ἠοδί! ραρηαπαϊ εορίαπι (αοίπγος οδίοπάπ{. (3) Τηνα- 
βγβυ]5 ἰρίέαν, ἃ ςοοῖῖς ἀοφ{αίας, οπηΠΘΠΊ(1Ο 8ροΏα ἵῃ πη]- 
ΠΠριις 006 εοπά πο(ἶς γοροβί{αιη Ἰάβθη5, ΑοἰγαΦ παπι (ἱ {ση 
οἱ Πηδη]απῃ ἴπ ροίοείαίο {οποβαί:, «οι] Γοί(ια αγρίς Ίσσα γ- 
τασιιδαπῖ οὐσαραταπ{. 58. Ίο ΤΗΤΑΡΥΡΙΙΗ5 πα να]! Ποσίας 
Ῥνω]ίο ἱπναάίε, οἱ νὶοίοτία (γη5ίγαία5, Πλασπο. ἐγἱγθηχΙ Πα 
ΏΠΠΊΕΓΟ ΔΠΙΙΦ6Ο, ΟΠΗΣ γο]ηιαῖς ἵπ Της] πι [σα οναςῖέ. (4) 
Μοα οορῇ οίίαπα (ογγορίτίρις Αομγαἵπα οὐ πο(ἶς, ΤΠ ΣΠ ΡιΙ- 
Ρίο οι Ποδίο οοΠρτθοςιΙ5 5ησσηπηΡίέ, ϱ{ ΠΙάσΠΟ. ΦΙΠΟΓΙΙΠΗ 
ΏΠΠΙΕΤΟ 63150, ΤΗΤΒΙΙ5 Ἱηίντα. ΑοἨγαἴπαΠι ὀοπαροΠ αν, λᾶ 
ΡΟ5ΙΤΕΠΙΠΙΗ «ρα {ποπ ἀοπηϊπα ξἰοηῖς αρ]εσία, Ἱεσα[ίοηθηῃ α4 
ΥΤΑΘΗΦΠΟΦ. ΠΗΗΙ{, οοτιίσᾳο 6ΠΠΙ Ἰοδίο οοπάΠἰοηί μες 
Ρὰ6ίΗ5, ἀπία β46 αοοθρίασιο., ἵπ ΤοςΓΟς οχβι]αίΠη αΡίί. 
(5) Δά Ἠππο Θγγασιδαπί Πποῦαπη ραίτία ἵπ. Πουίαίοπι γω]. 
σαΐα, Προγιπι οοπά πο Η1ς η ΠΕθς ἀῑςοσςςαΠῃ Ρονπηάηί, 

6{ νο]αας ἴπάο οἴν[αίος {γταπηϊοῖς 44 μαο ἱπιροηϊς οἱ ῥγῶ- 
51415 οοσραίας Ἰῆνογαηί οἱ ρορι]ατθιῃ υῬίαα τοῖρυ σα» 
[ογήαΠὰ ποπ. (6) Ἐκ ο ἀείποσρς ί6πιροτα Θγτασι- 
ΦΠΟΓΗΠΗ οἶγίίας ραςθ Π’Π6Ἠ5, Πιασπος αά [ο] οἰαίοπ «ποσος- 

δι5 Παρηέ, οἱ ροριατίς ἱπαρογῇ ΦίΕΗΠΙ ρου βοχαρίπία ΠΠΟΣ 

(7). Τινα- 
5γρι]ας ασια, 411 γοΡΠΙΠΙ Ἰοποςβςςἰηηῖς ΙΙ Β{ΓΙΙ ΟΠΗ 

πδᾳπο α4 ΡἱοηγδΗ ἀοπππαοηοΠα. εοηδογναν{{. 

[απάαπιεη!15 αοθερίςδοί, 5. {απ1οη. ἱπιργοβίίαίο Γπηρίίον 

[λα απηϊς[ε, οἱ οχδη] αριά Τούτος ρεναίαπα ἀείποσρς γ]ία 

Μίαΐαπα οχορῖε. Ώυπα Ἠαο ἵπ ΒΙοΙία σογηπίΗς, Ποια» {πι 

ΡΙΙΠΊΠΗ (πα {που (Πραηί ρ]ορίς, Ο. βἰοϊπίας, Ε,. Ναπιίονίης, 

Μ. ὈυΠ]ας οί 5Ρ. Απίας ογοαπίγ. 

ΕΧΙΧ. ΛΠΠΟ ου εἰαρςο, Αἰοηῖς οπα(αἱ ργῶθγαί Τ,γ5ἳ- 

Ώιαιις, εἰ Ποπιω ορηςδα]αίαπ αἀππ]ςίταβαπί Τ,. Ὑαϊογίας 

Ρυρήσο]α αἱ Ἑ. Ἠπιῆίας ἨαΠΠΘΙΟΙ5. ἨογΙπ {οπιροτο ἵπ. 

Αδία Ῥιαπίππαπη αριά Χογχοπῃ ροβοη5 Αγίαραμας, πἱροίο 

βα{θΠήΠα ο[ ας ΡΠΠΟΕΡΒ, Παίίοπα απίθπη Ηγτοπηις, τορίς 

ποζαπάἰ τορηί(ιο πι 5ο (παης[ρτεηάϊ εοης[α ΙΠή. Ἠσπο 

Ἰηδίάϊαραπη [αργίζαπα ο ΜΠγίάαίο οππΗσ]ο, απ τορίς 

οπβἰου]ατίας ΠΙΠΙΑΠΙ Πάοἱ οχἰςπιαΙοπεπα Παβεῦαί οί απηῖ- 

οεῖαο ἵΠ5 ρου οἵ οορηα[1οηίβ πεοεςδ[(πάίπο Ατίάραπο οὐρίεί- 



- στι 

20 

25 

30 
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4 

6 

- 

400 

(2) Ὑπὸ τούτου δὲ 
λ 5 Δ 3 / 5 Δ ο λ ΔΝ 

τος ας ὁ Ἀρπαθάνος εἰς τον κοιτῶνα. καὶ τον 

ὑπήκουσε πρὸς τὴν ἐπιθουλήν. 

δα Ξ Ἡ Α λώ « λ ᾱ κἲ ῃ εω Ὢ αν 

Ἑέρξην ἀνελών, ὄρμης σεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως. 
5] αλ / ο αν πα 
Ἡσαν δὲ οὗτοι τς τὸν πριθμον Δαρεῖος μὲν ὁ πρε- 

σθύτ ατος καὶ Ἀρταξέρξης, ἐν τοῖς ( βασιλείοις διατρίδον- 

τς ὁ ὃὲξ : τρίτος Ὑστάσπης ἀπόδημος ὢν κατ᾽ ἐχεῖνον 

ν χαιρόν' εἴγε γὰρ τὴν ἐν Ράχτροις σατραπείαν. (9) Ὅ 
οὖν Ἀρτάθανος παραγενόµενος ἕ ἔτι νυχτὸς οὔσης πρὸς 

Δ 3 ρ/ 29 

τὸν Ἀρταξέρξην, ἔφησε Δαρεῖον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ φονέα 
/ ο ἃ Δ Δ υ 

γενέσθαι του τεαχτρος χσαι την βασιλείαν εἲς ἕ ἑαυτὸν περι- 

λ - σι / κα 3 - 
σπᾶν. (4) Συνεθούλευεν οὖν αὐτῷ πρὸ τοῦ κατασχεῖν 
3 α. λ 9) ο Δ ον υ) ον ο οταν ος ο. 
ἐκεῖνον τὴν ἀργην σκοπεῖν ὅπως μὴ δουλεύση διὰ ῥα 

.”ν / ο Δ 

ρα ἀλλὰ βασιλευση τὸν φογέα τοῦ πα ερης τιμωρη- 

σάμενος" ἐπηγγείλατο οὰ αὐτῷ συνερ γοὺς παρέξεσ σθαι 

τοὺς δορυφόρους τοῦ βασιλέως. (5) Πεισθέντος δὲ τοῦ 
5 χ/σ Ν ος ΜΑ ω ἃ- ας 
Α ρταςερ-ου χαι παρα/ρηµ.α υετα των ϱορυφορων» ἄνε- 

. ον λ κο .ω ο η 2 ο Ν 
λόντος τὸν ἀδελφὸν Δαρεῖον, ὁρῶν αὑτῷ τμ ἐπιδουλὴν 

3 / ο ΔΝ Ν / 

εὐροοῦσαν, καὶ παραλαθὼν τοὺς ἰδίους υἱοὺς καὶ φῆσας 
Δ ”’ λ . / -” 

καιρον ἔχειν τὴν βασιλείαν χατακτήσασθαι, παίει τῷ 
τ/ Δ 5 ια [4 ἀ λ λ λ 

ξίφει τὸν Ἀρταξέρξην. (ο) Ὁ δὲ τρωθεὶς καὶ οὐδὲν 
β λ ο των οω αν 3 / ΔΝ 9 “ο Δ 

παθων ὑπὸ τῆς πληγῆς, λμύνατο τὸν Ἀρταάθανον καὶ 

Παρα- 
» Δ / ο 

ξης καὶ τὸν φονέα τοῦ πατρὸς 

κατεγέγχκας αὐτοῦ πληγην καίριον ἀπέχτεινε. 

δόξως δὲ σωθεὶς ὃ Ἀρταξέ 

τετιμωρηµενος παρξλαθε τὴν τῶν Περσῶν βασιλείαν. 

Ξέρξης μὲν οὖν τὸν εἰρημένον τρόπον ἐτελεύτησε : βασι- 

λεύσας τῶν ΠἩερσῶν ἔτη πλείω τῶν εἴκοσι, τὴν δὲ 
ἀργὴν διαδεξάµενος ὅ Αρταξέρξης ἐθασίλευσεν ἔτη 

τετταράχοντα. 

ΤΧΧ. Επ) ἄρχοντος δ᾽ Ἀθήνησιν Ἀρχεδαμί δου 

Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Αὖλον Οὐεργίνιον 

καὶ Τίτον Μινούχιον, Ὀλυμπιὰς δ᾽ ἤγθη ἑθδομηκοστὴ 

καὶ ἐνάτη, καθ᾽ ἣν ἐνίκα στάδιον Ἐενοφῶν Κορίνθιος. 

ὑπὶ δὲ τούτων ἀποστάντες Θάσιοι ἀπὸ Ἀθηναίων, 

μετάλλων ἀμφιςβητοῦντες, ἐκπολιορχηθέντες ὑπὸ τῶν 

Ἀθηναίων ἠναγκάσθησαν πάλιν ὑπ᾿ ἐκείνους τάττεσθαι 

(9) Ὁροίως δὲ καὶ Αἰγινήτας ἀποστάντας Ἄθηναῖοι 

ο ρενωο; τὴν Αἴγιναν πολιορχεῖν ἐπεχείρησαν. 
Αύτη γὰρ ἡ πόλις τοῖς κατὰ θάλατταν ἀγῶσι ολα 
Χχις εὖ Ἴμερ ροῦσα φρονήμ.ατός τε πλήρης ἦν καὶ χρημά- 

οτρίως 

ϱ στρατεύσαν- 
2 χαὶ τὸ σύνολον ἀλλ 

ἀεὶ διέχειτο πρὸς Ἀθηναίους. (5) Διόπε 
3 Λ / . Ν ἀ 3 

ἐ τὴν γώραν μον καὶ την Αἴγιναν 

/ .) 

τν χαὶ Ερηκον εὐπορεῖτο 

3 ο ο ὁς 
πολιοοχκοῦντες ο. σπευδον ἑλεῖν χατὰ κράτος. Καθόλου 

υ 
- σω / - 

γὰρ ἐπὶ πολὺ τῇ δυνάµει προκόπτοντες οὐχέτι τοῖς 
/ 

Ξ μμ κα ὥσπερ πρότερον ἐπιειχῶς ἐχρῶντο, ἀλλὰ 

ρηφάνως ηρχον. (4 Διόπερ οἱ πολλοὶ 4) 
/ 

/ 328 οω -- 

τα ἆ ερειν αουνατουντες, 

βιαίως χαὶ ὕπε 
-ω / λ } / 

των συ μ.μ. ων την β 30: «μὲ 

ο 
απ { πο 

ἀλλήλοις διε τα. περὶ ἀποστάσ σας, καί τινες τοῦ 

χοινοΏ συνε χατ᾽ ἰδίαν ἐτάττοντο. 
[ὁ4 ὃν 

(6) Ἅμα ὃ 
ὶ υ ος : 
κρατοῦντες εἰς 

/ ΔΑ λ ο ο” ) . ο ο ολα ην ' - 

ρίους, οὓς μὲν ἐκ τῶν πο τῶν, οὓς ὃ ἐκ τῶν συµικά- 

υ καταφρονήσαντε ες 

πραττοµένοις Ἀθηναϊοι θαλαττο- 
γ/ 
-- 

3 3 3 ο 

..ς πολιν ἐξεπεμίναν οἴχήτορας µυ- 

. / 
χων καταλέξαντες, καὶ τὴν χώραν κατακληρουγήσαν- 

ἕ / Ὕ / οο ( κω .. κ φς 

τες, µέχρι µέν τινος ἐκράτουν τῶν Ορακῶν, ὕστερον 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. ΙΛ. 

Ὅ σας ογαί, οοπηπηαπῖσα{ ἄ5ΦΟΠΡΙΠΠΠΙΙΟ [ασ1]ο Ἱπροίταί. 

ή (456----ᾱὐβ.} 

(2) ΑΡ 
Ίου Ἱρίαν η οι υ{οπ]ά μὴ Ἰπίτοδσίας Αγίαβαπιας 5(αΐΐπι Χοι- 

Χοπι ορίταπσαί, εοάεπιάπα αγάογε Π]ἱο5 ε[ῖαπα γεσῖς ροΐ : 

απῖ τας εγαπί, Ὠατίας παία ΠπαχίπηΙς, εί ΑγίαΧχειχας, απῖ 

ἄΤΗΡΟ ἵπ τορία νογαβαπίας, (θγίας απἴοπι Ἡγείαφρος ίππο 

ἼἌρδρης ααίγαρίαϊα ῬασίΠαπογαπα ἴ]α {οπηροςίαίο σοτοµα{. 

(9) ΤΠ Ατίαβαπας, Ῥτο[απάα αἆΠιαο ποοίο αἆ Αγίαχκθγχαιη 

Ργορειαη5, Βαγίαπα ραγθη{{ πθεοθη Ἱπία]]5ςα τορΏΙΠη( ο αἰὶ 

πδήγρατο οοηςΗα]ςδε Πηπίίαί. (4) Βπαάεί Ἰά6ἴγοο, Ρηαό- 

(παπά Π]α ΤΕΡΗΠΙ ΦΗΠΙΠΙΑΠΑ αἆ 5ε {ταχονῖέ, πιαίιγο 8ἱΡῖ οοη- 

β8η]α{, πο ρε” βοοοτάίαπα [α(πῖ δεινίαί, 56 αῖοπο ἆθ ραΐτ]- 

οἷάα ροβῖας 5αππία τοπ 1ρ56 οεζαρεί. Αἆ ααοά (παΐηπις 

Ρανροαίταπάαπῃ τοσίο5 5Πἱραίογας [Π απχ[Παπῃ 5ο α ΠΙΡΙΜαΥΕΗΠΗ 

(5) Εαοῖ]ε ἵη 5οη{θη{ίαίη ραγίταΠέατ ΑγίάΧΘΙΣΧ6Β, 

Ατίαβαπις 

ογδο, [ογΠπαπα ΙηδίάΙ5 αξρίγατθ 66ΙΠ6Π5.  Ιῃροπς αἆ εο 

ρο]εείγ. 

εἴ ςαἰοΙΠπα οροία. ηλονκ {αίτεπι ορίγαπσαί. 

γοσα[1ς, Ι4Π1 θαρεςδοπά{ τορπὶ {αππρις νοπῖςα, ἀῑοΠίαί : οί 

(6) 15 οχ 

γι]ποτθ αζοθρίο ποπ. ΠΙαΡηΠΙ Ιποοπιπιοάπι ραβδΗ5, 5ίτθ- 

Ώιθ οοπίτα ΑτίαβαΏαΠΙ 56 {πίαίας, εί Ιεία]! ν]πογο ΙπΠΙσίο 

Ἐπορίις αἆ από πιοάππι ϱ Ρομ]ί1]ο γιο 

εκ Ἰπιρνονίξδο δίγίοίο Ατίαχοικοιῃ ρ]αᾶίο Πεν! 

θἳπι Ρος. 

Ῥγαρίαοι ΟΠΠΠΕΠΙ οΡΙΠΙΟΠΕΠΙ Αιίάαχογχο5, Οβάεπι(πο ραΐτίς 

αέας, Ἱππροαγϊ Ῥεηεῖοί σαΏογπασι]α αεοερῖ. Ἠοο ο6/βο {αΐο 

Χσογχος γἱίαπη οἸααςίέ, Ῥοδίάααπα α]έτα γἰη{ἡ 4ΠΠΟΡ Ῥειβᾶ- 

τΙΠῃ 1οσηΟ Ργῶ/[αθγαί. ΒΗ60885ΟΓ απίεπα εἶας απαάτασίπία 

4ΠΠΟς τοσηαν!{. 

ΤΧΧ, ΡούΠπεηςαΠΏῦς, 

πιά65, Ποπιαπί ορηςι]ανί ππροτῖο ργ{οερτηηί Α. ὙαγβίπΙαπα 

οἱ Ἑ. ΝιπΙασπι, Οἰγπηρίας {άπαι αοία οδί ποπα εί 5ορίιᾶ- 

αυα οχ κίαάϊο νἱοοτίαπα γεἰαηί Χεμορίομ ΟοΥΠΙ- 

απο ατοποῃ εγαί ΑΠιοηῖ5' Αγε]ιε(θ- 

βοβίιηα, 

Εας. Ἐο ἴοπιρονθ αρ αὐ Αἰμομοηδίρας ἀο[ιοπηί, σ0η- 

ἐτονουσία ἆς ππείαἰἠ5 οὐοτία : 41ος ΠΗ εχρυρηαίος 5 1ί6- 

ταπα ἀῑοπί φαβ]αηχοτο. (9) πι Ηίετ Αριπείας εἴἴαπη Τθ- 

Ῥο]ίες ἀοπιαπίαος αἱ τΏῖς Π]ογαπα οΏβδΙάΙοπεπι 5656 60ΗΥΕ{Γ- 

(απί. Ἠωο οπῖπι οϐ. {οίσος ἵΠ παναριας ρηρηῖς πορθβδΒ 

1αγρίᾶος μαβοβαί αππῃος, ἁῑνΙαῖς ῥναίοισα αἱ ἴγμαπηαπη 

Ἱπςίγισιϊςκίπια «ἶα556 αραπάαψαί αἱ, αποά ηιαχΙΠΙΗΠΗ, 56Π- 

Ρος Ππϊη]έα Αιποπίοηςίρας [αεναί. (3) Ρνορίοτρα ἀπείο ἵη 

ἱπφμίαπι οχογζ(, ἆρτος οἶα5 ροριαπίς ρίπαπιαιθ ορβί- 

ἀἶοπο «πείαπα αμα Πέας ουειίογο Ῥτορεταπί. Χαπι αποίῖς 

οοπβγηια(ἴδαις, γἰίρις Αιοπίοµδος πο ]4π1 πεἰίαίαπα ῥΗ8 

Ππιαπίαίσπι 5οοἷΐς ἀεσ]αταγα, 5οἆ νἰο]επίου εί 5πρετΏο Π]ής 

ἀοπιμαεῖ. (4) 1ά6ο βοἴογΙΠὰ Πηᾶσπα Ρα15 [αδίαπα Ἠλαπη εἰ 

ἱππρομϊ αδροπαίθηι ποη ἁαπηρλίας [ογοηάσπη οί (οΙεγαἆαΠα 

τα, ἀο[οσἰοπῖς οοηδί]α ἰπίθυ 5ε5ε αρ{ατθ, ποπηΙ εἰἶαίη, 

Ραῤ]ίσο πορἰεσίο ἑοπΥεηία» 810 ΤΕΠΙ ατβ1ο ἸηςΗίπετα. (6) 

Ώιη Ίνθοο Ἱία. σοραπίας, ΑΙΠΕΠΙΕΠΡΕΣ; ΏλαΤΙ5 Ια11 Ίοηςο Ιαΐ6- 

απο ἀοπηηϊ, οἱοπίαα 4θ6Ιε5 πηῖ]ο Ἠοπιίπαπα ΑΠΙΡΙΗΡΟΠΗ 

πηέπέ, ἀθ]οσία ραγπ] οχ οἴνίρας, ΡαΓΙΠα εκ 5ο61ῖ» ΠαΡΙί9, 

ασταππ(αο Ἱπίου 1ος 5οτίο ἀῑνίάνηί, Ηί πά (6ΠΡΙΙ5 54Π6 

Έχασα ΑΠΙΕΠΟ5 548 ἀἱίοιο {εΠαθΓας 568 Ῥοδί απ σπη Τη 5η. 



Ὁ δὸ αὐτῶν. ἐναθάντων εἰς Θράκην, συνέθη πάντας τοὺς 
εἰςθαλόντας εἰς τὴν γώραν τῶν Ορακῶν ὑπὸ τῶν Ἠδω- 

νῶν χαλουµένων διαφθαρῆναι. 

ΙΧΧΙ. Ἐπ) ἄρχοντος δ) Ἀθήνησι Τληπολέμου 
6 Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Γίτον Κοΐντιον καὶ 

όν Σερουίλιον Στροῦκτον. Ἐπὶ δὲ τούτων Ἀρ- 
ταξέρξης ὅ βασιλεὺς τῶν Περσῶν ἄρτι τὴν βασιλείαν 

(45θ,409.) 

ἀνακτησάμενος, τὸ μὲν πρῶτον κολάσας τοὺς µετεσγη- 

κότας τῆς τοῦ πατρὸς ἀναιρέσεως, διέταξε τὰ κατὰ τὴν 
50 βασιλείαν συµφερόντως αὑτῷ. (5) Τῶν μὲν Ὑὰρ ὕπαρ- 

όντων σατραπῶν τοὺς ἀλλοτρίως ἔχοντας πρὸς αὐτὸν 

ἀπέστησε, τῶν δὲ αὑτοῦ φίλων ἐπιλέξας τοὺς εὐθέτους, 

παρέδωχε τὰς σατραπείας. ᾿Επεμελήθη δὲ καὶ τῶν 
προόδων καὶ τῆς δυνάμεων παρασχευῆς, καὶ καθόλου 

15 τὴν βασιλείαν ὅλην ἐπιεικῶς διοικῶν μεγάλης ἀποδο- 

πἝς ἐτύ ε ὰ τοῖς Πέρσαις. (8) Οἱ δὲ τὴν Αἴ- χῆς ἐεύγχανε παρὰ τοῖς Πέρσαις. {9 « 

γυπτον κατοικοῦντες πυθόμενοι τὴν Ξέρξου τελευτὴν 

καὶ τὴν ὅλην ἐπίθεσιν καὶ ταραγὴν ἐν τῇ βασιλεία τῶν 

Περσῶν, ἔχριναν ἀντέχεσθαι τῆς ἐλευθερίας. Ἰὲὐθὺς 
90 οὖν ἀθροίσαντες δύναμιν ἀπέστησαν τῶν Περσῶν , καὶ 

τοὺς φορολογοῦντας τὸν Αἴγυπτον τῶν Περαῶν ἐκδα- 

λόντες, κατέστησαν βασιλέα τὸν ὀνομαζόμενον [ναρώ. 

(6) Οὗτος δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐκ τῶν ἐγγωρίων Χατέλεγε 
στρατιώτας, μετὰ δὲ ταῦτα χαὶ μισθοφόρους πω 

15 ἀλλοεθνῶν ἀθροίζων κατεσχεύαζε δύναμιν ἀξιόχρεων. 
Ἔπεμψε δὲ καὶ πρὸς Ἀθηναίους πρέσθεις περὶ συμμα- 

χίας, ὑπισχνούμενος αὐτοῖς, ἐὰν ἑλευβερωσωσι τοὺς 

Αἰγυπτίους, κοινὴν αὐτοῖς παρέξεσθαι τὴν βασιλείαν 
καὶ πολλαπλασίους τῆς εὐεργεσίας ἀποδώσειν χάριτας. 

30 (6) Οἱ δὲ ᾿Ἀθηναῖοι κρίναντες συμφέρον αὗτοῖς τοὺς μὲν 

Πέρσας εἰς τὸ δυνατὸν ταπεινοῦν, τοὺς δὲ Αἰγυπτίους 
” / λ » λ ” {4/4 ο» 

ἰδίους ἑαυτοῖς παρασχευάσαι πρὸς τὰ παράλογα τῆς 
/ μεν μια 4 

τύχης, ἐψηφίσαντο τριακοσίαις τριήρεσι βοηθεῖν τοῖς 
π κά ω Δ .» 

Αἰγυπτίοι, Οἱ μὲν οὖν Ἀθηναῖοι μετὰ πολλῆς προ- 
ο /’ . Ν ο) με 

3 θυµίας περὶ τὴν τοῦ στόλου παρασχευὴν ἐγίνοντο. 19 
/ .ω 5 

Ἀρταξέρξης δὲ πυθόµενος τὴν ἀπόστασιν τῶν Αἰγυπτίων 
. - . ας ώ ο. ρα ντι -” 

καὶ τὰς εἰς τὸν πόλεμον παρασχευάς, ἔχρινε δεῖν τῷ 
; - Ν τσ μα], 

µεγέθει τῶν δυνάμεων ὑπερᾶραι τοὺς Αἰγυπτίους. 
- - -”. ο. - -” πο . .. 

Εὐθὺς οὖν ἐξ ἁπασῶν τῶν σατραπειῶν κατέλεγε στρα- 
- / Εως τη. Δε 

40 τιώτας χαὶ ναὺῦς κατεσχεύαζε, χαὶ τῆς ἄλλης ἁπάσης 
. ω Ἡ Ν η αν 

παρααχευῆς ἐπιμέλειαν ἐποιεῖτο. Καὶ τὰ μὲν κατὰ 
ον. Μ. - 3 / Σ 

τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν Αἴγυπτον εν σος ἦν. 

ΙΙΧΧΠ. Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν ἄρτικαταλελυμένης 
.. η) ιά 4/8 . .. «ος 

τῆς ἐν ταῖς Συρακούσαις τυραννίδος καὶ ας τῶν 
/. 3 / -- ὴ 3 Ό 

4ὔ κατὰ τὴν νῆσον πόλεων ἠλευθερωμένων, πολλὴν ἐπίδο- 
6 ο εν λα πα τα 

σιν ἐλάμβανεν ἡ σύµπασα Σικελία πρὸς εὐδαιμονίαν. 
ος ' κο 

Εἰρήνην γὰρ ἔχοντες οἱ Σικελιῦται καὶ χώραν ἀγαθὴν 
[ ΄ ε 

ταις 

ἀνέτρεχον καὶ τὴν χώραν ἐπλήρωσαν οἰκετῶν καὶ κτη- 

50 νῶν καὶ τῆς ἄλλης εὐδαιμονίας, µεγάλας μὲν λαμθά- 

νοντες προςόδους, οὐδὲν δὲ εἰς τοὺς εἰωθότας πολέμους 

(2) Μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν εἷς πολέμους 
χαὶ στάσεις ἐνέπεσον διὰ τοιχύτις τινὰς αἰτίας. Ἱκα- 

ταλύσαντες τὴν Θρασυβούλου τυραννίδα, συνήγαγον ἐκ- 
ΡιοΡΟΜΙ5. τ- 

1 αρ 

σναλίσχοντες. 
ος 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΤΙ ΤΡ. ΧΙ. 40 
κ 

’ 

Ροπίογεπι Τηγαρία ραγίστη Ῥνομγοάενοπίας, απῄοππαο ἴμ 
ΤμγασΠα γοβίοηοπη. ΙπργοςδίοηθΠι Γοοσγυπί ; 40 ἘάοΠΟΓΙΗΗ:, 
αἱ γοσαηίατ, σοηία διιηί ἀο]οίῖ, 

ΗΧΧΙ. ΒΗΙΠΠΙΟ. ΑίΠοηίς Ῥτοίογα Τιεροίοπιο, Εοπιαηῖ 

σοηδι]ες [οοεγυπί Τ. Οµἱπίππη οἱ ϱ. Φοηγ{Ππῃη ΡΙΓΗΟΊΗΠΗ. 

Τηπῃ Απίάχογκος τοκ ῬοίσαγΙπα, γἰηάϊσαίο ΠΠΡΘΥ Ιπιροτῖο,, 
ορ415 ραΐογηα τους ΦμΡρ]ίοῖο αΠΟΙΕ, οἱ ταρηϊ εἰίαΐαπα, ΡγουΕ 
ΤΟΓΗΠΙ 6οΠληοάΠίας οχίροτα νἰάεβαίαν, οοπηροη!έ. (9) Ναπι 

βαίΤαρας Πιῖηις αἱρί Ῥοεπεγο]ος αραἰσαί, οἱ οκ απηϊσῖς δυΐ5 

Ι4σπΠ6ύς αἳί νίκος ἴπ Ἰοσηπη Π]οταίη 5 α]{. γοε{{ρα ατα 
Ρτωενεα οἱ εορίαγαπα οἱ Ώε]Ποἳ αρραγαίις οΙΓάΠΙ εαδο[ρί, 
ἴοίαια ἀεπίαπε πα ρογηα οπου αἲ η αἱ(αίεπη Πηδίπεης, 
ΠΙΑΡΠΑΠΑ αριά Ῥογεςας αιοίογ][αίοπα αἰρί ἐοπηραταί. (3) 
ΑαΡαγρι Ἱπίστίπι, απθ[ία Χοιχῖς Ππιοτία ἰοίοσαα οοπαία οἱ 
Ρετίπτραίίοπα, (πα ΤοΡΠΙΙΗ ΏΘΓΚΑΓΙΙΗ Πποίπαβαί, Τοσαρο- 
γαμάα Προτία(15 οοηδίΠα Ἱποιμ{. 6ορίΐς εγβο βία{ἴπῃ οοασ({ς͵, 
ἃ Ρουεῖς ἀοβοιηίέ, αἱ φυα (οτί μις “Ἐβγρίο ε]εο[ῖς, Τεσοπι 

51Ρ1 ογθαη{ ΠΟΠΙΙΠΕ ΓΠΑΤΙΠΙ. (4) ο οκ Ἰπα]σεηίς ΡίΠΊΟ πηῖ- 

Πίας οοηςογῖμέ, Ροδέ οχίθιπογ αποσιθ αὐχ]]ία ποτορᾶα 
ἐοπάπσθης ποη οοπίθπηποπάο οχογοῖία 9ο Ἰηίτηί. Αίῃοηας 

4ε Ππησεπζα Ἰοραίος φοοϊείαίο ΠΕΜ, οιπι Ργοηη]ςαῖς,, οἱ {ἵπ 

Ιρεγίαίοπι Ἐσγρίίος γἰπάϊσατίπε, αἆ οΟΙΠΠΊΠΟς ΙΡ6ΟΓΗΠΙ 

α{ηΠαίες αχροβίίαπι {0γ6 τεβηΙΠῃ, οί πι] ρ]ίσεῃα 9ο Π]]ς 

βυαΠαπι τοἰαίατηπα. (5) Πσίατ ΑίΠεπίοηςες πηβπηο αρ 

οππο]απηθη{ο ατα αγρίνα!, κἳ απαη[ΐς Ροδερηί νἱγίρις 

ΡΕΙΦΑΤΗΠΙ ορο5 ΠπΠΙΘτοΠί /Ἐσγρίίοδαιο Ὀθηα Ππογοηὰο 

ἀᾱ 4ποβοππ(μθ [οίαμ ουθμίας εί ομκέήησθγοη{, {γοςθῃ- 

{15 (ζι1οε{15) ἐπϊγοηῖρας ααχΏΊσιη. Π]ς ἔοττο ἆθογθγογο. Τῃ 

ΟἸ4556)ή ἱρίταν ραγαπά δη} πηᾶσηα ΑΠΙΠΙΟΓΗΠΗ ΡΥΟΡΘΗΦΙΟΠΟ ἵῃ- 

οππρυηί. (6) Ανίαχοειχες γετο, πυη[αία Ἐργρίίοτυπῃ ἆθ- 

Γοοίοπα, ΕΠΙ αρραταία εί πιαρηϊαά]πο οορίαγΠα Ί]ος 5ιι- 

Ρογατα Παπ. Οοπ/{εβίΙπ1 ε’βο εκ οπηπίρας γορηί Ῥνα[ο- 

οίατῖς παπα ἀεἱεσίας αρῖί οἱαβ6θπιαα αἀοτπαί ας πας 

αρραταία5 ουἵαπ γα ογπ (ΕΜ. Αο το Αξία /Ἐσγρίσιε 

η μου ογαΠί εἵαία. 

ΤΧΧΗ. Ἱηπ Βἰο]]ία γετο ἄΡγοραίο ΏΠΡΟΘΓ {γΓάΠΠΟΤΗΤΗ ἆο- 

πημαία, εί τορβίαία ΡεΓ ΟΠΙΠΟΣ5 ατῃος Ἠβογίαίε, πιασηα 

αᾱ [ομοιίαίεπα ἱπογεπποηία [6οῖί ἱηδηία αΠίντθιγδα. ΏΠῃι 

οπΊπα. ΤΠ ΒΗΠΊΙΠᾶ Ῥρασα Ρἱει! ασγαπα οο]απί (ογςςίππαπη, 

Ρον! Γπαοίααπα πβοτίας π]ασηας 1]5 ορος αεειπη]ανΊέ, (ου- 

ταύο ππαποῖρΗς οί ροσομίρς οπηπίαπο [ος]ία[ῖς ϱοπειο το- 

[οτία ο5ί. Μαρπί οηίπι δΏίπᾶο ρτυναπίας αοεθἀθραηί, πῖ- 

Μάιο ἵπ Ώ6ἱ]οΓΠ π55 εχρεπάεραίαγ. (2) 5ο ραπ]]ο ρο»ἱ 

τηΥςι5 ἵπ Ῥε[]α εί 5οἀϊοπες Ιποϊάεταπέ : οµ]ας πια]! Ίνας 

διρ]αΐα ΈΤηταςν Ρι]1 ἀοπηηαίίοπα, οοπηία ασθ- 
26 

{η1{ ουἱρο. 



απ 

15 

320 

ο» 
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Ἀγσί ν περὶ τς ἰδίας δημοχρατίας βουλευσάμ.ενοι κλησίαν, Χαι περι της ἴοιας ὀημ.οχρ ς βουλευσαι 
/ νι ὴ 3 / 

πάντες ὁμογνωμόνως ἔψηφισαντο Διος στο δεν” 

χολοττ 

βύειν ἐ) ευθέρια. καὶ Ἕώνας ἐπιφανεῖς ποιεῖν κατὰ τὴν 

τιαίον ἀνδριάντα κατασκευάσαι, χατ᾽ ἐνιαυτὸν δὲ 

αὐτὴν ἡμέραν ἐν ᾗ τὸν τύραννον χαταλύσαντες ἠλευθέ- 

ρωσαν τὴν πατρίδα” θύειν δ) ἐν τοῖς ο, στ θεοῖς 

ταύρους τετ ρακοσίους χαὶ πεντήχοντα, χαὶ τούτους δα- 

(8) Τὰς δὲ ἀρ- 
’ κ. 3 / / 3 / β λ μα 

γὰς ἁπαάσας τοῖς αργαϊοις πολίταις ἀπένεμον’ τοὺς ὃε 

πανᾶν εἲς τὸν τῶν πολιτῶν εὐωχίαν. 

-- 9. - ν / 3 γ/ 
Ξένους τοὺς ἐπὶ Γέλωνος πολιτευθέντας οὐκ Ἴξιουν µε- 
Γ 3 σ/ / κ, 

της τῆς τιμῆς, ε εἴτε οὐκ ἀξίους χρίναντες, εἴτε 
/’ Λ 

τε συντεθραμμένοι τυραννίδι χοὶ 

τέγευν τ 

χαι τος τες μήπο 

μονάρχῳ συνεστρα 
/ 

ὅπερ καὶ συνέόη γενέσθαι. ἘΤοῦ γὰρ Γέλωνος πλείονας 
ο »/ / 3 

τῶν µυρίων πο ολιτογραφήσαντος ξένους μισθοφόρους. ἐκ 
4 ο» / λ 

ούτων πε ριελείποντο πλείους τῶν ἑπταχιςχιλίων κατὰ 

τευµένοι νεωτερίζειν ἐπιχ ειρήσωσιν᾽ 

ον 

Ὃ. ὑποκειμένους καιρούς. 

ΙΧΧΠΙ. Οὗτοι τῆς εχ τῶν ἄρχαιρεσιων τιμης ἄπε- 

λαννόμενοι πας ἔφερον, καὶ συμφρονήσαντες ἀπέ- 

στησαν τῶν Συρακοσίων, χαὶ τῆς πόλ εως χατελάθοντο 

τήν τε Ἀχραδινὴν καὶ τὴν Νῆσον, ἀμφοτέρων τῶν τό- 

πων τούτων ἐχόντων ἴδιον τεῖχος καλῶς χατεσχευασῳ. έ- 

νον, (5) Οἱ δὲ Συρακόσιοι πάλιν ἐμπεσόντες εἲς ταρα- 

γὴν τὸ λοιπὸν τῆς πόλεως κατεῖχον, καὶ τὸ πρὸς τὰς 

Ἔ πιπολὰς 

ἀσφάλειαν 

/ 3} ουν ” / Δ Αν 

τετραμμένον αὐτῆς ἂπ τείγισαν καὶ πολλὴν 

ἑαυτοῖς χατεσχεύασαν εὐθὺς γὰρ τῆς ἐπὶ 

ἐξόδου τοὺς ἀφεστηκότας ευγερῶς εἴργον χαὶ 

[8 ϐ) οἱ δὲ ξ ξέ 

νο, τοῖς μὲν πλίήθεσιν ἐλείποντο τῶν Συρακοσίων, ταῖς 
: - 
ἒ ί Διὸ 

/ 3 / Δ 4 

πὀλιν ἐπιθεσεων χαι χατὰ 

την χο ώραν 
Ν κ 

ταγὺυ τῶν ἐπιτηδείων ἐποίησαν ἀπορεῖϊν. 

εν 

ος εἰ 
ς ταῖς κατὰ "πόλεμον πολὺ προεϊχον. 

αὶ ο. ως κατὰ τὴν κ 

ἐπροτέρουν, ά (ον ςσυυπ ον» ταῖς μὲν μάγ αις οἵ ξένοι 
ἢ 

ω - 

ω ὁ 

αν νοι δὲ τῆς χώρας ἐλείποντο ταῖς παρασχεναϊς 
υ - 

καὶ τροφῆς ἐσπάνιζον. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Σιχελίαν 
Π 

τούτοις Ἠν. 
7 7. σι 3π 3 

ΕυκκΙν. Ἔπ 

Ῥώμῃ τὴν ὕπατον ἀργὴν εἴγον Κόϊντος Φαάθιος Οὐι-- 
5 α λ ν 

ος Άιμίλ ιος Μάμερχος. ᾿Επὶ ὃ 
΄ 

ἐν 

ἄρχοντος, ὃ) Ἀθήνησι ἹΚόνωνος ἐν 

Ερυλανὸς χαὶ ́ ω-- ιόέ ον 
πὉ 

τούτων Αρταξέρξης μὲν ὅ βασιλεὺς τῶν Περσῶν κατέ- 

στησε ειν ο, τὸν πρὸς Αἰγυπτίους πόλεμον 

Ἀγαιμένην τ μὲν υἱόν, ἑαυτοῦ δὲ θεῖον: 

ἐ παραδοὺς τά, ἱππέων τε καὶ πεζῶν 

τριάκοντα µυριάδας, προκέταξε χαταπολ εμή- 

τοὺς Αἰγυπτίους. ({) Οὗτος μὲν οὖν ἐπειδὴ κατήν- 

εν εἰς Αἴγυπτον, κατεστρατοπέδευσε πλησίον τοῦ 

Ὁ λρν καὶ τὸν δύναμιν ἐχ. τῆς ὁδοιπορίας ἀναλαθὼν 

άζετο τὰ πρὸς τὴν µάχην. Οἱ δὲ Αιγύπτιοι 

σωνηβροκότες ἐχ τῆς λιθύης καὶ τῆς Λἰγύπτου τὴν 

δύναμιν, ἀνέμενον τὸν παρὰ τῶν Ἀθηναίων συμμαχίαν. 

(9) ο οευσώνών δὲ τῶν Ἀθηναίων εἲς τὴν Αἴγυ- 

πτον μετὰ διακοσίων νεῶν, καὶ μετὰ τῶν ΑΕυπτίων 

παραταξ ἑαμένων υπο τοὺς Πέρ πας. ἐγένετο µάχη καρ- 

Καὶ χρι μέν τινος οἱ Πέρσαι τοῖς πο οσοι τερά. µ 

προέχοντε ες . 
λ λ 

ονέχτουν" μετὰ δε ταῦτα τῶν Ἀθηναίων 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΒΛ. ΙΑ. (459, 460} 

ραῦ{, ἵπ απἶρας 4ο ρορυ]ατίς σαβειηαβοπίς τα(ίοπο οοηί]α 

(νασίαηί6ς ππα. ΟΠΊΠεΕς 5οηἰοηίία ἀαεετεγεταπί, ὅονἱ Ἠρογα- 

ἴοτί δἱαἴπαπη Ο0Ιο5Ε5ΘΔΠΙ α4οτΠ8Τε, εί αποίαηπίς ΕΙευί]μογῖα, 

1. 6. δᾶΓα Ἠβεγίαἴἶδ, ΡεΓαδοίε, 5ο]Ιεπ]ποξαιιθ 60 ἀῑθ 1408 

εε]εῦτατο, 41ο ῥγοίϊραίο {γταππο ραίτία Προτίαίεπη νἰπά- 

οἈδδεπί. Οιαάηρεηίος Ῥγαίετεα οἳ ααἰπαυαρίπία {αυτος 

ἀῖς ΠππποΙαπάος εί ἵπ 6οΠΙΠΙΙΠΘ εἶνίρας ἐρι]άπα Ἱπιροπάθη- 

405 νογε[αµ!. (3) Μαρϊείταίας οἴἶαιη οΠ]ηθς οἴτίρι5 Ρτο 

απηΏ(αο Πιογο ἀἰςίρασγαπε, δε αθηίροπας (ο]οηίς {επι- 

Ροτε Ἰηπ οἰγίαίειι αδοπρίος αἲ 1πάπετα ρΗρ]σα οἳ ἨΟΠΟΓΕΒ 

αἰνῆεδ ποη αἀπιίεεταηί, γε] ΙΠπάῖσπος τα, νε] πιοίποηίος, 

ης απαμάο, (γταπη]εῖς Ιπιρογίϊς α Ῥαθγίίϊα αβθισίῖ οἱ ππίας 

ρηπαῖρίς πηῖαπι 5οεία, αΠααίιά Ιππογατο οΟΠΑΤΕΠΕΙΤ. 

ΟΩποᾶ ποη ΥαπΙΠΙ (μἱ5δα, ογοπίας {απάσιη ἀοουῖξ. Ναπι ἄο]ο 

βαρ/α 4έορῃα πη]]]α Ῥογερηίποταπ], απὶ 5Προπάϊΐα πιογασγαηί, 

αγΗαίθ ἀοπαταί; δοΓαπη(πο βορίείη Ππη]ία οἱ ρ]ατος αἆ 

68Π1 πδαιο {επιρεξίαίοπι 5αρεγογαΠ{. 

ΗΧΧΗΠΙ. Ηϊ ο1σο 56 α πιαρἰδίταµππι ογοαπάσογαπι 5Ε{Γα- 

Εἱΐ5 οχε]Ιςδος {πάϊσπα {ργοηίος οοπβρἰταηϊ, εἰ 5θοοβδίοηθ ἃ 

γο](υῖς Θγτασιςαηίς [ασία, Αεμταάιπαπα, ατΏίς Ρατίεπα, οἳ 

1ηδι]απι οοἑαραη{-: πίθγααθ εΠΙΠα Ίουις ΠΙΙΤΙΠΩ οστερία 

εοηςίγιείαπα Ἠαβθραί. (9) ΔΑ Ἠαπο πιοάµπ τοῦας Πέοτιπι 

ροετηγρα[ἰς, θγγαςμςαηί Ιἴ6ΓαΠΙ αγβί5 ραγίεπῃ, ἱπρυηί5 αὖα» 

αᾱ Ερίρο]ας γετρίέ, Ἰηξίάσπε, πππτοσαθ 5οραναπέ, εἶί Επιῖς 

56 Ργαδιά1ὶς ππαπ]απί. ἙἘχίία οπίπι ἵη αρτος εεὀΠΗ]οκῖς Π]- 

{αγο]α5ο, Πποχ ΟΠΊΠΘΙΗ οοπηπηδαίαάπη [ασα]ίαΐοπι Παπά Π]ᾶσηο 

ποροίίο αἀθπησγιπ{. (3) Εταπί σαπε ἰωσᾳμΠΠί ΘγτασαδαΠ]ς 1Π[6- 

τίογθ5 ΠΙΙΩΦΓΟ, 564 παϊΠ{ατί Ῥενίθία οἰνίθα5Ίοησα ρνῶρίαραπί. 

οἱ παπάο. ἰσίίατ ογαροπίριας {ααιῖς ραγΗσπ]αγος Ιπίει εθ 

Αί 

αοχίέα Ροή ΡίΗ, αρραταία οαγεραηί εί ἀἡβου]ίαίε Υ]οία5 Ρτε- 

Ραρηας εοπηπηϊέογουί, Ῥοτερηηὶ 5αρετίογος εγαάεραπί. 

πιοραπίατ. Εέ ας {απη ρου βἱααπι οοπα1Μ1ο ΤΘΓΙΠΙ ΓΗ. 

ΤΙΧΧΙΝ. Ριωίοτο Ἠῖπο Αίπεπίς ΟοΠοΠ6, οοηβΙ]αίαΠῃ Ῥο- 

πης; σοδδετυπέ ϱ. Εαρίας Ὑέραίαπας, εἰ ΤΙ. ΑΕπιας Μα- 

ΊπδΓεις. 518 Ίος {6ΙΠΡΗ5 ΑΤΓίΑΧΕΙΧΕ5, Γοχ Ῥ6υδα Πα, 41όΘΠΙ 

με]! αυριῖῖς ἱη[οτοπάί οομδ{Π]{ ΑΕΜΟΠΙΕΠΟΙΗ, Ώαγῇ μάπα, 

ευαπηάπο ραΐασμ., εί ρ]α5 απάτη {τεσεμία εφ ίαπι ρε Ιαπ]- 

αυθ πηη]ία εἰ {παεης σγρίίος ἀερεί]ανο Π1βςήΐ. (2) 15 ἵπ 

ΑΕαγρίαπη ρτοβοσία5 Ῥτορο ΝΙαπι ϱα9ἱΓ8 Ροδυΐΐ, εί τε[εοῖς 

αῦ ἱηποῖς Ἰαῦογς πἠέρας, ἂἆ Ῥασπαπῃ 9656 οοπιρᾶΓαΐ. 

/Εανρίϊ νοτο, οορίῖ5 εχ Αῆΐσα οἱ Α:σγρίο ἁοοᾖῖς, 5αὐθίαῖα 

Αἰιοπίοηςίαπι οχδροείαραηί. (3) ΗΙ, ἀποθηίαγαπα ΠΕΥΙΗΠΙ 

31ᾳς56 ἵπ αμογρίαπι αἀάποία, ΥΙΓΕ5 6ΙΠΗ Ἀσυρίϊϊ οοπ]ππσιΠ{, 

ῥασπασιιο εοηςετίᾶ, ειιπιπηῖς αἰτίπααα νιήρας ορτίαίν. ΡΕ 

αἆ ἵοππρις ααἰάσπα ΡεΓ8ῦρ πια] ἠπάἶπα 5πα ριροµεῦαηί. Αἱ 

απση θίνθηθ ἵῃ Π]]ο5 Αἰποπίθηςος ἱπ[ογοπίΗς, οἱ 4άταγθη 



΄ 

(60,461 .) 

βιασαμένων καὶ τοὺς χαθ᾽ ἑαυτοὺς τεταγµένους τρε ψα- 

µένων καὶ πολλοὺς ἅ ἄναιρούντων, τὸ λοιπὸν πλῆθος τῶν 
βαρθάρων πρὸς φυγὴν ̓ ὤρμησε. (4) Πολλοῦ δὲ κατὰ 

τὴν φυγὴν Ὑενομένου φόνου, τὸ τελευταῖον οἵ μὲν Πέρ- 
6 σαι τὸ πλεῖον µέρος τῆς ὃ η εως ἀποθαλόντες χατέ- 

ον ἐπὶ τὸ καλούμεγνον Λευχὸν τεῖχος οἵ δ) Ἀθηναῖοι 

ταῖς ἰδίαις ἀνδραγαθίαις νίκημα περιπεποιημέ νου συνε- 

δίωξαν τοὺς βαρθάρους εἰς τὸ προχείµενον χωρίον, καὶ 

οὐχ ἀφίσταντο τῆς πολ ιορχίας. (6) Ἆ βταξέρξης δὲ 

10 πυθόµενος τὸν τῶν ἰδίων ἧτταν, τὸ μὲν πρῶτον ἀπέ- 

στειλέ τινας τῶν φίλων μετὰ πολλῶν χρημάτων εἰς τήν 

Λακεδαίμονα, χαὶ τοὺς Λακχεδαιμονίους ἠξίου πόλεμον 
απ - ον» 3 / {9 / Δ οἱ σι ο ἐξενεγκεῖν τοις ΑἈθηναίοις, νοµ.ζων οὕτω τοὺς ἐν “Αἰ- 

/ ο. 3 / 3 / 3 ὴ 3 / γύπτῳ νικῶντας Ἀθηναίους ἀποπλεύσειν εἰς τὰς Αθή- 

16 νας βοηθήσοντας τῇ πατρίδι. (6) ΤῶἌν δὲ Λακεδαιμονίων 

οὔτε χρήματα δεξαµένων οὔτε ἄλλως προςεχόντων τοῖς 
ς ντ ο 2Υ / Γ Ν λ νε 
ὑπὸ Περσῶν ἀξιουμένοις, ἀπογνοὺς τὴν ἀπὸ τῶν Λαχε- 

δαιµονίων βοήθειαν ὁ Ἀρταξέρξης ἄλλας δυνάμεις πα- 
” ο 3 / αλ 3 - [α / μα] 45 

Ρεσχευάζετο' ἐπιστήσας δὲ αὐτοῖς ἠγεμόνας Ἀρτάθα-- 
Δ αἃ Υ ο ο ας / 2 / 

10 ζον καὶ Μεγάθυζον, ἄνδρας ἀρετῆ διαφέροντας, ἐξέ-- 

πεμψε πολεμήσοντας τοῖς Αἰγυπτίοις. 

ΙΧΧΥ. Επ) ἄρχοντος δ Ἀθήνησιν Εὐθίππου Ῥω- 

μαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Κόϊντον Σερουίλιον καὶ 

Ἀπόριον Ἡοστούμιον Ἀλθϊνον. ᾿Επὶ δὲ τούτων κατὰ 
αὔ τὴν Ἀσίαν Ἀρτάθαζος καὶ Μεγάθυζος ἐκπεμφθέντες 

ἐπὶ τὸν πρὸς Αἰγυπτίους πόλεμον ἀνέζευξαν ἐκ τῆς 

Περσίδος, ἔχοντες στρατιώτας ἵππεῖς καὶ πεζοὺς πλείους 
κο / ς / 8 3 αν 3 

τῶν τριάκοντα µυριάδων. (5) Ὡς δ᾽ ἦλθον εἰς τὴν 

Κιλυκίαν καὶ Φοινίκην, τὰς μὲν πεζικὰς δυνάμεις ἆνε-- 
/ Ε] οω ον / ο» ολ . 4 

80 λάμθανον ἐκ τῆς ὁδοιπορίας, ναὺς δὲ προςέταξαν χα- 

τασχευάζειν τοῖς τε Κυπρίοις καὶ Φοίνιξι καὶ τοῖς τὴν 

Κιλικίαν οἰκοῦσι. ἸΚαταρτισθεισῶν δὲ τριήρων τρια- 

χοσίων, ταύτας ἐκόσμησαν ἐπιῤάταις τε τοῖς κρατί- 

στοις καὶ ὅπλοις καὶ βέλεσι κχὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς πρὸς 

3 γαυµαγχίαν Ἰρησίμοις. (5) Οὗτοι μὲν οὖν περὶ τὰς 

παρασχευὰς ἐγίνοντο καὶ γυµνασίας τῶν στρατιωτῶν 

ἐποιοῦντο καὶ συνείθιζον ἅπανταςταϊς πολεμικαϊςἐ μπει- 

ρίαις, καὶ περὶ ταῦτα διέτριφαν σχεδόν τι τὸν ὑποχεί- 
µενον ἐνιαυτόν. (4) Οἵ δὲ κατὰ τὴν Αἴγυπνον Ἀθη- 

0 ναῖοι τοὺς περὶ τὴν Μέμφιν καταφυγόντας εἲς τὸ Λευ- 

κὸν τεῖγος ἐπολιόρκουν" ἁμυνομένων δὲ τῶν Πξρσῶν 

εὐρώστως οὐ δυνάµενοι τὸ γωρίον ἐλεῖν, ἔμειναν ἐπὶ 
τῆς πολιορκίας τὸν ἐνιαυτόν. 

ΙΧΧΥΙ. Κατὰ δὲ τὴν Σιχελίαν Σ 

ὅ πολεμοῦντες τοις ἀφεστηκόσι ξένοις συνεγεῖς προςθολὰς 

ἐποιοῦντο τῇ τε Ἀγραδινῇ καὶτῇῃ Νήσῳ: καὶ ναυμαχία 

οὐκ ἴσγχυον 

4 

υρακόσιοι μὲν 

λ  { Δ 2 η, εζχ μὲν ἐνίκησαν τοὺς ἀποστάντας, πεζη 
” 3 ο /.. κ 3 Ἡ / -- 1: 

ἐκθαλεῖν ἐκ τῆς πόλεως διὰ τὴν ὀχυρότητα τῶν τόπων. 
ο Ἱ ᾿ ο μή 

Μετὰ δὲ ταῦτα παρατάξεως Ὑενομένης ἐπὶ τῆς χώρας, 
0 καὶ τῶν ἀγωνιζομένων παρ᾽ ἀμφοτ έροις ἐκθύμως κχιν- 

δυνευόντων, πεσεῖν συνέβη οὐκ ὀλίγους παρ) ἀμ. φοτέ- 
μάνιἂν ῥοις, νιχῆσαι δὲ τοὺς Συρακοσίους. (5) Μετὰ δὲ τὴν 

/ ς / Ν  ἔπως η εγ µάχην οἳ Συραχόσιοι τοὺς μὲν ἐπιλέχτους, ὄντας ἕξα-- 
; νὰ / / 

κοσίους, αἰτίους Ὑγενοιένους τῆς νίκης, ἐστεφάνωσαν 
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50ΡΙ οοἵπ. ρο]στοπέ, Ρ]αγὶπηϊς {η ασῑο ἐγησ]άα{ἶς, το]ῖφια 
οίίαπα ΒαγβαγοΓΠΙ πα Ιέαᾶο ησαπα αγηρί{. (4) Μοσηα {ΗΠι 

βίγαρος Ιπίου ασίοηά πα οδ[ίατ, οἱ Ῥογσα) {8ΠάΘΗ1, πηα]ογο 
εχογοΙία5 ρατίο απηΐδθας η ΑΙΡΙΠΙ » ΗΠΙ γοσαη{, ΜΙΓΗΠΗ 60- 

[αβίιηί, Αἰλοηίοησος ἰσίέαν δια γἱο[ογίαπα Φγομ](α{ο Δ46ρ! 
απ 1 π1 αἲ ππππΠΙοποπα Πάπα Βατρατίς ΙηςΕἱβερηί, οκ σηαια 
Ιο6πΠ πΠθραπίαν. (6) Αγίαχογχος ἆο εἶα ο 6ΙΙΟΡΗΠΗ εἀοσίας 

{απλ]ἱανο5 (1084 αΠη Ο1Π1 πιᾶβηα Ροσιπ]α» γΙ Τιασοςᾷ ΠΟΠ ΘΙΗ 

ΠΕ Ε, απἰ 4ο Ρ6]]ο ΑΙλοπίοηφίριας Ἱη[ογοηάο ΒρατίαΠος δο]]ί- 

οΠθηέ, Τονθιςιιγος Ί1οο. Ρασίο α ΙΙΟΟΙΙΓΓΘΠΚΙΗΗ Ραΐτγία» γ|- 

σἴουες Αιοηίθηςος ταίας. (6) Αέ Τιαυοᾷπιοπ]ΐ ηθ(περοσι- 

πῖας αοοἰρίαηέ, πθ(πο αἰἴοπαί ροδίπ]αΕἶς ῬογσάγΙΠή αΓος Ρτα’- 

Ῥεηί. Ποδρογα(ἶς ἰσίίατ Τ,αοσΦθΠΙΟΠΙΟΓΙΠΗ δρροί1]5, ΑΤΙΠ- 

Χο[χες ΠΟΥΙ5 96 οορίϊς Ιηδίγαίε, «πῖθας ΑγίαβαζιΙΏ οἱ 

ΜοραβγζΗπ1 ρτωβοῖέ, νἶτος οχεσ]]οηέϊ γἱγίπίο Ρτῶ1{05, 60ς- 

απο η Ἐσγρίίος αχροεάΙΙοπθιη [ασοσγο {πὴοί. 

ΕΗΧΧΥ. ΑΕνοηῖς ἀείη τεπχραΡ]ίσσπη αἀπηἰηϊκίγαπίο Εαϊλίρ- 

Ρο Ῥοπια οοηβι]ος (πο ϱ. Βοινίηας οἱ δριγίης Ρορ{απηίης 

Αἱρα5.. Ταπα Ατίαβαζας οἱ Μεραγζις, αἆ Ὠθ]ίαπι 4ΡΥ- 

Ρίαπα Ιπρεγαίογος ἀθείρηαεῖ, οκ Ῥογαίᾶρ ο(ιθρίτος 6{ Ρο- 

ἀρείτοδ εορίας, πίτα {γοορηία ἸοπιίπΙἹΠη πηῖ]ία, οἀποιπ{. 

(2) Όρ ἵη ΟἰΠοίαπι οί Ῥμαπίσεη νοπίππ οταί, αὐ ΙΗπουῖς 

πηο]εδίία οχοτοΙίαπη. ταοτθαΠ{, αἴᾳπθ ΟΥρτίο5, Ρἰιωπίσρς 

εἰ 01ος» «Ἰαβδθπα Ἱπδίγαετο αῇοπί. Τγουρηέίς 6υσο {ἱνθ- 

πηρας οα{βοα[ίςδ, εἰαβείατίος Ἱπιροπιηί Γογ{ἱ6βίπιος, αγπιῖς 

{οῄκᾳιθ εί ομποίἶ5 τοριις αἆ οργίαπιθη Πανα] Ιάοποῖς ἵπ- 

βίγισίος.. (9) Τα ου Ῥο]ί αρραταία ἆάπι απδίάιπο Πι]]ίέος 

οχετόεΠ{, εί αἆ τεῖ πηίατίς ἱπαικίτίαπη οἱ ατίοΒ ΠΠΠΠΙ(ΙΘΠΙ- 

(4) 

Αίιρηΐεηςες Ιπίετοα οΏρίάίοποπα Πϊογαπαι, αι ἵπ ΑΙθάπι 

απο αβειε[ασϊαηέ, ἰοίαπι Ῥτορθ ΔΠΠΙΠΙ οοηδΙΠΙΙΠ{. 

ΠΊἨΓΗΠΑ το[ασογαη{, µγσοΠί. 96 απάπῃ Ῥογς {ογΗ(ογ 5ο {ι- 

(ατοπίαν, πες οαρὶ Ίουις 1]α Ρο55εί, οὐδίάϊο Ρ6ί ΔΠΠΙΠΙ 

οοπΙημαίς. 

ΓΕ ΧΧΥΙ. ἵπ Βἱο]ία νετο βγτασιδαπϊ, ου ἀο[οςίοτίριας 

Ρο]σεναπίε5, Αολταά παπα οὐ ΠΙ αἀ[αποία Τηδα]α ΦΙΠΊΠΙα νὶ 

αδδίάαα ἱππραρπαβαπί : οἱ απαπανῖς ῥγω]ίο παγα]ί τομθ]]θς 

γιοῖδβοη{, (οτγββίτΙ {απποπ αοῑα οκ α1ϱα Ἰοσογαῃ ππιηΙοτε 

πά]πίος ρε]1εια ποιϊμαηί, Βεά ρο5δί οἀποῖς ἵπ αβθτίΠη 

οορῖῖδ αΠά απίπιοςο οργατεία, πΙΗΠ{ {γίπαιιο οοοἰἀθτυηέ, 

(2) 
ῥτζ]ο, Ῥγτασαδαπί ἀε]οσίος ααοξδάαπα ΥΙΤΟ5, ἨΠΠΙΘΓΟ 506Χ: 

γιοίοτία απίοεπι ῥἈγγασηδαπίς ορδίί. Ἠϊπίίο Ίου 

ορπ{ος, απογαπα ροἱβίπηαπη γ]γέαίο γΙοοτίαπα οβ{μαοταη{, 

20, 
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αι δόντες ἆ Αργυρίου | μ.ν δν ἑκάστῳ. Ἅμα δε τούτοις 

τραττου μένοις Δουχέτιος μὲν ὅ τῶν ικελῶν Ἶ γεμών, 
.ᾷ 

ὣς έχων τοῖς τὴν ἱκατάνην οἰκοῦσι διὰ τὴν ἀφαί-- 
ον ολα 3 / ας 3 / 

ρ εστρατευσεν επ οὐυτους. 
’ 

εσιν τῆς τῶν Σικελῶν ο ος 
/ / 

(8) Ὁμοίως δὲ καὶ ΄ τῶν ο, στρατευσαντων 
3 
ια πὶ τὴν κατεκληρούχησαν 

τὴν χώραν καὶ (τοὺο) κατοικισθέντας ὑφ᾽ 

δυνάστου ἐπολέμουν' ἀντιταγθέντων δὲ τῶν ἐν τῇ ἵα- 

τάνη καὶ λειφθέντων πλείοσι μάχαις, οὗτοι μὲν ἐξέπε-- 

σον ἐκ τῆς Κωτόνηςν χαὶ τὴν νῶν οὖσαν ση, ἐκτή-- 

Κατάνην, οὗτοι μὲν κοινῃ 

Ἱέ νο τοῦ 

σαντο, πρὸ τούτου καλουμένην Ἴνησσαν, οἳ ὃδ᾽ ἐξ ἆρ- 

χῆς έχ. τῆς Κατάνης ὄντες ἐκομίσαντο πολλῷ χρόνῳ 

τὴν πατρίδα. (4) Γούτων δὲ πραχθέντων, οἳ κατὰ τὴν 

Ἱέρωνος δυναστείαν ἐκπεπτωχότες ἐκ τῶν ἰδίων πόλεων 

ος, τοὺς συναγωνιζομένους χατηλθον εἰς τὰς πα- 

τρίδας, χαὶ τοὺς ἀδίχως τὰς ἀλλοτρίας πόλεις ἀφηρη- 

μένους ἐξέδαλον ἐκ τῶν πόλεων: τούτων ὃ ἦσαν 1ε- 

(6) Παρρανη 

τούτοις καὶ Ῥη]ϊνοι μετὰ Ζα Υκλαίων τοὺς 
λδοι καὶ Ἀκραγαντῖνοι χαὶ μεραῖοι, 

σίως δὲ 

ναξίλου παῖδας δυναστεύοντας ἐκθαλόντες ἠλευθέρω-- 

σαν τὰς πατρίδας. Μετὰ δὲ ταῦτα Καμάριναν μὲν 

"ελῷοι κατοιχίσαντες ἐξ ἀρχᾶς χατεκληρούχγησαν: αἳ 

δὲ πόλεις σγεδὸν ἅπασαι πρὸς τὴν χατάλυσιν τῶν πο- 

λέμων ας ασαι, καὶ χοινὸν δόγμα ποιησάµεναι, 

πρὸς τοὺς κατοικοῦντας ξένους διελύθησαν, καὶ τοὺς φυ- 

Ὑάδας καταδεξάµεναι, τοῖς ἀρχαίοις πολίταις τὰς ος 

ἀπέδοσαν, τοῖς δὲ ξένοις τοῖς διὰ τὰς δυναστείας ἄλλο- 

τρίας τὰς ος) ἔχουσι κατοιχεῖν ἅπαντας ἐν τῇ Μεσ- 

σηνία. (6) Αἱ μὲν οὖν κατὰ τὸν Σιχελίαν ἐν ταῖς πο- 

λεσι στάσεις χαὶ ταραχαὶ τοῦτον τὸν τρόπον κατελύ- 

θησαν, αἱ δὲ πόλεις τὰς πατρίους πολιτείας ἀπολαθοῦ-- 

σαι σχεδὸν ἅπασαι τὰς ἰδίας χώρας κατεκληρούχησαν 

τοῖς πολίταις πᾶσιν. 

ΕΧΧΥΗΠ. 
λ πε τρ 1” ἃ / /9 

Ὀλυμπιὰς μὲν Ίχθη ὀγδοηκοστή, καθ) ἣν ἐνίκα στάδιον 
Ἐπ΄ ἄρχοντος δ᾽ Ἀθήνησι Φρασικλείδου 

Τορύλλας Θετταλός, Ῥωμαῖοι δὲ ὑπάτους χατέστησαν 

Κάΐντον ᾧαδθιον καὶ πιο [ζοΐντιον Καπιτωχῖνον. 

᾿Επὶ δὲ 

στρατηγοὶ διαθάντες ἐπὶ τὴν Κιλικίας, ναῦς μὲν κατε-- 

τούτων κατὰ μὲν τὴν Ἀσίαν οἵ τῶν Περσῶν 

σκεύασαν τριακοσίας κεχοσμημένας καλῶς πρὸς τὴν 

πολεμικὴν χβείαν, τὸ δὲ πεζὸν ατρατόπεδον λαθόντες 

προϊγον πε εζἩ διὰ Συρίας χαὶ Φοινίκης συμπ αραπλέον- 

τος δὲ χαὶ τοῦ στόλου τῇ πεζῃ στρατιᾶ, κατήντησαν εἰς 

ϐ) Καὶ τὸ μὲν πρῦτον τὴν 

πολιορχίαν τοῦ Λευχοὺ τείχους ἔλυσαν, καταπληξάµε- 

Μέιμφιν τῆς Αἰγύπτου. 

γοι τοὺς Αἰγυπτίους: χαὶ τοὺς Ἀθηναίους: μετὰ δὲ ταῦτα 

ἐμφρόνως βουλευσάµενοι, κατὰ στόμα μὲν παρατάτ- 
τεσθαι διέχλινον, στρατηγήµασι δὲ ἐφιλοτιμοῦντο χα- 

ταλῦσαι τὸν πόλεμον. Διόπερ καὶ τῶν Ἀττικῶν νεῶν 

ρόλο ἓν τῇ Ἡροοπ πίτιδι λεγομένη νήσῳ, τὸν πε- 

ριῤῥέοντα ποταμὸν διώρυξι διαλαθόντες ἤπειρον ἐποίη- 

σαν πὴν. ΥἼσον, (8) Ἑῶν δὲ νεῶν ἄφνω καθιζουσῶν 

ἐπὶ ξηρὰν την Ὑῆν, οἳ μὲν Αἰγύπτιοι καταπλαέντες 

ἐγκατέλιπον τοὺς Ἀθηνοίους καὶ πρὸς τοὺς ἨΠέρσας 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΗΛ. ΙΑ. (461, 465.) 

εοτοπί5 ἀοπαπέ, οἱ απἰσπίαθ. Ργορπηί Ίος ΠΙΙΠαΠΙ αγςθηίί 

Ροπάμηἰ. Ὅυπα ο ροταπίατ, Ώοδίας, ΒΙΕΜΙΟΤΙΙΑ ἆακ, 

Ἰηρο]ἰς Οα πα ο) οιορίαπη Βίοι]5 αστάπη ΙΠίεΠδις, αΓΠιᾶ 

Ἡ 605 ΠΟΥοΙ. (5) Α Βγτασιδαπίς ῥγῶίειεα Ρο]]ο ρείαπία. 

Ηἰ οπίπα οί Ῥισθίας ασιο5 Οσα πρηςδίΙη ΙΠί6Υ 56 ἀῑδίτίριθ- 

γαηί, αἀσοαιο οοπ]αποῖ5 ΥνιΠριςδ εοξάθπι αΏ Ἠϊδτοπε Τ6θ 

Η]ἱο οοἡοσαίος ασστοβθί δη. 5ο απάπῃ αοἴθπι Ο8ἱ7Π6η568 

οΡΡροποΓθη{, παμ]1ς ἀαγίοίί ρταΗ5 Οα πα 6χκοββΒ6Γε 1 Ώεπ]- 

σπα ππόο 4ἴπαπα, Ρας Τπεβδαίη Υορηαίαπα, οοοπραΓΗΠΙ, 

γοίσογθδαιιο Οα{1πα) 6ἶν6β Ρο5ἱ Ἰοηβὴ {επρογῖς Ἱπίεγγα]]απη 

ραίγίας φο465 τουορενππ{. (4) Πὶδ ία σας55, αιἴέππααε 

Ἠϊοτοηί5 {6ΠΊροτθ ον υαβρίρας 5αἱς Ρη]ςί οχι]αγογαΠ{, ΙάΠη 

ορίέα]αίουοςδ πας ροβδπη]ηϊο γοοἱογαηί αἱ ρου. η]ανίαπι 

αἰἰοπίς αβίδ5 Ροβίος. 6[εςθγθ, 

αο]οῖ, 

Ἐκ ἨογΗπι ΠΗΠΙΕΤΟ θΓαΠ{ 

Αργὶσαπ{]πὶ εἰ Ἠϊππειθηςθς. (5) Εοάθπα πηοᾷο ο[ίαΠα 

Βιιοσίπί 61η Ζαπο]οίς, Απαχί] ΠΗὶ5 ἀοπιπαία οχοιδαῖς, 

ρα] Προγίαίεπα αβδεγισγαπέ. Ῥορδί ας σαπιατίΠΣΠΙ (6- 

Ότρος 

{απάθιη ΡΙεΓΦαΙθ ΟΠΊΠ65, αἆ Ὠε]]α 6ΟΠΙΡοπΠοΠᾶα ΡΙΟΡΘΗΡΕΕ, 

Ἰοί οοσαραπίες 4ο πονο ρ{ος Ιπίογ 56 ἀἰσα ραιηέ. 

οοπηπηαπί ἀθογθίο οππη ρογδρηηίς ἵία ραοϊδουπίατ, αἱ, το- 

εορί15 εχδι]ίρας, ρηϊε]πὶς οἰγίίαϊες Ιποο]ῖς γοδ(παηί, ροι- 

ορεϊηῖς γονο οπιηῖρας, απὶ ἀοπππαίαπα ἵη αΠεηα θἱΡῖ αδΙΤ- 

(6) 
Αά ππο Ιίαααθ πιοάπηι 5οἀ[ῖοηας αὐ ἑππημ]έις ρου οί.» 

Ραταπί, α5ΤΙΠΙ ΜοδββαΠΘΠδΘΙΙ Ιποο[επά σπα ορηοράαη{. 

αν]ίαίος5 παπα Ἠαβαθτθ, α/Ῥεδαιε {εγᾶ οΠΊΠΘ8, Ἱηςίαιταία 

Ρϊδήπ ταἱῥρυρ]ίοςο {ογη]α, αιἠάαιι]ά ασοί ρυβ]οἳ εταί, εἷ- 

γίρις υγ ΐπι ἀῑνΙδογαή. 

ΙΧΧΥΙΠ. ἆαπι Αίποπῖς ῬηγαδΙο]ά65 ΤΟΓΗΠΙ ΙΠΩΙΗΣ ΡΗ0θ- 

μέ, οἱ ΟΙγπιρίας οείοροδίιηα οε]ερναία 68, ἵπ απα οχ δίη- 

αἴο νἱοίοτίαπι αἀθρίᾳς εδί ΤοΥγ]]5 Τμεβεα]ας; Ἠοπιλπίαιθ 

οοηςα]ος Ἱπδίποναπί ϱ. Εαβίπη εἰ Τ{απα ΟΙΠΗΙΠΠΙ Οσαρί- 

{οπαη.  Ταπη ῬογβαΓΙΠη ἵη Αδία ἆπσος ἵῃπ ΟΠΙσίαπι ἵπαης- 

στορςί (γοζθηίαγΙ η ΠαΥΙΠΠ ΟΙ4866ΠΗ ραιαγεγαηί, αἆ Ρο] 

πδας. ϱΡι0ἱαΓο ἱηδίγασίαπα» αβδιπηίο(αο {εγγεςίν εχετοῖία, 

ῥει θγνίαπι εἳ Ῥμῶπίοθη τοι [ασεραηί. Ρυορεγηανἰσαηίο 

γαιο αἆ ]αΐμς 6α956, αἲ ΝΤοπΙΡΗΙΗ {πάσα αΠΠπα ρθγγθΠίβ- 

κοηί, (0) ουβίάϊοποη ΑΙΡΙ Ματ 1Ηϊοο φο]ναπί, Ρογίθγτθ- 

(αοίἵ5 αἀγοπία Ἱοδύπα ἀῑς αυρεῖς ρανίίος εί ΑἰΠαπίεηςίρᾳς. 

Μοκ οοπ5]]ἱο Ῥναδεηίοῦ ΙπΙίο, οο]]αία απἰάσπα αοῖθ ΡΙΡηᾶΓΘ 

ἀοσ]παπί, 5οὰ αγία πηϊΠίανί ΠΠοπη Ῥ6]]ο ΙπΙρΟΠΟΤΕ οοπίεη- 

ἀμαῖ. Οιαρτορίο απάπ παγθς Αἱῑοω αἆ Ῥτοφορίμάθηι 

Ἱπδι]απα φίαἴοποπα Ἰαβογοπί, Πανίο , ααἲ η5αἱαπῃ εἰησεραί, 

6Η {ο88α5 αἱίο ἀἴνετδο, εκ ἱηδι]α οοηἠπεπίεπα Γεοεγαπί. 

(3). ΟΠ ΡΙΠΥΙΙ 6160. ο]αςοῖς ἵπ. δίέθα ἴθγα 5αΏδεάΙέ, 

Ααγρίϊϊ πποτο ρετομ]ςί, Ροδιαρίης Αλοπίεηδίριις, ου Ώι 

Ῥογεῖς ἵπ σιαίῖαπα γούθιηί, Αιοπίοηςος Υοτο, α 5ο6ἱ5 ἀθ- 
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διελύσαντο" οἱ δὲ Ἀθηνατοι συμμάχων ὄντες ἔρημοι, 

καὶ τὰς ναὺς ὀρῶντες ἀγρήστους γεγενηµένας, ταύτας 

μὲν ἐνέπρησαν, ὅπως μὴ τοῖς πολεµίοις ὑποχείριοι 
γενηθῶσιν, αὐτοὶ δὲ οὐ καταπλαγέντες τὴν δεινότητα 
τῆς περιστάσεως, παρεκάλουν ἀλλήλους μηδὲν ἀνάξιον 

πρᾶξαι τῶν προχατειργασµένων ἀγώνων. (4) Διόπερ 
ταῖς ἀρεταῖς ὑπερθαλόμενοι τοὺς ἐν Θερμοπύλαις ἵ ὑπὲρ 

τῆς Ἑλλάδος ἀποθανόν τας, ἑτοίμως εἶχον διαγωνίζεσθαι 

ἵ δὲ στρατηγοι τῶν: Περσῶν 

τὴν ὑπερθολὴν 
πρὸς τοὺς πολεμίους. 

Ἀρτάθαζος χαὶ Μεγάθυζος, ὁρῶντες 

τῆς εὐτολμίας τῶν πολεμίων καὶ λογισάμενοι τὸ πολ- 

λὰς μυριάδας ἀποθαλεῖν τῶν ἰδίων, σπονδὰς ἔθεντο 

πρὸς τοὺς Ἀθηναίους» καθ ἃς ἔδει χωρὶς κινδύνου 

ἄνελθειν αὐτοὺς ἐκ τῆς Αἰγύπτου. (6) Οἱ μὲν οὖν 

θηναῖοι διὰ τὸν ἰδίαν ἀρετὴν πυχόντες τῆς σωτηρίας 

ἀπῆλθον ἐκ τῆς Αἰγύπτου, καὶ διὰ τῆς Λιθύης εἰς Κυ- 

ρήνην ἀπελθόντες ἐσώθησαν παραδόξως εἲς τὴν πατρί- 

δα. (6) Ἅμα δε τούτοις πραττοµένοις έν μὲν ταῖς 

Ἀθήναις ᾿Εφιάλτης ὅ Σιμωνίδου, δηµαγωγὸς ὢν καὶ 

τὸ πλῆθος παροξύνας κατὰ τῶν Ἀρεοπαγιτῶν, ἔπεισε 

τὸν δημον πο μειῶσαι τὴν ἐξ Ἄρείου πάγου 
βουλήν, καὶ τὰ πάτρια καὶ “περιθόητα νόμιμα καταλὺ- 

σαι. Οὐ μὴν ἀθρόως γε διέφυγε τηλικούτοις ἀνομή- 
µασιν ἐπιῤαλόμενος, ἀλλὰ τῆς νυχτὸς ἀναιρεθεὶς ἄξη- 

λον ἔσγε τὴν τοῦ βίου τελευτήν. 

ΤΧΧΥΙΠΙ. ᾶοὺ δ' ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος, 

Ἀθήνησι μὲν ἦν ἄρχων Φιλοχλῆς, ἐν Ῥώμ. δὲ τὴν 

ὕπατον ἀρχὴν διεδέζαντο Άῦλος Ποστούµιος Ῥηγοῦ- 

λος καὶ Σπόριος Φούριος Μεδιολανός. ᾿πὶ δὲ τού- 

των Κορινθίοις καὶ ᾿Ἐπιδαυρίοις ἐνστάντος πολέμου 

πρὸς Ἀθηναίους, ἐστράτευσαν ἐπ᾽ αὐτοὺς Ἀθηναῖοι. 
() Γενοµένης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς, ἐνίκησαν Ἀθηναῖοι 

ψεγάλῳ στόλῳ καταπλεύσαντες πρὸς τοὺς ὀνομαζομέ- 

νους ἍἉλιεϊς, καὶ ἀνέθησαν εἰς τὴν Πελοπόννησον, καὶ 

Συστραφέντων 

δὲ τῶν Πελοποννησίων, καὶ δύναμιν ἀξιόλογον ἄθροι- 

κ. - / 

τῶν πολεμίων ἀνεῖλον οὐκ ὀλίγους. 

/ / - λ ο εηι τὰ 
σάντων, συνέστη µάχη προς τοὺς Ἀθηναίους περὶ τὴν 
. / ν / .. ἃ {λ ο μὰ 

ὀνομαζομένην Κεκρυφάλειαν, καθ᾽ ἣν πάλιν ἐνίκησαν 

Ἀθηναῖοι, 
ν ο ος Ζ νοµένων, τοὺς Αἰγινήτας δρῶντες πεφρονηματισμ.ἔνους 

(3) Τοιούτων δὲ εὐημερημάτων αὐτοῖς γε- 

ο ΙΒ ροξε ἄλλονρίως δὲ ἔχον. μὲν ταῖς προγεγενηµέναις πράξεσιν, ἀλλοτρίως δὲ ἔχο 
ΔΝ 

(4) Διὸ 
/ ο 

καὶ στόλον ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀξιόλογον ἀποστειλάντων τῶν 
ἅ Ἱ - 

Ἀθηναίων, οἳ τὴν Αἴγιναν κατοικοῦντες, μεγάλην ἐμ- 
Ε κ. 3 / 

πειρίαν ἔχοντες καὶ δόξαν τῶν κατὰ θάλατταν ἁγώ- 

τας πρὸς αὐτούς, ἔγνωσαν χαταπολεμἢῆσαι. 

π ο. 2 / 
νων, οὐ χατεπλ ἄγησαν τὴν ὑπεροχὴν τῶν Ἀθηναίων, 

/ 

ἔχοντες δὲ τρ ονήρ εις ἴκανὰς καὶ ας αγ ή 
Δ 

ἑτέρας, ἐ ἐναυμάγησαν, χα) τες ἀπέβαλον τριή- 
; 

/ ι 
βεις ἑβδομήκοντα" οὑηρίανα τες ν τοῖς φρονήµασι διὰ 

/ 4 -- 

τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς, ἠναγκάσθησαν εἲς τὴν τῶν 
/' ο {5 τε" -” ας 

Ἀθηναίων συντέλειαν χαταταχθΏναι. (6) Ταῦτα μὲν 
σ / ς Ν ς μ /Υ ο ΚΗ, 

οὖν Λεωκράτης ὃ στρατηγὸς χατεπράξατο τοῖς Ἄθη- 
. η - / Ν 

ναΐοις, τοὺς πάντας διαπολεμήσας μῆνας ἐννέα πρὸς 
Δ 3 / α{ ολ" 

τοὺς Αἰγινήτας. ᾽Δμα δὲ 
’ / Δ 

τουτοις πραττοµ.ξνοις πστα 

ΡΙΟΡΟΒΙ δΙ60Η81 8. 405 

δΗΜα{1, αΡ! πάγος αά α8ΗΠΙ ἀοίησορς [πουιηπιοδας γἰᾶστοη!, 

5ι)]εοίο Ίππο ΟΠΊΠΘ5 οΟΠΕΤΘΙΠΔΗΙ, η ἵΠ Ποδίίσπη ροίοβ{α{θιη 
γοηίνομ{. Νες (πἱάφααπα οἰγοιηδίαηίς ρονίου]ί ἀβομ]ίαίο 
εχείογηα(1, 86 ΠπΠίο εχ]ογίαπία, ης ΡΥΙΗΠΟΓΙΤΩ νἱτίής 

σενα αη αλαιἷά, Ἱπάΐσηαπα οοπηπηίαπί. (4) Τά4εο νΙι- 

(πία Π]ος 5προγαίο δίπάσπίες, αἱ αἲ Ἐ]ογπιοργίας Ρίο κα- 

Ιαίο ναοί γἱίαπα ρνο[ικ]ουαη{, ρατα(ἶς αἲ οοηΠἰροτιά πι 

6π11 Ἠοδία οναη{ απἰιηῖς. Αί ἀποίογες ΡοβαΓΙΙΗ, Ατίαζασιις 

εί Μεραβγζ5, ἀγΦ6ΟΤΙΠΙ απἀασῖα ἴαπι οριορία οοπδροσία, 

ολα 5. είαιη οἰαάἴρις δαοτα!α, ααοᾶ πηπ]ία Ἠοπηίπιπι 

πη ία ρίας απιἰφίσαοηέ, [4115 Ἰας οοΠΚΙ{ίομς οΗη Αίῑιο- 
ηἰθηςίριις {αοἱπηέ, Πέ αἨδαιθ ρογίοι]ο ΙΠοοΙΗπηςς Τσγρίο 

(5) Ῥια Ιρίαν γἱγίαίο Αίλομίθηςος 541 Η{ θα 

οοηδοσοα{1, Ἠσγρίαπα τοπαπηί 

οχοαάστεη{. 

» εί ρε! Α[ΠΕΑΠΙ ΟΥΓΘΠΘΗ 

πδᾳαε ϱτοβυθβ!, δα]γ1 ἀθ]ίπο ἴπ ραίτίαπα, οοηίτα 4081 5ρ6- 

ναναηί, τεγοναπίαν. (6) Ώαπα Ἰαο σογμμίν, Ερμα]ίος 

Αλοπῖς, Βἰπιορίά(ς (Φορλιοπίάἰδ) Ας, (ήραηας ρἱοδίς, ἵπ 

Απεοραρίία πηπἡ(πάίπεπα οποίαν ές αίᾳπο ρυβ]σο ἀοσγοίο 

βοηαία5 ΠΠ Αποορασο αποίον(αίθηα Ἱπιππίππστοηί, οἱ Ιαα{ἶς- 

βία ραίτῖα» πδαία αβγοσαγδηί, Ρουδιαδίέ. ΎΤαπι πο[α]ῖς 

{αππςη. οαρρ{15 απ{πηαπη αἀ]εσίδδο Ἰαιά ἵπιραπο Μαρί, Τη- 

οετίο επῖΏι ἁιιοίοΓθ Ρο ποσίαιη Ιπίαιδιηίας οἨΏδοΙΙΠ γ][α" 

οχΙίαπα θου{1έα5 ο51. 

ΙΧΧΥΠΠΙ. Εκχασίο Πο αΏπο, Αίεηῖς 5ΗΠΙΠΤΙΠΙ ππαρίςίγα- 

ίαπι σοτοραίς Ῥμήοε]α5, αἱ Ποπ οοηφηἱαίαῦα ἱπίονπί Α΄ 

Ροδίυπης Ἠορ]ι]οηδίς, οἱ δρ. αγίας Μοαάαίπας.  ἨΠογαα 

(επιροτα Ρε]απι Οονπῖς Ερίάαιιγήεαπα οοηίτα Αἰοηίει- 

865 οχοἹίαίαπῃ δοδ{. ΕχῃαάΙΙοπεη ἰρίίαν ΤΠ 11ος (αοἰαπ{ ΑίΠο- 

πίθηςος, (9) οί ραρια αοηίον οοηδοτία, νἰπουηί ἵπασπα 

οἼα55ο αἆ Ἠα[ίοπςες Ρτογοθοίί, οἱ ΡεΙοροπηθεΙΠ Ἱπναδηπί 

πιασηαδα πο Πο5Η ΠΠ. βίγορος οὐ ηί.  Ο0οηγοιςί αιίθπι Ῥε]ο- 

Ροπηθβ!, ναόα γατδ5 παπα οοαοία, ρτώΗαπα ου Α{ἱιθ- 

πἰθηκίριας ίοιαπί αἆ ΟοογραΙεαπα, 4 παπί Πποπηϊηαπ{, οί 

γαήδα5 Αἰμοηίσηςος γἱοίονῖα ροαπίαν. (9) Ηϊ5 5αεζθδδίριις 

οοπβηιαἲ, παπα Ἠσϊπείας, ΙΟΥ Ρας ϱορίαταπα. βοτία 

ἐαπησ[ασίος.,, αΠθπίς α 56 αηϊηηϊ5 6586 οθιπονγδη{, ῬοΙαη {ρδίς 

(ασστα ἀσετογοτιη{. (4) Μαρπα ρτοϊπᾶθ εἰαδδο οοη/να Π]ο5 

μηΐδδα, ασίπω {ποο]α, 5ἱηρα]ατί πανα [πα 6θΓ{ΑΠΗΙΠΗΠΗ Ῥε- 

πα οἱ σ]οτία (Γαοἱί, ρναροίοηίος ΑἰλοπεηδίΠ] Υ{γος ΠΟΠ οχ- 

ἀπιοσοιπέ, 5οὰ ναί (ἱγοηαπῃ οορία {ησίγαοίί αΐδαπε Ώι1- 

ῥος οά{βοαίίς αποίῖ, (ογίαπανη ῬοΗί πανα 5 εχροπαπίην, 

γἰοίίααα Ιαοίαταα. δορίααρίπία (πγοπιίαν {αοἰσηί. Εγασιις 

Πίααπο {αηία οπἱαηηαίο απ]παίς {ρβογαπὴ, ΑΠΘΠΙΕΗΣΠΜΗ 5ο 

(0) 

Αιοπίοηςίρας οοπ{δοΙέ, Ροβίαιᾶιή ρε ΠΟΥΟΠΗ ΠΛΘΗΣΕΣ ΟΠΠ] 

ἀοπῖ αρ {ογο οορυίας. Τσο Γιοοσγαίο5 Ιπιρεγα!οῦ 

αἰαἰποιίς Ῥοἱαη οπηαδδοί, Πηίογθα 411 Ιδίά σοι, 
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τὸν Σιχελίαν Δευκέτιος ὃ τῶν Σικελῶν βασιλεὺς [ὤν], 
ὠνομασμένος τὸ γένος, ἰσγύων δὲ κατ’ ἐχείνους τοὺς 

χρόνους, Μέναινον μὲν πόλιν ἔχτισε καὶ τὴν σύνεγγυς 
χώραν τοῖς χατοικισθεῖσι διεµέρισε" στρατευσάµενος δ᾽ 
ἐπὶ πόλιν ἀξιόλογον Μοργαντῖναν, καὶ γειρωδάμενος 

αὐτήν, δόξαν ἀπηνέγκατο παρὰ τοῖς ὁμοεθνέσι, 

ΓΧχΧΙΧ. Τῶ δ᾽ 
λ ην, λ/ ή - / - Φλ ι .’ ορ 

νησι μὲν Ίργε Βίων, ἐν Ῥώση δε την ὕπατον ἀρχην 

’ 9 α ν . / 

ἐνιαυσίου γρόνου διεληλυθότος, Αθύ- ν ή 2 Ι 

διεδέξαντο Πούπλιος Σερουίλιος Στροῦχτος καὶ Λεύκιος 

Αἰθούτιος Ἀλόας. ᾿Επὶ δὲ 

Μειαρευσι περὶ ο... ὁμόρου γενομένης ἂμφις οθητή- 

. ” / Δ 

τούτων Κορινθίοις χαὶ 

ἤ 
/ 

σεως, εἰς πόλεµον αἱ πόλεις ἐνέπεσον. (5) Το μὲν οὖν 
/΄. 

πρῶτον ἄλλγλων τὴν χώραν διετέλουν λεηλατοῦντες 
α 

ὃ 
. 

υμπλοχὰς καὶ 
Ελ) ο. 

τῆς διαφερᾶς οἵ 

μάχας ποιούμενοι µι- 
Μεγαρεῖς ἀεὶ μδλ- 

τοὺς ἸΚορινθίους 

χαὶ κατ᾽ ὀλίγους σ 

χρᾶς αὐξομένης δὲ 

λον ἐλαττούμενοι χαὶ φοθούμεγοι, 

συμμάχους ἐποιῄσαντο (8) Διὸ καὶ 

πάλιν τῶν πόλεων ἐφαμέλλων ταῖς δυνάµεσι Ύενομέ- 

γων, καὶ τῶν Κορινθίων ὑεὰ Πελοποννησίων ἆ ἀξιολόγῳ 

τοὺς Ἀθηναίους, 

δυνάμει Απ ων. εἲς τὴν Μεγαρικήν, Ἀθηναῖοι 

αυμμαχίαν ἔπεμ. αν τοῖς Μεγαρεῦσιν, ἢς Ἠγεῖτο Μν- 

βωνίδης» ἀνὴρ ἐπ᾽ ἀρετῃ θαυμαζόμενος Υενομένης δὲ 

παρατάξεως ἰσχυρᾶς ἐπὶ πολὺν /βόνον, χαὶ ταῖς ἄνδρα- 

Ὑπθίαις ἐκ τέρων ἐξισουμένων, τὸ τελευταῖον ἐνίχη- 

ά ) Μετὰ δ᾽ 
-ω 

ὀλίγας ημέρας πάλιν Ὑενομένης Ἰσχυρᾶς μάχης ἐν τῇ 

λεγομένη Νιμωλίᾳ, πάλιν ἐνίκησαν ὶ 

σαν χαὶ πολλοὶ ους ἀνεῖλον τῶν πολεμίων. 

3 - 

Ἀθηνοῖοι και 
λ ο ας ΠΠετὸ ρα) ο) η κας ῤ 

πολλοὺς ἀνεῖλαν τῶν πολεμίων. ετα ὁ ολιγας Ἴμε- 

ς 
/’ Δ εν 

ρα, οἳ ᾠωκεῖς ἐνεστήσαντο πόλεμον πρὸς Ἀωριεῖς, 

τοὺς προγόνους μὲν Λαχε θαιμονίων, οἴκοῦντας δὲ πόλεις 
κ. λ 32 ς 

τρεῖς, Κυτίνιον καὶ Ῥοιὸν καὶ Ερινεόν, κειμένας ὑπὸ 
6 ) Τὸ μὲν 

ὃς, 

5 . ο - ης τοὺε Λ μην οὖν πρῶτον Ῥιᾳ γειρωσάμενοι τους Αῶρίεις. χατ 

ς / / 
τὸν λόφον τὸν ὀνομαζόμενον Παρνασσόν. 

/ 

έσγον 
.. Ν Α πι ον / αν) 

αὐτῶν τὰς πόλεις: μετὰ δὲ ταῦτα ο μὲν 
/ Δ σ ση / υ 

Νικομήδην τὸν Κλεομένους ἐξέπεμψαν βοηθήσοντα τοις 
5 πο ας 
εἰγε δ᾽ οὔτος ο νν 

Δωριεῦσι διὰ τὴν συγγένειαν" Λαχεδαι-- 
-/ λ ον λ ο. ά 

µονίους μὲν χιλίους πεντακοσίους, παρὰ δὲ τῶν ἄλλων 
/ οὗ λ 5 

Πελοποννησίων µυρίους. (6) Οὗτος μὲν ν οὖν ' ἔπίτροπος 
- ο / Ὕ 

ὢν Πλειστώναχτος τοῦ βασ σιλέως παιδὸς ὄντος, μετὰ 

ο αντε .. δι 
τοσαύτης δυνάμεως ἐθοήθησε τοις Δωριεῦσι" νικήσας δὲ 

.. / 

τοὺς ᾧωχεῖς καὶ τὰς πόλεις ἀνακτησάμενος τοὺς τε 

Δωριεῖς χαὶ Φωχεῖς διζλλαξεν. 3 

ΙΧΧΧ. Ἀθηναῖοι δὲ πυθόμενοι τοὺς Λαχεὸ εδαιµονίους 

τὸν μὲν πρὸς Φωχεῖς πόλειμον καταλελυκέναι, αὐτ 

ἑ µμέλλειν τὴν εἲς οἶχον ἐπάνοδον ποιεῖσθαι., ἔ ἂ ἰώσῶν 
/ 

-- κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν τοῖς Λακεδαιμονίος. 
σἩ / 3 ο.) 5 / λ εδ λ ΑΛ 

Ἡ άρα οὖν ἐπ᾽ αὐτούς, παραλαθόντες τοὺς Αρ- 
λ / 

μεν ναυσι, λ / λ / 
γείους χΧαι Θετταλούς: και πεντηχοντα 

ατρατιώταις δὲ μυρίοις χαὶ τετραχισγιλίοις ἐπιθαλόν- 

τες αὐτοῖς, χατέλαθον τὰς περὶ τὴν Γεράνειαν προς 

δους. (5) Λακεδαιμόνιοι δὲ πυνθανόμενοι τὰ χατὰ 
ο /{ στ. / 

τοὺς Ἀθηναίους, παρῆλθον της Βοιωτίας εἰς Γάνα-- 

γραν. Τῶν δὲ Ἀθηναίων τν ιένων εἰς τὴν Ῥοιω- 

τίαν͵ καὶ παρατάξεως γενομ. ένης, ἰσχυρὰ συνέστη μάχη" 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1Α. (ά64,465.) 

. Ῥασείας, ΘΙΟΜΙΟΓΙΠΗ Γοκ, ΨΕΠ6ΤΟ ΛΡΡΤΙΠΙΟ ΠοΡΗΙ5 οἱ ορίρα 

ΡΙΗΤΙΗΊΙΤΗ Ί]]α {οπηροξίαίέ ΡοΙἱ6η», ΜΟΠΩΠΙΠΙ ΠΤΡΘΙΗ οοπαϊξ 

οἳ ΕπΙΠηαπι οο]οπῖς ϱ0 ἀαάμοιίς ασταπι ἀῑδίγηί, Τιπι 

| αμ[οςίο Μοτραπίπαια α1Ῥαπῃ εχοτοῖία ορραρηαίαπι οαρίέ, 

ππᾷ6 ρ]οπίαπ. παπά γ]ραγειη Ππί6ν ροηΗ]ο5 5ος αἀορίέας 

θ5ί. 

ΕΧΧΙΧ. 

ΒΙΟ, 

ΑΠΠΟ {ππι οἶαρδο, Αιοπίς πιαρῖρίταίαπι σργθβαί 

αἱ Ποπ. ἴπ εοησι]αία. 5αοσθβδοτυηί Ρ. βογν]]]ης 

Ῥίτασίας οἱ Ἡ. ραίας Ένας. ἨοτΙπι ἴ6ιηρογο οτία Ἱπίευ 

Οοπ{]ήος οἱ Μδσαγθηςος 4θ ΗΗΙΡ5 οπίγουογαῖα ἵῃ αΡΘΓΕΠΗ 

υτρίρης Ῥε[απλ εγαρίζ. (9) Ῥγίπαϊρίο Ἱίαααπο αρτος πια] 

Ροριηα(ἴοπίρις Υαχατθ; ΠηοΧ Ρ4ΕΟΓΗΠΙ ϱΟΠΡΓΘΡΣΙ Ρᾶ1ΥαΡ 

Ἰπίου 56 Ῥησηας γε]ίαπἆο οἶθνα, {απᾶσπι ρ]ςορηίο Ππββί5 

επρίπά 6 ἀῑςειάϊο ας οργίαπηίπο, ΝΤοσαγθηξος γΙΓΙΡΙΙ5 Ιπ[αΓΙογΘΡ 

πηθία σον πμΙογαπα ςοοϊδίαίοπα σπα Αἰλοπ]οηςῖρας ΙΠθιιΏ. 

(3) Ὅπάε ὦαπαῖῖς Ίαπι νίίραςδ, απ ύπα Ιης[γαςΙβςϊπλΙπα Ο0- 

τιπ(μ]! Ῥε]οροπποξίοταπῃ οχογοΙη ἵῃ ΤαμαγθηςΙ ΠΠ ἔθτγαηη 

οχροάϊνίδεαπέ, ΑἰΠοηίεηςος 5αΏδίαία οσατεηξίρης πη ίση! 

αποταπα ἆπχ εταί Μγτοπίάςς, υὶγ ρεγδρθοίαρ ας ππγίουο τίτ- 

(η{ΐδ. Οππππάπο αἰσηῖς ἀθμίηο σας [ογεἰφείπιο ἀἰπιίσατε- 

ματ, οί οϐ. Ρατθπῃ απΙΠΙΟΓΕΠΙ νἶπι αά ρου ηβοῖαπι ἅῑα ἵπ απ- 

γ]σίογθς αἆ αχίγθηπιπα 

(4) Ῥαποίβ 

ἀϊαρας ροςδί ἵπ Οἰπιο[ία, απαπ ἀἰοπηί, Π{εγΙΠα οἱ Ἰοςίο 

οἳΡΗΙ Ποπιεπίαπα Ρυσηςς εἰατοί, 

Αἰἰιοηίοηςος πᾶσπαπη μοδίαην ἔπτΏαπι οσράαη{. 

οοηστορεί, Ἱθταπι υἱοίοτες οὐ Ιπρεηίῖ Ποδβσπι ὡεάς 

αβοηππί Ναο πι ΙΠΤαΤΥΘΠΟΓΘ 4165, Π11Πι Ῥποσθηξθς αἄτει- 

55 ΏοΓος ΑΓΓ πιονοηί. ΠΙ, α ααἶρας Τιαςαάσπιοπ οτ]- 

σίποπι ἀπουηί, ἴγος 11Ρ65, οο){, Πάθπῃ Ῥαγηαδξηπῃ νοσαηί, 

(5) Αο 

Ριπιαπῃ απἰάοπα Ώοπϊθηκίρις νἱ εαμαο[ῖ5, α’ρες ἸΠογαπη ο6- 

εαὐ]οσίας, Ογπίαπα, Ώσαπῃ οἳ Εγ]πεαπι, Ιποοἱαηί. 

οπρατυπί. Ῥο5ἱ 14 Ταζοσπιοπϊ Νϊοοπηεάσπη Ῥοτίθηκίρας, 

ααοά σρᾳ5 Ἠσρο 5αηραίηθ ἱρδίς Ἱπποία εββοί, αἲ αιχη]ία {ο- 

τοηᾶς πξέαπί. Ῥιορβαί 1] πη]]α αἱ αιΠησθηίος Τιασθᾶς- 

ΠΙΟΠΙΟ5, οἱ οχ Ῥ6]οροππθξο Βίποἴπᾶο οο]]εσίος ἀθοῖος πη!ῇο (6) 

Ταίοτ ο Ῥ]δίοπασ{ἶς τερῖς, αἀϊμιο ραεγῖ, (απμ{ῖς 61Πα οορ/18 

Ῥογίσπςίμπη ἀοίοηδίοπθια φα5ορίεραί. ὙΥἱοις Ισίατ αεῖα 

Ῥ]οσσιδίριας, οί τουιρεταῖς ατρίρας, Ῥαϊαπ αἰπίαδαιε 

σοη{ΐς Ρασΐβζυ εοπιροθη{. 

ΤΙ ΧΧΧ. Ὅί τοτο Α{ΠΕΠΙΕΠΦ65 60ΡΠΟΥΟΙΘ, Ῥ]ΠοσθηςίΙΠα 

Ῥο]]ο παπι {απ Πππροδίίατη α ΠασεάΠΙΟΗΙΙ5, 608416 ἆ0- 

ΠΙΙΤΠ 411 ΤΘΠΙΘάΙΠΓΟΡ 6556, 46 ορρήπιειά!ς ἴπ (γαηδίία τᾶ- 

Βοπος ἰπ]εγαπί.  Ἐπρεά[ίονο Ισίίαν ἵπ ϱο5 βηδοθρία, ΑΓ- 

ρῖνος οἱ Τδβραίος ἵπ. φοσἱείαίεπι αοοθρεγαπί, παν! ρασαπθ 

ααἰπᾳπασίηία οί απηΑΓΟΓΙΙΠΙ πα πογάεοίπα η βΙαπῃ οχεγοῖτα 

ϱ) 

| 

| 
ἰγαηί(ας ϱ6υ 66ταπθαπα ομδιάεηί. 

[ .... . . κο τρ. 

| Τ,αεοδςρηιοη!{ Ιπίοιθα., αυάἰάς Αἰοπϊεηδίαπι πιοἨβοπῖριας, 

π 1ος Ἱησγαθηίθς, 

τογςα5 Ταπασταπη Βαοίἴορ ἀε[οσίπηί. Ῥτορεγαπί μας οίαπι 

Αἰλλομίοηςας; αἱ αοο αἰίπααθ Ἱπείτασία, αοτα ρυΠαπα 



(465, 100) 
-” / Ε] ον /, 

καὶ τῶν μὲν Οετταλῶν μεταβαλομένων ἐν τῇ μάχη 

πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους, τῶν δὲ Ἀθηναίων χαὶ τῶν 

Ἀργείων οὐδὲν ἧπτον διαγωνιζοµένων, ἔπεσον μὲν οὐκ 

ὀλίγοι παρ’ ἀμφοτέροις, νυχτὸς 3’ ο ίσο διελή- 

ὑθησαν. {8 ) Μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις χομιζοµέ- 

νης ἀγορᾶς πολλῆς ἐκ τῆς Ἀττικῆς, οἳ Θετταλοὶ κρί- 
νὰ ή ε / 

ναντες ἐπιθέσθαι ταύτη, τῆς ὥρας δειπνοποιησάµενοι 
µ  Δ - / μ 3” / (ὠ Τῶν 

νυχτὸς ἁπήντων τοῖς χοµίζουσι τὰς ἀγοράς. 
/ λ 

δὲ παραφυλαττόντων Ἀθηναίων ἀγνοούντων καὶ προς- 
Ἡ .. 

/ /ϱ Ν 
λεζξαµένων τοὺς Θετταλοὺς ὥς φίλους, συνέθη πολλοὺς 

᾿ -ω. / λ νά ” -ω τετ 

καὶ ποιχίλους ἀγῶνας γενέσθαι περὶ τῆς ἀγορᾶς. Ἵὸο 
ο 3 εν αλ Δ ο 

μὲν γὰρ πρῶτον οἵ Θετταλοί, προςδεχθέντες ὑπὸ τῶν 
ε Ν / 

πολεμίων διὰ τὴν ἄγνοιαν, ἔχτεινον τοὺς ἐντυγγάνοντας 
) , ο» / ο 

χαὶ συντεταγµένοι τοῖς τεθορυθηµένοις συμπλεκόμενοι 
ς δν πολλοὺς ἀνήρουν. (5) Οἱ δε - 

ὄντες Ἀθηναῖοι πυθόµενοι τὴν τῶν Οετταλῶν ἐπίθεσιν, 
κά λ νο σαν 
Ἴχον κατὰ σπουδήν, καὶ τοὺς Θετταλοὺς ἐξ ἐφόδου τρε- 

(6) ᾿Επιθοηθησάντων 
9 ὃς κ 

δὲ τῶν Λακεδαιμονίων τοῖς Θετταλοῖϊς συντεταγµένη 

/ 

16 κατὰ τὴν στρατοπεδείαν 

ψάµενοι πολὺν ἐποίουν φόνον. 

90 τῇ δυνάμει, καὶ τοῖς στρατοπέδοις ὅλοις γενομένης πα- 

βατάξεως» συνέό νη διὰ τὴν Ὑενομένην Φιλοτιμίαν πολ- 
λοὺς παρ᾽ ἀμφοτέροις ἀναιρεθῆναι” τέλος δὲ τῆς μάχης 
ἀμφίδοξον λαέούσης τὸ τέλος; συνέβη τούςτε Λαχεδαι- 

μονίους ἀμφιςθητῆσαι περὶ τῆς νίκης καὶ τοὺς Ἄθη- 
ναίους. Τότε μὲν οὖν Επιλαβοήσως νυχτὸς καὶ τΏςνί- 
κης ἀμφιδόξου γενομένης, διεπρεσθεύοντο πρὸς αἀλλή- 
λους καὶ τετραμηνιαίους σπονδὰς ἐποιήσαντο. 

ΙΧΧΧΙ. Τοῦ δ’ ἐνιαυσιαίου χρόνου διεληλυθότος, 
᾿Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Μνησιθείδης, ἐν Ῥώμῃ δ’ ὕπατοι 
κατεστάθησαν Λούχιος Λουκράτιος καὶ Τίτος Οὐε- 
τούριος Κιχωρῖνος. ᾿Επὶ δὲ 

πεινωμένοι 

25 

μι - 

τούτων ΘἨηβαῖοι μὲν τετα- 

διὰ τὴν πρὸ ς Ἑέρξην αὐτοῖς γενομένην 

συμµαγίαν, ἀνεζήτουν δι’ οὗ τρόπου λύναιντο ἄναλαθειν 

τὴν πάτριον ἰσχύν τε καὶ δόξαν. (5) Διὸ καὶ τῶν 

Ροιωτῶν ἁπάντων καταφρονούντων καὶ µηκέτι προςε- 
/ - / ΣΥ/ Ν ον / ο] 

χόντων τοῖς Θηθαίοις, ἠξίουν τοὺς Λαχεδαιμονίους τῇ 

πόλει συμπεριποιῆσαι τὴν ὅλην τῆς Βοιωτίας Ίγεμο- 

νίαν" ἐπηγγέλλοντο δ᾽ αὐτοῖς ἀντὶ ταύτης τῆς Ὑάριτος 

ἰδία πολεμήσειν τοις Ἀθηναίοις, ὅ ὥστε μηδεμίαν ἄνάγ- 

χην εἶναι τοῖς Σπαρτιάτχις ἐκτὸς τῆς Ἠελοποννήσου 
δύναμιν ἐ ἐξαγαγεῖν πεζήν. 8) Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι 
ἀρίναντες συμφέροντα λέγειν αὐτούς, καὶ νοµίζοντες 

τὰς Θήξας, ἐὰν αὐξήόωσιν, ἔσεσθαι τῃ τῶν ᾿λθη- 

ναίων ὥσπερ ἀντίπολίν τινα" διόπερ ἔχοντ τες τότε περὶ 
«56 Τάναγραν ἔτοιμον καὶ µέγα στρατόπεδον, τῆς μὲν 

τῶν Θηέαίΐων πόλεως μείζονα τὸν περίβολον χατε- 
σκεύασαν, τὰς δ᾽ ἐν Βοιωτίᾳ πόλεις ἠνάγκασαν ὑποτάτ- 
τεσθαι τοῖς Θηβαίοι. (4) Οἵ δὲ Ἀθηναῖοι τὴν ἐπι- 

θολὴν τῶν Λακεδαιμονίων διακόψαι σπεύδοντες, δύ- 
νημιν ἀξιόλογον συνεστήσαντὸ, καὶ στ 
Ῥυρονίδην. τὸν Καλλίου. Οὗτος δὲ χαταλέζας τῶν 

πολιτῶν τοὺς ἱκανούς, παρήγγειλεν αὐτοῖς, ἐκθέμενος 

ἡμέραν ἐν ᾖ τὴν ἐκ τ]ν πόλεως ἀνάζευξ ιν ἤμελλε 

ποιεῖσθαι. 

[τοὶ δυ ρατηγὸν εἵλοντο 

Ν σ΄ 
(6) Ἐπεὶ δ᾽ ὁ συντεταγωένος Χαιρος χε, 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΙΗΙ 118. ΧΙ. 107 45) 7 

οοπλη ία. ΕΙ Πσεί 1 πλοίο ρΗσηῶ) (ουνοις Τ{οςρα]! ο 
ἈραΤγί8ηο5 (γαηβίτοηί, ΠἰΠοπίης ἴαθιοι. Αἰλοηίσηςος ο 
Αππίνί Τη οργίαπιῖπο {οπίου ρογαίδιυη{, οἱ, οπά ση δις νῖη- 
45ο ΠΟΠ Ρα615, ποσῖς Ιπίευγδηία γἱκ (απάσπα ἀπ ία. 
(3) Ρα Ῥ6ὁ απμπα. Αοπϊθηκίρης Πλασηα οἱ ρΒΓίΟΓΙΠΙ οορία 
ον Αἴῆσα αἀγομογείαη, Τ{οδρα]ί Ίαηο ἵρδαιη δίαΠΙπι ας- 
συεά{επάα Πα γα, οαγαἰἶς οοτροΓΙθΙ5, ΔΠΠΟΠΑΠΙ αρροτ{απ[]- 

Ρι5 ποσία. ομνίαα ουηί, (4) 5ο απἷα Αἰ]ιοηίοηςο Ργορβ]- 
άµαπα οοπηηθαἰαῖ {μίαπᾶο αἀᾖαποίατη 4ο] ἱπβοίππη ογαἰ οἳ 

Τ)ΕβΕαΙΟ5 αΠΙΙΟΟΡΙΠΗ Ἴοσο αἁπηίοραί, πχ {αρίαπι Ἱπίον ἵ]ος 

46 ρνοζα νο] απ ίεπά]α νο] γοϊηοηᾶα ἀἰβοορίαίαπι ο5Η.  Ππ- 
Πο επίη Τμορδα!, Ῥου. ΘΓΤΟΤΕΠΙ 4 ΠοβΗβης τοζορί!, αποί- 
αποί µαβοραπί ουγίος, Ἱπίογβοίαπί, ϱἱ Ώδιρ ἐοπ]ροδ{1ς ο:- 
ἀππίριις οππ1 ρογ(ατραξἷς οοηςοΓΙ{ ΠΟΠ πηθ(ίοσγος «ράςς {4- 
οἵσηί. (5) Αιοπίθηςθ» ἵπ οπδίγῖς νεγεαηίθ5, οοπιροι[ἰς 

Τ]αβεα]ογαΠ Ἰηδίάς, οἴίαίο Ἰήποτο αοθρ]θναηί, οἱ ρτίπιο 
Τ]ιεδκα1ἱς αοοα ή ἵη Γπσαπη οοηγονοίς, ΡΙαΥΠηος θοτΗ η ἱγιι- 

οάαπί. (6) Ππίονίπι Ταζφαπιομ οπΠι οπηπίρις οορ]ῖς 
Τηαβρα11ς ποοταΠί. Ἐκρ]ϊοιία ἰσίι μ{τίαδαι6 οχογοῖ(ης 

ἃσίε, αά ᾖη5ίΠΠ1 τος ρα Π αυ ἀθγοπίί : φιοά σα) ΙΠΊηα 
ὀοηίεπίίοπα ασοτείατ, ἨΗ1 υ{ίηᾳυα οοοϊάστα, 56 σσ σημα 
8πέθρς ραρη εγοηίµς ο5ςεί, ασοἰαῖξ ιἱ Γιαουδςηιοηίϊ ᾖσ 
υστοτία οππι Αἰμεπίοηδίριις ἀἰφεορίατοπέ, Θα ἵῃ απιρίσιο 
Ρογη]ᾶΠΘΠΙ6, Ρ6Υ Ἱεραίο» Π]ίγο εἴίνοφπο Πι]ςδο5 ΠΑ{ΕΠΠΟΓ ΠΊΘΗ 

ΒΙΠΠ ΙπάοἷαΒ Ἱηίου 56 Ρορίσεια. 

ΗΧΧΧΙ. ΕΠΩΠΟ 140} ΠΠΟ, ΙΠΥΗΗΠΗ ΑἰΠοηίς πιαρίς(γα{ατη 

6ετεραί Μπερίίλ]άας, οἱ Βοιπα οοηςμ]αίπίη αἀμηηἰςταβαπί 

Γεν μποτεβς οί Τ. Ὑειητίας Οἰουνίπης, Ώυπα ΜΙ τοραβ[ίσα, 

συβοεγηασι]α {οπασταπί, Τμοῦαπί , οϱ φοοἰδίαίσιη Χογχὶ ΡΙζθ- 

δΗίαπα ΠΟΠ ΡάΓΙΠΙ ἀε]οο, ραί(πῖ (απάθπη ἱπιροηί γίτος οἱ 

6) 
Οἱ ηαμο Ῥωοίί εχίτοπιο Ἠ]ος οοη(οπη(α1 Ιαῦογοηί πΠῖ- 

ρ]ογίαπα (ποπποάο τεοροταγεη{, 5οΗἱοἷ(ο ἀἰκαατοβαπΕ. 

νετςί, π6ς πα Ἁπηρίίας ααοἰογ]ίαίο ἀἰσπανοιίτ, α Ταζσβα- 

πιοπῖς 1ρ5ῖ οοπίοπάυπ{, αίΙ Βα.οίία. [οίας ΙΠΡοΙΙΠΙ υγ] 

ΤΜεῦαΠα ΟΠΠΗ 1ροῖς γ]ηάἰσεηί: Ρτο Ἠος Βοποβείο ριἱνα(ἶς 5ο 

ορίρα5 Ῥομίαπι οοπίτα Α{Πλοηίεηςος 5ιδίοηίαἴαγο», πο 8ραΓ- 

{αΠ05 οχίτα ΡΕΙΟΡΟΠΠΕΣΗΠΙ οορία5 οἀσσσγο ἰοτγοβίτος ἀρίη- 

66ρ8 αἷί ποοεδδαγίπῃ. (9) Παεράσπποή, Ρο Πίοπεπι Τμ6- 

ΡαΠΟΓΙΠΑ οχ 6ΟΠΠΙΟΔΟ 8ἱΡί {οτ8, εί Τπεμας ορίρης Ιέσγαπι 

οοπβγπιαίας αγ Ώόπα ΑΠποπαΓΕΠῃ ατβί αἀνογδαγίαιη οἱ λ]απι 

ῥτορυίίατας ατα, 4ά0Πη Ίοπς ΑΠΗΡΙΗΠΙ οἱ οχροΚΠέμπη οἴτοα 

Ταμαρταπι εχεο σπα Ἰαβεγεηί, απο ΙΙ υγωῖ Τμοβαπα» 

Ιοηρία5 ρτούάοιη{, εἳ ορρίάα Βαοίία ΤΙαβαποτη ἀῑίοπί 

βΏθ55α οοριηί. (4) Αἰποπίοηςος Ιρίίμτ, οομαία5 Ταουάς- 

πιοηίογΙΠη οχομίσγο Ργορογαπίο5, οκεΓΟΙ(υΠα ΠΟΠ α8ΡοΓΠΚΙΙ- 

4 μη. οοφυπέ, οαί Μγτοπίάθ:, Οαία ΕΠαπι, ρτα βαμηί. 

15, πιαρπο οἰνίαπι ἀείοσία Μαρίο, ρε οὐ [οσα πας 

οργίαπῃ ἀθίοτηππανἰί ἀῑοπι, απο οορίαςδ οκ το οὐ ΠΗΓΗΣ 

οσο. (9) Όρι (επιρις Ιπάἰσίαπι αἀγεπίέ, οἱ ρατς υἨΠίαπι, 
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40 

/ κ. / ολ ο ό .. ο. 

ὅ χηΏς ταύτης ἐπιφανοὺς γεγενηµέενης, ουθεὶς ουτε τον 

405 

καὶ τῶν στρατιωτῶν τινες οὗ κατήντησαν πρὸς τὴν 

ὡρισμένην ἡμέραν, ἀναλαθὼν τοὺς προςεληλυθότας 

προῄγεν εἷς τὴν Εοιωτίαν. 

χαὶ τῶν φίλων ἔφασαν δεῖν ἀναμένειν τοὺς χαθυστε- 
Τῶν δὲ ἡγεμόνων τινὲς 

ροῦντας; ὁ δὲ Μυρωνίδης, συγετὸς ὢν ἅμα κφὶ δρα” 

στιχὸς στρατηγός, οὐχ ἔφησεν ἀναμένειν ἀπεφαίνετο 

γὰρ τοὺς μὲν ἐκουδίως καθυστεροῦντας τῆς ἐξόδου καὶ 

χατὰ τὴν µάχην ἀγεννῶς χαὶ δειλῶς ἔξειν, καὶ διὰ 

τοῦτο τοὺς ὑπὲρ τῆς πατρίδος χινδύνους, ὑποστήσεσθαι, 

τοὺς δ) ἑτοίμους κατὰ τὴν συντεταγμένην ἡμέραν πα- 
/ Δ 5 / λ Δ 3 ο” / 

ραγενηθέντας φανεροὺς εἶναι διότι καὶ τὴν ἐν τῷ πό-- 

έµῳ τάξιν οὐ καταλείψουσιν: ὅπερ καὶ συνέθη γενέ- 

αθαι. (6) Ολίγους γὰρ προάγων στρατιώτας χαὶ τού- 

τους ἀρίστους ταῖς ἀνδραγαθίαις » παρετάξατο χατὰ 

τὴν Βοιωτίαν πρὸς πολλαπλασίους, καὶ κατὰ κράτος 

περιεγένετο τῶν ἀντιταχθέντων. 

ΤΧΧΧΠ. Δοχεῖ δ) ἡ πρᾶξις αὕτη μηδεμιᾶς ἄπο- 

λείπεσθαι τῶν ἐν τοις ἔμπροσθεν χβόνοις γεγενημένων 

παρατάξεων τοῖς Ἀθηναίοις: ἤ τε γὰρ ἐν Μαραθῶνι 

γενοµένη νίκη καὶ τὸ περὶ Πλαταιὰς κατὰ Περσῶν 

τέρ] καὶ τἆλλα τὰ περιθόητα τῶν Αθηναίων προτέρηµα καὶ τὰ ριθόητα τῶν 

ἔφγα δοχεῖ μ.ηδὲν προέχειν τῆς μάχης Ἶς ἐνίκησε Μυ- 

ρωνίδης τοὺς Βοιωτούς. (5) ̓ Εκείνων γὰρ αἳ μὲν ἐγέ- 

νοντο πρὸς βαρθάρους, αἱ δὲ συνετελέσθησαν μετ᾽ ἆλ- 

λων συμμάχων, ταύτην δὲ τὴν παράταξιν Ἀθηναῖοι 

μόναι διακινδυνεύσαντες ἐνίκησαν' καὶ πρὸς Ἑλλήνων 

τοὺς ἀρίστους διηγωνίσαντο. (8) Δοχοῦσι γὰρ οἱ Ῥοιω- 

τοὶ κατὰ τὰς τῶν δεινῶν ὑπομονὰς καὶ τοὺς πολεµι- 

χοὺς ἀγῶνας μηδενὸς λείπεαθαι τῶν ἄλλων ' ὕστερον 

οὖν αὐτοὶ Θηθαῖοι περὶ Λεῦκτρα καὶ Μαντίνειαν μόνοι 

πρὸς Λακχεδαιμονίους ἅπαντας καὶ τοὺς συμμάχους - 

ραταξάµενοι µεγίστην μὲν δόξαν ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ κατεκτή- 

σαντο» τῆς δὲ Ἑλλάδος ἁπάσης Ἰγεμόνες ἀνελπίστως 

ἐγενήθησαν. (4) Τῶν δὲ συγγραφέων, καίπερ τῆς µά- 

τρόπον αὐτῆς οὔτε τὴν διάταξιν ἀνέ (ραφε. Μυρωνί- 

δης μὲν οὖν ἐπιφανεῖ μάχη νικήσας τοὺς Ώοιωτοὺς 

ἐνάμιλλος ἐγενήθη τοῖς πρὸ αὐτοῦ γενοµένοις ἠγεμόσιν 

ἐπιφανεστάτοις, Θεμιστοχλεῖ καὶ Μιλτιάδη καὶ Κίμωνι. 

{) Ὁ δὲ Μυρωνίδης μετὰ τὴν γενοιένην νίκην Τάνα - 

γραν μὲν ἐκπολιορχήσας, περιεῖλεν αὐτῆς τὰ τείχη, τὴν 

δὲ Ῥοιωτίαν ἅπασαν ἐπιὼν ἔτεμνε καὶ κατέφθειρε, 
οἱ ; κ ς : . 

τοῖς στρατιώταις δὲ Σιελὼν τὰ λάφυρα» πάντας ὠφε- 

διαφθορᾶ τῆς χώρας, συνεστράφησαν πανδηµεί, καὶ 

στρατεύσαντες ἤθροισαν μεγάλην δύναμιν. ΓΓενομένης 

δὲ μάχης ἐν Οἰνοφύτοις τῆς Βοιωτίας. καὶ τὸ δεινὸν 

ἀμφοτέρων ταῖς Ψυγαἷς ἐῤῥωμένως ὑπομενόντων, διη-- 

µέρευσαν ἐν τῇ μάχη" µόγις δὲ τῶν Αθηναίων τρεψα- 

µένων τοὺς Βοιωτούς. ὁ Μυρωνίδης πασῶν τῶν χατὰ 

τὴν Βοιωτίαν πόλεων ἐγκρατὴς ἐγένετο πλὴν Θγέῶν. 

(5) Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκ τῆς Ῥοιωτίας ἀναζεύξας ἐστρά-- 

τευσεν ἐπὶ Λοκροὺς τοὺς ὀνομαζομένους ᾿Οπουντίους. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΛ. 466, 4ς7). 

αἱ Ἱπιροταίαπα ογαί, Ποη οοπηραγηῖΐ, αδθιπης, αι {ατα 

«οπνοεποταπ{, πΙΗΗρα5, 1π ΒΦοίαπῃ Ροιγαχί{. Ἐκ θπίς 

πα Ηίαπα ποππ 1 οἱ απι]θ15 καπ4οραπί, Ῥγαβίο]απάος 6556: 

αυῖ Μασίεηας ομποίατεηία”. Αί ΜητοπΙάς., ἆάκ Ῥγμάσδας 

ἱη]Η] δἱ 5ίΓοΠΙ15, ΠΙΙΠΙΠηΕ {ατάαπάπΙη 556 ἀῑκίί. ἨῬαίῖο 

πως ογαί : απϊ ππογας ὀἶγοα εχροΙ]ομῖς (επιρς πεχυ]βδοηί, 

οµίαΠα ἵῃ ῥγαΗογα ἀἰδογιππίηθ αΠΙΠΙΟ ἀοσοποτὶ οἱ (πιο 

[α{πΓο5, Ἰά6οσαιε ροπίοσ]α Ῥτο σ]οτία ραϊτία» Ίιοπι φα ἀσζαί, 

ΟΠΕ { μια δι ΏΙίατος : απὶ νοτο αἆ οοπςί πίαπα αἰασγος 

ἀἰοιῃ οοπγαηϊδδεπ{, Ἠου 1ρ5ο ηιαπἰ{ερίαπα οἀσγα υ]τ{15 αἲ- 

σπιοηίπα ἀῑχίέ, ααοά 5αάπη ἴη αοῖο οπάἴποπι ποια (ααπα 

ἀθβεγοτο νοπί. Τὰ αποά εγοπίς 5ἰαίϊπα ἀεο]αταν{ό, (6) Νοπ 

ΠΠΊΘΓΟΡΑΤΗ 1ο ααἰάεπα πϊΠίαπα εορίαπι, [ου Η{πάἴηθ {8π1ΘΠ 

Ίοησο ργῶςίαβρι]ίογεπα, αἀγνειδις ΤΠΕΡάΠΟΣ ΠΙΠΙετΟ π]{ο 

5αροτίογ6ς ἵπ αοἶοπι οἀαχίέ, αἱ εοπιηἰ5ο Ρτα"]ο ΘΙΠΙΠΙΑΠΙ 

ἀἀθοαιαθ οαρίίαἰεπι ἀᾳ μοδᾶρας γιοιοτίαπι παροτίανΙ{. 

ΤΣΧΧΗΠ. Ῥν]απι Ἠου. πι εαρειίογπα {επιρογαπῃ αὖ 

Αὐποπ]οηδίρας σο5ίο 5οοΙπάΠη 6.5ο γΙάείατ. Ἀαπι νίοίονῖα 

1η Ματαίμοποθ ρατία οἱ γε αἆ Ῥ]αίαας οοηίγα Ῥεγεας [ε]οῖίας 

σεδίῶ οί οαοίοτα ΑἰΙιοπίθηδΙΙΠῃ {αοίποτα, 6ΗΠα Ἱηδίσηϊ Α{{ΙΟΙ 

ποπη]π]ς οἱορία ρετασία, πεαἹαααπα Νγτοηίάα ράσης) αἀγοτ- 

5η5 ΤΗΘΡΑΠΟΣ, Ιπάςίτῖθ ας {εοιίθς ἐοη/εεία,, απίεροπεπᾶα 

οθηδοπίαΓ. (9) Ἠ]α οπίπι 4ᾳ Ρατρανί τε]αία Γηἱέ, ἰδία 5ο616- 

ΤΗΠΙ ργῶδ]άἶο αἲἲ οχἰίαπα ἁθάποία : Ἰου ΓΙΟ 5ο ΑΠαπίεη- 

505, 5µα Ῥοτίοιηής οαρίία οβ]ερίαπίεςδ, ο βίγεπι]ρβ]πηῖς 

οπιηΙΗ Πα Γ6ΡΕΟΓΗΤΗ ἆς 5ΙΠΩΠΊᾶ ΤΕΓΗΠΙ ἀῑδεερίαηίθς οτί 

(9) Βαοίἱ οπίηι φαΏαιηά!ς Ῥο[ογπα Ρεπόπ5 αήραιο ἀΠ[ῆ- 

ομαδας πα] ἀτῶεογαπι ΡοριΠ5 Ιη[ογίοτοδ γἰάεηίγ. 

Ῥοςέ αῖαια αά Ιμοιοίτα αἱ Μαπίποαπι ΤμεβραΙ, οπῦ1 Ταςθ- 

ἀσπιοιἰἷς ππῖ γογςῖς 6ογΠΠι(16 5οοῖῖς δοἱἱ ἴπ αθἰοπι ἀθδερπάργς 

αιιδί, ππασησπα [ογΗἑαάηῖς ρ]οτίαπι αἀαρίϊ δυη{, εί ναοί 

(οΐᾳ5. Ρτίπαῖρες πεοορίπαίο οναβορμηί, (4) Ῥαρπα Ιδία 

απαπηγίς Ίοηρο οἰαγὶςδίπια οχδΗ(εή, πιούυπα {απιεη εἶας 

αίᾳαο ουάἴπεπα ΠΘΠΊΟ 5οηρίογιπη Μ{επῖς οοπημηοµάαν. ΝΥ- 

τοπίᾶος ἰδίίας, ἄθ Ῥωοίῖδ ἴαηι ἱηδίσαϊ Ργα]ο. νἱοίου, ἴμ- 

«ἰγὶςςίπιος απία 56 ἀπσος, ΤΙοπαϊςίοςΊοπα, ΜΙΜΠαάσιη εί Ο1Πιο- 

ποπα, οο]ερηαία ποπη]πῖς εχω πανί. (0) Εία ρατία ίαίλτῃ 

πἰοίορῖα Ταπαρταπη νἱ οαρΗ;, εαίησιο πιαπίρας εκ. ΕΏεπῖ- 

4υθ αΠΙΥθΓᾶΠη Ιηγαάθης Ῥαοίίαπι, οπηπία. ρορυ]αοπίθας 

ἀοναφίαί, ο ἀἰξιησυία πηΠίριας Ρνσάα, πιαρηίς 105 ορίρας 

αχογηαί. 

ΙΧΧΧΠΠ. Ῥαοίί 61ο, Ροιγαδίαίίοπο 4ΡτΟΡΙΠΙ ΥΕΠΕΠΙεΗ- 

(ας οοπιπποίῖ, οΓΊΠ65 απάίαε οοευπέ οἱ πιασηϊς Πη5ίγιασί! 60- 

Ρῇ5 οχροά(άοποπα ΓαοαπΙ. υπ] Ρτῶ]ο αἲ ἀλπορΏγία Βῶο- 

ο οοπηηιίκδο, ομβγυπα(ίς αἆ τοδὶςίεπά πω απηῖς, αίτίπασο 

Ρο ΙπίθρΕΠΙ ἀῑσπι αοιϊίοι ἀἰπηϊσαίατ, ος γὶκ (απ άεπα γ]γίαίε 

Αλιοπϊοηδίαπα ΙποΗπαία, (αραίασιε αοΐος Βαοίογπη. Μος γ- 

οἷος Μγτοπίάο5 οποίας Ῥαοί ρες, Τ]ιορίς 5οΠαπηΠιοο 

οχοσρίί5», ἵπ Ροίεδίαίεπη 5141 τολσρίί. (9) Μοίῖς Ιπᾷθ «Ἀ- 

οἰῖς, Ἰοσιο5, ααὶ ΟρυπΗΙ γοσηίαν, Ἰπ[ορίο οχοτοία ρε. 
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Τούτους δὲ ἐξ ἐφόδου γειρωσάμενος, καὶ λαθὼν ὃμή- 

ροψς ἐνέόαλεν εἰς τὴν «Φαρσαλίαγ: (3) Παραπλησίως 
δὲ τοῖς Λοκροῖς καὶ τοὺς Φωχεῖς χαταπολεμήσας» καὶ 

λαθὼν ὁμήρους, ἀνέ ζευξεν εἰς τὴν ν Θετταλίαν, ἐγκαλῶν 

ὅ μὲν περὶ τῆς Ὑενομένης προδοσίας, προστάττων δὲ κα- 

ταδέχεσθαι τοὺς οι τῶν δὲ Φαρσαλίων οὐ προς- 

δεχοµένων, ἐπολιόρκει τὴν πόλιν. (4 ) Ἐπεὶ δὲ τὴν μὲν 

πόλιν οὐκ Ἰδύνατο | βία χειρώσασθαι, τὴν δὲ πολιορχίαν 

πολὺν Ὑρόνον ὑπέμενον οἳ ὥαρ βσάλιοι, τὸ τηνικαῦτα 

10 ἀπογνοὺς τὰ κατὰ τὴν Θξτιαλίων ἐπ πανῆλθεν εἰς τὰς 

Ἀθήνας. ἨΜυρωνίδης μὲν οὖν ἐν ὀλίγῳ χρόνφ ̓μεγάλας 

πράξεις ἐπιτελεσάμενος περιθόητον ἔ ἔσχε τὴν δόξαν παρὰ 

τοῖς πολίταις.. Γαῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη χατὰ τοῦτον 

.. τὸν ἐνιαυτόν. 
1 ΤΧΧΧΙΥ. Ἐπ) ἄρχοντος δ᾽ Ἀθήνησι Καλλίου παρὰ 

μὲν ᾿Ἠλείοις Ὀλυμπιὰς ἤχθη µία πρὸς ταῖς ὀγδοήκον- 

τα, καθ) ἣν ἐνίκα στάδιον Πολύμναστος Κυρηναῖος, 
Σερούιος Σουλπίχιος 

() Ἐπὶ δὲ 
τῆς ναυτικῆς 

ἐν Ῥώμῃ δ᾽ ὑπῆρχον ὕπατοι 

καὶ Πούπλιος Οὐολούμνιος Ἀμεντῖνος. 

90 τούτων Τολμίδης ὃ τεταγµένος ἐπὶ 

δυνάµεως, ἁμιλλώμενος πρὸς τὴν Μυρωνίδου ἄρε- 

τήν τε καὶ Δόζαν, ἀξιόλογόν τι κατεργάσασθαι ' (38) 

Διὸ χαὶ χατ᾽ ἐχείνους τοὺς καιροὺς μηδενὸς πρότερον 

πεπορθηκότος τὴν Λαπωνικήν, παρεκάλεσε τὸν δημον 

ο δῃῶσαι τὴν τῶν Σπαρτιατῶν χώραν" ἐπηγγέλλετο δὲ 

᾿χιλίους ὁπλίτας παραλαδὼν εἰς τὰς τριήρεις, μετὰ τού-- 

των πορθήσειν μὲν τὴν Λακωνικήν, ταπεινώσειν δὲ τὴν 

τῶν Σπαρτιατῶν δόξαν. (4) Συγχγωρησάντων δὲ τῶν 

Ἀθηναίων, βουλόμενος λαθραίως πλείονας ὁπλίτας ἐξα- 

80 γαγεῖν, τεχνάζεταί τι τοιοῦτον. Οἱ μὲν πολῖται διελάµ- 

ϐανον αὐτὸν χαταλέζξειν εἰς τὴν στρατείαν τῶν νέων 

τοὺς ἀχμάζοντας ταῖς ἡλικίαις χαὶ τοῖς σώμασιν εὖὐ- 

βωστοτάτους" ὃ δὲ Τολμίδης σπεύδων μὴ µόνον τοὺς 

τεταγµένους γιλίους ἐξάγειν εἰς τὴν στρατείαν, προειὼν 

36 ἑκάστῳ τῶν νέων καὶ τῃ ῥόμῃ διαφερόντων ἔλεγεν ὥς 

μέλλει καταλέγειν αὐτόν ΕΝ οὖν ἔφησεν ἐθελον- 

διὰ τὸν κατάλογον ἄνηρας τὸν στρο τεύειν μᾶλλον ἢ 

σθῆναι δοχκεῖν. (6) Επεὶ κ πλείους τῶν τριαχίλίων 

τούτῳ τῷ λόγῳ συνέπεισεν ἐθελοντὶ ἄπο Ὑράφεσθαι, τοὺς 

40 δὲ λοιποὺς οὐχέτι σπεύδοντας ἑώρα, τότε τοὺς ὤμολο- 

γηµένους χιλίους κατέλεξεν (6) Ὡς δ᾽ 

αὐτῷ καὶ τἆλλα τὰ πρὸς 

πεντήχοντα μὲν τριῄρεσιν ἀνήγθη καὶ τετρακιςχιλίοις 

ὁπλίταις, λε ύσας -. τῆς Αακωνωῦ ἰς Μεθώνην, 

τ ιµονίων βοη- 

3 ω Ύ 
ἐκ τῶν ἄλλων. 

λ / τὴν πω ἠτοίμαστο, 

ἥς 
ον 

45 τοῦτο μὲν τὸ νο ώ εδα 
ια Δ 

’ 

. π/ 

θησᾶντ των ἀνέζευξε, χαὶ πα «θα κλεά εἲς τὸ Γύθειον, 
2 /” ο / κα . ’ 

ἐπίνειον τῶν Λακεδαιμονίων, γειρωσάμενος δὲ καὶ ταύ- 
την τὴν πόλιν καὶ δαιμονίων ἐμ- 

/ πρήσας, τὴν γώραν 
.- - ΄. / δι 

60 ἔπλευσε τῆς Κεφαλληνίας εἷς Ζάχκυνθον" ταύτην δὲ γει- 
«3 μηνα ην. 

ῥωσάµενος καὶ πάσας τὰς ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ πόλεις 

προαγαγόµενος, εἷς τὸ πέραν διέπλευσε καὶ κατῆρεν 
3 ’ ε / δὲ ὶ / . 2 ὁ, {ΝΔ ὰ εἷς Ναύπαχκτον. Ὁμοίως δὲ καὶ ταύτην ἐξ ἐφόδου λα-- 

/ / κ / 

ών, κατῴχκισεν εἰς ταύτην Μεσσηνίων τοὺς ἐπισήμους, 

ς , . 
ὰ νεώρια τῶν Λαχε 

3 - λ ᾿ 

9 (τ) ̓ Εκεῖθεν δε ἀναχθεὶς 

τ 

3 /{ 

ωσεν. 
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0105 Ῥιήπιο βίαἴἴπα Ἱπιρεία ἀοπιαί, οὐφίά[ρασαπο ἀθεορί18, 

ἵη Ῥμαδα]ίαηα Ιγγαρίίοπαπα βαο. (3) Νου ΠηΑΙΟΓ6. 41411 

1μ90Υ05 περοίῖο Ῥ]ουθηδος κβίρῖέ, (γα ΒΠΐδααο οὐβίάίρις ᾗ 

ἵπ Τ]ορδα]ίαπα οοπίαπά1Ε, ργοςΙΕ1οηῖς ουἵπιοῃ Π]]]ς ομ[σίεης, 

ἴπιρογαησηιο μέ, απος εχρι]ογαπέ, οχδη]ες τοοϊρογοπί. 50ᾷ 

Ῥμανςα [15 Ἱπαρογαία ἀοίτοσίαπίίρας, ΙΤ ΏεΠα ομβΙάίοῃο ποτ. 

(4) οπαπ) απαπη γἱ οχρυσηατο ποιοί, Ῥ]ανεα]ς ομβ]Ιά1ο- 

ΠΕΡΙ Ροῦ πηπ]ίπα {οπηρονῖς [ογ[{ον (οἰογαπίίβις, 4θ οσσπρᾶ- 

(ίοπο Τ]ιοβεα]ία" 4οδροίαής, Αἴ]οπας γοἰτοσσά{. Μ γτοη]ᾷθβ 

Ισίίατ, οἰανίςςηη]ς Ῥγουἳ {οπηροτο τεβιι5 ὀθη[ορίΐδ, παρ] 

Ἱπίετ οἶνες Ἰαπάῖριας γεμεβαίαν. Αίάπθ Πΐ5 σαφ!1ς ἴ]]ο {πι 
απη15 οἰαγηί. 

ΗΧΧΧΙΝΥ. Τατ] ριωίογο Αίιοπὶς ΟαΠία, αριά Ἐ]θος ασία 

οδί ΟΙγπιρίας οε{οροδίπια ρείππα, ἱῃΠ αὖα οκ ςἰαάῖο οΟΓΟΙΑΠΙ 

γουΠ{ Ρο]γπηπαφίας ΟΥΤΕΠΩΗ5. Βοπια α πίστη ἱππρογίαπῃ 60ΗΙ- 

5υ1αγ6 Φη5οθροτιΠί Βουνῖας δαΠρίοῖας οί Ρ. Ὑοιαπηπῖμς Απιίη- 

πας. (9) Τιπα οἰαφοῖς Αῑῑοσρ ρτα:[οσίτις Το]πιίάςς, γἱτί- 

{επι ας σἱογίαπα Μγτοπίδα απα]αίΗ5, πιθιποταΡ]]α ααἰἛρίαπι 

εἰ ἴρ5ο ἀεβίππατο αππιιηι ἱιάμα η. (3) Τά6ο 4πΠΙ ολο 

ἆ Π]ά απδαπο ἵθηρις Τιασοηία βπος Ιποιγδαβδοί, αἲ ἱπ[ο- 

5ίαΠά1ΠΙ βραΓίΑΠΟΓΗΠΗ αρτος ρορα] πα οχµοτία(ην, Ροµἱοίας, 

5 πη]]α αγηαίος. (πγοπήίβιις ος Ιπροποτεπί, 5ο ΠΠΑΠΗ Πία 

Παζοπίαπα ἀθρορυ]αίαταπῃ, εί Ίπσεης Βραγἱαίαγαπη ο]οῖα 

ἀείηπιοπίαπι αἰαίαγαπι, (4) Ἱπρείταίο ρορι]ῖ οοΠ5θῃςι . 

ααίη ράγες οὐθυ]ίε αγπηαίος εάπσσγο εαρεταί, Υα[γαπα Ίος 

οοηδΗΠαπα ΠηΙ{. Ἐταηί ἵπ Ἠας ορἰπίοπο οἶνας, Ίπνοπος αίπίο 

Αί Το]πιϊάςς 

Ίρηρο ρ]1165, 414Π ΠΠ], 41105 [ηςδης οταί, αχροςΙ(1οηῖ 

Πον]άος αο τομιςίο5 σοτροταο ἀθ]οσίαπα ἱπῖ. 

δις αὐ/άηβογα ΡτορθΓαΗ5, τοβιςΗἰ5δίπΙάτη 4π6Π(θ αοεσᾶ1ς, 

εί 56 Παπ πω αφοπρίαγαπη ἸπάΙσαϊ: Ργωφία βίας Υοτο 

6956 5 δΡροηίο 56 αἀ]ησαί, «παπα ϱἳ ἀοίοσίῃς ποσρςςίίαίο 

ορασ{α5 αἆ ατπια γἱάεαίαγ. (6) θσπ1 Πίαφιο ρ]αγίβ5 παπι 

{αν πι] Ἠαό τα(ίοπα, αέ ποιπίηα π]ίτο ργοβίογοηίης, ροΓςιιᾶ- 

βἰδροί, αἱ τοµαιιο Ἰαιιά Πα ]απα1 Ῥτοπηίος ε65θ 6θγηθγαί, {11 

πηΠ]α οοΠεθηδΙ Ρορι11 51ρί Ργοη]Ιβ8ο5 ες ορίοτα πα άῑπο 

ἀαιϊσιί. (6) Εί ροδίαπαπα εείεία εχρεἀΠ{οπί πεσθβκαγία ]4Πη 

ραταία οταπ{, οι (Ιπαπαρίηία {ΙΓΕΠΙΤΠΠΗ εἶαςκο οί απαίει 

Ππη]]]ο αγηια[ἰς φο]ν{ί : πιο αἆ Μεί]μοπεῃ Πιασοπίω ἀθίαίᾳς, 

Ἰοσῦπ ἴλαπα οαρῖ. βεά ααχῆς ΒρατίαπογΙπῃ αοσθ]ογαπ{]- 

Ρας, τοίτορτοά (ας, ΟΥ αΠπ(πθ ρογίαπῃ ΤοράσρηΙΟΠΙΟΓΙΙΠΙ 

ΡοαίοΠ5, εἰ 1Ώοπαι οσσαραί αἱ πανα]ία αοεθηᾶΙέ εί τορίοΏθΠα 

Ροιναδίαί. (7) Τπάε Ζαογη ναι Οορ]ιαΠοηία» ο Γ5ΙΠΙ Ἱπ[εῃ- 

ἀ6ᾳ5, επ οαρίέ, οἱ ομαπίρας ΟορμαΠοπίω ορρίάϊς ἴπ. ᾱἷ- 

ΠΟΠΕΠΙ αοοορίί5, αά Πίας ορρορίπι (τα[σίεις Νααρασίο 

ΓΡΒΡΙΟΠΘ ΡΟΠΙΗ5, ΠΟΡΙΙΕ5 εΙάξ5εΙΙ αἀγογ{ : αὖα Ρίτα ασσ 

ΜοςξρΠΙο Πα ΓαπΗα5, ας ἀαΐα Π46 Τιαεοάσπιοπῖί ἀἱπ]]ες- 
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ὑποσπόνδους ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἀφεθέντας. (8) Κατὰ 
γὰρ τὸν αὐτὸν χρόνον οἵ Λακεδαιμόνιοι πρὸς τοὺς εἵλω- 

τας καὶ Μεσσηνίους πεπολεμ.ηχότες ἐπὶ πλεῖον, τότε 

κρατήσαντες ἀμφοτέρων, τοὺς μὲν ἐξ ᾿Ἰθώμης ὕπο- 

ὃ σπόνδους ἀφῆκαν, καθότι προείρηται, τῶν δ) εἴλώτων 

τοὺς αἰτίους τῆς ἀποστάσεως χολάσαντες, τοὺς ἄλλους 

χατεδουλώσαντο. 

ΙΧΧΧΥ. Επ) ἄρχοντος δ Ἀθήνησι Σωσιστράτου 

Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Πούπλιον Οὐαλέ- 

10 ριον Ποπλικόλαν καὶ Γάϊον Κλώδιον “Ῥήγιλλον. ᾿Επὶ 

δὲ τούτων Τολμίδης μὲν περὶ τὴν Βοιωτίαν διέτριθεν, 
Αθηναῖοι δὲ Περικλέα τὸν Ἐανθίππου, τῶν ἀγαθῶν 
ἀνδρῶν, στρατηγὸν κατέστησαν, καὶ δόντες αὐτῷ τριή- 
ρεις πεντήκοντα καὶ χιλίους ὁπλίτας, ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὴν 

16 Πελοπόννησον. (5) Οὗτος δὲ τῆς Πελοποννήσου πολ- 

λὴν ἐπόρθησεν' εἰς δὲ τὴν Ἀκαρνανίαν διαθάς, πλὴν 

Οἰνιαδῶν ἁπάσας τὰς πόλεις προςηγάγετο. Οἱ μὲν 

οὖν Ἀθηναῖοι κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν πλείστων πό- 

λεων ἤρξαν, ἐπ᾽ ἀνδρείᾳα δὲ καὶ στρατηγία μεγάλην δό- 

0 ἔαν χατεχτήσαντο. 

ΙΧΧΧΥΙ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ) Ἀθήνησιν Ἀρίστωνος 

Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Ἰκόϊντον Φαδθιον 

Οὐιθουλανὸν καὶ Λεύκιον Κορνήλιον Κουριτινον. ᾿Επὶ 

δὲ τούτων Ἀθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις πενταετεὶς 

ἐγένοντο απονδαί, Κίµωνος τοῦ Αθηναίου συνθεµένου 

ταύτας. (5) ἹΚατὰ δὲ τὴν Σικελίαν ᾿Εγεσταίοις καὶ 

Λιλυθαίοις ἐνέστη πόλεμος περὶ χώρας τῆς πρὸς τῷ 

Μαζάρῳ ποταμῷ: γενομένης δὲ μ.άγης ἰσγυρᾶς, συνέθη 

πολλοὺς παρ᾽ ἀμφοτέροις ἀναιρεθῆναι καὶ τῆς Φιλοτι-- 

(5) Μετὰ δὲ τὴν πολιτο- 

Ε9 ᾧτ 

ν ῶζ Ν / δ0 µίας μὴ λῆξαι τὰς πόλεις. 
ον / Δ Δ 5 

γραφίαν τὴν ἐν ταῖς πόλεαι γενομένην καὶ τὸν ἄναδα- 
ον ".ω το ν γ 

σμὸν τῆς χώρας, πολλῶν εἰχῃ καὶ ὡς ἔτυχε πεπολιτο- 
Ξ : ἳ / 5 Ν 

γραφημένων, ἐνόσουν αἱ πόλεις καὶ πᾶλιν εἰς πολιτικὰς 
/ ΑΙ λ Δ 

στάσεις καὶ ταραχὰς ἐνέπιπτον" μάλιστα δὲ τὸ χαχὸν 
ο ρή / σι. αν ον / 
36 ἐπεπόλασεν ἐν ταῖς Ἓνρακουσαις, (8) Γυνδαρίδης γάρ τις 

ο / Ν /3 / 3! Δ 4 
τοὔνομα, θράσους χαι τὀλμης γέμων ἄνθρωπος, τὸ μὲν 

κω ο. / 3 / ο λ 

πρῶτον πολλοὺς τῶν πενήτων ἀγελάμέανε, καὶ σωµα- 
μα ζ οο Ν Γ / / 

τοποιῶν τούτους ἑαυτῷ πρὸς τυραννίδα ἑτοίμους ἐποίει 
ο. ή λ Ἀλ / 

δορυφόρους" μετὰ δὲ ταῦτα ἤδη φανερὸς ὢν ὅτι δυναστείας 
5 / / « ο άΑ μα τν 

40 ὀρέγεται, θανάτου Χρίσιν ὑποσγὼν κατεδικάσθη. (5) 
ς { / ; 

Ἀπαγομένου δὲ εἰς τὸ δεσµ.ωτήριον, οἱ πολυωρηθέντες ὑπ 
ος . Ὃ ρώσος ος 

αὐτοῦ συνεστράφησαν, καὶ τοῖς ἀπάγουσι τὰς γεῖρας 
οω ον κ 4. λ λ 

ἐπέφερον: Ταραχῆς δὲ γενομένης κατὰ τὴν πόλιν, συνε- 
ο. ο. Ν Ν 

στράφησαν οἳ χαριέστατοι τῶν πολιτῶν, καὶ τοὺς νεω- 
υ υ 

/ ο Ἡ) δν / ο 

48 τερίσαντας συναρπᾶσαντες ἅμα τῷ ᾿Γυνδαρίωνι ἀνεῖλον. 
Δ ο» ο 

Π]λεονάχις δὲ τούτου γενοµένου, καὶ τῶν ἀνδρῶν τυραν- 
ή 2 / [α ο» τ) / / 

νίδος ἐπιθυμούντων, ὃ ὃδῆμος ἐπηνεχθη μιµ.ήσασθαι 
Ν ο» / ου 

τοὺς Αθηναίους, καὶ νόιμον θεῖναι παραπλήσιον τῷ 
 . / π, νο ο] ος ας ρα 

παρ᾽ ἐχείνοις γεγραμμένῳ περὶ ὀστραχισμοῦ. 
ξ ΓΝ) - λ » / δ. ο 

ϱο ΙΤ ΧΧΧΥΙΠ. Παρὰ γὰρ Ἀθηναίοις ἕκαστον τῶν πο- 
ο» / 3 3 ων .- 

λιτῶν ἔδει γράφειν εἰς ὀστραχον τοὔνομα τοῦ δοκοῦντος 
υ..-. ρ. Ἀ. αερα, μάλιστα δύνασθαι τυραννεῖν τῶν πολιτῶν, παρὰ δὲ τοῖς 

νο / 3 / ἑλ / / κ ο 

Συρακοσίοις εἷς πέταλον ἐλαίας γράφεσθαι τὸν δυνα- 
ο ρα / ι ο» ; 

τώτατον τῶν πολιτῶν’ διαριθµ.ηθέντων δὲ τῶν πετά- 
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τδηί, η 6απι οο]οσαγΙί. (8) Πα εηίπῃ {οπηροδίαίο Τιασεύα»- 

ποπ! 6ΗΠ1 Ηε]οίίρις εί Μεςδεπίϊς αΠαπαπιάία. Ὀο]ίσοταί, 

Ίαπα αίγοδαι1ε ἵπ ἀἱΠοπεια ργϊδῖπατη γούσρογαΠί, οἱ Τ]λοΠΊΩ2Ο5 

5 Πά4ο ραβ]ίοα ἀῑδοράθτα ρᾶδδί 5ιηί, αί απίοα ἀἰσίαπι, 4θ 

ΠοΙοῖβα5 απίοπα πάπα ἀε[οο(ἰοηῖς αιιοίογα5 δμβρ]]οίο α{{υ- 

αἱβδεηί, 5ου γΠαίο ορίοτος πππ]ίαγαη{. 

ΕΧΧΧΥ. ΘΙΠΙΠΙΟ ΑίΠοηῖς ργῶίογαβοβϊδίταίο, Ποππαπ] 60Η- 

6υ]ς5 Πηδ(πογπί Ῥ. Υαἰετίαπα Ριρ]σο]απι οἱ Ο. Οοάἵαπι 

Πορί απ) (9). Ἠογαπι {6πΊροτθ Το]ηηίᾶθς ἵπ Βαοίία γογραβᾶ- 

αμ, ῬονΙθΙεΙΏ νουο, ΧαπβΙρρί βΠατη, οκ ορ πιῖς γ]γῖς, Ιηρο- 

ταίΟΓΘΠΗ Αίμεπίθηδος ογθαπί, αἱ οοπηπηϊςείς ααἰπαπασθίηία 

ἡηγορχίρας οπΠ ΠΙ]]ο αγπηα(ἶς, Ῥε]οροππθδαπα Ἰηγαάετθ ]π- 

Ροηί. (2) Τ5 ππασπαπα οἶας ρατίοπα ρορυ]αίας, ἵῃ Ασαγπαπίαϊη 

μαηβπηέ, εἶ οπΏπε5 Πο ατρος Ῥνωίον λπίαάας ἵη βάοπι 

5ηαΠι ασ. Αἰποπί6ηςος Ιίαααα Π]ο αππο οί Ρ]ανπιας 518 

Ἡπρενίο αγβθς Παρεραπέ, αἱ εχἰηιία Γογαάἰπίς ρε ίαᾳια 

πηϊΠίατίς σ]ογῖα ἰαδίτος ογαηΏ/{. 

ΙΧΧΧΥΙ. Μασίὶςταίαπι ΑίΠοπῖς Ριποῖρεηι σογοµ{αο Αγι- 

βίοπε6, Ποιηαηϊ οοηςι]ας. ἑυί ἀαισαπί ϱ. Εαθίαπι Ἠρα]α- 

ΏΙΠΗ 6{ ,. ΟογπεΠα ία Οτο ΠΠ, ΗΙ5 τοπυραβ]Ισαπῃ σβ6ι- 

Πα ΗΡας, πἱπσαεηηος Ππίεν Αἰλοβίθηςες αἱ ῥραγίαπος ἱπάιι- 

(2) Ἡι 

Φἰο]]α Υοτο Ιηίοι Εσοδίαπος εἰ 1μ]γῆαρος Ώδ[άπι αχαςῖί 46 

απτο αἆ Μαζατυπα ΠΙΠΙΘΗ βίο.  Αά ἃγο ἰσία ΡΓΦΗΗΠΙ το 

ἀεδποία, απ. ΠΩ] αίησαα ορρθίετθη{, ἀδοθρία πιά! Γ6Γγος 

τοςύποία5 ποῦ [μΐ. (3) Ροςδί πογαπα οηἵπῃ οἰστσίη ἵπ αγρῖ- 

Ρα5 γεθρηδίοησιη οἱ ασιῖ ἀἱ5[γραΠΠοπδία απάτη Πα 1{08 {θππογθ 

οἵο [αοία. διπέ, ΟΙΠ1οΠ6. Αίοπίοηςί οοποΠαίοτθ. 

εἵ ιοαπααθ 5οἱ5 (]ειαί, δδοραίδδεηί, Ἱπίβδίίπο Π{ογη 

ΠΙΟΙΡΟ Ιαµογαραπί ο γΙίαίος οἱ ἀἱδδίά]ῑς ἱπίετ 5ο ας {αομοπίθας 

ιαρα]οπί15 νοχαβαπίατ : ααοά πια]απα Αγτασιδίς Πιαχίηις 

οχςΗ. (4) Οοιἱάαι οηίπι Τγπάανίάθς ποπηίπα, ἨΟΠΙΟ {6- 

πιογ]{αίο ασ εοπβἀαπ/{ῖα ἑατρίά 5, πηπ]ίος ραπρθγαΠῃ Ἱη οἸίθῃ- 

ἰθ]απ1 αδοἰδεθηἆο οἱ Υῖγος ΘΟΓΙΠΙ ΥΠΠΟ, Ῥαναἰᾶπι 5α{6Π]- 

{απ ΠΙΑΠΙΠΙ αἆ ἀοπηπαίας ργςἰἀίαπα δἱΡῖ 6ΟΠΊΡΑΓάΓ6Θ ἱηςί]- 

π]{. 56ἆ Ρορί α[Πεσίαίί τοσηῖ ππαπ]{οδία Ιπάϊοῖα ἑαρίία[! ]αάϊοῖο 

αιή. φἰδίδγοίατ, 165 Ρρεταρία”. (0) πα Πίασιαθ {η 6ἈΓ6θ- 

τοηια θά αοἰέατ, 1, ααος πιαρηῖς ἱπωροπάίογαπα ους {ογογαί, 

Ιπίςγ 56 οοηΡΙοΡα[! Υἱο]οηίας Πείονίραςξ πιαπα5 Πη[]οιαηί, Πίης 

μαπι]έα ρου οἱ γἰίαίθηα οχζ(αἴο, Ιοποςἱβείπηί απἴαπε οἰγίαπη, 

ασηι]ηο 5ΠΟΡΙΙΗ [ασίο, 165 πογας {οηίαγο 41808 6οπηρΓΕΙΘΗ- 

ἀσπί, σπασυο οσπα Τγαατ]άα δαρρΗοίο αΠοαηί. Ηος δαµρίας 

ἱίοταίο, απ πι (γταηη]άδη οο6αραγε Ρ]άΤε5 οοπόιρἰδοθγδηί, 

Ρορι]ής ΒΥγασαδαποτΗΗ ης {απύσεηι αἀαοίας εδί, αἱ ΔίΙ6- 

ΠΙΘΗΦΙΗΠΗ οχοιηρΙο Ίοσεπι Ο5ίΓασίδαιο ΙΙογΙὰ ηοῦ. ἀἰδθμπη]- 

Ίοπι, θοἱδοσγο!ί αίαιιο εοπβπιανθη{. 

ΙΧΧΧΥΙ. Και αρυά Αἰλοπίθης6ς {η (οδίαπῃ απΙπΠ(Ιθηι- 

απθ οἰνίανα Ππδοήίρογο ορογ{εραί 645 ποπ]δῦ, απἰ αά ἴγΓαΗ- 

μίάσπι οοοπραπάσΙὴ. παλίπι ροίΐοης γἱάστείαν. δίο αραά 

ογγαςιδαµος ἵπ ο ἵνα [ο σπα, ααὶ Ἰηίου εἶνες ορίθια5 ππαχῖπιθ 

να]οιοί, ἱηδοίθεηάα5 οαί. Πεσθιιδί]ς 61ϱο {οἨἱ5, απ πα- 
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λων, τὸν πλεῖστα πέτχλα λαθόντα φεύγειν πενταετῆ 
Ὑβρόνον. (5) Τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ διελάµθανον ταπει- 
νώσειν τὰ φρονήματα τῶν πλεῖστον ἰσχυόντων ἐν ταῖς 

πατρίσι. ἸΚαθόλου γὰρ οὐ πονηρίας χόλασιν ἐλάμέα- 

ὅ νον παρὰ τῶν παρανοµούντων, ἀλλὰ δυνάµεως χαὶ αὖ- 
ξήσεως τῶν αἀνδρῶν ἐποίουν ταπείνωσιν. Οἱ μὲν οὖν 
Ἄθηναῖϊοι τοῦτο τὸ γένος τῆς νομοθεσίας ὠνόμασαν ἀπὺ 
τοῦ συμθεθηχότος ὀστρακισμόν, οἱ δὲ Συρακόσιοι πε- 
ταλισμόν. (9) Οὗτος δὲ ὅ νόµος διέμεινε παρὰ μὲν τοῖς 

10 Ἀθηναίοις ἐπὶ πολὺν χρόνον, παρὰ δὲ τοῖς Συρακοσίοις 

χατελύθη ταχὺ διὰ τοιαύτας τινὰς αἰτίας. (4) Τῶν 

µεγίστων ἀνδρῶν φυγαλενοµένων, οἳ χαριέστατοι τῶν 
πολιτῶν καὶ δυνάµενοι διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς πολλὰ τῶν 
κοινῶν ἐπανορθοῦν ἀφίσταντο τῶν δημοσίων πράξεων, 

ιο καὶ διὰ τὸν απὸ τοῦ νόµου φόβον ἰδιωτεύοντες διςτέ-- 
λουν, ἐπιμελούμενοι δὲ τῆς ἰδίας οὐσίας εἰς τρυφὴν ᾱ- 

πέχλινον, οἳ δὲ πονηρότατοι τῶν πολιτῶν καὶ τόλμη δια- 
φέροντες ἐφρόντιζον τῶν δημοσίων χαὶ τὰ πλήθη πρὸς 
ταραχὴν χαὶ νεωτερισμὸν προετρέποντο. (6) Διόπερ 

30 στάσεων γινοµένων πάλιν, καὶ τῶν πολλῶν εἰς διαφο- 
βὰς ἐχτρεπομένων, πάλιν ἡ πόλις εἲς συνεχεῖς καὶ µε- 

γάλας ἐνέπιπτε ταραχάς. ᾿Επεπόλαζε γὰρ δημαγωγῶν 

πλῆθος χαὶ συχοφαντῶν, καὶ λόγου δεινότης ὑπὸ τῶν 

νεωτέρων ἠσχεῖτο, χαὶ καθόλου πολλοὶ τὰ φαῦλα τῶν 
36 ἐπιτηδευμάτων ἀντὶ τῆς παλαιᾶς καὶ σπουδαίας ἀγω- 

γῆς Ἰλλάττοντο, χαὶ ταῖς μὲν οὐσίαις διὰ τὴν εἰρήνην 
προέχοπτον, τῆς δ’ ὁμονοίας καὶ τοῦ δικαιοπραγεῖν ὀλίγη 
τις ἐγίνετο φροντίς. (6) Διόπερ οἱ Συρακόσιοι µετα- 

γνόντες τὸν περὶ τοῦ πεταλισμοῦ νόµον κατέλυσαν, ὁλί- 

30 γον γρόνον αὐτῷ χρησάµενοι. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν 

Σικελίαν ἐν τούτοις ἦν. 

ΙΧΧΧΥΠΙ. π᾽ ἄργοντος δ) Ἀθήνησι Λυσικράτους 

ἐν Ῥώμῃ κατεστάθησαν ὕπατοι }άῑος Ναύτιος Ῥούτιλος 

χαὶ Λεύχιος Μινούχιος ἰΚαρουτιανός. Επὶ δὲ τούτων Πε- 

36 ρικλῆς ὅ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς ἀποόᾶς εἰς Πελοπόν- 

νησον, ἐδήωσε τὴν τῶν Σικυωνίων χώραν. (5) Ἐπεξ- 

ελθόντων δ) ἐπ᾽ αὐτὸν τῶν Σικυωνίων πανδηωεί, καὶ 

µάγης γενομένης, ὃ Περικλῆς νικήσας χαὶ πολλοὺς 

κατὰ τὴν φυγὴν ἀνελών; κατέχλεισεν αὐτοὺς εἰς πολιορ- 

40 Χίαν. Προςβολὰς δὲ ποιούµενος τοῖς τείχεσι, καὶ μὴ 

δυνάµενος ἑλεῖν τὴν πόλιν, ἔτι δὲ τῶν Λακεδαιμονίων 

ἀποστειλάντων βοήθειαν τοῖς πολιορχουµένοις, ἀνέζευ- 

ξεν ἐκ τῆς Σικυῶνος' εἰς δὲ τὴν Ἀκαρνανίαν πλεύσας 

καὶ τὴν τῶν Οἰνιαδῶν χώραν καταδραμών, καὶ λαφύ-- 

46 ρων πλΏθος ἀθροίσας, ἀπέπλευσεν ἐκ τῆς Ἀχαρνανίας. 

(5) Μετὰ δὲ ταῦτα ἐλθὼν εἰς Χεῤῥόνησον, χιλίοις τῶν 

πολιτῶν κατεχληρούχησε τὴν χώραν. "Άμα δὲ τούτοις 

πραττοµένοις Τολμίδης ὁ ἕτερος στρατηγὸς εἰς τὴν Πῦ- 

βοιαν παρελθὼν " ἄλλοις χιλίοις πολίταις τὴν τῶν ἴνα- 

60 ξίων γην διένειµε. (4) Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν Τυῤῥη- 
νῶν ληιζομένων τὴν θάλατταν, οἵ Σωραχόσιοι ναύαργον 

ἑλόμενοι Φάῦλλον ἔπεμψαν εἰς τὴν Τυῤῥηνίαν. Οὕτος 

δ ἐκπλεύσας τὸ μὲν πρῶτον νῆσον τὴν ὀνομαζομένην 

Αἰθαλίαν ἐπόρθησε, παρὰ δὲ τῶν υῤῥηνῶν λάθρα χρή- 

- 
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ΏηςγΟ ΠΠοτΠ δροταβαί, οἱ απἰπαπσηπο οχοἵ Παπ ΙγγοραΡᾶ- 
ἴππ, () Ἠου ἔαπι ᾳπἱάεπῃ Ρασίο απίπιο5 Ροίοηίἴογπῃ οἱα- 
Πογθς αἆ πποάεΓα[Ιοπεπα 56 τογοσαίηγος οχἰς [πια μαη{, ΊΝο- 
(44 14Π1 θΗἵΠα Ρ0Πᾶς 806Ι6ΓΙΠΙ οχίροηᾶας, 5ο Ππἰπιία ορπα 
39. Ροίοπ{Ιῶ Ππογεπχεηία ἀθηίππεπάα Ίχου τίρογο οδµςομαΠί. 
ΑΙλεπίεηςος. ἰπίίαν ᾳποά. Ἱορῖς σοηι5 αἲ ἱρδῖας το επηδα 
ΟΣίγαοϊκπατη ἀἴκονα, 4 Αγτασμδαπϊ Ῥοία]ίδηχαη παποι- 
ραυηί. (ϐ) Πωο Ἰεχ Αοπίοηκίοις κα Ἱοηραπι 84Π6 
{επαρας ἀπναγ]έ, 5οᾷ αριιά ΘΥΓάΕΙΡΔΠΟΦ ΠΟΠ. ία ΠΗΠΙ{Ο Ρο5έ 
αΡολίία ΡΜ, Ίας οὗ οπ.1φας. (4) δαπηηιῖς οχΙ]ἵπηα γ]γῖς σα απι 
Ιγιοραγδίυη, τοἰφα ἰπίοι οἶνος εἰ σναϊῖα οἱ αποιογίίαία Ρο]- 
Ἱεηίες, απ γἱγίπία ας ργαάρηίία γοῖρι Ῥ[ῖσα» ΠΟΠ Ρα 60ΠΙ- 
πηράατο ροίεταμί, ἃ- ποροιῖς ρα ὐ]ἱοίς αὐφποβαηΕ, οἱ πιοία 
Ιεῖς ἵη ρηϊναία 5ο γἱία εοπ(ποβαπ{, 56ᾷ τοὶ απηϊανῖς ἵαη- 
{πα δίπά1ο αθ ἰσ({ φπαπη οὔφοηἱ, ἵῃ Πακ υη {οἱἳ ρτοἱαβο μας. 
1ηἱευθᾶ ροδβίμηης οἰνίπηι φπήδᾳπο αἱ αἀαοἰδείηχιις τορι ]ί- 
05 ΟΠΤΑΠΗ 5ηεἱροτθ, αἆ τοδήπο ρογ{ατραηάας ας ἱππονγαπάα5 
Υα]σας οοποιίατο. (6) ᾱΠεσπίίρις ογσο ἀθπιιο οὐ ομίβιις 
οἳ νυ]βο ονίαπη ἵπ ποίῖοηος ἀῑδίτασίος ἱηροπίί ἱέσγαπα αφοὶ- 
ἀπαφας (πγαΡάΠα ῥτουθ]]α. οἴγίίας ασίίαία οί. Οµοραπί 
οηίπ πηυΗ{ ροριί ἀπσίογος οἱ οπαπημἰαίογος, αίφιο ἀῑκςο- 
γουάΙ. Γαου]ίαίοπι άγοπος ργαριο οχοσ]εβανί, οἱ, απ 
5ΗΠΊΤΣ γοί οί, Ρ]ογίσπα Ῥτο δίτοηυα γοιηδία. µοπορία(ἷς οἷ- 
δοἱρΙίηα ἵππρνοῦα ππογαΠα κπζἰογάπηα ο ης πία ΠηθγοπῦαΠ- 
{μη Οραπ. φἱάθπα ἵπ Ἰαπία ρασς Ἱπογτοπιοπία [αοϊσρααί : 
δοᾷ οοποοναἶα ΠαδΙααιιο Ἱηίου 6 οχογοση (ασ) ας εουναπάα” 

ΡαγΗΠ1 οηηίμο εαν. (6) Ιἀσῖτεο ΘγτασιαδαΠϊ, πηπίαία 5οη- 

(επίῖα, 4ᾳ ροίαἱἰηιο ἀθογεία απ πατυΏΕ, 4001 Ρος οχ]- 

βυυπη ἵθηριας 14 γαίαπα ἐραίς πιαηδίσδοί, Ε{ ἵπ Ἴου αἱ ἆσηα 

ΦΙ6υΙΟΓΟΠΙ 1ος δίαΐα (Πτα ογαΠ{. 

ΕΧΧΧΥΜΠΤ. Ου απ1 Τγδίεναίαος Αἰ]ιοπῖς γαἱριρ]]σα» ῥγ026ς- 

οἱ, Ποπλα; ογοα[ἶ 5υη{ οοηδα]ο5Ο. Ναπίας Βίας οἱ Τ,. Μπι 

Πας Οαγηίαπας (Οαγπσ/ατιι5 2). ΗΟΤΗΠΗ {6ιηροἵο αχ Αί1ο- 

ης Ροι1]ες, ἵπ Ῥο]οροπηθαδαπα Ἱγγαρίίοηο [ασία, ΡΙΟΥΟΠΙΟΓΙΙΤΑ 

ἃστος ρορυ]αία. (9) ἵπ απσπι 41Η πίγογδας ΙΙ οορίαΒ 

οἀχίδδοπ{, ΙπΙίο ρτῶ]ο νἰποῖί Ῥογίο]ος, οἱ πχ](1ς ἵπ ῄασα 

ππο]ζαἴἶδ, (οήιιος Ἱπίγα πιωπία οοΠ6]αδος ομδίάσί. Ὑδγαπι 

α0ί, (οπίαία ορραρπα[οπα, 1 Ώθπα οἈροτο ΠΟΠ Ῥοδεοί, οἱ 

Τ,αοοάαπηο! ορβοβεῖς αχ]]ία Πα]δίδδεπί, ἃ ΡΙΟΥΟΠΟ οχονς]- 

(απα αὐθ ος, οἱ ἵπ Ασοαγπαπίαπα (ταηβΠΕΗΕ, λπίαάαται 

ἃστος Ιπουγδαί οἱ πῃασπα ἀΠαίας Ργαζα οχ Αοπγηαπία ἀςςς- 

ας, (9) Ροεί Ἴνας ἵπ ΟΠ6ΓΞΟΠΕΣΙΙΗ Ρτο[εοία5, Ιπίου πι]Πο 

οἶνα ασγΙη. 11ο ἀῑδίπι ρα. Ππίογ ας Τοπιῖάςς, αἰίοτ ἆι- 

οπ1, ἵπ Επῦσαπα ρτο[εσίας5 αῖς πα[]]ο οἰγίριας ΓΓπθώαπι οί 

Ναχίοναπι (ριΓαία οο]επάαπα αδδίσηαί. (4) Πι ΒΙο]ία νοτο, 

Τγτι]ιοπῖς πιάνο Ἰαἰγοσἰπίϊς Πη[εδίαπα τοὐδσπΐρας, Ῥγτασυδη 

οαθδίς Ργ{ογοία ἀοἰίσιπί ΡΙαΥ Παπά, ού Ί( 1ο ἵπ Έγτί ἨεηίαΠα 

(ταηφίνο Ιαῦομί, Τ5 οΠα ἱηδίνισία οαθδο Ρτο[οοίΗ5, ΡΙΤΠΙΟ {η- 

οπδα ἱπδα]απι ποπιίπο μαίαπι ρορυ]ά(ή τ δεά ο σπα ο: 
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µατα λαθών, ἀπέπλευσεν εἲς τὴν Σικελίαν οὐδὲν ἄξιον 
΄ κ ς Φὶ ν / οο 

µνήµης διαπραξάµενος. (5) Οἱ ὃξ Συρακόσιοι τοῦτον 

μὲν ὣς προδότην καταδικάσαντες ἐφυγάδευσαν., ἕτερον 

δὲ στρατηγὸν καταστήσαντες Ἀπελλῆν, ἐξαπέστειλαν 

ἐπὶ Τυῤῥηνοὺς ἔχοντα τριήρεις ἓξ ςήκοντα. Οὗτος δὲ τὴν 

παραθαλάττιον Τυῤῥηνίαν καταδραµών, ἀπῆρεν εἲς 

Κύρνον κατεγομένην ὑπὸ Ἑυῤῥηνῶν, κατ ἐκείνους τοὺς 

χρόνους: πορθήσας δὲ πλεῖστα τῆς νήσου καὶ τὴν Αίθα- 

λίαν χειρωσάμενος., ἐπανΏλθεν εἰς τὰς Συραχκούσας αἱ- 
γμαλώτων τε πλῆθος κοµίζων καὶ τὴν ἄλλην ὠφέλειαν 

ἄγων οὐκ ὀλίγην. ΄ (6) Μετὰ δὲ ταῦτα Δουχέτιος ὁ τῶν 

Σιχελῶν ἀφηγούμενος τὰς πόλεις ἁπάσας τὰς ὃμοεθνεὶς 
ον ο .Υ6λ -} { λ ' 3 σπ τέλ : ς 

πλὴν τῆς “Ύλας εἲς μίαν καὶ κοινην Ίγαγε συντέλειον 

δραστυιὸς δὲ ὤν, γεωτέρων ὠρέγετο πραγμάτων, χαὶ 
παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν Σικελῶν ἀθροίσας ὃ δύναμιν ἀξιόλο- 
Ἰον, τὰς μὲν Νέας, ἥσις η ἦν αὐτοῦ πατρίς» μετῴχισεν ες 

τὸ πεδίον, καὶ πλησίον τοῦ τεμένους τῶν ὀνομαζομένων 

Παλικῶν ἔχτισε πόλιν ἀξιόλογον, ἣν ἀπὸ τῶν προειρη- 
. ο 3 / / 

µένων θεῶν ὠνόμαζε Ηαλικήν. 
7 7 3 Α οἷς λ οσο ου / 3 νι ον 

ΤΧΧΧΙΧ. Ἔπει δὲ περὶ τῶν θεῶν τούτων ἐμνήσθη 
Ν λ κ ς Ν 5 

μεν, οὐκ ἀξιόν «οοιπεριλνος εἰν τὴν περὶ πὸ Ἱερὸν ἀρχαιό- 

τητά τε καὶ τὴν ἀπιστίαν καὶ τὸ σύνολον τὸ περὶ τοὺς 

ὀνοιμκαζομένουέ χρατΏρας ἰδίωμα. ἨΜυθολογοῦσι γὰρ 

τὸ τέμενος τοῦτο διαφέρειν τῶν ἄλλων ἀρχαιότητι καὶ 
οω οσο α- σω / 

σεθασμῶ , πολλῶν ἐν αὐτῷ παραδόξων πο ΩΣ 
ο» 1 Δ το ο» η 5) 

(2) Πρῶτον μὲν γὰρ κρατΏρές ας μεγέθει μὲν οὐ 
ο] ο ο) 3 

χατὰ πᾶν μεγάλοι, σπινθΏρας δ᾽ ἐξαισίους ἀναδθάλλον-- 
να μς) / Ὃν λ λή 3ῇ Ἅλ 

. ἐξ ἆμυθήτου ση χαὶ παραπ Ἴσιον ἔχοντες την 

φύσιν τοις λέθησι τοῖς ὑπὸ πυρὸς πολλοῦ καιοµένοις χαὶ 

() Ἔ ὕφασιν μὲν 

οὖν ἔχει τὸ ἀναθαλλόμενον ὕδωρ ὡς ὑπάρχει διάπυρον, 
ϱ) ή 5) (ο λ Ὀ τεγη, 3, ὃ λ λ πρψά λ 

οὐ μὴν ἀκριθὴ τὴν ἐπίγνωσιν ἔχει διὰ τὸ µηδενα τολ- 

μᾶν ἄψασθαι τούτου" τηλικαύτην γὰρ ἔχει κατάπληξιν 
ς ο. σ ο» σ να ς/ ὃν ασ ος λ ( / λ ο 
ἡ τῶν ὑγρῶν ἀναθολή , ὥστε δοχεῖν ὑπὸ θείας τινὸς ἄνάγ- 

/ : λ 6 . Ελλ λ λ ϱ ἃ / 

χης πθεσθρι τὸ συμθαῖνον. (4) Τὸ μὲν Υὰρ ὕδωρ θείου 

κατάκορον τὴν ὄσφρησιν έχει» τὸ δὲ χάσμα βρόμον 

πολὺν χαὶ φοβερυν ἐξίησι, τὸ δὲ δη τούτων παραδοξό- 

τὸ ὕδωρ διάπυρον ἀναθάλλουσιν. 

τερον, οὔτε ο τας τὸ ὑγρὸν οὔτε ἀπολείπει, χί-- 

νησιν δὲ καὶ βίαν ῥεύμα τος εἰς ὄψος ἐξαιρομένην ἔχει 

θαυμάσιον. { ϐ) Τοιαύτης ὃ δὲ θεοπρεπείας οὔσης περὶ τὸ τέ- 

μενος, οἵ μέγιστοι τῶν ὅρχων ἐνταῦθα συντελοῦνται, καὶ 

τοῖς ἐπιορχήσασι σύντομος ἡ τοῦ δαιµιονίου κόλασις ἄχο- 

λουθεῖ; τινὲς γὰρ τῆς ὁράσεως οτερηθέντε ς τὴν ἐκ τοῦ τε- 

μένους ἄφοδον ποιοῦνται. (6) Με «γάλης δ᾽ οὔσηςὃ δεισιδαι- 

μονίας» οἳ τὰς ἀμφισθητήσεις ἐ ἔχοντες; ὅταν ὑπό τινος 

ὑπεροχῆς κατισχύωνται, τῇ διὰ τῶν ὅὄρχων τούτων 

στι δὲ τοῦτο τὸ τέμενος ἔχ τι- ἀναιρέσει κρίνονται. 

χαὶ τοῖς ἀτυχοῦσιν νων χρόνων ἄσυλον τετηρηµένον, 
οἰχέταις καὶ χυρίοις ἀγνώμοσι περιπεπτωκόσι πολλὴν 

παρέχεται μοηρειαν. 

Ἰόντας οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἳ δεσπόται βιαίως ἆ ἀπάγειν, 

καὶ μέχρι τούτου διαμέγουσιν ἀσινεῖςμέ γρι ἂν ἐπὶ διω- 

βισμένοις φιλανθρώποις πείσαντες οἳ κύριοι χαὶ δόντες 

διὰ τῶν ὅρχων τὰς περὶ τῶν ὅμολο] ογιῶν 7 πίστεις κ χαταλ- 

[σ ) Τ οὓς Ύὰρ εἰς τοῦτο ο. 

ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΑ. (Τη, 47.) 

ουπία αἲ Εγαδοῖς αοοορία, ἵπ ΦἰοΙΠαπα, πι]]α 16 ΠΙΘΠΙΟΓΔ- 

ΡΙΗ σοδία, γουθό{ί. (6) πε] ϱγγαοιδαΠῖ ργοάΙΠοηῖς 4απππα- 

{άπα οχο {ο πλ]ίαη{, οἱ απ, ποπηίπο Αρε]]εῃ, ο]αβαί ϱις- 

Γαοία η ΕΠΙ 5εχασἰηία (νἱγοπιίρς εοηίγα Τγτιηοπος παπί. 

15, πα πια Ῥγγγηθπίοο ρορα]αία5., ἵπ ΟοΥβίζαΠ1, ἴῑ]α ἔθπι- 

Ρδρίαία Ἠ{γηςοίς δα]εσίατα , (ναηςηη 1, αἱ ρ]ογίδαιιο {ηςη]αρ 

Ιο05 Ρρογγαςία(ἰ5 ας ἀτορίίς, ἄια]ία ατα Ἱπ ρο[οβίαίοτα 

γεζαθία, 3ΥΤΑΟΙΡΘ8 ΟΗΠ1 Πᾶσηο ϱαΡΙΙΥΟΥΗΠΑ ΠΠΠΙΘΤΟ θἱ ορί- 

Ῥα5 πο ραποίς τονογή(ατ. (6) Ῥο5ί ως Ῥισοίίας, 9ἱοι]0- 

ΤΙΜΗ Ῥγίηόοθρς, ΟΠΊΠ65 6] 154 επῃ σοη(15 π1ῃος., ῥγίον ΗΥΡΙαΠ1, 

1 ΠαΙΗ οἰγ]ίαίΙ5 οοπηπ]πίοποπα τοεσί. Εί απῖα αογὶ νἰν 

Ἰησοῃίο ας είποπαα5 οΓαΐ, πογῖβ τθριις απΙπΙπα ἁ.]θοίξ. Ἐκ 

οοπιηηαηϊ οΏἴπα ΙΟΠΙΟΓΙΠΗ Πλαρη!5 Ἰηδίγασίας εορῖῖδ, πα Ώεα 

Νοαας (Ἠ6παβ), ααδν ραἰτία ας ογαί, ἵπ ΦσπΠι οί αρθγ{ιμη 

ΑΠΡΙΛΗ ἱγαηδίπ{, οἱ Ἱαχία {αΏΠΙΗ Ῥα]ϊσσταπα, αί γοσαπίΠη, 

ΆΥΡεΠΙ Ριοο]αΓαπῃ οχδίνακ1ζ, ά1αΠ1 ἃ 4ἱἱ5 ]απη ἀῑσίῑ5 Ρα]ϊοεη 

παηοαραν. 

ΙΧΧΧΙΧ. Ηίο απῖα ο ἀῑῑς Ι6{15 πιοπ{ῖο ἰποῖά1έ, Ιαιᾶ σπ]- 

ἄσιη ἀἰσηιπα {ογδί οπηρ]ί Ηλίας γααδίαίσοπι εί ΙπογααΙρί]θηα 

ΤΟΤΗΠΙ Τ]ῖο οοπ{{ησεη Πα 1ηβο]εη Πα αο Ἱηρηϊπηίς φἱηρα]αια 

οταίθγπη 1]ϊς, ἆπος νοσαηί, ΠΙΓΟΙΠΗΠΙ ῥγα»ίοΓΠλΙ{{6ΓΘ. ΝαΠΙ 

{αππα Ίου ἔαπα ασ ίαίς, ἔαπι τειἱσίο5δᾶ ΥθηθΓδΙΙΟΠ6Θ, ααοά 

ηλυ]ία ἵηπ 6ο τατα αἱ οίαρεπάα εγοπίαη{, Ἱηΐίοτ οείογα εχοε]- 

Ίογο ἀἰσίίαιε. (9) Αο ΡΟ ΗΙΠ ογαίετος ἵπ Πο αχδὶδίυηί, 

απηριισἶηθ αμἱάθπα πο ία ναδ{Ι, δεᾷ ααϊ εχ ρτο[απά]ίαία 

1πεπαΓαβΙ1 δοἱη{ῖ]]ας Ιηροηίες οιασοίαπέ, Ἱεραίαπν παίΙΤαπΠι 

το[ογθη{ος Υἱ ἴσηθα θο5παπΗ ΙΑ, ἀπάς Γ6ΓΤ6Π5 ασια ορια. 

(3) 5ροαοΐεια απἱάδίη 1σηοί [ουγουῖ5 απ ἴ]α κα υδι]ίαης {αρ 

Ρο: 5ο π{μΙ]άαπι οθτἰῖ οχρ]οταίαπα Ἰαβείαν, «ΠΠ ΠΘΠΊΟ 

Μαρίθηια5 οηΗησογθ 6αΠῃ α1δας δἳί. Γαπ{0 οΠἶπῃ ΟΠΠ Φ{1ΠΡΟΓΕ 

οχαδἰπαίίο Πας Ἠαπιογί5 οοπ]αποία ο5ί, αἱ ἃ ἁϊγίπα αααἆαΠι 

ποοθβρίίαίο Ῥγονοπίτο οχἰ5Ηπησίαν. (4) Ααπα οπίπι θΗ1ρμι- 

τὶς ο4οΓΘΠΠ Υ6ΙαπΙΘΠίΘΠΙ Ῥτα βρεί, εί γοΓᾶσο Πα τηςίίαπι ἵῃ- 

σοηίρη ας Ποτγοπ πα επλΗΗ{. Τηλ, αηοᾶ Ίοηρο αὐπτᾶ- 

Ρα5, ΠάΠηΟΓ Η]α πδθαιθ 5προγε[[αμα[ίαν, πεσιο δρδίΐ, 

οᾷ ρονροίπο αρἰίαία5 πηοία, θίαρεηάα ρυοῇαχας γ{ 1η αἰέανῃ 

φᾳ οχίο]Ηί. (5) Οπέπά Πίαααθ {απι ἁγίπα εαογαίαηα ας 

πηα]ορία» ομέηθαί, 5αποἰβδίπια Πο Παναππεηία ργωρίαπίαή, 

εί τοροπίῖπα ππηϊπῖς γἰπάἰοία Ῥε]ειαπίίρας ΠποππηΡΗ, Χοη- 

πι]ί οπίπι οσο] οαρ{{ ἀε]αργο οχοθάη{. (6) Τησεης 6Γ5ο 

γο]ἰσίο 1οοἱ [ο αἱ ατα α]ς ΙΠ{γ]σαΙ οοπ{τογεγβῃς, ᾳπαπάο 

αρογίοι]5 ροίοπ( Ἱπ]αρία ργοπιυη (1, 1ατὶς {απάθτη ᾖαγαπᾶ 

το]ἱσίοπο ἱμίογρορίία, οχίίπΏ) οαας [ηγεηίαπῇ, Ὦαπυπα 4ε- 

πίστα Ἰος ρου αμᾳποά έδρας ηγἱο]αΠβδΙπηΠα θδί Α5ΥΙΗΠΗ, 

ααοά βοσνίς εα]απη(αίε ορριθβθῖ5, οἱ ἀοηιίπος ΙΠπο]επιεπίες 

πασίῖς, ΡΙανηαπη ααχὴ! Ῥγαρεί. (7) Ναπι απὶ Πλας 60Π- 

βισογαπέ, Π]ος ρου υίπη Ἠουίς αράπόσγε ΠΟΠ Πἱοεί , 5εᾷ ΙηΥΙΟ- 

161 Πίο (αηδία ρογιηαποηί , ἀπ ροαμἰσηϊς δα οεγ15 60Π- 

ἀἡμοπίδιας ροιςιιαδί, 4ο 5οουίας αγαπηθηίο οομβνπιαία, 



(19, 479.) 

λαγῶσι. (8) Καὶ οὐδεὶς ἱστορεῖται τῶν δεδωκότων τοῖς 

οἰχέταις πίστιν παύτην παραθάς' οὕτω γὰρ ἡ τῶν 
ο ὴ) ’ 

ὐεῶν δεισιδαιµονία τοὺς ὁμόσαντας πρὸς τοὺς δού- 
λ . 1 ολ Ν Ν / Β] «δ/ 

λους πιστοὺς ποιεῖ. ᾿Εστι δὲ καὶ τὸ τέμενος ἐν πεδίῳ 

ὕ θεοπρεπεῖ χείµενον χαὶ στοαῖς χαὶ ταῖς ἄλλαις χαταλύ- 
ο Δ 5 / 

σεσιν ἵκανῶς χεχοσμημένον. Περὶ μὲν οὖν τούτων 

ἴκανῶς ἡμιν εἰρήσθω, πρὸς δὲ τὴν συνεχἩ τοῖς προϊστο- 
/ 

ῥηµένοις διήγησιν ἐπάνιμεν. 
λ 

Χά. Ὁ γὰρΔουχέτιος τὴν Παλικὴν χτίσας καὶ περιλα- 
Ἆ λ ! 

ιυ θὼν αὐτὴν ἀξιολόγῳ τείχει, κατεκληρούχησε τὴν ὅμο- 
Ν ο. 

ον γώραν. Συνέβη δὲ τὴν πόλιν ταύτην διὰ τὴν τῆς 
6 χ ῴ ΔΝ . α ΔΝ η -ω -” / 

χώρας ἀρετὴν χαὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκητόρων τα-- 

χεῖαν λαθεῖν αὔξησιν. (9) Οὐ πολὺν δὲ χρόνον εὖδαι- 
ἴ- / / ο» 
µονήσασα κατεσκάφη, καὶ διέµεινεν ἀοίκητος µέχρι τῶν 

᾽ μα / ή να Ν Ν / 3 κα 
Ι6 καθ᾽ ἡμᾶς γρόνων' περὶ ὧν τὰ κατὰ µέρος ἀναγράψο 

” λ 

μεν ἐν τοῖς οἰχείοις χρόνοις. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Σικε- 
σ ” λ ἀ 3 / λ 

λίαν ἐν τούτοις ην. (3) Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν μετὰ 

τὸν χατασχαφὴν τῆς Συθάρεως ὑπὸ τῶν Κροτωνιατῶν 
.. Δ 

ὕστερον ἔτεσιν ὀκτὼ πρὸς τοῖς πεντήχοντα Θετταλὸς 
κο ο. - νο 

20 συναγαγὼν τοὺς ὑπολοίπους τῶν Συθαριτῶν, ἐξ ἀρχῆς 
/ ο .. 

ὤκισε τὴν Σύθαριν, κειµένην ἀνὰ μέσον ποταμῶν δυοῖν, 
-. 1 . 

τοῦ τε Συθάριος, καὶ Κράθιος. (4) Ἀγαθὴν δ) ἔχοντες 
χώραν ταχὺ ταῖς οὐσίαις ἐπηύξησαν. Κατασχόντες ς 4 ν 9 ᾷ 
δὲ τὴν πόλιν ἔτη ἕξ, ἐξέπεσον ἐκ τῆς Συθάρεως' περὶ 

9ὔ ὧν τὰ κατὰ µέρος ἀναγράψαι πειρασόµεθα κατὰ τὴν 

ἐχομένην βίθλον. 
; κκ κ 

ΧΟΙ. Ἔπ᾽ ἄρχοντος δ Ἀθήνησιν Ἀντιδότου Ῥω- 

μαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύχιον Ποστούμιον καὶ 

90 Ἠάρχον “Ὡράτιον. Ἐπὶ δὲ τούτων Δουχέτιος μὲν ὃ 

τῶν Σικελῶν ἔχων τὴν ἡγεμονίαν Αἴτνην μὲν κατελά- 
λ / ολ ορὰ νκν . σώσ- . . νὰ αμ] Ἆ 

ϐετο, τὸν ἡγούμενον αὐτῆς δολοφονήσας, εἰς δὲ τὴν Ἄκρα- 

γαντίνων γώραν ἀναζεύξας μετὰ δυνάµεως, Μότυον 

φρουρούμενον ὑπὸ τῶν Ἀκραγαντίνων ἐπολιόρχησε" τῶν 
αἲ ο / ο βρβ: / / Ἀ 3 

96 δὲ Ἀκραγαντίνων ἐπιθοηθησάντων, συνάψας μάγην καὶ 

προτερήσας, ἐξήλασεν ἀμφοτέρους ἐκ τῶν στρατοπέδω». 
ο -ω / 

Καὶ τότε μὲν τοῦ γειμῶνος ἐνισταμένου, διεγωρίσθησαν 
9) / Λ Δ 

(5) Οἱ δὲ Συρακόσιοι τὸν στρατηγὸν 

Ῥόλχωνα, τῆς ἵττης αἴτιον ὄντα καὶ δόξαντα λάθρα 

λ / 

εἰς τὴν οἰχείαν. 

40 συμπράττειν τῷ Δουχετίῳ , χαταδικάσαντες ὡς προδό- 

την ἀπέχτειναν. ᾿οῦ θέρους δὲ ἀργομένου στρατηγὸν 

ἕτερον κατέστησαν, ᾧ δύναμιν ἀξιόλογον δόντες προςέ- 

(5) Οὗτος δὲ πορευ- 
θεὶς μετὰ τῆς δυνάμεως κατέλαθε τὸν Δουχέτιον στρα- 

-” / 

ταξαν χαταπολεμῆσαι Δουχέτιον. 

Α λ ὴ Ί / δ. λα ος / 

αὔ τοπεδεύοντα περὶ τὰς Νομάς. Γενοµένης δὲ παρατά-- 
ὧ 3 / / 

ξεως μεγάλης καὶ πολλῶν παρ ἀμφοτέροις πιττόντων, 
η) / Ν 9) 8 α) έι 

µόγις Συραχόσιοι βιασάµενοι τοὺς Σικελοὺς ἐτρέψαντο, 
Λ Δ λ ο η μ Τῶν Δλ ὃν 

χαϊ κατὰ φυγὴν πολλοὺς ἀνεῖλον. "(4) Τῶν δὲ διαφυ- 
Ν / -. . ο. 

γόντων οἱ πλείους μὲν εἰς τὰ φρούρια τῶν Σικελῶν 

διεσώθησαν, ὀλίγοι δὲ μετὰ Δουχετίου τῶν αὐτῶν ἐλπί- 
δυ ὃων µετέχειν προείλοντο. (5) Ἅμα δὲ τούτοις πρατ- 

τοµένοις Ἀκραγαντῖνοι τὸ Μότυον φρούριον κατεχόµε- 

νον ὑπὸ τῶν μετὰ Δουκετίου Σικελῶν ἐξεπολιόρχησαν, 
.] / λ λ / 

καὶ τὴν δύναμιν ἀπαγαγόντες πρὸς τοὺς Συρακοσίους 
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11 τοζοποϊΠοπίαν, (8) Νας ας ιποπιο[ία» ῥτοςἵίας Ἰηνοηί- 
(ή, απ] άαίαπα αγγ] βάθπ γἱο]αγί{. Αάοο ἆσογΙΠ πηθίιις 11Γ8- 
{ὰ δουν] Π4ε[[ίευ 6εγνατο ἀοπηίπος οοσῖ{. ΦΙΕΗΙΗ Ύογο οξέ µος 
(επηΡΙά (η Τα ΟΠΡΟ αππΩΠΙ5δίπηο οἱ ἆθοτΙΠὰ πηα]ορίαίο ἀἶρπο, 

Ροταρις αίᾳο αῖς ἀἴνοικογίϊ5 πιασηίβσο οχοιηα(πΠχ. Ώο 
Μ5 Ἰίαᾳπο φα1ῖς 4ἱσίππα οδίο.. ΝΙΠο αἆ ΠαΓΓΑΙΙΟΠΘΠΗ 811Ρ6- 
γ1ογΙΡΙ15 εοΠΠΘΧαΠΗ γογθγίσΙΙΓ. 

Χο. ισα Παφαα, (πΠ1 Ῥα]ίρατη α 5ο οΟΠΟΠΓΛΠΗ ΏΠΙΓΟ 

ερτορῖο οἰηχίβεαί, αστος οἰτοπιη]ασοηίος οἴγίριις ἀἰν]ςῖ, ους 

{ανη οῦ 5οἱἱ αὐογίαίοπι {απα ἱποοίαγαπα πη ή ποα Ὀγουί 

πηΙγαπη Τη Πιο απη ογον]ί. (0) Νοι ἁῑπίαγηα (απηθη 11 Π]]α 

[ο] (ας. Πραία οηίπα, αἆ Ίος αδάο {οπριΙ5 ἀρδοτία Π]αηςΙ{. 

Ῥο «πο 510 ἀείποορς Ίοσο βἱηση]αίπα ἀἰσδίαν. (3) Ῥοττο ἵπ 

Παµα, ρο5ί εχοἰάἵσπα θγ Ρανς α Ογοζοπία(ἶ5 ΡογασΕΠι » ΔΏΠΟ 

(πΠπαιᾶφοβίπιο οσίανο Τῃθςδα]Η5 απἰάαπα, οο]]οσ[ίς Ῥγρατ- 

{ατανη το φας, Θγρανῖπα ἱηςίααταν]έ, ἰπίου ἆπος απηηος ογ- 

Ραπα εί ΟαΙλλίπι οοἱοσαίαπη. (4) Ουἵ οὗ (ογΗΠ1(αίοτη αστο- 

ΓΙ Ῥγεν[ Π]ασηα5  ορος εοἰεροναπέ, 5οἆ 4ΠΤη ῥ6Γ 4ΠΠΟΡ 

5εχ αΤΡΕΠΙ ροβεράἱβδεηί, Ἱέσγαπα οᾳ ο]εοίί θές σιια. Ιῃγο 

5επεπία αεοΓα [ας ΠἹΘπΊοτατθ ἱηςήίασηηιας. 

ας πα κ 

ΧΟΙ. Ρναίοτε Αλιεπῖς Απιάοίο, Ποπιαπῖ «οηβα]ες Ἰθρο- 

τί Ἡμ. Ῥοδίαπή σπα οἱ Μ. Πονα πι. Ταπα Ώπσείίας, δίοι- 

Ιοῦαπ1 ἀαχ, «Ἐίπαπα οοοαρανΙέ, 4ο]οδα ρεϊπαῖρο οἶας Ιπίθγ- 

[εείο.. Ώποιῖδααε ἵπ ΑρτίρεπΙποταα τορίοπθΠι οορίς, 

Μοίγαπα, Αβτϊροππογαπα Ργβίάίο πηπηϊίαπι ορριβηαᾶτο 

ἁἀοπίίαν.. Μον Αρησοπίϊηϊς (5/γασιβαπί β)ορθίη (ογοηῇ- 

Ρι5 οσον! οοηδετίο(ιο ῥτῶ]ο. γἰοίος, π{γοδαπο οαθίτῖς 

εκτ, Εί σης απίάεπα Ἱησγιεπία Ἰήοπια, 4οπιος φπήδαπθ 

μα5γουογεί θυη{. (9) Ἁγτασπδαπί απίοΠι οορίαΓΙΠΙ Ργῶ{ο- 

οἵαπα Βοἱζοποαπα , οἰαάῖς Ἠ]τας αποίογοπα, ρτοδ{Ηοήϊς γοπα]θί- 

(πτα, αἱ απ! οἶαπ οππα Ὠισρίίο οο]]ηκίςςαο ογοάοτοίητ, οπρί- 

{α εαρρ]ἰοίο αΠεσρταη{. Ἰπευμηία γετο αδίαίο ΙπιρογαίοΓθηι 

ααπι οτοαί{, οαΙ εχοτοῖία 5α{ἰς να]ιάο αἀ]απείο, αἱ Γας6- 

Πππι 4εβειεί, ππαπάαηί. (0) 15, εχρεάΙίοπε φαβοθρία, 

Ῥιορίίαπα οἴτοα Νοππας (οσα 2) οπίτο πιείαίαπα ο ομάΙέ, οἱ 

οσα Πἰβδίσπί5 ΠΠ ΠΕΙ α{ήη(πθο οὐσΗΙΡΘΤοΗί, γἱχ (απάθῃα 

γὶ ΑΥΤαςΠΦΑΠΟΤΗΠΙ ΦΙοπί αἲ {παπα αἀἰσαηίαν. ΤΠ. ΠΊδρηα 

[αβἱοπ/απα οσᾳ65 [αοία εδί. (4) Ου ίαππεη 6γαδογαη{ ρ]ειί- 

σας ἵῃ οαδίο]]α ΡΙ6ΠΙΟΤΙΠΗ 56 τεεθρογη{; ραποῖς αἀπιοάσπα, 

οα4 σπα 56 δαυη]χϊς, οαπάθιη οαπι Ώισείῖο [ουίΗπαίη. αχρε- 

ηἱπὶ ριασυ{έ. (6) Ώυπλ Παο ία ρετυηίητ, Απηϊροπηί Μοίγαπι 

οαδίε]ίαπα, 4ποά α ῬΏποεμαπο αά [ο ργῶδίάίο ἰοπεβαία!, 

αχρυρηαΠ{, (απ οορίῖς αἱ γΓαζΠΣάΠΟ5 Ίαπα γἱείογος αμάη]- 
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/ 3 / ήρ 

νενικηκότας Ίδη κοινῃ κατεστρατοπέδευσαν. Δουχέ- 
Ν ϕ » ) / λ ο. 

τιος δὲ διὰ τὴν Ίτταν τοῖς ὅλοις συντριθείς, καὶ τῶν 

στρατιωτῶν αὐτὸν τῶν μὲν καταλιπόντων, τῶν δ᾽ ἐπιθου- 
5 3) / 

λευόντων, εἷς τὴν ἐσγάτην Ἴλθεν ἀπογνωσιν. 
η ο / /’ 

ΧΟΠ. Τέλος δὲ θεωρῶν τοὺς ὑπολοίπους φίλους 
κο Δ κ. / / Δ 

μέλλοντας αὐτῷ τὰς χεῖρας προςφέρειν, φθάσας αὐτοὺς 
ς λ ών) 

καὶ νυχτὸς διαδρὰς ἀφίππευσεν εἰς τὰς Συραχούσας. 
1 ολ λ 3 οω 3 Αἱ 3 λ οω τν) 

Ετι δὲ νυχτὸς οὖσης παρῇλθεν εἰς τὴν ἀγορὰν τῶν Συ- 
/ ο -- / / 

ραχοσίων, καὶ καθίσας ἐπὶ τῶν βωμῶν ἱκέτης ἐγένετο 
ο ς κ ις / ο μβνΕΙ. ἡμβρε ο 5 / 

τῆς πόλεως, καὶ αυτόν τε χαὶ τὴν γώραν Ἡς Ἡν χύριος 
ΓΣ ων / που ὃν ο ος δι) παρέδωχε τοῖς Συραχοσίοις (5) Τοῦ δὲ πλήθους διὰ 

σ / ο δος 
τὸ παράδοξον συῤῥέοντος εἰς τὴν ἀγοράν, οἳ μὲν ἄργον- 

/ Ν Ν 

τες συνήγαγον ἐκχλησίαν καὶ προέθηκαν βουλὴν περὶ 
τω ει Δ τν -ω 

τοῦ Δουχετίου τί χρηπράττειν. (3) Ἔνιοι μὲν οὖν τῶν 
ον νικά 3 / (6 4λ λ / Ω λ / 

δημηγορεῖν εἰωθότων συνεθούλευον κολάζειν ὥς πολέ- 
οο / λ / 

µιον καὶ περὶ τῶν ἡμαρτημένων τὴν προςήκουσαν 
ἐπιθεῖναι τιµωρίαν; οἳ δὲ γαριέστατοι τῶν πρεσθυτέρων 

/ λ / Δ λ / 

παρόντες ἀπεφαίνοντο σώζειν τὸν ἵχέτην, και τὴν τύχην 
ο. ο / ο ν λ κ» 

καὶ τὴν νέµεσιν τῶν θεῶν ἐντρέπεσθαι" δει γὰρ σχοπειν 
ο ΄ λ / / οω 

οὐ τί παθεῖν ἄξιός ἐστι Δουχέτιος, ἀλλὰ τί πρέπει πρᾶ- 
- Δ Δ / σω 

ξαι Συρακοσίοις ἀποχτεῖναι γὰρ τὸν πεπτωχότα τῇ 
κο / 9 ο Δ μ λ λ 

τύχη μὴ προςΏκον, σώζειν δ ἅμα τὴν πρὸς τοὺς θεοὺς 
3” τρ Δ λ [ὰ ΄ νό / 3 ο τα ο μία 

εὐσέόειαν καὶ τὸν ἵχέτην ἄξιόν ἐστι τῆς τοῦ δήµου µε- 
/ ς λ σλεω [ή λ ο .ω 

γαλοψυχίας. (4) Ὁ δὲ δΏμος ὥςπερ τινι µιᾶ φωνῖ 
’ Δ Ψ, / Δ .] 

σώζειν πάντοθεν ἐθόα τὸν ἵκέτην. Συρακόσιοι μὲν οὖν 
5 . ο ν , »/ 3 
ἀπολύσαντες τῆς τιμωρίας τὸν Δουχέτιον ἐξέπεμψαν εἰς 

κ ί σῷ Λ 
τὴν Κόρινθον, καὶ ἐνταῦθα προςτάξαντες χαταθιοῦν. τὴν 

« εν λ) 

(6) Ἡμεὶς δε 
/ 3 Δ Δ ’ Ὕ Δ -. Αθ / 

παρθντες επι τον προηγουµ.ενον Ενιαυτον της πναιων 

οω / / 

ἱκανὴν αὐτῷ γορηγίαν συναπέστειλαν. 
͵ - 

λ λ 
στρατείας ἐπὶ Κύπρον Κίµωνος ἡγουμένου, κατὰ την 

νὰ ο Δ / 

ἐν ἀρχἩ πρόθεσιν αὐτοῦ περιγράφοµεν τήνδε τὴν βι- 

ϐλον. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΑ. {473 Α74.) 

ος, οαδία οας{τῖς Ἱαησαηί. Αί Ῥαοείμς, ορίρης δις Ί]]α 

Ραδηα (Γαοίῖ5, απ άπῃ πα] ας 6ι1Π ραγίΐπι ἀθδεγεγθηί, Ραγ{ϊπα 

Ιηδίάῖα5 πποΙγεηίατ, αἆ οχίτεπιαπα ἀεδρογαί[ίοπεπη αἁἲρίίας, 

ΧΟΠ. Ταπάσπι αΡί Πιό τεπα ἀαάπείαπα γἱάΙέ, αἱ απηῖοί, 

απῖ αἆμιας τοπ]αηβεΓαΠ{, ΠΙάΠΗΕ 1ρ8ῖ Ἱη]οσίατί 6β86η{, ΔΠίθ- 

γαγίθης ΙΠΟΤΗΠΙ 1ηδίάἶα5, ηοσία [αρα αγγερία, γτασδας οἶ- 

ἰαίο οφαἵ οπἵδα αἀγο]αί. Ἐί οβδοιγα αἆμιαο ποσίθ Τη (ΌγΗΠα 

Βο056 {γαΠΦίΟΡΘΗΡ, αἆ αγα5 56 ρτοδίεγπΙ{, οἱ οἴν]ίαίἰ ΠἱΥΕεΓΡΟΡ 

ΦΗΡΡΙΕΧ {ασοίΗ5, 56ΙΠ6{ί {ρδίΙΠ1 οἱ ταβίοΠθΠη, 518 ἀῑ]οπί Ἰας- 

{οηα5 ααλαίαπι ΘΥταςΙΦΑΠΟΓΙΙΩ η παπα5 εί Πάρη {ταά1έ. 

(2) Μασηις ἴπάο ρορι]ἱ οὗ το πονΙ{αίθπη 1π {ΟΥ 6ΟΠΟΙΙΓ- 

55 ἁσίίαι, εἰ αἀγοσαία πιαρὶκιαία5 οοποίοηε βεη{οη{ατίΙΠα 

τοδαΙοΠθΙη 4ο Ώποείίο ρτοροπί{, ααἱά (αοίο ορα5 ςἵί. (8) 

ΝοππιαΗΙ απἰάεπα, αἆ Ρρορα]απ γεγρα {ασθτο 5οΗ, Γοδίΐς 

Ίο6ο Ιαβαεπάπη εί ἀΐσπο {αος Ποδβίρας 5υρρ]οῖο α(Ποῖεη- 

ἀάπι 5ααάεραηί{.. Αἱ 5δεπαίοτες, αποἰογῖίαίο ππογΙππ(πο σι- 

πα ροµεπίες, απ ἔππι αἀεταπί, (ποπάαπα 5αρρ]ϊοῖς Ἰποσ]- 

πηϊ(αίοπα ΓογίΙπαπΙ(θ εἰ Ναπηθδίπ ἀἆθοτηπι ταυθγρη{θι Ἠδ- 

Ῥεηάαπα 6556 οεηβθµαΠ{ί. ΝοΟΠ οπίπι απ πιθγία5 {ποτῖέ 

Ριοαείία5, 5εὰ απ]ἁ αβοτο ἀεοθαί ΘΥΓΔΟΙΡΑΠΟΡ, βροοίαπάΏ 

6556.. Τπίογῇῄσσγο οΠίπῃ α [οτίππα Ριοβἱσαίυπι πασά ἅἲαάαπι 

6ς56 : ΥΘΤΙΙΠΙ Ρἱεία{ἶ5 οἴσα ἆθος οἱ Παηαη]ία(ἰς εἴσα 5αρρ]]- 

ο65 ]ς {πθηῖ, ἱ4 ππαρηϊβορη/{ἶο ρορι1 Θγταυιδαηϊ 6ΟΠΥΕΠΙΤΘ. 

(4) Α Ροριο Ιβίίαγ ππαπἰπαί γους αθ]αΠΔΠΙΠΑ ο8έ, εαἱνιαπι 

αἱ ΙΠπεοΙάΠΙΘΙΗ ἀθβοΓο ο55ο 5αρρΙσθη. ΏοθΗάηι 6Γδο 5ΗβρΙΙ- 

οἳο ρογαίπι γτασιςδ Οοτηί απ γε]οροηί, 1ρίαε 51βρθ- 

αῑίαίίς αἲ νγἰοίαπι πθοθβδαΓῖς, τοσΙαΠ αία(ἰς εχίροτο ἵα- 

μοπί. (6) Νο5 Υετο εχασίο, αιὶ εχρεά{άοποπι ΑΠιοπΙθηδίαΠα 

ἆπσς Οἴπιοπο ἵπ ΟΥΡΤΙΠΙ Ργοροθᾶ1έ, 4ΠΠΟ, ΡΓοηηίδεα ΕΧΡΕΟΙΗΙ 

ργιπι Ππο οοπΟΙΙάΙπις, 



(475, 470.) 

ΡΙΡΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΗ. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ δυοκαιδεκάτη τῶν Διοδώρου βίόλων. 

α. Περὶ τῆς Ἀθηναίων στρατείας ἐπὶ Κύπρον. 
β’. Περὶ τῆς ἀποστάσεως τῶν Μεγαρέων ἀπὸ Ἀθηναίων. 
Υ΄- Περὶ τῆς γενομένης μάχης περὶ Κορώνειαν Ἀθηναίοις καὶ 

Ῥοιωτοῖς. 

δ. Περὶ τῆς Ἀθηναίων στρατείας ἐπὶ τὴν Εὔδοιαν. 
Ε. Πόλεμος κατὰ τὴν Σικελίαν Σνρακονσίοις πρὸς Ἀκραγαντί- 

νους. 
ς’. Κτίσις κατὰ τὴν Ιπαλίαν Θονρίων καὶ στάσις πρὸς ἀλλή- 

λους. 

ζ. Ὡς Χαρώνδας ὁ Θούριος νομοθέτης αἱρεθεὶς πολλῶν ἀγαθῶν 
αἴτιος ἐγένετο τῇ πατρίδι. 

Ἡ’. Ὡς Ἰάλευκος νοµοθετήσας ἐν Λοχροῖς μεγάλην δόξαν πε- 

ριεποιήσατο. 
θ’. Ὡς Ἀθηναῖοι τοὺς Ἑστιαιεῖς ἐκβαλόντες ἰδίους οἰκήτορας 

ἐξέπεμψαν. 
ε. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμον Θουρίοις πρὸς Ταραντίνους. 
τα’. Περὶ τῆς γενομένης στάσεως ἐν τῇ Ῥώμῃ. 

ιό’. Περὶ τοῦ γενομένον πόλεμον Σαμίοις πρὸς Μιλησίους. 
ιΥ’. Ὡς Σνυρακούσιοι στρατεύσαντες ἐπὶ Πικινοὺς τὴν πόλιν κα- 

τέσκαψαν. 
. Ὡς χατὰ τὴν Ἑλλάδα συνέστη πόλεμος ὁ κληθεὶς Κορινθια- 

χός. 
εε’. Ὡς κατὰ τὴν Ἰταλίαν τὸ τῶν Καμπανῶν ἔθνος σννέστη. 
τς’. Ναυμαχία Κορινθίων πρὸς Κερκυραίους. 
ιζ. Ἀπόστασις Ποτιδαίας καὶ Χαλκιδέων ἀπὸ Ἀθηναίων. 

Γτη’. Περὶ τῆς γενομένης στρατείας Ἀθηναίων ἐπὶ τοὺς Ποτιδαιά- 

ο. / ΄ Β ω / 
ιθ’. Περὶ τῆς γενομένης στάσεως ἐν τοῖς Θονρίοις. 

κ’ Ὡς Μέτων ὁ Ἀθηναῖος πρῶτος ἐξέθηχε τὴν ἐννεαχκαιδεκαε- 

τηρίδα. 
κα. Ὡς τὴν ἐν Ἰταλίᾳ Ἡράκλειαν Ταραντῖνοι ἔχτισαν. 
χό’. Ὡς ἐπὶ τῆς Ῥώμης Σπόριος Μαίλιος ἐπιθέμενος τυραννίδι 

ἀΠρέθη. 
Ἠγ’. Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ κληθέντος πολέμον. 
κδ’. Περὶ τῆς γενομένης µάχης Βοιωτοῖς πρὸς Πλαταιεῖς. 

χε’. Ὡς τῆς Μεθώνης πολιορκονµένης ὑπὸ Ἀβηναίων, Βρασίδας 
ὁ Σπαρτιάτης ἀριστεύσας ἐδοξάσθη. 

ης’. Ὡς Ἀθηναῖοι στρατεύσαντες ἐπὶ Λοχροὺς πόλιν Θρόνιον 

ἐξεπόρθησαν. 

πζ’. Ὡς Αἰγινῆται ὑπὸ Ἀθηναίων ἀνασταθέντες τὰς χαλουµέ- 
νας Θνρέας χατῴκησαν. 

Χη’. Ὡς Λακεδαιμόνιρι στρατεύσαντες εἰς τὴν ᾽Αττικὴν τὰς 
κτήσεις χχτέφθειραν. 

πῇ’. Στρατεία Ἀθηναίων δευτέρα ἐπὶ τοὺς Ποτιδαιαάτας. 

λ’. Στρατεία Λακεδαιμονίων εἰς Ἀκαρνανίαν καὶ ναυμαχία πρὸς 
Ἀθηναίους. 

λα’. Στρατεία Σιτάλχον μὲν εἲἷς Μαχεδονίαν, Λακεδαιμονίων 
δὲ εἰς τὴν Ἁττιχήν. 

λ6’. Περὶ τῆς Λεοντίνων πρεσθείας εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τῆς 
Γοργίου τοῦ πρεσθεύσαντος δεινότητος ἐν τοῖς λόγοις. 

λγ’. Περὶ τοῦ γενομένου πολέμου Λεοντίνοις πρὸς Σνρακον- 
σίους. 

λδ’. Ἀπόστασις Λεσθίων ἀπὸ Ἀθηναίων, καὶ Πλαταιῶν ὅλω- 
σις καὶ χατασκαφἡ ὑπὸ Λακεδαιμονίων. 

λε’. Στάσις Κερκυραίων πρὸς ἀλλήλονς. 
λς'. Ὡς Ἀθηναῖοι λοιμικῇ νόσῳ περιπεσόντες πολλοὺς ἀπέθα- 

λον τῶν πολιτῶν. 
λζ’. Ὡς Λακεδαιμόνιοι Ἡράκλειαν ἐντῃ Τραχῖνιπόλιν ἔχτισαν. 
λη’. Ὡς ᾽Αθηναῖοι πολλοὺς τῶν ᾽Αμόραχιωτῶν ἀγελόντες ἠρή- 

µωσαν τὴν πόλιν. 
λ0’, Περὶ τῶν Λακεδαιμονίων τῶν ἐν τῃ Σφακτηρία νήσῳ 

αἰγμαλώτων γενοµένων. 

τδ’ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΤΙ ΙΡ. ΧΠ. 415 

ΗΡΕΒ ΡΕΌΟΡΕΩΜΙς. 

ως ἵπ αοςοοίπιο [)οαογί {1γο οοπέζποπί : 

Ι. {λοπιζοπκ Ιώ απο) [ἱο ὃι η ργπα. 
. Λ6[εο(ίο ἨΜομαγεπδίμηι αὖ {]ιοπἱοπκίδιις. 
ὃν γώ ζπη αἲ (ογοπσαπι ὑπίον {{ιοπίογιος οἱ ἨΒωοίος οοπι- 
ΙΙΙ 

4. -4ἱ)ιεπζοπδίπι εαμεα Πίο πι Για. 
ὃ. Α6[ Γη πι οί [ἐ δΗγα ΟΙ ΝΑΛΙΟΥΙΥΙ οοπίγα φτίφεπίίμον. 

6. Οἱ Τ)πίογιο αγῦς ἵπι Πα[ἷα οσο αἐία ἳέ οί οἴυι[ὶ ιοί 
Πισίμαγ{. 

7. σί Ολαγοπᾶας Της, Πο(ιππ[αίογ ογραίς, 
«ΟΟΠΙΟΚΙΟΤιίπι ρα{γίω α ιοί ο ος [ογί/. 

δ. 0 Ζασιοις Ιρἱδιις ἱπίον Γοςγος τοι α Ην άάι 
δ{0ή ϱΙογία πι οολιοἰΠἱαγέ{. 

ϱ. 4ὐιοπίηδος, Ποδ[ἱωολιδίνιις ραἰγία 6)εο (ἐς, οἷ) δια οἰνί[α(ο 
60ΙΟπΟΦ δι ὐςἐΠ{ι/. 

10. ο ὈεΙίο ὑπίεν Τ)γἷον οἱ Ταγοπίπος φεδίο. 
ΤΙ. 96 5οαἰίίοπο Ποφιῶ οποἰίαία. . 
ΓΣ. ϱποπιοᾶο δαπιδὲ οι ΜΗΠος[ὲς ὑοῖίο ἀἰνοορίαγύη{. 
19. Οἱ δι αοιδαπέ, οπρέα[ίς πι Βἰσυπος (4) αγπιζ, ορρίάιίε 

ΤΠ1ογιέηι (οδοί {. 
14. (ογήι(λασιπα, αἱ υοσα{ιη, πι σγοοία δο[ Γι οσο {1γ. 

Πίο ΥΗι 

σαπιραιώ ἵπ Γαία ϱο1ὲς ογίφο., 
Νανα[ῖς ϱοτι]ογιό οπι (ογογγωῖς ρηφα. 
Ροιϊᾶσα οί Οιαἰοἰα{οἱ αὖὐ «{{λιοηἱρηιδένιις οοδοΙκοιμης, 
«4ἱλιοπζεπδίπι πι Ροιἱάσαίας οπροα{{ο. 

1ο. 

16. 

17. 

18. 

19. ο 5εαἰίίοπε ἴπίεν Τ]γίος πιοία. 
20. Μοαίοπι 4ιοπιίοπιδί ΡΙΓΑ ποπ οοΠο{ογ/(1οηι (σἸ(οἴηι 19 
αιΟγιΩνι) ϱιὐ{ἱο 11811 πο, 

21. Ταγοπ/πί Ηεγασίσαπι ἐπ Γαία οοπάΠ{. 
25. Ποηιω 5ρ. Μαζί γοΦπιπι α[γοοίατις (ο) Π{{1μ. 

23. {ο Λε[]ο Ρε[ορολιποδίασο. 

24. Όί βωοίί επι Ρἰαἰωεπδίῦις ἄοριφπατίπ{. 
20. Ὀί Μείλοπο «4ἱ]ιοπίοπκίιηι οὐκ ἰίοπο Ἄγελβδα, Πγαδίζας 
δραγίαπιι5 πιαφπαηι υἱ γι φἰογίαπι γοίιι]ογί{. 

26. 41)ιοπίσηδεδ Πιουγος ὀεῖίο Ἱπυαάσπίσδ, Τ)γοπιίηηι 11γόοηι 
οπραπ{. 

37. ᾳἠπείώ, ραϊγία οἱ λοπίοπκίιπι οποιδα, Τγγεας 
Ὕ 45 ηοθαπή {πδεάεγιι{. 

928, Πιαουφηπιοπ, Γαοία ἴπι 4{ἱσα γι οπρεαἰζοπα, μγζνα{ο γη 
Γαοπ[ίαΜέθιις ἀοίγΙπι στι ηηα ἔ[ογιωιί. 

20. δοσιηιᾶα «4]ιεπίεπικίηι ομοαἱ{ἷο πι Ῥοίἱεωαίαν. 
30. Ὁί «οαγπαπες Φε]Ιίο ρο[{ογίπί, οἱ οι {ἰ]ιοπίσοηςίθιις 
Ῥαφπα παυα[ὲ ἀεοστίαγίπέ Γιαζράώπιοπιζή. 

51. δίία [οί πι Μαοεάοπίαπη, εί ΠιασοΙώηιοπίογιηι Ἡι {/{ἱσαηι 
επροα ο. 

3». ο Πιουπ(ὕπογπι πά 4Π]ιοπιίοπδες {εαίοπο, 1η] πιίφιις 
σοτφία Ιεμα({ οἰοφιομίία. 

98. ΡοἰΠηι Ποοπι{ὐιογη πι η Πη δΗ/γασιιδαπιῖδ φοδίηι.. 

δ4. Οἱ Πιοκυί αὖ 4Πιοπίοπισδίθιν ἀο[οσσγίπ{ή, οἱ Ραίώαγιηι 
όν α ΠαοεΙσπιοπίἡ οπρηφπαία οί επεἶδα Γιογίζ. 

9δ. ο (ογο/γώργιπι δε ίοπο. 
36. «4{λιοπίεπσον Ροδίο α[Πίο(ξ ππαφπαπι οὗυζιιπη πι] {1 {πιά ἵπεηι 
απο {ηπιή. 

57. {.αοσάσπποχιζί Ηεταείσαπι ἵπ Τγαοληπία οπή. ; 
88. λεπίεπδες, ἐπαοπί 4πιὐγαοἰοίαγιπι οσο ο ζ{α , {Όση 

αεδο[απί. 

390. ο Πιαοράσπιοχιίΐς, φιῖ ἵπ δρ]ιαοίογία ἔπδιε]α ἐπ Πιοδί{ηη 

πια επετισεί 



4{6 

μ’. Περὶ τῆς Ποστουμίου εἰς τὸν νἱὸν γενομένης ἐπιτιμήσεως 

ἕνεχα τῆς λιποταξίας. 

μα. Περὶ τοῦ γενοµένου πολέμου Λακεδαιμονίοις καὶ ΄Αθη: 

ναίοις ὑπὲρ τῶν Μεγαρέων. 

ὅ μθ’. Πόλεμος Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοι- ὑπὲρ Χαλκιδέων. 

μγ- Μάγχη κατὰ τὴν Βοιωτίαν Ἀθηναίοις πρὰς Ὠοιωτούς. 

μὃ’. Στρατεία Ἀθηναίων πρὸς τοὺς ἐν τη Λέσόῳ φυγάδα 

µε’. Ἔχπτωσις Δηηλίων ὑπὸ ᾽Αθηναίων. 

µς’. Ἅλωσις Τορώνης καὶ χατασχαφἡ ὑπὸ Ἀθηναίων. 

10 μζ’. Ὡς Αθηναίων χαὶ Λακεδαιμονίων ἰδίᾳ συνθεµένων συµ.- 

πας ἀπηλλοτριώθησαν αἱ λοιπαὶ πόλεις ἀπ᾿ αὐτῶν. 

µη’. Ὡς Δήλιοι χατήχθησαν ὑπὸ Αθηναίων εἰς τὴν πατρίδα. 

μθ’. Ὡς Λακεδαιμόνιοι πρὸς Μαντινεῖς καὶ Ἀργείους πε 

16 

μησαν. 

ν’. Βυζαντίων καὶ Καλγηδονίων στρατεία εἰς τὴν Ῥιθννίαν. 

να’. Περὶ τῶν αἰτιῶν δι ἃς ἐπὶ Σνρακούσας ἐστράτευσαν 

Αθηναῖοι. 

ορ 

/ 

1. Διχαίως ἄν τις ἀπορήσειε τὸν νοὺῦν ἐπιστήσας τη 

χατὰ τὸν ἀνθρώπινον βίον ἀνωμαλία" οὔτε Ύὰρ τῶν 

νομιζομένων ἄγαθῶν οὐδὲν ὁλ Ιόκληρον εὔρίσε.ται δεδο-- 
20 

λ 3ῇ 

τῶν χαχῶν αὐτοτελὲς ἄνευ μένον τοῖς ἄνθρ οώποις οὔτε 
ο /ζ 

τινὸς εὐχρηστ τίας. Τούτου δὲ τὰς ἀποδείξεις ἔξεσται 

λαμόθάνειν ἐπιστήσαντας 
τὴν διάνοιαν νε προγεγε

νη- 

χαὶ μάλιστα ταῖς μεγίσ Ῥαις, 

Περσῶν βασιλέ έως ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα 

ὁα) 

μέναις ναι 3 

ἔου τοῦ 256 γαρ 

στοατεία διὰ ν δις τῶν δυνάµεων τὸν μέγιστον 
Ι -Ὁ 4 ἂν 

φόθον ἐπέστησε το ιο ὡς ἂν Αιρ ο αν 

ε 
(τὰ τὴν Ἀσίν ηλ ηνίδων πόλεων, πάντες ὑπέ- 

40 λαέον χαὶ τὰς κατὰ την Ἑλλάδα τῆς ὁμοίας τύχης 

πειραθήσεονσε, (5) Τοῦ δὲ πολέμου παρὰ τὴν προς- 

λοχίαν τὸ τέλος λαβόντος παράδοξον, οὗ μόνον τῶν κιν- 

δύνων ἀπελύθησαν οἳ τὴν Ἑλλάδα κατοικοῦντες» ἀλλὰ 

καὶ δόξαν μεγάλην κατεκτήσαν το, χαὶ τοσαύτης εὐπο- 
ε πάντας θαυ- 

(4) Ἀπὸ τού-- 
9ὔ βίας ἐπληρώθη πᾶσα πόλις Ἑλληνίς, ὥστ 

μάσαι τὴν εἰς τοὐναντίον μεταβολή». 

των γὰρ τῶν γρ όνων ἐπὶ ἔτη πεντήκοντα πολλὴν ἐπί-- 

δοσιν ἔλαθεν  Ελλὰς .. τν 

τούτοις γὰρ τοῖς Ἰβόνοις αἵ τε τέχναι διὰ τὴν εὐπορίαν
 

Ἠὐξήθησαν, καὶ τότε µέγιστοι μνημονεύονται τεγνῖται 

ας έναι, ὧν ἐστι Φειδίας ὃ ἀγαλματοποιός: ὁμοίως δὲ 

τὴν εὐδαιμον ίαν . 

40 

καὶ τὰ κατὰ τὴν παιδείαν ἐπὶ πολὺ προέβη» καὶ φι- 

λοσοφία προς τιμήθη καὶ ῥητορικὴ παρὰ. προι µ, 

ἝἛλλησι, μάλιστα δὲ Ἀθηναίοις. (6) Φιλόσοφοι 

γὰρ οἳ περὶ τὸν Σ Σωκράτην καὶ Πλάτωνα χα Ἅ ριστ 

λην, ῥήτορες δὲ Περικλῆς χαὶ Ἰσοχράτης χαὶ οἳ τούτου 

μαθηταί. “Ομοίως δε χοὶ ἄνδρες ἐπὶ στρατηγία δια- 

ῥεβοημένοι, Μιλτ ιάδης, Θεμιστοκλῆς; Ἄριστ 
λ 

Κίμων, ἨΜνρωνίδης, ἕτεροι πλείονες, περὶ ὧν μακρὸν 

αν ος. τες 
ν ω- ϱ- 

[9] «ὶ Ὄω 45 
κ» 

ω - επ ο. 2 -- ὤω ω 

2 1 4, 60 ἂν εἴη γράφειν. 
. ο 

ΠΠ. Μάλιστα δὲ 
λ 

προκόγαντες διωνομάσθησαν καθ ὅλην σγεδὸν την οἷ- 

κουμένην. Ἰὐπὶ τοσοῦτο γὰρ την ἡγεμονίαν ηὔξησαν, 
δδ/ 

ὥετε ἄνευ Λαχεδαιμονίων καὶ Πελοποννησίων ἴδία 

-” ο 1” Δ 5 4 / 

Αθηναῖοι τῃ τε δοξη καὶ ἀνδρεί 

2 

ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙ«ΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. ΙΡ. (άσο----ᾱπο.) 

40. Ώο δουεγα Ροδ[ιιί ὅτι Πα, «ιο Ιοσιπι πι ῥγωϊἰίο 
αἰθί ουσια {11 οχι {οπιι(δδαί, ειπα υογβίοπιο. 

4Ι. Ὁί ο] Πιπι πιίογ δραγίαπος εί 4επίσπδεδ Μεφαγοπιδτιηι 

οπτίδα οπογ{ιση Γον. 

45, Παουζςγιοπίογιίπι οἱ «4ἱ)ιοπίεπκίιπι ο ϐαΙοιασπκίθι5 
οσοι ἱοία{[ο. 

4δ. 1λοπίσπδίησι οι Γαοίῖς ἴπ ἴρρα Ρωοίΐα Ρπα ευ, 

44, 4{]ιοπιζοπιβίηι πι Π,οσθί επ δις οπρεαἰ{{ο. 

45. ΠὨοί αὖ 4{ἱ)οπισπιδίθηςδ ραίγία ο {γιςί. 

46. Τογοπο, «4ἱ]ιοπίοπσίηι υἱ ἑαρία , δοῖο Φοπα{. 

47. Ῥτίναίο ἴπίογ 4 {ιοπίεχιδ6ς οἱ Πιποράώπποπίος [ωᾷογο ὑπίίο, 

οείογῶ αὐ ΙΠΙογιηι [άο Ἱγὴες αἰεγια (ιτ. 
48. ΟΠο[ἱῖ 41]ιοηιοπιδέηπι ορο ἵπ ραγίαπι γοι σι (1/1. 
49. Πιαουάώπιοπιζ ἑοπίγα ἨΜσπίὔιεπδες εἰ «τφῖυο» θεἰ[Πφογαπ- 

{1. 

δρ. ἨΏησαπ{[ογιπι οἱ ϱιαοραοπεπιδίπι πι Βἱ(ηιίαπι επρε- 
αλίζο. 

δΙ. 6αδς γεοἘΠδο{Ι, (δις πιο «41ιοπίσπιδος Ὀεί[ιπι 

δηγα σα δα ῖς Γι [εγ γή. 

ο --υ-ᾱἳ-τ---- 

{. 5ἱ ααἶς αἲ παπα ΡΙ]επη γΙ(α» ΠππΠαπος οοπάΠ{Ποπθπῃ απ]- 

ΠΙΙΠΗ αἀγοτίαί, Ἱποστία πιοπίο ἀπρίας Παγεβῖ, ΝΙΜΙ οπίΠι 

]ογΙΠ), απο Ῥοπα ας παπίαν, Ἰπίασγαπῃ 6{ 5ἱΠπεθγΙπῃ Ἠο- 

πηϊηίρας οοπµησοτθ, π6ο απἰά(παπα ΠΙΒΙΟΓΙΠΙ Ῥογ[θοίπη 

6556 οπηπί( πο ΜΗ ίαία 6αγειθ ἀεργεμεπάεί. Οπ]ας ταὶ ἆοσοι- 

πηθηία οχ Τ6ΡΙΙ5 Μασίοπας σο8ῇς, Ρι5ετίπι εχ ππαχ]πηῖς,, 8ἱ 

Ρτοῦε αχροπάσΙη5, «Ἀρείθ Ἰεαί. (2) Ναπι Χογχῖς ΡῬε- 

ςαΓΗΠΙ τερῖς εχρθάΠῖο ἵπ παβοίαπι, ῬΡγορίεγ 5ἰαρεπάαπι 

οχογαέας πμ] Πα 4Πποπυ, ΣάΠΙΠΊΠΙ αγααἲς {ΘΥΓοΓΕΠΙ Ἱπομβαῖέ: 

ααίρς πϊπηίραπα οχίτοπια» δουν ας Ῥεγίσυ]απ ου Ῥα]ο 

5ποππάμπι ο55εί, οἱ, πο 5ηρασςδ Ιαπι Ῥγίάειη ἄτασῖς Ιη 

Αδία οἰνιίαίίρας, ααπάσπη {ογίπηᾶπι ἀγαροία σποαπθ οχρεΓῖ- 

(5). Βεᾷ ΠΙϊγΗπη οοηίτα ΟΠΙΠΙΗΠΙ οχ- 

εΡοοίαίίοποεπη Ώοε]]ο ογοπέπα 5ογΗ{ο, ποἩ α ἀἰδοτ]πιίπε Ίβη- 

τείατ, Πιοπεπά πι. 

ἔαπα 11ο ατῶσσταπ] 6οης Πρεταία ο5έ, 56ἆ ἱησεηίεπῃ Ῥνοΐίθτ- 

ϱα ρ]ογίαπα οπές, αἱ {απ απααασςαια ατασῖα οἴνῖίας 

απο ορίρας ταερ]εία Γης, αἱ οαπο το]αρδᾶς ἵπ οοΠίτᾶνΙαπι 

(4) Ἐκ εο ΒαΠΙ416 {ΕΠΙΡΟΙΘ 

Ρ6γ αηπος απἰπαπαρίηία ἀγαοῖα π]ᾶσηα ἃά {οοΙίαίεμα Ιποτθ- 

{οτίαπαρ τίεος ἀαπιϊναγοη{α). 

πιοη/α [οοί. ἸΠπίετῖπι οηἵπι Ώοπα αγίας Ρτορίεγ οΡαΠῃ αΡΙΙΠ- 

ἀππΗαΠΙ ΠΙάΣΗΟΡΕΤΟ εχοπ]ία., εί αγί]ῇέαθς αχοε]]εη{ςθ]πηϊ ϱ6Γ 

6ο Π]άπα Ίου Πογαῖδδθ πΠπαπιογαπίαγ. Ἐ απογάπα ΠΠΠΙΘΓΟ 

ΡμΙάϊας ο5ί, Τία ορίθγαγαπι 4ποσπο ἆο- 

οΙπαΓΗΠΙ δίπόἷα οχ]πλῖος ΡΓοσ/ΘςΞΙ5 {808Γ6. 

βἰα{ΠΓΙΠΙ αγΗ[εχ. 

Ρα οἴραας 

{αΠΊ6η Ἰοπος Ρ]ή]οβορ]ίας (τρηίας εδ οἱ εἰοᾳποπίία», απ ππι 

αριᾶ ΟΠΊΠες ἄγῶςο5 ΡοΡιΙο5, {απ ΑίΠεπίθηςες Ἱπργῖηνίς. 

(5) Τα ΡΗΠοξορμῖ5 οχοε]]ασγυη{ Βοσγαίες, ΡΙαΐο , Απὶδίοίε]θς; 

Ιπίαγ ογαίοτος Ῥογ1ο]ο5, Τδοσυγαίος αἱ ἀῑδαῖρα] αΏ Που Ἰηβί]- 

{αΙ.. Νους παῖπις ἀἰςοιρπα πα ανῖ οἱ Ἱπιρογαί(οιϊς αγ ρας 

Ίπο]αγπστο ΜΙΠαᾶςδ, Τ]οπηίσίοσϊες, ΑπδΗά65, Οἴπιοι, 

Μγτοπίᾶς5, αΠῑατε εοπηρ]ατες, 4ε απ{ρις παγγα[οπεπη Ιπείῖ- 

{ποτε Ἰοήησπῃ ος. 

ΤΙ. Μακῖπια ντο Α{Πεπίεηςας γἰγίαες εἰ σ]οτῖα ΙΠΟΓΘΠΙΘΗ: 

Ης οσἱοβετγίπια Πα ςἰθί Ρο αΠΙΥΘΓΡΙΠΙ Ῥγορε {θιγαγπα οΓΏθΠΙ 

ΠΟΙΠΘΏ Ῥδρογογυπί. Πηρογϊϊ επίπη 5υ1 ν1Γ65 {απΙΟΡΕΓΕ 811χΧθ- 

γαπ{ οἳ οοπβγπιαταη{, πέ ἱπο Τ,αοοάδρΠΙοΠΙοΥΗΤΗ ε{ Ῥα]οροη- 



το 

κ. ὧι 

30 

35 

90 

1δ 

αυ 

45 

50 ναὺς. 
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µεγάλας δυνάµεις Περσικὰς χαὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 

θάλατταν κατηγωνίσαντο, καὶ τὴν περιθύητον [Περσῶν 

ἡγεμονίαν ἐπὶ τοσοῦτον ἐταπείνωσαν, ὥςτε ἀναγκάσαι 
πάσας τὰς κατὰ τὴν Ἀσίαν πόλεις ἐλευθερῶσαι κατὰ 

συνθήκας. (9) Ἁλλὰ περὶ μὲν τούτων ἀκριθέστερον τὰ 
χατὰ µέρος ἀνεγράψαμεν ἐν δυσὶ βίθλοις, ταύτη τε 

καὶ τῇ πρὺ ταύτης’ νυνὶ δὲ ἐπὶ τὰς προχειµένας πρά- 
ξεις τρεψόµεθα , προδιορίσαντες τοὺς οἰχείους τῇ γραφῃ 

Ἰβόνους, (5) Ἐν μὲν οὖν τῇ πρὸ ταύτης βίόλῳ τὴν 
ἀρχὴν ἀπὸ της Ξέρξου στρατείας ποιησάµενοι διήλθο- 

μεν τὰς χοινὰς πράξεις ἕως ἐπὶ τὸν προηγούμενον ἐνιαυ- 

τὸν τῆς Αθηναίων στρατείας ἐπὶ Κύπρον Κίµωνος 

ἠγουμένου: ἐν ταύτη δὲ ἀπὸ τῆς Ἀθηναίων στρατείας 

ἐπὶ Κύπρον ποιησάµενοι διέξιµεν ἕως ἐπὶ τὸν ψηφι- 

σθέντα πόλεμον ὑπὸ Αθηναίων πρὸς Συρακοσίους. 

ΠΠ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος γὰρ Ἀθήνησιν Εὐθυδήμου Ῥω- 

μαῖοι μὲν ὑπάτους χατέστησαν Λεύχιον Ιοΐντιον Κικιν- 

νᾶτον καὶ Μάρχον Φάδιον Οὐιθουλανό.. Ἐπὶ δὲ 

τούτων Ἀθηναῖοι διαπεπολεµηκότες ὑπὲρ Λἰγυπτίων 
πρὸς Πέρσας, καὶ τὰς ναῦς ἁπάσας ἀπολωλεχότες ἐν τῇ 

λεγομένη Προςωπίτιδι νήσῳ , βραχὺν χρόνον διαλιπόν- 

τες ἔγνωσαν πάλιν πολεμεῖν τοῖς Πέρσαις ὑπὲρ τῶν 

κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλλήνων. Καταρτίσαντες δὲ στό- 
λον διακοσίων τριήρων, καὶ στρατηγὸν ἑλόμενοι Κίμωνα 

τὸν Μιλτιάδου, προςέταξαν πλεῖν ἐπὶ Κύπρον καὶ 

διαπολεμεῖν τοῖς Πέρσαις. () Ὁ δὲ Κίμων ἄναλα- 

θὼν τὸν στόλον κεκοσμημένον ἀνδρῶν τε ἀρεταῖς καὶ 
χορηγίαις δαψιλέσιν, ἔπλευσεν εἰς τὴν Κύπρον. Κατ 

ἐκείνους δὲ ᾿τοὺς καιροὺς τῶν Περσικῶν δυνάμεων 

ἐστρατήγουν ( Ἀρταάθαζος καὶ Μεγάθυζος. Καὶ) Ἀρτά- 

ῄαζος μὲν τὴν ἡγεμονίαν ἔγων,ὲν τῇ Κύπρῳ διέτρι- 
ῥεν ἔγων τριήρεις τριακοσίας, Μεγάθυζος δὲ περὶ τὴν 

Κιλικίαν ἐστρατοπέδευε, πεζικὰς ἔγων δυνάμεις, ὧν ὁ 

ἀριθμὸς ἦν τριάκοντα µυριάδων. (3) Ὁ δὲ Κίμων 
χαταπλεύσας εἲς τὸν Κύπρον χαὶ θαλαττοχρατῶν, 

Κίτιον μὲν καὶ Μάριον ἐξεπολιόρχησε, καὶ τοῖς κρα-- 

τηθεῖσι φιλανθρώπως προςηνέχθη. Μετὰ δὲ ταῦτα 
ἐκ Κιλικίας καὶ Φοινίκης προςφεροµένων τριήρων τῇ 

νήσῳ, Κίμων ἐπαναχθεις καὶ πόλεμον συγκρούσας, 

πολλὰς μὲν τῶν νεῶν κατέδυσεν, ἑκατὸν δὲ σὺν αὐτοῖς 

τοῖς ἀνδράσιν εἷλε, τὰς δὲ λοιπὰς µέχρι τῆς Φοινίκης 

κατεδίωξεν. (4) Οἱ μὲν οὖν Πέρσαι ταῖς ὑπολειρθεί- 

σαις ναυσὶ κατέφυγον εἷς τὴν γην καθ) ὃν τόπον ἦν Με- 

γάθυζος ἐστρατοπεδευκὼς μετὰ τῆς πεζικῆς δυνάμεως. 

Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι προςπλεύσαντες καὶ τοὺς στρατιώτας 

ἐκβιθάσαντες συνηψαν µάγην, καθ ἣν ᾿Ἀναξικράτης 

μὲν ὁ ἕτερος τῶν στρατηγῶν λαμπρῶς ἀγωνισάμενος 

ἠρωικῶς κατέστρεψετὸν βίον, οἱ ὁὲ ἄλλοι κρατήσαντες 

τῇ μάχη καὶ πολλοὺς ἀνελόντες ἐπαν]λθον εἰς τὰς 

Μετὰ δὲ ταῦτα Ἀθηναῖῳ πάλιν ἀπέπλευσαν 
εἰς τὴν Κύπρον. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράγθη κατὰ τὸ 

πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου. 

1Υ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ Ἀθήνησι Πεδιέως 'Ῥωμαῖοι 

μὲν κατέστησαν ὑπάτους Μάρκον Οὐαλέριον Λακτοῦ- | 
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Πεδίο αχ ΙΗΐς, 5ο δη] (απ{ απ πιο. σορῖδ παρηος 
Ρονδαγαπα οχεγοίας ίουνα ππαγίφιο ρνοΠίσανοπί, οἱ οο]οῦτα- 

(βίπηα Πας, Ῥεγδαγαπα πορεία αἆθο Ἰαὐθ[ασίατυπέ αἱ 

μηἱνογςαςδ ρογ ΑδίαΠ οἰγίαίος ΓΟΟΤΙΗ Προτας ἀἰπηήίίοιο 

() ου) εησμ]α αροτα(τς 

οἱ Γη5115 Ρος ἆπο γο]ηππίπα, Ἠος, 4ποι πιπο Ἱηργοδίηαια, 

ϱ6γ (ΓαΠδ4ΟΠΟΠΘΠΙ 6ΟΡΟΤΕΠΗΙΓ. 

οἱ Ρνοχίπ]ο ἀπίθοράθης, α ποβί5 οχρ]ίοαία ςΠ{..  Νιπο ο1ρο 

ἃπά ΤογάΜΑ. ρυοροδαγαη. (γαζία Πο θΠα ος 6οΠΥοΓίοΠΊΗ5,, 5ἳ 

οοΓίππα. ρήας ἵοπρας ΠΠ ἀεβηϊοτίπας. (2) Ἰπ Ῥγοχίπιο 

ἱρίίαν Π0νο α Χογχίς ἵπ Ογαζἵαπη (γαηδίέ οχοιςὶ γο5 αρίσιο 

Εοδία5 δις αἆ αὐΠΙΠΗ, φυἱ οχροθοπθα ΑΙΠοπΙΘΗΣΙΙΠ ἵη 

ΟΥρίαΠ Οἴποπο περ πε ηαίαπη απ{οσσα1έ, ροτά κας: 
ἵη ος, Φηπηίο αῦ οχρού Ποιο ἵπ ΟΥΡΙΗΠΙ Ἰπίο, αἆ Ώ6]ΠΠὴ 
οοηίτα ΘΥΤΑΟΠΡΔΠΟς αἲ. Αιοπίοηδίρας ἀσαστοίαπι Παττα[το- 
ΏΘΙΗ Ρ6ΥΞΕ(ΙΘΙΗΙΓ. 

ΗΠ. Ρνγαίογο Αί]ιοηίς ΕπίΠγάθιπο, Βοπαπί οοηςμ]ος Ἰόμο- 

ταν{ ο. Ου παρα. Οἰποιηπαίαπι οἱ ΝΤ. Γαβίπηι η ]αΠΙΗ. 

5.0 ή ΑίΠοΠΙΘΗΦ6Β, Ροδί(παπῃ αἀγεγςας Ῥουδᾶς Ρο ΤΡΥ- 

Ρ{115 Ῥε[γσεγαῇ παγες οΠΊΠΟΡ {π Ργοδορ{146 Ἱηδια]α απιίκογαΠέ, 

Ῥγονῖ Ππίοτ]εσίο {θππρογα, πογαπα Ρουοῖς Ώ6]ΠΗΠ1 Ρο Ἰροι- 

ἰαΐο ἀταΡΟΟΤΗΠΗ 1η Αδία Ππογονο 6οΗ5Ηη{, Τηίαυταία ἰοὶ- 

έαν ἀπορηίαγαπ (ΤοπΙΙΙΠη ϱἸαβ56, ΟποποΠά, Μα Κἰ5 

βΙηπα, ἱπιρογαίοτθιι ογθαπί, ο ΠΠπ(µα, ἀϊγοοίο ἵη ΟΥΡΓΙΗ) 

ουὔδα, Ῥου5ίς Ῥο]ίηπι [αέθδδοτο ]αμοπίέ. (9) Οἴπποπ ἰσίέαν 

οΓΠῃ 64556 [ογ{1βθ[πηῖς γἴπογατη οορ]ῖ5 ο Ίαγςο νίοξας αΠἴογΠῃ- 

ας ποοθεεατίογυπα αρραναία ἱηίρασία η ΟΥρτύπη (γαηηῖί- 

1. 

ΑΠίΡαΖΗ5, δΙΠΠΙΙΟ [ε]αςδίς] Ἱπερονίο ρτααἴέας, ουμα {να 

Ρα15ίό15 {παπα οορῆς ρτῶεγαηί ΓΑγίαβαζα5 οί Μοσαβγζης.] 

ορη(15 (Πγεπηῖρις αἆ ΟΥΡΡΕΠΗ δίαἴοποτα παβοραί; Μοραβγζς 

{ΙΛ {ογγος(πίθα5 οορίῖδ, 414ΓΠΠΑ αἆ (ποσθηία Πα ογαη{, 

αοσίας, ἵπ ΟἨίοία δίαῖνα Ἠαβοραί, (9) Οἴπιοι ἱρίαν πια- 

τν Ἱπιρετίαπῃ {οπθης, οχροςΙ]ς ἵπ ΟΥΡτο αἠΠίρας, ΟΙ σπιν 

Μαπαππ(αο οχρΙσηαί, οἱ ΙΤ ἵπ γἱοίος Ἠιηπαπ]ίαίο εἰ ἷ- 

άν. Ῥοδί Υετο «παπι {γίτοιιε» ο Ρ]λωηίσο οἱ Ο]σία α- 

χἰ]ίο Ἱηςπ]απί5 γεηίταο οοσπογΙ{, 1ρ56 ἵῃπ αππα δαμγοσίας, 

οοηβα15 όππῃ ιοδία ππαπῖδας, Ῥ]γίηπας (Ιγοηπί Πα 46Π1ΟΓ- 

σέ, οἱ ορπίπη οπη ἱρδίς πι ρας οαρίέ, οοίογας αὖ Ῥ]α- 

Ἠίσθη πδαπθ Ιηδθείαης. (4) Ῥεγδᾶ Υετο ουΠΙ ρατίο παν Ταίῃ 

αά]ασο τοσα ἵπ {οτταα, απο Ίο0ο Μοσαβγζας ἵπ οαδἰτίΒ 

οχοτο(απα οοπ περα, το[ασοταΠῖ. δοᾷ Α{Ποεπίθηςθς, Οθία 

ἵ]ας Γήποτο ῥγο[εόΙ, οχροδί{ο ἵπ Πας πΠία, Ρτώ]1ο οδίθς 

ἁἀοναπίατ, ἵπ 4πο Απαχίσταίες, α]ίου Ἱπιρογαίογήπα, οστοσῖο 

ἀθοθτίαης Ποτοίσο πποτ15 σεποτο οεαηΡΙ. Οσα ῥτα"]ο 

γ{οίοτας, πιασηα 5ίτασο οὔ[ία, ἵπ πάγος 5ε τοοϊρίηί, αίαια 

πάς ἵπ ΟΥΡΥΠΙΗ τογοτίήπίαν.  Πωο ϱΓΙΠ1ο Ρα ΟΥ αηπΠο 

βερία δι. 

ΤΝ. Ατοιοπίό ἀθιίπο Αἰιοπίς Ροάΐσο, Βοπιαπί εοπ5Η]ες 

οδθαταπί Μ. Ὑαἰοιίανα Ἱασασαα οἱ δραίαπα Ὑονβιπίυτη 
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καν καὶ Ἑπόριον Οὐεργίνιον Τρίκοστον, Ἐπὶ δὲ τού- 

των Κίμων ὁ τῶν Αθηναίων στρατηγὸς θαλαττοκρατῶν 

ἐγειροῦτο τὰς κατὰ τὴν Κύπρον πόλεις. Ἐν δὲ τῇ 

Ῥαλαμῖνι Περσικῆς φρουρᾶς οὔσης ἀξιολόγου, καὶ βε- 

λῶν καὶ ὅπλων παντοδαπῶν, ἔτι δὲ σίτου καὶ τῆς ἅλ- 

τῆς πόλεως, ἔκρινε συμφέ- 
λης παρασχευῆς γεμούσης 

: 
ο Δ σ π 

(5) Οὕτω γαρ ὑπελάμ.- ρειν ταύτην ἐκπολιορχῆσαι. 
2 - .ω . λν ον / / 

θανε μάλιστα τῆς τε Κυπρου πάσης ῥαδίως χυριεύσειν 
ο. Δ ο 

χαὶ τοὺς Πέρσας χαταπλήξεσθαι, βοηθεῖν μὲν τοις Σα- 
ς λ π --. Ν 

λαμινίοις μὴ δυναμένους διὰ τὸ θαλαττοχρατεῖν τους 
/ ολ Ν ά 

Ἰλθηναίους : ἐγκαταλιπόντας δὲ τοὺς συµμ.αγχους χατα- 

, / Ντον ο) / 

φρονηθήσεσθαι» καθόλου δὲ τὸν ὅλον πόλεμον [προ-] 
οω απ / / / ϱ 

κριθήσεσθαι τῆς [Κύπρου πασης βία γειρωθείσης' ὅπερ 

καὶ συνέη γενέσθαι. (9) Οἱ μὲν γὰρ Ἀθηναῖοι συστη- 
ω εκ» 3 / 

σάμενοι πολιορχίαν πρὺς τἩ Σαλαμίνι, καθ᾽ ἡμέραν 
Ι 

ια λ 32 ο ς ο. 3 ον Ίλε τν ου 

προςθολὰς ἐποιουντο;, οι ο εν τη πολει στρατιωται; τς τρ 
ο 

. / ο ... 

΄γοντες θέλη καὶ παρασκευην, ῥαδίως ἀπὸ τῶν τει(ῶν 

ρ : λ . ο» τν χο ἔ, αλ ὁ 

ἠμήύνοντο τοὺς πολιορχουντας. (4) Αρταξέρξης δε 
υ λ 

βασιλεὺς πυθόµενος τὰ 

Δ { τοὺς Ελλη - 
/ 

ἡγεμόσι καὶ 

ν 

ΔΝ Δ 

Μεγάθυζον ἔπεμψαν εἰς τὰς Αθήνας πρεσθευτὰς τοὺς 

τσ - Ζ « / / ρω 

ὧν ἡγεῖτο Καλλίας ὁ Γππονίχου, ἐγένοντο συνθῆχαι 

ο / ο 3 / λ ο / 

περὶ τῆς εἰρήνης τοις Ἀθηναίοις χαὶ τοις συµμ.άχοις 

ν κά Δ / ο 

| πρὸς τοὺς Ἰ]έρσας, ὧν ἐστι τὰ κεφάλαια ταῦτα" αὐτο- 

νόμους ελα, να τῶν ρα μη ΔΝ 6αί 

ἁπάσας, τοὺς δὲ τῶν Περσῶν σατρᾶάπας μὴ χατασα!-- 
3 

ο ρα Γ] αἲ 

νειν ἐπὶ θάλατταν κατωτέρω τριῶν ἡμερῶν ὅδον , μη9ξ 

ο» λ ” 3 Δ / ον λ 7- / 

ναῦν μακρὰν πλεῖν ἐντὺς Φασήλιδος καὶ Κυανεων' 
ο 

ο. ο», ’ 

ταῦτα δὲ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν στρατηγών ἐπιτελούν-- 
Δ / »λῃ,Ο / 3 μή τ) ΛΑ 

των, μὴ στρατεύειν Ἀθηναίους εἰς την γώραν Ἶς Ἄρτα- 

έρξης βασιλεὺς ἄρχει. (6) Συντελεσθεισῶν δὲ τὸν 
αν] 

ο ο 3 ο Δ ον / 3 / .] -ω . 

σπονδῶν, Ἀθηναῖοι τὰς ὀυναμεις απήγαγον εκ της Κὺυ- 
- 

/ ΄ 

λαμπρὰν μὲν νίκην νενικηχοτες» ἐπιφανεστατας πρου, 
Ῥυνέθη δὲ καὶ τὸν Κί- / 

δὲ συνθήκας πεποιηµενοι. 
Ν 7 

/ κο 

ὶ τὴν Κύπρον διατρίθοντα νόσῳ τελευτῆσαι. 
/ / ιά - 

γ. Ἐπ) ἄρχοντος δὲ Ἀθήνησι Φιλίσχου ᾿Ῥωμαῖοι 

/ [4 { ησ/ ο (λ Ῥ . ΔΝ Δ 

κατέστησαν ὑπάτους Τέτον Ῥωμλιον Ἡατικανον χαι 

π/.. 
/ 9 ων. λ μα 5 

ΤΓαάΐον Οὐετούριον Κιγώριον, Ηλεῖοι δὲ ἤγαγον Όλυμ- 
3 -... ΑΔ , 

πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα» καθ ἣν ἐνίχα 

μ.ων α ττερ 

/ 

πιάδα τρίτην 
ν - Ἡ ς ναι ΕΝΑ / Μ 3 ο 

Πρίσων [µεραιος. (5) ᾿πὶ τούτων Μεγαρεις 

Ν ο οι λ ῃ. παν Ν Ν Λ ος 

μὲν ἀπέστησαν ἄπο Ἀθηναίων, καὶ πρὸς Λακεραιμο- 
3 / ιό ον 

νίους διαπρεσθευσάµενοι συυμαγίαν ἐποίησαν" οἱ ὃὲε 
ς / 2 

᾽λθηναῖοι παροξυνθέντες ἐξέπεμψαν στρατιώτας εἰς 

ο. 
’ λ Ν / ο ο. / 

τὴν τῶν Μεγαρέων χὠρᾶν, καὶ τὰς κτήσεις διακρπάσαν- 
. ο «τώ / / ἵτω ον 3. 

τες πολλΏῆς ὠφελείας χύριοι κατέστησαν. Γῶν δ) ἔχ 

τω οι ; / πο αρ ωσεςς /. 9 

τῆς πόλεως βοπθούντων τη γὠρᾷ συνεστη μάγη, καθ 
κ. 

ο) αἱ . Ἡ ” 

ἣν οἳ Ἄθηναιοι νικύσαντες συνελίωξαν τοὺς Μεγαρεις 

[ 

ἔντος τῶν τειχών. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΗΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 10. (180, 481.) 

Τγορδίαπη, Ἠοταπῃ πιαρὶςίταία Οἶπιοῃ Αοπίεηςίασι ἀνχ, 

πηαεῖς ἱπιρογίάπη ἴοηθης, ΟΥΡνῖ 10ος ἵπ. ροίρρίαίετη τεάῖςε- 

ὑαί. Οπή Υονο Φ8]αιηῖς ἃ Υα]ἱάο ῬουδαγίΙπα ργαρδἰάῑο ἀε[οηᾶθ- 

Τί, ΓΙΠΟΡΗΠΙ(16. ο ἴ6ἱογΏ οιηηίς πεποιῖς, ΓΕ 

οιίαπα αἰίαιππ]ά ο ΤοΓΙΠΩ οορία τοίοτία ο5δεί, εχ ταιριρ]οςρ 

οοηιηοο (οἱ6 δίαἰιί, οἱ αγβθπη Π]απη δαβίρετεί. (2) Ηος εΠῖπῃ 

Ρασίο ονοπίατπι οοηᾖἱοίεραί, αἱ ΟΥΡτι5 {οία [ασε ἵπ ἀΠΠο- 

ΠΘΙΑ Υοπίγαί, απἰηίααο Ροραγαπι οπλπὶ Πάποία οχιετεπίας, 

αἱ, παπα ργορίθς {ῃβθδδπα αὖ Αἰοπϊθηρίρια5 1παγο Ρα]απηῇ- 

Πίος {πίανῖ ΠΟΠ. Ρο55θΗ{, 5060105 5ἱ ἀοδεΓθγεπί, οΓηΗΙΗΠΙ 60Η: 

{οπιίαί αἱ οχροπογδπίτ; 46 5ππνηα ἀρηίφια Ώο] (γαηρᾶ- 

αἵσππι το, οἱ υἱ ΑΓΙΠΟΓΙΠΙ {οία ΟΥργι5 ἵπ ροίθείαίεπι γεάαοία 

οί. ἨΝος αἰίίθι τος ογοηῖί. (5) Αίοπίθη5ες εΠίπῃ, οορΙῖ5 

ατΏί αἀπιοεῖς, οιηπί Υἱ οἱ πιασλῖπα αποίἶάΐε Π]άπα ορραρηαη/. 

Αἱ πη]ίος ορρἰἀαηἰ {ο]ἱ5 αίδαμο αἆ Ῥγαβδεπίέηα Η5ΗΠ2 Πθ: 

ορςρανῖῖς α([αίίπι ἱμπίτασι οοπίνα νίπι οὐρίάσπίίαιη που αἱ 

Αοπιίοι ἄο πηιγῖς 5656 ἱαοηίαν. (4) Ππ{6ΓΙΠι γεχ ΑΓΙΑΧΕΓΧΕΡ, 

«ΙΙΟΡΙΙΠΙ ἵπ ΟΥΡτο οἰαάΐρας απά[ῖδ, ἀ4ᾳ Ῥε]ίο οοπδΙαπα 

οππι απιὶοῖς Πέ. Τά ραχ αἱ ἱπεαίαγ οσπη ἀγῶΟ5, εΧ πδιι 

τοσπί 6556 ἀθοθηπίίαν. Ῥογ Πἴετας 6180 ἀπαθρας εί ἑαἱταρίδ 

Ῥο]ιο ΟΥρΙΙεο ρηω[οσῖς οαἶσίέ, αἱ αἱραδεππαπθ Ροβδίηί 

οοπάἰοπίβις οϊαπι οσα Ογαοἶς οοππροπαηί. (5) Αγίαρᾶ- 

715 Ἱααπο εἰ Μεσαβγζα5 Ἱεραίος Αἰλθηα5 ἆ4θ ρα08 νεΓβα 

(λογο παπί : ἵπ 4ποτυπι οοπά{Ποπθς απαπη οοπδεη γεηί 

Αἰ]ιοπίοηςος, Ἰοραίο» οί {ρδί ρ]εμα οππι Ῥοΐερίαίε πα αηί, 

4 ποΡΙΠλ Ριήπσορς ναί Οα11ἱα5 Ηἱρροπίοί. Ρασῖ5 6’ϱο Εφάπβ 

ἱπίου Αἰιοπίσηφος Ἰογαπι( ο 5οοἵο5 εἰ Ῥεγρᾶς Ιή5 απ]άθηι 

Ιορίρις εαποίατ : αἱ ἀνῶσ5 μετ Αδίαπη οἴν]ία μας Πγθι- 

οἱς Ἰμονίαίο α0 5110 116 υᾶ ρουπεαίην» πο φαίταριρ ΡεΓ88- 

τα (πήσπι ἀΐσγυπα ἱήπογο ἠη[εγίας ἂ4 Πατο ἀεδοσπάδηί; η6 

Ίοησα πανί ἱπίνα Ρμαφοάσπα εἰ ΟγΔΠΕΑΦ εχουιταίαν..  Ἠοο 

οἱ το οἱ μη ία. ριῶ[οοίί ρονΠσσιοέ, Αίλεμίεηςες οοηίτα 

Ἱαταγυηί 56 ἵ ΡΓΟΥΙΠΟΙᾶ5 Αγίαχοιχϊς αγηιᾶ ηοη θχρε(Ι{αγοΒ. 

(6) Έαάετο 5 Ρ8ο(5 εαποῖίο, Αἰοπίομδες οορίας εκ ΟΥ: 

Ῥνο ἄμάπχονα, οἱ γἱοἰον]ῷ {πι (ογβίοι ρατία» εί {ω46μἱ5 {8ηι 

πέηίθν. οο/{δεί αἰον]α ἱπείσησς. Ἰπίενοα ἆππι ἵπ ΟΥΡΓΟ 

πιογαπι ασί ΟἰπΙοῃ, ΠΠΟΙΡΟ οογὔορία5 οΡ]8, 

ν. Αγαιοπία Αἰιοπὶς ΡΙή]ήδοο, Βοπιαπί 60ης 168 ἀθρίρηδηί 

τήν Ποπιαπω Ὑαεαπαπι οἳ 6. γαιυτίαπα Οἱεογίαπα 

(Οἰσιγπιη). Ταπα οσααροθίπιαπα  [6γ8ηα ΟΙΥπιρίαάεπα 

εοἰοῦτανιέ Εἰοῖ, ἵηπ ατα εκ. ἰαᾷἱο ΥΙΟίοΙΠΙ γοροτίαν]ί 

ΟµΊδοι Ηἰπιαγῶς. (9) ΙΙ ΜεβΑΓΕΗΡΕΡ ἃ βᾷο ΑιοπίθηδΙαΠ] 

ἀεδοίδευηί, πη]δδαφθ ρατίαπα Ἰομαίίοπ6, 5οσείαίσπ 6Ηπῃ 

Π15 απσυπί. Οἱ Ροι(αῖα οοΠΙΠΙΟΙΙ ΑίΠοπί6ηβες 1ΗΙΠΗ{ΘΠΙ 

ασιῖς ΠΟΠ} παλ απέ, ἀῑπερίίσασε ΡὰβΡΙΠΗ (αουα ρα 

ορρίάαπ απἰάεπι ἀθ[αηςίο- 
ἱησοηί! ρτῶάα Ρροβ μίας. 

εοᾷ πὺῖ πά ῥγα]πηι Το ἀθγεηί!, 
ΠΕΠ] αστογατὴ οχουτταπί, 

Αἰιοπίοηςος. υἰοογίαιη αἀθρί Πηίτα πιωμία. Ἰοδίθιη {ησὰ 

ερπιρε)]α{. 



10 

5] 

50 

35 

4 σ 

45 

(α1, 482.) 

ῬΕ. πό άρχοντας, δὲ ᾿Ἀθήνησι Τιμαρχίδου Ῥω- 
μαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Ἀπόριον Ταρπέϊον καὶ 
Αὖλον Ἀστέριον Φοντίνιον. ᾿πὶ δὲ τούτων Λαχεδαι-- 
μιόνιοι μὲν εἰς τὴν Ἀττιχὴν ἐμθαλόντες ἐπόρθησαν 
πολλὴν χώραν, καὶ τῶν φρουρίων τινὰ πολιορχήσαντες 
ἐπανηλθον εἰς τὴν Πελοπόννησον, ολμίδης δὲ ὃ τῶν 
Ἀθηναίων στρατηγὸς εἷλε Χαιρώνειαν. (5) Τῶν δὲ 
Βοιωτῶν συστραφέντων χαὶ τοῖς περι τὸν Ἐολμίδην 
ἐνεδρευσάντων, ἐγένετο μάχη καρτερὰ περὶ τὴν Κο- 
ρώνειαν, χα ἣν Τολμίδης μὲν μαχόμενος ἀνηρέθη, 
τῶν δὲ ἄλλων Ἀθηναίων οἱ μὲν Κατεκόπησαν, οἳ δὲ 
ζῶντες ἐλήφθησαν. Γηλικαύτης δὲ μες γενοµέ- 
νης τοῖς Ἀθηναίοις, Ἰναγκάσθησαν ἀφεῖναι τὰς πόλεις 
ἁπάσας τὰς χατὰ τὴν βοιωτίαν αὐτονόμους εἶναι, ἐὰν 
τοὺς αἰχμαλώτους ἀπολάέωσιν. 

γη. ἸἨπ ἄρχοντος δ' Ἀθήνησι Καλλιμάχου ο. 
μαῖοι | μὲν κατέστησαν ὑπάτούς ΣΕξτον Κοῖντιον” 
γέ μινον. ᾿Επὶ δὲ τούτων κατὰ τὴν Ἑλλάδα τεταπει-- 
νωμένων τῶν Ἀθηναίων ὃ διὰ τὴν ἐν Βοιωτίᾳ περὶ ἸΚο- 
βώνειαν ἧτταν, ἀφίσταντο πολλαὶ τῶν πο ὃν απὸ 
τῶν Ἀθηναίων. Μάλιστα ὃ δὲ τῶν κατοικούντων τὴν 
Εὔέοιαν νεωτεριζόντων, Περικλῆς -αἴρεθεὶς στρατηγὸς 
ο. ἐπὶ τὴν Ιὔόοιαν μετὰ δυνάμεως ἀξιολό- 
γου, καὶ τὴν μὲν πόλιν τῶν στιαιέων ἑλὼν χατὰ 
κράτος, ἐξῴχισε τοὺς Εστιαιεῖς ἐκ τῆς πατρίδος, τὰς δ᾽ 
ἄλλας καταπληξάµενος ἠνάγκασε πάλιν πειθαργεῖν 
Αθηναίοι. Σπονδὰς ὃ᾽ ἐποίησαν το καπ, 
Καλλίου καὶ Χάρητος συνθεµένων καὶ τὴν εἰρήνην 
βεθαιωσάντων. 

ΥΠΠ. Κατὰ δὲ τὴν Σιχελίαν Συρακοσίοις πρὸς 

Ἀκραγαντίνους συνέστη πόλεμος διὰ τοιαύτας αἰτίας. 
Συρακόσιοι καταπολεμήσαντες Δουκέτιον δυνάστην 
τῶν Σικελῶν, καὶ .γενόμενον ἱκέτην ἀπολύσαντες τῶν 

ἐγκλημάτων, ἀπέδειξαν αὐτῷ τὴν τῶν Κορυθίων 

πόλιν οἰκητήριον. (2) Οὗτος δὲ ὀλίγον Ἰβόνον μείνας 

ἐν τῇ Κορίνθῳ, τὰς ὁμολογίας ἔλυσε, καὶ προςποιησά- 
µενος γρησμὸν ὑπὸ τῶν θεῶν αὑτῷ δεδόσθαι χτίσαι τὴν 
Καλην Ἀκτὴν ἐν Σικελία, κατέπλευσεν εἰς τὴν νῆσον 
μετὰ πολλῶν οἴκητόρων΄ συνεπελάέοντο δὲ καὶ τῶν 

Σικελῶν τινες. ἐν οἷς ἦν καὶ Ἄρχωνίδης ὅὃ τῶν Ἕρ- 

Οὗτος μὲν οὖν περὶ τὸν οἶχι-- 

(9) Ἀκραγαντῖνοι δὲ 

Ειταίων δυναστεύων. 

σμὸν τῆς Καλῆς Ἀκτῆς ἐγίνετο. 

ἅμα μὲν φθονοῦντες τοῖς Συρακοσίοις, ἅμα δ᾽ έγκα- 

λοῦντες αὐτοῖς ὅτι Δουχέτιον ὄντα κοινὸν πολέμιον διέ- 

σωσαν ἄνευ τῆς Ἀκραγαντίνων γνώμης, πόλεμον ἐξή-- 

νεγχκαν τοῖς Συρακοσίοις, (4) Σγιζομένων δὲ τῶν Σι- 
κελικῶν πόλεων, χαὶ τῶν μὲν τοῖς Ἀκραγαντίνοις, τῶν 

δὲ τοῖς Συρακοσίοις συστρατευόντων, Ἱθροίσθησαν παρ᾽ 

ἀμφοτέρων δυνάμεις ἀξιόλογοι. Φιλοτιμίας δὲ µεγα- 
π 2 ες 3 ου λης γενομένης ταῖς πόλεσιν , ἀντεστρατοπέθευσαν ἆλ- 

/ ι 
λήλοις περὶ τὸν Ἱμέραν ποταµόν , καὶ γενομένης πα- 

/ Γ . 3 ε 

ρατάξεως ἐνίκησαν οἳ Σνωρακόσιοι, καὶ τῶν Ἄκραγαν- 
" / Δ ον λ ὄ, 

τίνων ἀνεῖλον ὑπὲρ τοὺς χιλίους. Μετὰ δὲ τὴν μάγην 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΦΙΟΙΠΙ ΤΠ. χι. 
419 

Αιοηίῖς ρυ{αγαΠ σοροµίο Τμ] νο Ἰμ4δ, Ἀουια ο0ι- 
εν ογεα! Βρητίας Ταυρείης οἱ Α. Αδίοίης (Α{εγ{ιι8) 
Επίας (ο {πα [1.). 

γι 

Ἐοη- 
1 ογΗΠά {δππρογο Ἱμασσθα» πο, [αοία 

η Α{ΠΙσαπι παρίίοπο, ΤΟΡΙΟΠΘΙΙ Ίοησο ΙαΐοΠιια Ρορι]αιιάο 
ναδίαταηί, εί οχριρπαί{ς απ αςάαπι εαδίθ]ἱ5, ἵπ Ῥείοροι- 
ἨεδυΠα 1οργθςδί δη. Το]ηίάθς νοτο ἀπ ΑίΠοηίοηςίμηι 

(2) 5εὰ ουπ]αποίί Ἱπίος 8ο Βωοίί ἱμοί- 
45 Τοπιίάθη οκορίπηί, 

Οµάγοποαπα οορί{. 

1) αἴτοκ αἆ ΟοΓοπΘάΠΙ ου (μγ 
ΡιῶαΠ1, απο Το]ηηϊάος {ον (ου ΡΙρηαης σας, οἱ ΑίΙΙα- 
Π{θηΦΙΗΠΗ ορἰονῖ ρα{πῃ οομοῖςί, Ρα πα γν{ ἵπ Πορίίαπα πια - 
η5 ΡΕΙΥΕΠΕΓΕ. Πας {απι Ἱηβίσηϊ ο]αᾶο Ρορυ]α5 Αλοπίθη- 
βίῃ οοαοίας οί, Ρτο οαρίΙνογΙ Πα ΓοάθηιΜΊοηα ΟΠΙΠΟ5 
Ῥωοία α1ρεςδ, Ππρετίο 5ο εχθιηίας, απ β(πο αγία (ἰς 
Παπ τοςασγθη. 

ΥΠ. Τυπο ανομοηίο Αλιοηίς σα1Ηπᾶσ]ο, οἱ Ἠοπια ορη- 
φ]αίαπα σετοη{ῖρις 8ος, ΟµΙηΠο [Οιπο(ο αἱ Ρ. Οπ]α- 
Πο] Τεβεπηίπο, ἴπ Υα1οἷα να]ᾶο ἀθυϊίαιἰς οἶαᾷο αά Οοτο- 

ΠΟΦΊΗ ἵπ Βαιοίῖα. ΑΙΠοΠΙΘΗΦΙΗΠΙ ορίρ5., ΡΙθγρᾳο αἲ Π]η 
ἁγίίαίος ἀεβοϊαπέ, ππακίπια γογο Ενω» ποσο] Πογῖς τα- 

Ρις εἰαάεραπί.  Ῥοπίο]ες ουσο ἄν ογραίις πιαρη]ς η Ε- 
Ράμα. οορῖῖδ Ππογαί, αἱ Ποβιαθηςίπ γης Ρ6) Υίπη ϱχ- 
Ριρηαία, οἶνεδ οχ ραΐπῖς φεαίδιις αἱίο ναηδ/ο)!, οἱ ορίεγος 
Ππιουα ρετει]ςος αἲ τροἱρίθμά πα ῥοριί Ἀομίοηςίς {Πρθ- 
πυπη αἀἰα, Τυπι Ἱπάποία αἲ 4ΠΠΟ5 (σπα Ἱπίον 1ρδος 
(ασία., μα σίκηπθ Ίεβε α Οαἰ]ία οἱ Οατοίο δοπ]ρίω αἱ ο0η- 
Πτηιαί δυΠί. 

ΣΠ. Τη ΡΙο]Ια Ιπίου ΒΥΤοιΙ64ΠΟς οἱ Απεϊσοηίΐηος |μῖς 
46 οαμςίς Ῥο]απα οδί οοηΠαίαπα. Ῥορίαπαια Ώασσἱ Θἱομ]ο- 
τΗΠΗ Τορι]1 ορος {Γαρεγαπί Ὀγτασαδαμί, αιοᾶ 5Ηρρ]εκ ρορι]ί 
πη]κοη]εονάίαπα. Πππρ]ογαδδδί, α ποχα αὐφοίαίαπα σοτ]μιμί 
ῥγ]ναίαπα ἄρετο γ{ίαπα {αθεναπί. (0) Τς Υοτο, ἂἆ οχἰσ η 
Π]Ιο έεηριΙ5 ππογα{α5, ΡάΟίΟΓΙΠΗ ΠάΘΠ1 νο]ν]έ, οἱ ογασπ]ο 5ο 
1η5δ11Η Πη]αης, αἱ Ῥαἱομταπη [η Βἰο]]α Αοἴοη, ἰ4 ος ΟΓΔΠΗ ; 
ΠΙΟΟΙ5. [οφποηίατεί, εΙΠΙ Πιᾶσῃα ΠΟΠΙΙΠΙΙΗ Πογας «αοᾗος 
αωνοη απ. (αγρα ΤΠ ηςι]αη. (γαπενηϊςίέ, Αάπηχογιηί 5ο 
οµαηα Ῥϊοι]ογπα. ποηπυ]1, οἱ Ἱπίατ ος Αγοζοηίώσς Ηοιρί- 

ἰθηδίπΏα ρήποερς. (3) Ῥυπι ἶ5 6ιϱο οο]οπία Ιπ Αοίο ρη]- 

ντα Ππίοπίας εδί, Αρτϊσοηιιηϊ, αἰπι] Πηγίάϊα ουσα Ῥγτᾶ- 
6Η84ΠΟΡ οοποῖ(α{1 , βἱηχ] οἰἶαπα 4αοά Ώιοσίίαπα ΟΟΠΊΠΊΠΗΘΠΙ 

οπηΙανη Ποδίεια ργωίο Απισοημησσιι ΟΟΠΒΘΗΣΗΠΙ γἷία 

ἀοπᾶβδοπί, Ιποιβαπίας, μονη γτασδαπίς Ἱπίπ]ογι{, (4) 

Φο]αςί5 Ῥτορίεγεα Ίη ἀΐνειδα φίμάία οἴνίίαιίρας βἰοπ]ογασε, 
απ ρατς Ασιϊσοιμίς, ρατς θγτασαδαηῖς 4άμαγθτοί, Πη- 

ροι5 αἰτοβίαπα ππαπας εορίέατ, εί Πιασπο 1Ώος Πἶςι {ῃ 

ρε] Ἱπουηυαπί, ΟπΙππ(Ηο οβδίτα οαςιτῖς αἲ Ηἴππσίθηι 

ΠανΊαιη ορροναἱδδεηί, ἱη[οςίίς {απάθηα αἱρηῖς οΟΠΟΙΓΓΡΕΙΗΙ, 

1)! νἱοοτίφπι α”ορίί Ἀγτασυδαμί Ῥ]α5 ὔ1Π1 πΠίο Αστῖ- 

βοηίίπος5 ϱο οοπβἰείι εσράηί.  Ρεὰ δίαπι α ρΗρηα Ίδρα- 

2/. 
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απρραν θευσαµένων περὶ συνθέσεως τῶν Ἀκραγαντί- 

νων, οἳ Συρακόσιοι 5 συνέθεντο τὴν εἰρήνην. 

ΙΧ. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Σικελίαν ἐν τούτοις ἦν. 

Κατὰ δὲ τὴν Ἠπολίαν συνέθη χτισθΏναι τὴν τῶν Όου- 

ρίων πόλιν δι αἰτίας τοιαύτας. Αν τοῖς ἔμπροσθεν 

χρόνοις Ἑλλήνων κτισάντων κατὰ τὴν Ἰταλίαν πόλιν 

συνέθη ταύτην λαθεῖν τοχιαὶ αὔξησιν διὰ 

τῆς 7ώρας. 

υοιν ποταμῶν , τοῦ τε Κράθιος καὶ τοῦ Συθάριος, ἀφ᾽ 

Σύδαριν ἳ 

τὴν ἀρετῆν (2) Κειμένης τά. ἀνὰ μέσον 

ταύτης ἔτυχε τῆς προςη Ἱορίας, οἳ κατοιχισθέντες 

νεμ. μόμενοι πολλὴν καὶ καρποφόρον 

Πολλοῖς δὲ 

τοποῦτο προξθησαν ὥςτε 

γώραν μεγάλους 
ῆ νὰ κ. μ.εταδιδόντες τῆς 

α/7 93 
δόξαι πολὺ 

ἐχτήσαντο πλο ύτους. 

ας, ἐπὶ 
. - 

προέ/ ειν τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν οἰκούντων: πολυαν-- 

ς 7 ο. ο) λ / . 
θρωπία τε τοσουτο διήνεγκαν 2 ὥςτε την πόλιν ἔγειν πο- 

/ ον ἂ 

ιάδας. Γενόμενος δὲ 
καὶ κ 

.... μας 
λιτῶν τριάκοντα µυρ: παρ αὐτοῖς 

τω ο» .ο / 

δη μαγωγὸς Τῆλυς, κατηγορων των µεγιστων 
/ ας ο Δ 3 

ανὸ ον ; ἔπεισε τοὺς Ἄυβα αρίτας φυγαδεὺσαι τοὺς ευπο- 
/ λ 

πολιτῶν πενταχοσιους χαι 

9) Τῶν δὲ 

εἲς Νρότώνα καὶ χατα ας 

λ ο ο 

ρωτάτους τῶν τὰς οὐσίας 

φυγάδων παρελθόντων 
ν Δ Δ 3 λ Ρ] λ 

ἐπὶ τοὺς εἷς τὴν ὥγορν 
ν΄. σπιν 2 / 2. ϱ Ν . να) 

βωμούς, ὃ μὲν Ἕηλυς εξεπεμ μψε πρεββευτας πρὸς τοὺς 

αὐτῶν δημεῦσαι. 

ο - 

Κροτωνιάτας, οἷς ην προςτετα «γμένον Ἄ τοὺς φυγᾶδας 

ἐκδοῦναι 3 πόλεμον προςδέχεσθαι. (4) Συναχθείσης 

δὲ ἐκκλησίας καὶ προτεθείσης βουλΏς πότερον χρὴ 

τοὺς Ἱχέτας ἐκδοῦναι τοις Σνδαρίταις 3 πόλε- 

μον ὑπομεῖναι προς σα; ἀπορουμένης τε 

σης συγχλ πτου καὶ τοῦ δήμου», τὸ μὲν πρῶτον ἔρ- 

ῥεπε ταῖς γνώραις τὸ πλῆθος πρὸς τὴν απόδοσιν τῶν 

Γχετῶν διὰ τὸν πόλεμον" μετὰ δὲ ταῦτα Πυθαγόρου 

τοῦ Φιλοσόφου συμθουλεύσαντος σώζειν τοὺς ἴχέ- 

τας. μετέπεσον ταις Ἰνώμαις καὶ τὸν πόλεµον ὑπὲρ 

τῆς τῶν ἵκετῶν σωτηρ ίας ἄνείλοντο. (ϱ) Στρατευσάν- δ 

᾿ αὐτοὺς τῶν υβαρικῶν τριάκοντα μυριάσιν, 

ἄντετ άχθησαν οἵ Κροτωνιᾶται δέκα μυριάσι» Μίλωώνος 

τοῦ ἀθλητοῦ ἠγουμέγου χαὶ διὸ, τὴν ὑπερθο)ὴ ἣν τῆς τοῦ 

- ο : ώ ϱ’ 
σώματος ῥώμης πρώτου τρεψ Ψαμενου τοὺς καθ αὑτὸν 

οὗτος, ἑξάχις Ολύμπια ) ο αρώνη / 

τετί γρ. ενους. (6) 

: Ελ) -- 

νενικηκὼς καὶ τὴν ἀλκὴν Ὃ δρ, ἔχων τη κατὰ το 
. / μ κο ᾿ 

σομο φύσει, λεγετ ται πωος την μ.άγην ἀπαντ . χα 

.. 
υ 

. δν νο μ ἂν ὃς 

εστεφανωμένος ον τοις ο ασις στεφάνοις, τ 
ς 

Δ 

διεσκευασµένος δὲ ε Ηρακλέους σχενὴν λεοντῃ και 

ῥοπάλῳ: αἴτιον δὲ ο ῤμν τῆς νίκης θαυμασθΏναι 
υ 

α βοοληβόντων, πάντας δὲ κατὰ ν ὰν φυγὴν 

οπεσοντας ἀποχτεινόντων, οἳ πλείο ους κατεχόπη- 

σαν) . δὲ η. διήρπασαν χαὶ παντελῶς ἓ ἔρημον Β- 

Φλ 

ποίησαν. ο νι πτερν ὰ ἔτεσιν ὀκτὸ πρὸς τοῖς πεν-- 

ετ σ τήκοντα υν μετ ὀλίνον ὑπὸ 
/ 

Κροτωνιατὸ ὧν ορ πέντε 
ο ος : 
8) Κατὰ ὃξ τυὺς ὑποκειμένους 

ηχισαν, καὶ ! 
.ῤ τε τν δ 

ἔτεσιν ὥστερον τοῦ. δευ-- 

τέρου συνοικισμοῦ. 

καιρούς, ἐπ᾽ ἄρχοντος ἸἈθήνησι ἴκαλ) λιμάχου, συνῳ- 

ὶ 
τον 

µίσθη», καὶ μετὰ βραὺ μετασταθεῖσα εἰς ἕτερον τόπ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΡ. [493 484.) 

{5 Αρτὶσοεππογι ἆς 6οΠΙΡΟΠΕΠάΟ Ροἱ1ο πηβίς, Ρας6ΠΗ 9Υ- 

γαοικαμί εοηῖς «οπάΠἠοπί μας ουπι Ις (οσθγαηῖ. 

ΙΧ. ήπιας το Βίομ]ογαπι ἵπ μου δίαία γοτίυπίατ, 

Ἑμανίοττη ατΏ5 ΤΠ Πα]ία οοπά Παπ. Τὰ Υογο Ἰαο ο6σβδΙΟΠ6 

Οσπί. αηίθασἶς (εππροήρας ἀτῶοί ΑγβατίΠη ἵη 

Πα]ία οχδίγηκἰδδοη{, (αεμηά[ίαίο 5ο ε[εείαπα εδί αἱ Ὀγουὶ 

ορας γβῖ5 ογαςοσιθηί{. (2) ΟΩπία οηίπα Ἱπίοτ ἆμο Παπαῖπα, 

Οτα(μ]πα αἴαπα ΦΥρατΙα α απο ΠΟΙΠΘΠ. αεοαρίξ, οίία οί, 

οἳ οἶνας αστιΠ] Ίοησο Ἰαΐοᾳπα ραίεηίεπα αἱ (Γασαπι [ογασίς- 

ΙΠΊΗΠΙ οοληπέ, Πηᾶσηας δαΡΙίο ἀῑγίμας οοἩεσεταηί, πιπΠ15- 

απο ἵπ οἶγίία5 οοπΙΠΙΙΠΙΟΠΕΠΙ τοοσρῇ5, 6ο ρτοτθς(! 5ὐέ, 

αἱ Ίοησο «θίθΓος Πα Ίποο]ας απ{οσεθἆστο γ]ἀθιθηέαγ. Ἠο- 

ΠΗΙΠΕΠΗ οθτίο τη] Π{αάϊηπο Ἱία οχαβροταταη{, αἱ απα οἰγῖίας 

ἱτεορηία ΠοπαΙπάπη Πλ]]]ία σοηΏ ποτεί. 

οτοη!{. 

Ἐγαί Υογο Π]α {6πιρο- 

εἰαΐο ἀποίου απἰάαηα ρορα1ἱ πομηῖηο Τ6ΙΥ5. Τ5 ροίεπ[ΙββΙΠΙΠΙ 

απει(αο αἆ Ρορυ]άπα οππηπαπάο Ίου (απάσπι αριᾶ 9ΥΡ8- 

πίας ου πε, αἱ οἵνίαπι ααἱπρεηίος ορίρας ἸηςίγαςΙςΘΙΠΙΟΒ 

αΏο ε[ἱέθγεπί, (3) Έχι- 

Ίο5 μί Οτοίοπεια ρείαη{, εἰ αά ατα5 1π [οτο ετοοίας 5ΠρρΗ- 

οσπα τα οοπ(ασίαηε. ον Τε]γς Ἱεραίος Οτοίοπαεπη η Η{, 

ααὶ ἀοπαπίίοπί, αέ γε] ἀεάαηί οχα]ες., τε] ΡεΙ]ατη α 9ΥΡαν{18 

κκρθσίοηί. (4) Αἀνοεσαία ἱσίίαν εοποίοπε, εί ἀε[ροταίίοπθ 

ῥγοροφῖΐα, πέγαπη 4αάϊ 5αρρ]ίσθ5», απ Υενο ῬεΠαΠα 515οἴρετε 

{οτίππαδαιο εοΓΙ ρα Ησατοηί. 

εοπίτα Ρροίοη{Ιογος οχρεᾶἰτοί, ΠΟΠ ΡᾶΓΗΠΙ ἃ δοµαία εἰ Ρορι]ο 

ἀαίαίαηι Εξ. Ας Ῥηίσπι απἰάσπα 6ο εοπίοηί]ᾶ ρορι]ή 

ηοΠπανΙέ, αἱ ρτορίατ Ώθ]] ἀϊῑδοτίπιοη 5αρβρ]ίοες ἐεάάετε- 

(αν. Αί υβί Ῥγίήασονας ῬΗϊοδορμα5 αχα]εςδ, αι Πἀαί 

ΡΦΟΓΙΠ 56 ογαάἰᾶἰδοηέ, Ῥτοίρρεπάος 65956 δηαδῖέ, ΤΕΥΟ-: 

οσία ἀἆθπηιπι δεηίρη/ία, 5αΠπίοπ 5αΏρΙΙσΙπη αγηιὶ5 56 {{αι1 

τε]οα ἀαστογογιηί. (5) ΘΥΌαΓΙ5 αγσο {ρεοεπία αγΠΙΑΙΟΓΗΠΗ 

πι]μα ἀπεσπίίρας Οτοίοπῖαίσ ορηίαπι πι ρας. Ἰπδίγαςίί 

οσσγγη{, ἆμποο Μί]οπο αἰλ]εία : απὶ Ρτο Ιπσαπίϊ οογροΓῖς 

τοῦογο ρεῖπηας Ποδβίσπι οο σα δ)0ἱ Ίη ααἰε ορροβίξιηῃ ἵη {α- 

απ τοηί. (6) Ηἰο ντ, απαα γἶτος απ]πηί παίαγο 6οΓρο15 

οοπβοπ{αηοας Ἰαβογαί, εοχίος αἲ Ογπιρίαιη γἱσίος εκδίῇ{ο- 

τας, αἱ (πι ΟΙγπηρίαῖς γοδπηέα5 οοτο]ἠ5, Ηετου]ίδαε η 

Ιοσπίπα Ραῖ]ο ας οἶαγα ἰηβίρηίς, Ραρπῶ ΟΕΙ{8ΠΙΕΗ αά[ῑς»ε, 

οἱ, αποὰ γἱοίοπί ρορα]ατίρη5 εΆιςδα ϱἱεςεί, πιᾶρησβ Π]18 

αὐπι]ταοσί {πἱ556 ἀἰσίέατ, 

Χ. Επκῖς Πασπο Ποδάρα, απ0σα πυ]Η ΘΟΓΗΠΑ , 41105 6εΡε- 

γαηί, υίίαπι Οτοζομίαία ἀοπατεηί, 5οᾷ 9ΠΙΏ6Ε {Π {ισα 6ΟΠΙ- 

Ρελθηςος ἱπιοδαγεηίς πηα]ος οχογοῖίιις ρα!5 οοποίδα ἱπ{ειηέ, 

οἱ αἱΏ5 Ροςέ ἕωάαπι ἀἰτορίίοπετη αἆ 5ο[αά(πεΠη οδί τοςασία. 

(2) δε Ἱπιοτ]αρςίς οοίο εί απἰπαπαρίηία αππὶς Τμοςδα]ἱ απ- 

ἆαπα ἵπ οαμα Παριίαπάαπι οοποθβδοταπ{, 564 ΡαπΙΙΟ Ῥοδί, 

σα ἰπααομπίο. ροδί ἱπίαιγαίοηεηι [Ταηδασίο, ἃ Οτοίοπία([ἰς 

ο[οοίί δαπί. (5) ΗΠί5γετο {επιροπίρης ἴπ απἰρα5δ ΠΠΠΟ γΥεΓ58- 

ΙΛ), ΟΛΙπΙασΠο ΑἰΠεπίς ΕΠΙ ΟΡ ΤΕΓΗΠΗ Ρτο/[εσίο, 1195 Π]α 

Ἰημαρίέανί εαρί{; 5οἆ Ὀτονί {η απάτη {γαπεροδί(α Ίοσμπη αἰιά 



(181, 445.) 

προσηγορίας ἑτέρας ἔτυ 78, χτιστῶν ένο ομέγων Λάμπω- 
νος χαὶ Ξενοκρίτου τοῦτον τὸν τρόπον. Οἱ [δὲ] τὸ 

δεύτερον ἐχπεσόντες ἐκ τῆς πατρίδος Συβαρϊῖται πρέ- 
σθεις ἔπεμψαν ορ τὴν Ἑλλάδα πρὸς Λαχεδαιμονίους 

χαὶ Ἀθηναίους, ἀξιοῦντες συνεπιλαθέσθαι τῆς καθόδου 

καὶ κοινωνῆσαι τῆς ἀποιχίας. (4) Λακεδαιμόνιοι μὲν 

οὖν οὐ προσέσχον αὐτοῖς, Ἀθηναῖοι δὲ συμπρᾶξειν ἐπαγ- 

γειλάμενοι, δέκα ναὓς πληρώσαντες ἀπέστειλαν τοῖς 

Συθαρίταις, ὧν ἡγεῖτο Λάμπων τε καὶ Ξενόκριτος" 
ἐκήρυξαν δὲ κατὰ τὰς ἐν Πελοποννήσῳ πόλεις Χοινο- 

ποιούµενοι τὴν ἀποιχίαν τῷ βουλομένῳ µετέχειν τῆς 
ἀποικίας. (6) Ὕπαχκουσάντων δὲ πολλῶν, καὶ λαθόν-- 
των χρησμὸν παρὰ τοῦ Ἀπόλλωνος ὅτι δεῖ χτίσαι πόλιν 
αὐτοὺς ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ὅπου µέλλουσιν οἰκεῖν µ.έτριον 

16 ὕδωρ πίνοντες, ἀμετρὶ δὲ μᾶζαν ἔδοντες, κατέπλευσαν 

εἲς τὴν Ἰταλίαν, καὶ καταντήσαντες εἰς τὴν Σύθαριν 

ἐζήτουν τὸν τόπον ὃν ὃ θεὸς ἦν προςτεταγὡς κατοικεῖν. 

(6) ΒΕδρόντ ες δὲ οὐκ ἄποθεν τῆς Συθάρεως κρήνην ὀνο- 

μαζομέν ην Θουρίαν, ἔ ἔχουσαν αὐλὸν Ἰάλκεον, ὃ ὃν ἐκάλουν 
οἱ ἐγγώριοι µέδιμνον, νοµίσαντες εἶναι τοῦτον τὸν τό- 
πον τὸν δηλούμενον ὑπὸ τοῦ θεοῦ, περιέθαλον τεῖχος, 
χαὶ κτίσαντες πόλιν ὠνόμασαν ἀπὸ τῆς κρήν ης Θούριον. 

(τ) Τὸν δὲ πόλιν διελόμένοι κατὰ μὲν μηχος εἰς τέττα- 
βας πλατείας, ὧν πλοῦσι τὸν μὲν μίαν Ἡράλλειαν, 

τὴν δὲ Ἀφροδισιάδα, τὴν δὲ Ὀλυμπιάδα, τὴν δὲ Διονυ- 

σιάδα, κατὰ δὲ τὸ πλάτος διεῖλον εἰς τρεῖς πλατείας, 

ὧν ἡ μὲν ὠνομάσθη Ἡρφα, Ἡ δὲ Θουρία, Ἡ δὲ Θ Θουρίνα, 

Ὑπὸ δὲ τούτων τῶν στενωπῶν πεπληρωμένων ταῖς οἳ- 

20 

Χίαις ἡ πόλις ἐφαίνετο καλῶς κατεσχευάσθαι. 

3ο. ΧΙ. Ολίγον δὲ Ἰβόνον ὁμονοήσαντες οἵ Θούριο, 

τάσει μεγάλη περιέπεσον οὐκ ἀλόγως. ΄ Οἱ γὰρ ώση 

πάρχοντες Συθαρῖται τὰς μὲν ἀξ Μιολογωτάτας ἀρχὰς 

ἕαυτοις ̓ προσένεμον, τὰς ὃ εὐπελεῖς τοῖς ὕστερον προς Ύε- 

Υραμμένοις πολίταις: χαὶ τὰς γυναῖκας ἐπιθύειν τοῖς 

5 Ελοῖσώ ῴοντο δεῖν πρώτας | μὲν τὰς πολήτίδας» 8 ὑστέρας δὲ 

τὰς µετα Ὑενεστέρας" πρὸς δὲ τούτοις τὴν μὲν σύνεγγυς 

τῇ οι γώραν κατεκληρούγουν ἑαυτοῖς» τὴν δὲ πόῤῥω 

κειμένην τοῖς ἐπήλυσι. (5) Γενομένης ὃ δὲ διαφορᾶς διὰ 

τὰς εἰρημένας αἰτίας, οἳ { προςγραφέντες ὕστερον πολιτ ται 

α. π πλείους καὶ κρείττονες ὄντες ἀπέχτειναν 6 φίεδὸψ ἅπαντας 

τοὺς προὐπάρχοντας Συθαρίτας, καὶ τὴν πόλιν αὐτοὶ 

κατῴκησαν. ΠολλΏς δὲ οὔσης καὶ καλῆς χώρας, οἶ-- 

τ μας ἐκ τῆς Ελλάδος μριαπομφαμενοι συχνούς, διε- 

είμαντο τὴν πόλιν, καὶ τὴν χώραν ἐπ᾽ ἴσης ἔνεμον. 

ῳ Οἱ δὲ διαμἔνοντες ταχὺ πλούτους μεγάλους ἐκτή- 

σαντοι χαὶ πρὸς τοὺς Κροτωνιάτας φ φιλίχν συνθέµενοι 

χαλῶς ἐπολιτεύοντο. 

43 ιν, 

Σνστησάμενοι ὃ δὲ πολίτευμα δη- 

μοχκρατικόν, διεῖλον τοὺς πολίτας εἰς δέκα θνλάς, χαὶ 

τὰς προςηγορίας ἁπάσπαις περιέβηκαν ἐκ τῶν ἐθνῶν, 

τρεῖς μὲν ἀπὸ τῶν ἐκ Πελοποννήσου συναχθεντῶν ὁ ὀνο- 

μάσαντες Ἀρχάδα καὶ Ἁγαῖδα καὶ Ἠλείαν, τὰς ἴσας 

δὲ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ὁμοεθνῶν, Βοιωτίαν, Ἀμφικτνονίδα, 

Δωρίδα, τὰς δὲ λουτλό τέτταρας ἀπὸ τῶν ἄλλων ΥενῶΝῃ 

Ἰάδα, 

ου 

Ἀθηναῖδα, Εὐθοίδα,, Νησιῶτιν. λοντο δὲ 

Ν΄ 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟΡΙΙ ἨΡ. Χη. 421 

εΙΙαΓη ΠΟΙΠΘΗ αοθορίῖ, Ἰμαιηροηθ οἱ Χοποσγίίο σος {ου ]ρις. 
Οιοά Ίος πιοᾶο ροδίαη οἱ. Ἁγρανίία, αἱ «οσμπ(ο 6 ρᾶ- 
ἴωῖα εχασίί ργοβισουαη{, ηα]φείς {π γοροῖαπα Ἰεσα[ῖς α δραγία- 
ηἱ5 οἱ Αποπίθηρίρ5 εομ{σπάαπέ, 1 οἱ τοδίίις αά]αίοτος οἱ 
ορ]οπίῶ ραγβαῖρος ο556 νοιϊπί. (4) Ιμαοράαπιοπίϊ φπἰάσπι 

ΡαΠ(ίοΠΘΙΗ Πορ πο αἁπηϊἑαη{, 5οᾷ ΑΠιοπίσηφος, ἀθογο[ῖς 

θαχΐς, ἀροσπι πανος πηίο οοπηρ]οίας θγρατἶ5 παπί, 

αα ΕΙ Ἠαπηροη οἱ Χοποσπ(ης ρυα[οο1, Ῥτωσσπίρας οσο 

ο Πλας ρες πτῃος ΡοΙοροηποςί πη]ς»ίς, Ριθ]ίος ἀοπμηἶαπι, 

ΙῬεγαπα 56 οορίαΏ} [πέσο οπηίρις οοἰοπίῶ 5ο Που ασσις- 

βαπάῖ. (5) Νο εχίσι8 Ππά6 ΠΙΠΠΙΟΓΙ6 486ΟΠΡΗΙΗ ῥγα οί : 

| 4π1πη ΑροβΙΠΙ5 ο’α6Γ]0 ΠΟΠ ΡᾶΓΙΠΗ ΠΠΟΥΟΤΕΠ{ΙΗ, 41 ΠΊΟΠ6- 

Ρο, 11ο Ἰοοί γΏαη «οπάσπάδιι 6556, υί πποάῖσα ασια» 
ΡοἱΗ5, Ραπί5 Υενο οἴ(γᾶ ΠΙΘΗΒΗΥΑΙΑ οΠηθδίΗ5 πρροίσγοί, 

ου 0) βία, δηδόορία ἵπ Πα]ίαπα πανἰραίίοπο, γρατία αρ- 
Ρυἡ5εηέ, Ιοσυπα Παβία Ηοπίς α ἀθο Πα6δ1η ἀῄσρηίος Ππαπῖ- 
παπί. (6) Εί δοα(ατὶρίηθ πος ρτουιπ] α 5Υραιί Ἱηνοηία, οί 

ηΟΠηΟΝ Τα), Ρεν ἄπεαΠα σαπασπ]ατα, 416 ΜΜ ού α Πα 

ἁθσοἰα. γοσαναπέ, Ιαΐσοςς ε[[ηπάερία, φεάθΏι Ἠαπο 65956 α 

ἆθΟ ΡγῶπηοηςΙΓαἴαΠ ἱπίουργεία!!, οἰγομηλάπο({ς ροπιατ]ῖς ορ: 
μιά απ 1βί εἰοίαπηέ, απο ἆε [οπία Τμγίαπα ποηίμαηί, (7) 
Τα απρῖς Ἰοπσίέιάἶπο ἵη πα {ίπου ρ]αίοας εχροτιοοία, ΠΠσηχ 
Πειασ]θαπα. νοσϊίαπί, φοοππάαπι Αρηγοβϊρίαάστη, {ογίαηι 

ΟΙγπηρίαάΐδ, οἱ απανίαπι Πἱοηγςίααἰ5 ποπιίηο ἰηδίρηῖαηί, 
Τα πάίπο ἵπ (0ε5 ρ]αίοας ἀῑνίκα, ΡΓΙΠΠΑΠΙ ΗσΤοσΠὰ, ΔΙἴοΥΠΙ 
ΤΙ ίαΠα, ΡοβίγδοµηἄπΊ(α Τμηγίπα η αρροΠαγαΠί, Ου ὐπ]όο 

γΙ605 Ἠἱ5 Πη{αι]εσίος ἀοιπίρις οχρ]ογἰδδοπ{, αΏ5 οοππιοο 

ἀῑδερία οί ρυ]ομγο εχω ἰβοαία γιάσραία. 

ΧΙ. Αά αχίσαπ γογο {ο ηριας οοηοοτᾶῖα Ἱπίον ΤΠηγίος 

γ]ρυῖέ, ρυανἶάια αάππού απ ποβρηβ]ίσα 5εάΠΊοηα, πο αὔσαπο 

σ8ᾳρα, νεχανί οαρί. Νάπα απφη! ]οοἱ Ρ0ββθδΡοΓες θγμαν]- 

ιῶ ῥνα"ἴριιος πιαρίς(ΓαίαΠΙή ποήονος 8ἱΡί αδαγραγα, ἱη[ογίο- 

το απ{επα πι αδαπθ εοπβρίοιος παρε αδοηῖρίΐς οἴνίρις αξ- 
Πήρμσγθ. ΤΗΠΙ αά 6αογα ἀθεοτιη Ργῖπιο Ίοσυ αἀπιίοπά ας 
ΠΠ(ΠΟΡΗΠΩ οἳ γἴαπα πΙαίτοπᾶς, Ρο5ίΓ6ΠΊΟ ΠΠογΠα, αἱ ροδίθα 

ἵῃ ]ᾳ5 οἰνίίαιϊδ γεπογαηΕ, 68Π5696. Αά Ἠορο γἱοίπαΠι ΙΙ 

ριπτα ηίου 56 ραγΗΗ1, ΤοπιοίϊοΓεΠ Ποβρίάρς αθοριΗ]α 

γεβπαπστο, (2) Οπίρας ἆα εβιιδίς οί ἀῑκβίάϊίο, αἀορίαά 

ἵπ οἰγ[ίαίδη προς, (ππα ΠΠΙΠΘΓΟ, {πα γἰπίθας ροΐίοτος, Υο- 

{πδίος ΦΥΡαπΐα5 ΡΥοβο ΟΠΊΠΕΣ5 αά ΙπίογΠοσΙοπεΠη ἀθιεῃί, οί 

5110 αγρθπ1 αγρίνίο αἀπιμίςιταπάα να γἰπάἰσαΠί, δεὰ ασ 

πα ανα αλαο Τεγής οἱ ρεί αρ 5ΗΡ6ΓΕΡΦ6Γ, ο]έογθς 

εκ ἀπωοῖα ΠΟΠ Ῥα1605 απορβδιηΐ , Ιβί6υ 1ιος οἱ γο]ίφιιᾶς {Π 

αγΏ6 5ο ος οἱ αΡτογΙΠα Γαπάος σα πα]! 5οτίο ας ραηί, (0) 

Βορίάτα 6150 οἴγα τη (δηοηῖα Ππασηα» Ἠγονί ἀἰνίῆας αοσι- 

πηπ]αγ{έ, ΠπΙίοφμς οσα Ογο(οπία[ἶς απηἰο ο {ῶάεγο, ργα- 

οἶανα τοπαραβ]έαπα ἀείπόερ» αὐπηπίςἰγαν]έ; οπύ1ο αἲ 5ίαξηπα 

Ρορι]αῦεῦα οοπ{οτηαία, οἴνος ἵπ ἀαοσῃα ἱγ]ρις ἀῑσορεσγαπί, 

Ὕπἱρα5 α 5αα οπί(πε σοπίο πομαῖπα Ἱπαάσγιπί. τος ο Ῥο- 

ἸοροηΏηποςο. οοἱ]ασίὴ5 ποπηϊπατιηί Αγοπάδιι, Αομαϊάεπι εἰ 

Ἐ]εαηχ : (οίάοπα οχ τοηιοονίρα5 ἵπόο ρορα[ῖς ου/άο ἐπ ρηί 

εορηα![ῖ5 Βαοίίσαπα, Απιρημοώσοηιάα οί Πογἴθηδοπα; πα έπου' 

πάς γεΠαιᾶ5 οχ αῑῖς φομ τρς [αἆ δι, ΑΠιοπαίσ σα, ΓΕ οἱάσηι 



ο” 

μα --] 

15 

μὴ] 

95 

4ο 

δέ 

4239 

Ν » ο. ΝΑ / 

καὶ γοµοθέτην τὸν ἄριστον τῶν ἐν παιδείᾳ θαυµαζοµε- 
ο» ᾱ ς Ε) / 

νων πολιτὸν Χαρώνδαν. ῄ Οὗτος δὲ ἐπισχεψάμενος 
αγ 

τὰς ἁπάντων μρβααιή ἐξελ έξα το τὰ χράτιστα καὶ 

« λ) ὃς επι-- 
χατετα ξεν εἰς τοὺ ως νόμ.ο ους πολλὰ δὲ καὶ ἴδια παρεπι 

3 / / 3 ώ 

ὧν οὐκ ανοιχειον εστιν επι- 

9 / 
των αν χΥ νωσχκοντων. 

νοησάµενος ἐξεΌρε; 
ο ον 

μνησθΏναι πρὸς διόρθωσιν 
7 «ω λ λ αρ - - λ 3 ςς . 

ΧΙΙ. Πρῶτον μὲν γὰρ τοις μητρυιὰν πα ος 
ο / Ε/ / 

κατὰ τῶν ἰδίων τέκνων ἔθηκε πρόςτιμον τὸ μ γίνεσθαι 

περὶ 

; / σω /8 ν Δ ο 

συμθούλους τούτους τῇ πατρίδι, ο αιθαμ τοὺς κχακῶς 

περι. τῶν ἰδίων τέκνων βουλευσαμένους χαὶ συμ. θούλους 

(5) Ἔφ γη Ὑὰρ τοὺς μὲν 

πρῶτον Ὑήμαντας χαὶ ἐπιτυχόντας δειν εὐημεροῦντ τας 

χαχοὺς ἔσεσθαι τη πατρίδι. 

χα ταπαύειν. τοὺς οε ἄποτ τυχόντας τῷ Ὑάμῳ χαὶ πάλιν 

ς / 

νεσθαι. 

ἐν τοῖς αὐτοῖς ἁμαρτάνοντας ἄφρονας δεῖν ὑπολαμόά- 
/ 

ἐπὶ συκοφαντία καταγνωσθέντας προς-. 
Π Πα] 

Δ Γή 

Τοὺς ὃ 
3 / 

ο 5 

ν 2 : 
έταξε περικατεῖν ἐστεφανωμένους µυρίχῃ, ὅπως ἐν ῃ 

κ. . Δ / 

τοις πολιταις Φαίΐνωνται τοπ πρωτεῖ ον τῆς πονηρίιας 
λ / ΣΑ) ο. πο ΡΜ λή 

περιπεποιημένοι. Λιο χα τινας επι του τῷ τῷ ΕΓΧΛΗΤ 

/ Δ η κει / 2 9 

ματι χαταδικασθέντας τὸ μέγεθος τῆς ὕβρεως οὐχ. ένεγ- 

κόντας ἑκουσίως ἑαυτοὺς ἐκ τοῦ ων μεταστῆσαι. (5) 
; α 

Οὗ συντελεσθέντος, ἐφυγαδεύθη πᾶς ἐκ 
υ 

τῆς πόλεως ὁ 

συχοφαντεῖν εἰωθώς, καὶ τὸ πολίτευμα µαχάριον εἴχε 

Ἔχγραψε δὲ 

ὁ Χαρώνδας χαὶ περὶ τῆς καχομιλίας νόµον ἔξηλλα- 

4) 
ο λΔ 3 Ω.λ ” ον ο Δ 

Ὑπολαθὼν γὰρ τοὺς αγανὐοὺς ἄνδρας ἐνίοτε Οια την 

ο. / / ρα / 

βίον τῆς ος χαχίας ἄπηλλαγμενον. 

γμένον καὶ τοῖς ἄλλοις νοµοθέταις παρεωραμένον. 

τοὺς πονηροὺς φιλίαν χαὶ συνήθειαν διαστρέφεσθαι 

ὃς καχίαν, καὶ τὴν φαυλότητα χαθάπερ λοι- 

ον νιω- τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων χαὶ 

νοσοποιεῖν τὰς ψυγὰς τῶν ἄρίστων' χατάντης Ὕὰρ. ᾗ 

ὲ χεῖρον ὁ ὅδός, ῥᾳδίαν ἔχουσα τὴν ὁδοιπορίαν' διὸ 

καὶ τῶν µετρίων πολλοὶ τοῖς Ἴθεσιν ὑπούλοις ἠδοναϊς 

δελεασθέντες είς ἐπιτηδεύσεις γειρίστας περιώχειλαν" 

ταύτην οὖν την διαφθορὰν ἄναστεῖλαι βουλόμενος ὁ ὃ νο- 

µοθέτης, ἀπηγόρευσε τῇ τ 
ο» 

των πονηρῶν φιλία τε καὶ συν- 
/ : νά ὰ Δ / 

ηθεία χρησασθαι; καὶ δίκας ἐποίησε χαχοµιλίας, καὶ 
/ / 

προστίµοις µε εγἄλοις ἐπέγραψε 
Δ 5 ’ /' 

τοὺς ἁμαρτάνειν µέλ- 

Ἄθνκας. ( (5) ́ Ἔγραψεν οὖν καὶ ἔτ τερον νόμον[ἀπὸ]τούτου 
/ 

χρεί ττονα χαὶ τοῖς παλ ἄμοτεροις αὐτοῦ νοµοθέταις ή ημε- 
- ; » ο» ᾿ 5 - 

λημένον" ἐνομοθέτησε γὰρ τῶν πολιτῶν τοὺς υἷεις ᾱ-- 
/ / / σω /. 

παντας ιν γράμματα, γορηγούσης τῆς πόλεως 
Δ Δ κο ιν /. εν. /. Δ Δ 3 / 

τοὺς μισθοὺςτοις διδασκάλοις. Ὕπέλαθε γὰρ τοὺς ἀπό- 
.” / ”"ν/ λ δ / ΑΦ ο” θ / 

τοῖς βίοις» ἶ ἴδια µη θυναμένους διδόναι μισθούς, 
, α.3/ / 

ἀποστερηθήσεσθαι τῶν χαλλίστων ἐπιτηδευμάτων. 
το ππιτλ μ λ νὈ Δ ο) 

ας, ον γὰρ Ὑραμματικὴν παρὰ τὰς ἄλλας µα- 
/ λ / / 

ιρινεν ὃ νομοθέτης, καὶ µάλα προςηκόντως: 
λ . Π ο , 

διὰ γὰρ ταύτης τὰ πλεῖστα καὶ χρησιμώτατα[ τῶν |πρὸς 
ν / 5 5 αν ο / 

τὸν βίον ἐπιτελεῖσ σθσι, Ψήφους, ἐπιστολάς, διαθήχας, 

(2) 
Τίς γὰρ ἂν ἄξιον ἐγκώμιον διάθοιτο τῆς τῶν Ίράμη, μυ άτων 

μα ο 

ο ο. : 
ο τἆλλι α τὰ τὸν βίον μάλιστα ἐπανορθοῦντα. 

διὰ γὰρ τούτων μιόνων οἳ τετε 

τοῖς ζῶσι διαµ.γηυ . ονεύοντοι. οἱ ὃ δὲ 
2 σω - / 

διεστῶτες τοις πλεῖστον ἀπέγουσιν ὡς ον σιἷον παρε-- 
ΑΔ 

στωσιοις 
Ν 

τῶν γεγραρ 1), ένων ὑμιιλοῦσι: ταῖς τε κατα πό- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1). (485, 496.) 

οἱ Πηδμαγοη, Τιπῃ ]ορὶδ]αίοἵσπα, οχ οἴνΙρς οτι]. 5οἱθῃ- 

Πο ομ]ία δροσίαἰἰςδ]πηϊς ορΙππάπα, Οατοπάαπη ἀειεσεγιη. 

(4) Πιο, Ἱπδρος[ς ἀλ]ροπίοι αἱ Ρτοβε οοηδῖάεγαΓἶ5 οπΏΊα Πα 

αογαπη εαπομοηῖρηας, ορίίπια απα(πο Ἰπάς οχορτρία Τη Ι6- 

δηλ Παπ οτρΗς γοὰορρί. Μι]ία ἵ8πιαη θἱίαπῃ α 56 1η- 

νομία οἱ Ιπάαςίτίο εχοοσἰίαία αἀ]εοίίέ, 4 απίθαδ πι επογία) 
α[αιίά Ρτοάςτα, Ιεοίοις ης ου πο Ἱποοησγ πα (αογ{. 

ΧΙ. Ρηπιτη ἱρίαν οδί, αἱ, φπἱ ΠοΥΘΓΕΔΠΗ ωθεί βυροι- 

Ἰπάανῖςςεί,ο 5οπαίΐα οοηβ!Ποσπε ρα[τία ΟΠΠΙΠΟ Ξ4ΡΠΙΟΥΘΓ6- 

αν, Ναπαπαπα οηίπα [ογο εχἰδἠπιαβαί, αἱ ἵδ Ῥοππα ραϊτία: 

οοηςίαπλ ἆατθε, απί Προς οχ 56 Πα[ῖ5 Ρ6ΓΡΟ6ΤΑΠΗ ορης] η18- 

εί, (9) Ναπι ααἱρας ΡγΙπι παριίαρ Ῥοπο βΠοδθδδεγΠ{, 15 

μας [ομοιίαία Ῥογ[αποίῖς αο(ΠἰθδόεΠά Πα; ααϊ νετο Πη{ο]Ικ 

πια(γἹπιοΠΙστη αχῃογ{1 ο] αδάθπα ετγοΓῖ5 Ρογ]σ]άπα ἆθηπο 5ῇ- 

Ίο, ἱη5ιρίοη/ίρ5 πησγίέο αοσρηΞεΠάος 6556. ΟαΙπΙΠΙς; 56 

[αἶκα οἱπηπαΠοηῖς οοηγ]οΙς Ἠαπο ῬΡώπαιη Ἱτγορανίί, πε 

πηγτῖσα οοτοπα/1 Ρ6τ ΤῬαπα οἱ οππιάοργθη{ατ, απο πιαπ]οδίο 

αά 5ΗΠΙΠΙΙΠΑ ποδια σταᾶ ατα Ἠ]ος ρογγοηῖςςε οἰνίρις αμ- 

Ῥατοτεί. ἈΝομπι]]ος οσο, οῦ Ἠου ΠαβΙΙπΠα οοπάθππαίος, 

ασοά ἰαπία ἰσποππ] ἀοάεοας Ρεγίθγτό πθη Ροβ5εΠ{, ρ8ος 

(9) Παο Ἱασιαο ]ορῖς 

«ογοΠίαίο ο[[οείπα ο5ί, αἱ, απάπη (ηδα εκ ατΏε ἀἰδδιρατεηίας 

σαΗπη]5 αδδαθἰ1, τερα)]σα αΏ 1] ροςίε τεριγραία, Ώδαίαιη 

ἀθίποορς γἱίαπι οἶνες ασργοπί. βῬετῖρεϊί εἴῖαπι ΟΠατοπάαβ 

Ίαβεῃῃ ἀθ ππαΙοτπῃ οοηδιδιιιάἶπο Ρ]απε ΠΟΥΔΠΗ, αὐ αῖς απάρρο 

Ιασιπη]αίοτίρης Ῥγαίθγηηῖβδαϊη. (4) Εκἰδβπιαραί οπῖπι. γἰ- 

τοταπα απαπ{απην]5 Ώοπογάπη Ιησοπία οἱ ΠΊοΤΘΡ ροτ απη]οἰἴαπι 

β1ϱί δροπίο γἱίαπι αργαρίς5α ἐναδιαηί, 

αἱ οοηδιααάἴπειη οὔΤη ΡΓαΥΙ5 ΠΟΠΠΗΠάΙΠΑΙΗ ΡεΥεγ, οἱ 

μοηθνία(ἰς γία αά υΠίογαπα {αγριπάἴπεα ερ ποΙ, οἱ Ίπιριο- 

Ε{{α{15 Ἰά6πα ΠΟΠ 56615 ας Ρεδίεηι ἵπ ΠοἨΙπΙη γ]ίατα στας- 

αγ αἱ νο] ΙΠίοσαογΠΠΙΟΓΙΠΙ 560Ρ6 ΑΠΙΠΊΟ5 γε] πιοτβρί αασα 

εοπίασῖοπο ΙπῆσΙ αἱ εοττΙπηρ].. Ώεο]ϊγίς οπΙπι αἆ ρε]οτα σα]- 

15 ο5ί, ἀεβοθηδαπα Ἰαβθης ΡοΓααΠη {α0ἱΘΠΗ. Ομο [αοίΗπι 

πἱ χα ποἳ. οχίσαα ΙΠΟΓΙΠΙ Ἱπίερτίαίο ργδραα, οεοα]1ς 

νολαρίαίαπα Ῥ]απάΠΗἱ5 {ποςσαί1, 1η ἀείενγίπια «προ Παβία 

Ρτο]αρςί οἶπί.  Ἠαπο Ιάβεπι οἳ οογγαρίθ]αίηῃ αππο[γί ἐπρίθης 

Ἰεσίβ]αίοτ 8ογοτο Ἱπίεγαϊκίέ, πο σης ΠΙαἰογΙπῃ 6οηξογ/{ο ας 

(απηϊΠατ]ίαίο πἰοναίαγ.  ΑοοηθΘι ἱηδαρει ρτανῶ φοοἱεία[ῖς 

Ἰηςήέα]έ, νανοπι(ιο Πα] ἀθ[ίοϊ τεῖς πηη]ίαιη ἱπιροβιέ. 

(5). Αἰίαπι ργασγθα Ιοσρη Ροδί Ἠαπο, Πππο]ίογθπα εἰ α το- 

{μδίῖς Ἱοραπι]αίοηῖρας Ῥοδίμαδίίαπα, φαπανΙ, αἱ οΠ]ηΘ5 

αγίαπι ΕΠ ἵπ Ῥοπίς Πίος Ἱηςπογοπίατ, οἰγιίαίο κ{ῖ- 

Ροπάία πιαρὶςἰτῖς οτοβαηίο. Ῥτοδροεχοταί εηίπαι, Ἠ]ος, απί 

Ργο Ἱπορία το [αμηηίανϊ5 ππεινα]ία 5οἼγετο πεαπ]γεηί, 

Ἠοημοδδίίςςίπια» Ιη5{1εαΠοπῖς (Γαοία οἈτΙέατος. 

ΧΠΠ. Ιµίαταγπη οπίη. φοἱθηίίαπα εοἰθτῖς ἀῑδοιρ]ϊς Ἰαιιά 

Ιπηπησγ]{ο Ῥγορίογεηάαϊῃ οεηςα{. Ἠπίας οηῖπι αἀ]απποπίο 

τος Ρ]Γίπηςς οἱ οοΠηπηΠΙ γ]{α» πιαχίπιο πί]ες, αἱ 5ατασία, 

ορίςίο]α., ἰοδίαπχεπία, 16565, α[ασιαε αά γθείαπα γ]ίαυ Πη5ί]- 

{αοπσπα ποοθδδατία οοπβοιαπ ας. (5) Οι]5 γοτο ἀῑδηις []- 

{αγαγαπα ἀἰδοιρήπαπι Ἰαμάῖρας Ῥτοδεαπαίατ2 Πα 5ο] ο[- 

ομηί, πέ ἀο[αποίοτα πα ΠηοπιοΓία. Ιπίος γίγος ρενάσταί :. 5 

Ἱηίοηυηἶς, αῖ Ἰοησίςθιηοίς (ου αγαπὶ Ππίογνα]ῇς 5εραγα[ἲ 

οπτη Ῥτουι] αΏξαηΗρας, ἰαπσΙαΠ1. Ῥτορο αδίαπρας, ο01/0- 

απία. πηϊδοσηί : Πατ οογΗ(πᾶο αά {αάεταπι οἱ ρασίογαα 



(457, 198.) 

λεμον συνθήχαις ἐν ἔθνεσιν Ἄ βασιλεῦσι πρὸς διαμονὴν 

τῶν ὁμολογιῶν ἡ διὰ τῶν γραμμάτων ἀσφάλεια βεθαιο- 
τάτην ἔχει πίστιν καθόλου δὲ τὰς γαριεστάτας τῶν 
φρονίµων ἀνδρῶν ἀποφάσεις καὶ θεῶν χρησμούς, ἔτι 

ὃ δὲ φιλοσοφίαν καὶ πᾶσαν παιδείαν µόνη τηρεῖ, χαὶ τοῖς 

ἐπιγινομένοις ἀεὶ παραδίδωσιν εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα. 

(3) Διὸ καὶ τοῦ μὲν ζην τὴν φύσιν αἰτίαν ὑποληπτέον, 
τοῦ δὲ καλῶς ζῶν τὴν ἐκ τῶν γραμμάτων συγκειµένην 

παιδείαν. "Ὃθεν ὡς μεγάλων τινῶν ἀγαθῶν ἄποστε- 

10 ρουµένους τοὺς ἀγραμμάτους διωρθώσατο τῇ νοµοθεσία 

ταύτῃ καὶ δηµοσίας ἐπιμελείας τε καὶ δαπάνης ἠξίωσε. 
(4) Καὶ τοσοῦτον ὑπερεθάλετο τοὺς πρότερον νοµοθετή- 
σαντας δηµοσίῳ μισθῷ τοὺς νοσοῦντας τῶν ἰδιωτῶν ὑπὸ 

ἰατρῶν θεραπεύεσθαι, ὥςθ) οἵ μὲν τὰ σώματα θεραπείας 

16 ἠξίωσαν, ὁ δὲ τὰς Ψυγὰς τὰς ὑπ᾿ ἀπαιδευσίας ἐνοχλου- 

µένας ἐθεράπευσε, κἀχείνων μὲν τῶν ἰατρῶν εὐγόμεθα 
µηδέποτε χρείαν ἔχειν, τοῖς δὲ τῆς παιδείας διδασχάλοις 

ἐπιθυμοῦμεν ἅπαντα τὸν χρόνον συνδιατρίθειν. 

ΦΛΙᾷ Ἀμφοτέρας δὲ 

30 ποιητῶν δι ἐμμέτρου ποιήματος µεμαρτυρήχασι, 

Δ / . -ω 

τὰς προειρηµένας πολλοὶ τῶν 

ἣν μὲν καχκομιλίαν ἐν τοῖςδε τὴν μὲν χαχομ. ἐ «δε, 

Ὅστις ὃ ὁμιλῶν ἥδεται κακοῖς ἀνήρ, 

οὐπώποτ) ἠρώτηα, γινώσχκων ὅτι 
τοιοῦτός ἐστιν οἶςπερ ἥδεται ἕννών' 

9ὔ τὸν δὲ περὶ τῆς μητρυιᾶς τεθέντα ἐν τούτοις, 

Τὸν νομοθέτην φασὶν Χαρώνδαν ἔν τινι 
νοµοθεσία τά τ’ ἄλλα καὶ ταυτὶ λέγειν : 
ὁ παισὶν αὑτοῦ μητρνιὰν ἐπειςάγων 
μήτ᾽ εὐδοχιμείσθω μήτε µετεχέτω λόγον 

99 παρὰ τοῖς πολίταις , ὡς ἐπείςαχτον παχὸν 

χατὰ τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων πεπορισµένος. 
Εἰτ᾽ ἐπέτυχες γάρ, φησί, γήµας τὸ πρότερον, 
εὐημερῶν κατάπαυσον, εἴτ᾽ οὐκ ἐπέτνυχες, 
μανικὸν τὸ πεῖραν δευτέρας λαθεῖν πάλιν. 

3 Γαϊΐς γὰρ ἀληθείαις ὁ δὶς ἐν τοῖς αὐτοῖς πράγµασιν Ύαρ αλη ραγµ 
() Καὶ 

Φιλήμονος τοῦ χωμῳδιογράφου γράφοντος τοὺς πολ- 

ς -Ώ / ο ρα . ὃ / θ / 

αμ.αρτανων αφρων σν ἵχσιως γοµ.ισ ξείη. 

/ 

λάκις ναυτιλλομένους καὶ εἰπόντος 
πι οὐ εεα 
)όμῳ τεθαύμακ᾽ οὐκ ἐπεὶ 

40 πέπλευκεν, ἀλλ᾽ εἰ δὶς πέπλενχε, 
λ λή κ 3 / } { “Υ 

τὸ παραπλήσιον ἄν τις ἀποφαίνοιτο μὴ θαυμάζειν εἴ 
/ - 

τις γεγάµηκεν, ἀλλ᾽ εἶ δὶς γεγάµηκε" κρεῖττον γὰρ 
- 

εἶναι δὶς ἑαυτὸν θαλάττῃ παραθαλειν ἡ γυναικί. (5) 

Μέγισται γὰρ καὶ γαλεπώταται στᾶσεις ἐν ταῖς οἳ-- 
Δ ν 

46 Χίαις γίνονται διὰ μητρυιὰς τέχνοις πρὸς πατέραΦ 
.ω /» . 

καὶ διὰ ταῦτα πολλαὶ καὶ παράνομοι πράξεις ἐν τοις 

θεάτροις τραγῳδοῦνται. 

ΧΥ. Ὁ δ' οὖν Χαρώνδας καὶ ἕτερόν τινα νόµον ἄπο- 

δοχΏς ἀξιούμενον ἔγραψε, τὸν περὶ τῆς τῶν ὀρφανῶν 

60 φυλακῆς. Οὗτος δ) ἐξ ἐπιπολῆς μὲν θεωρούµενος οὐδὲν 

φαίνεται περιττὸν ἔχειν οὐδὲ ἀποδογῆς ἄξιον, ἄναθεω- 
͵ Φὰ λ δή ο ή ης 

ρούµενος δὲ καὶ μετ’ ἀχριθείας ἐξεταζόμενος µεγαλην 
Ε/ κὶ 1 κ /” ] 1 ο ! ὰ -” Δ 

ἔχει σπουδὴν καὶ δόξαν. (2) Έγραψε γὰρ τῶν μὲν 
.ω ο ο 

ὀρφανικῶν ρημάτων ἐπιτροπεύειν τοὺς ἀγχιστεῖς 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟὈΙΗ ΠΡ. ΧΙ. 4335 

οσα Ρορι1ἱ5 απί τορίρης Ιπίίογαπα. Πάσα βαποί6 ερηξθτνἁη- 

ἆαια πιᾶσηορονθ οοπά οί. Ἠω ἀθεμί(πο ρη]οουγίιας γ]- 

ΤΟΣΗΠΗ ΡΓάθη {ΠΠ θοη{θη/ἶα5, ἀαήπηαιιο τΤοδροηδα οἱ ϱΗΙ]ο- 

5ορµία ἀορηιαία, οἱ Ῥτογϊίου {οσα ἀἰδοιρ]παγαπα οΓΏΘΠΙ 

5ο]: οοηβδογναΠ{, αἱ ροβίαγογ Πα ππθηιοτίᾶ αδήπο αἲ οΙπΠεΠι 

αἰογηαίσηα οοπηηεηαη!. (9) Ιάοἴνοο νίαπι αὐἱά σπα ἃ 1α- 

ανα ἑραῇ, Ώ6πο απίοπα Ώοαίσηιιο Υῖνεμά{ γαὔοΠδη] Πέδγαγανα 

ἀἱςοῖρ]ίπα αοθαρίαιη 6556 γο[οτοπάαΠα 5ίαἰπὶ ἀομαί. πα 

Ιιοπηῖηθς Πέογαίο5, αἱ 5αππι(5 Ῥοπίς ἀθδβ(μίος, αἲ πηθ]]ο” 

γ6Π 1] ου] Μ11η Ίχας 5αηοβῖοπο γογοσαγ1{, οί Ραβ]ίοα ἴ]ος ο τα 

ΙπιρΘΠδαΦ16 ετας[επάος οοηςμ{. (4) Πασιο {απίο βαρογίο- 

ο ἰοσιη]αίογο5, αι ραρ]ίσα πιογσθᾶθ ποδίσος δαπαπάἰς 

Ρν]γαίογαπη. πιοτρίς οοπάπερπάο5 6956 δαηχογυη{, απίθρτος- 

5ι15 ο5{, αἱ ΠΙΙ ουγροτῖρα5 πια εἰαῦι αάμΙροπιάαιῃ ορηδηθ]η{, 

1ρ56 απίΠιο5 {π5ο][]ο. ΠΊΟΓΡΟ γοχαίος ομγανίέ, αἰάπο αθο Ππθ- 

ἀἱέοτΙΠα ορ6 ΠΙΠ(ΠαΠΙ πο ορα5 μαβοτο ορίαιπς : γογη σι 

οσα. αι ]οπῖς πιασίἰδἰτὶ5 ρ6ν οπποηι Υογρατί αἰαίοῃι 

πηαχίηηθ οπρίπα5. 

ΧΙΥ. απο Ιασειη 6αργα οχροβίίαπα Πλ ρορίαγατη 

εαγηι]ηῖρις. διἱς οἰίαπί. Ῥο ριανοτΙπΙ οοηδρία ώμο 

Υοίςιι5 οχδίαηέ: 

9ἱ ααἱδ π]α]ογαπ] 56 ασσγορα{ οοηβοΓ!1ο., 

ΠΟΠ (59ο ααα]ῖς Ἠ]ο, 5εὰ πονῖ δίαθἶπα 

σπα]ος απιὶοὶ, φαἲς αἀμαγοί, {α1ἱ5 ο5!. 

Νογεγοα]ἶδ αμίοπη Ιασίς πλθη({{ο Π{ Πἱ5 γαι!» : 

Γιοραπα Οµατοπᾶας Ιαΐογ Παπο οίαπα (αἰ 1 : 

Φαἵ5 πονογσαπα Ηρεν] ααϊ Ιπάαχορτς 
η]]ο 5ἳ{ 1]ο ἀἱρηίαἶς ἵπ στα, 

ΙΙΙ οαροθςδα{ ΠΙΙΠΙ5 ἴ]]ο ο ν{αιη 

ΠΟΥΙΠΙ δαἱς Πάπα τοβας αγοθδδῖ ΠΙΔΗΙΤΗ. 

δἱ [οτίο τος Ῥγίπιο ΠΡ 5αοσρβεοτῖ{, 

ἀθδῖςίο [οἰἰχ : νοία δίη [εἴο]]ον]πΕ, 

Ἰηδαπι15 68, [40Ί6Π5 Ρογίο]άπῃ απο. 

Βόγοτα ομίπα, αῖ Εἱ5 ἵπ οαἆσπα το ἱπιρίησίϊ, ἀεήλθῃς ἶ5 ης’ 

Ρίο ορηςοαίαν.. (9) Ναπι απο ΡΗΙΙειποι οοπιῖόα5 4ο 5αὶ- 

Ρίά5 παγ]ραοηίς ρετίοσ]α αἀεαπριας ργοπαηίαί : 

σααοά παγ]ραν]ί, οσο πο πλἶτος,; ἀεπαο 

εί παν]σαν]{, πΙτου, 

14 Ἠπο αἰἰαῖς αοσοπαπιοάανοηῖέ, Πο. πΙγαπα γἰάει, 5ἱ φαἲς 

ἩΧοΓσΠΙ ἀαχοτίί, ϱεά οἱ Ρὶ ἀπκοηί : βαΐας οηἵ 6550 

Ρἱ5 πανί 56 οοπηηἰίοτα, αααπ αχοτῖς (3) Μακίπια οηίπι 

βορνΙ η (αθ ἵπ [απη]15 ἀῑςέοτάίῶ ΠΟΥΘΙΕΑΤΗΠΑ ΠππασΠἰηΙς 

Ιπίοι ρατοπίο5 οἱ ]ρογος οχοϊίαπίητ. Ἠίπο {απι ογεΏγᾶ η6- 

(αγίασιο ἵπ (Ποαίτο [αοίποτα ἃ ταραά[ν οκ ἠροπίας. 

ΧΥ. Οµατοπᾶας α]ίαπα ροττο Ιοβαίῃ αβρτοβαἴοπο ἀἱρπαΙι 

46 ασουταία ΟΓΡΙΑΠΟΓΗΠΑ (πίο]α ροεγοσανγ{{. Ἠσο φπἶάεπα, 

αἱ ορίίαι {απίαπι Ἱπίαθατίς5, πἰμΙ{ οχοσ]]εῃς απ{ θἱπρι]ατί αὐ- 

μιοῦαίίοπο ἀϊσπιπι ἵπ 56 Ἰαῦονο νάσίατ : αἲ οἱ ροπής Τη: 

αμοχοτῖς., οἱ ἀΠίσοπίϊας εχαιηἰπανογίς, ΟΠΗ 5ηση]ατί 4ποἆ «1; 

β(πάΐο τατα(αο εαρίεηίία σἰοιία οοΠΠΗΠΟΙΔΙΠΗ ἀορτεμοηάες. 

(0) Πογοδίίανία οπίπι ορ]ιάποἵαα. Ῥομα αρηαίογαα Μα{οίαυ 
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ὑς ἀπὶ | έφεσθαι δὲ τοὺς ὀρφανοὺς παρὰ τοὺς ἀπὸ πατρός, τρέφεσθαι δὲ τοὺς ὀρφανοὺς παρ 
- . λ / ο] / λ 

τοῖς συγγενέσι τοῖς ἀπὸ μητρός. (8) Αὐτόθεν μὲν 
ασ λ 5 ο / λ -λ. / 

οὖν ὁ νόμος οὐδὲν ὁρᾶται περιέχων σοφον ἢ περιττον, 
ργαὶ / ολ λ μ! ς / ον / Ἀ 

ἐξεταζόμενος δὲ κατὰ βάθος εὑρίσκεται Οιχκαίως ὢν 
ο“ 3 / .. ας Ν κο 3 ή ο 2 Α σλ 

ἄξιος ἐπαίνου. Ἄητουμένης γὰρ τῆς αἰτίας δι ἣν αἆλ- 
ι κα .. σα 
λοις μὲν τὴν οὐσίαν, ἑτέροις δὲ τὴν τῶν ὀρφανῶν τρο- 

. / / ο» / 
φὴν ἐπίστευσεν, ἐχφαίνεταί τις ἐπίνοια τοῦ νοµοθέτου 

ι λ Ν ν ω - 
περιττή" (4) οἳ μὲν γὰρ ἀπὸ µητρος συγγενεῖς οὐ 

ο ψ, ο ο” 3 Ε] 

προςήχοντες τῇ Χληρονομίᾳ τῶν ὀρφανῶν οὐκ ἐπι- 

θουλεύσουσιν, οἱ ὃ) ἀπὸ τοῦ πατρὸς οἰχεῖοι ἐπιθου- 
ο. λ ν / τα 

λεῦσαι μὲν οὐ δύνανται διὰ τὸ μὴ πιστεύεσθαι τοῦ 
ο / ὰ / / 9 λ 

σώματος, τῆς δ᾽ οὐσίας εἰς ἐχείνους καθηκούσης, ἐὰν 
Εώς ϊ ε / ΝΕ ΑΡΑ) / Μ χλ)λ 

οἳ ὀρφανοὶ τελευτήσωσιν ἢ διὰ νόσον Ἡ τινα ἄλλην 
/ , / 

περίστασιν, ἀκριθέστερον οἰκονομήσουσι τὰ χρήματα, 
«, 39/ Ατος αν. ὲ σὴ /9 Ην 
ὥς ἰδίας τὰς ἐκ τῆς τύχης ἐλπίδας ἔχοντες. 

-- σ Δ ο. / 
ΧγΠ. Ἕτερον δὲ ἔθηχε νόμον κατὰ τῶν λιπόντων 

λ .] / 

τὴν ἐν πολέμῳ τᾶξιν Ἡ τὸ σύνολον μῆ ἄναλαθόντων 
ο» του Δ πν 

τὰ ὅπλα ὑπὲρ τῆς πατρίδος. ᾿Εῶν γὰρ ἄλλων νοµο- 
-” οω / ΔΝ ’ 

θετῶν χατὰ τῶν τοιούτων τεθεικότων θάνατον τὸ πρός- 
τα / 5 Δ / Ε) ο. 3 ο 3} 

τιµον, οὗτος προςέταξε τοὺς τοιούτους ἐν τῃ ἀγορἃ εφ 
ο. οω 5) πω / ς 

ἡμέρας τρεῖς χαθῆσθαι ἐν ἐσθῆσι γυναιχείαις. () ο 
τά Δ . / / ο. 

δὲ νόμος οὗτος ἅμα μὲν φιλανθρωπότερός ἐστι τῶν 
Δ - 2/ [νά ΑΕ - / ο / κ τω 

παρὰ τοῖς ἄλλοις, ἅμα δὲ λεληθότως τῷ µεγεθει τῆς 
Δ ς / / οω 3 Α 

ἀτιμίας ἀποτρέπει τοὺς ὁμοίους τούτοις τῆς ἀνανδρίας' 
ον 5 Ἡ α τς 

κρεῖττον γάρ ἐστιν ἀποθανεῖν 3 τοιαύτης ὕθρεως ἐν τῇ 
-ω [όά Δ Δ λ / 

πατρίδι πειραθΏναι ἅμα δὲ καὶ τοὺς ἁμαρτάνοντας 
3 ο / ιλλὰ ο. } κ λ ἄ λ Δ 

οὐκ ἠφάνισεν, ἀλλὰ τῇ πόλει πρὸς τὰς πολεμικὰς 
/ κὼ λ Ὢω ο 

χρείας ἐτήρησε, διορθωσοµένους τῇ διὰ τῆς ὕθρεως χο- 
" /{ 5 » 

λάσει καὶ σπεύσοντας ἕτέροις ἀνδραγαθήμασιν ἐξαλεῖ- 
Ν λ ο 

(8). Διὰ δὲ τῆς 
3 / ο /  / Δ / ς / 

ἀποτομίας τῶν νόμων διέσωσε τοὺς νόμους ὅ νοµοθέ- 
τη Προςέταξε γὰρ ἐκ παντὸς τρόπου πείθεσθαι τῷ της. ροσέταξε γὰρ ἐκ βόπου πε 

/ - υ] οω ς -ω ὦ ο νο 

νόμῳ, κἂν η παντελῶς κακῶς γεγραμμένος" διορθοῦν 
αλ με δν / 3. ο ϱ0’ τιν 
δὲ συνεχώρησε τὸν γρείαν ἔχοντα διορθώσεως. (4) Ῥὸ 

ς -.ω . / ν λ ο τ ε 
μὲν γὰρ ἠττᾶσθαι ὑπὸ νοµοθέτου Χαλὸν εἶναι ὑπελάμ- 
θανε, τὸ δὲ ὑπὸ ἰδιώτου παντελῶς ἄτοπον, καὶ εἰ ἐπὶ 
ο / » ὃν 

τῷ συμφέροντι Ἠίνεται. ἸΚαὶ μάλιστα διὰ τοῦ τοιού- 
εν / -. 

του τρόπου τοὺς ἐν τοῖς δικαστηρίοις τῶν παρανενο- 

μηκότων προφάσεις χαὶ διανοίας ἀντὶ τῶν ῥητῶν εἰς- 
3 ον / η 

άγοντας ἐκώλυσε ταῖς ἰδίαις εὑρησιλογίαις καταλύειν 
-” « / μ / -ω 

τὴν τῶν νόμων ὑπεροχήν: ({6) διὸ καί τινας τῶν τοι- 
4 ΔΝ κ ο 

αύτας κατηγορίας πεποιηµένων πρὸς τοὺς δικαστὰς 
! νεο ολο : 

τοὺς δικάζοντας περὶ τῆς τῶν παρανενομ.ηκότων τιµω- 
.. ο / 3 κ. Ἀ Δ / Αλ Ν 

ρίας εἰπεῖν ὅτι σώζει» ἀναγχαῖον Ἄ τὸν νόµον ἢ τὸν ἂν- 
τς 

3 0ρα. 

ΧΥΙ. Τὸν δ) οὖν Χαρώνδαν φασὶ παραδοξότατον 
νενοµοθετηκέναι περι τῆς διορθώσεως τῶν νόμων. Ορῶν- 

τα γὰρ αὐτὸν ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσι [διὰ] τὸ πλᾶ- 
(ος τῶν ἐπιγειρούντων ἐπανορθοῦν τοὺς νόμους λυμαι- 
νοµένους μὲν τὰς προὐπαρχούσας νομοθεσίας», εἰς ατά- 

σεις δὲ τὰ πλήθη προαγοµένους, ἴδιόν τι καὶ παντελῶς 

(5) ΠΗροςέταξε γὰρ τὸν 

ὀρυλόμενον διορθῶσαί τινα νόμον, ὅταν ποιῆται τὴν 

ἐξηλλαγμένον νομοθετῆσαι. 

πορὶ πο ὀιορθς ας 6 λίο ὃν Ἡ /ῃλ 
περι της θιορὺωσεως συμ.οου Ἱισν; τον εαυτου τραχη ον 

ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΡΓΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. ΙΡ. (498. 46υ.] 

οί αἀπηἰς(γαΠοηῖ, ραρίΠογα Πα Ύετο οὐ οπΙοπθΠΙ. εορηαίο- 

ΤΗΠΙ (46Ι οἱ έηγα) θιρ]οοί. (9) Ριήπλα Ισίίαν Εοπίθ πΙΠΙΙ 

Ρηάομίία: οἱ ταἰϊοηῖς εχἰηιία: 1Π Ίσσα Ἱρία αρρατοί. Αἱ 5ὶ 

αὐοηνα τας οχαπηϊπανἶ5, οπηπί ἰαιάς ας πα Π]αᾶ πωσγί{ο 

[Ποιά 69556 απἰπηαάγοτίον. 5ἱ οηἵπι οα1ρα ωγοςί]- 

δαΐατ, (1αγο αἰίογῖς ραἰγποπ ομἵαπα, αἰίονῖς οἀαοα[ϊοπίς 

βάσπα αβδίσιαε, πήβσα Ἱερίσ]αίονῖς ππεης οἱ φαρίοηίία 

εἰασσρί!. (4). Οοηβαηρα(πεί οπΙα ππα(οηῖ, αἲ «40ΓΙΠΑ 

β06αβδΙΟΠΘΙΏ Ἠαγαά[[ας ραρί]]ογάπῃ ποη ρογΗπαί, πη]]α5 οἳς 

Ιηδίαία5 πιοµοπίαν: ραΐογηῖς γονο ρνορίηαιῖς ἱπεαίαγαια 

[αζμ]ία5 ρυωνορία δὲ, αποά οονρας ΤΠ ποη οποά αν. ἴι- 

(ου ἵπα (άπη ρα ήπποπ Ισ αἲ ἠ]ος το αγαπη δἳέ, (παπάς οἳ- 

ΡΙαΠϊ γα ΠΙΟΓΡΟ γε] αο έαδα ῥγοράθοθβδογίηί, [οίηπας 

ηα]ογί ουτα Πάθ(πε, 5ρε Ῥνοριία., δἱ απαπο ους Ἱα {αἱονΤ!, 

Βιοοθβδἰοης, ααηης(ταβΠέ. 

ΧΥΠ. ΑΙαπΙ ἵπςαρου Ίεσοπι ροδι1{ οοπίγα θἵσηογαπι ογα]- 

ΠΙΠΙ(θ π Ρε[ίς ἀθδοτίουες, απί αγηια Ῥτο ραμΊώ {πίθια 

οΙΠΙΠΟ. ἀείνοσοίαμία». Ὁβρί οπίηα. οαίθρΙ σπα οοπα[ίογοξ 

ὁαρίῖς δαβρ]ιοἵανα Ἠὶς γγοσαταυ{, {ρ5ε οαϊκῖί, αἱ Τά σοηιἱ5 

γι] πηιη]εῦιῇ νοςΗέα απιϊσί (πάσα 1η {ογο ἀσοδιάσνομί. (9) 

ο ὁοηςΗ {ο 11Π1 Ίορος αβΙ δαηοῖ(ία» Μιηαπ]{αΐθ ρια)- 

Ῥία{, μπα ἀἰδειπηπ]απίοι ργοςτί ππασηἑαζἶπε α]αςηιοςί {ῃ- 

βοπίο Ῥνα1ίος αὖ οί[επη]παία πιοἰ{1ς ἀείόγται. ῥἰᾳπιάσπι 

ΠΙΟΤ{ΘΠΙ ορροίεο Ίοησο ργαρίαί, απ {αηίαπι Ισποηπία» 

Ἠου ριΦίοτεᾶ 60ΗΡΙΙ0 Τ6ο5 54)- 

ΡΙϊοίο πο αἀἀἰχίε, αἱ αἆ βαέάναδ θεοΓαπα πεορεςϊ(αίος 1105 

ἀεάθοιῖς ἵπ ραΐπῖα οχρον]Γ. 

ογΠαΙΙ τοδογγανοΕ, Τδο5. αι ἀπρῖα Ρροβί Ιητοσαί8ΠΙ ἴσηο- 

μηϊμίο. Ππη]ίαΙὰ 5656 σοδίαγο5, οἱ α5ρεγΡβαπι ἀεάεζοεῖς Πιᾶ- 

(3). βδεγονίίαίο αιι- 

{οπι Ιοσάπ αοίοι. ο[[οοίς υἱ ἀἰαιαγηαη Πα νῖδοιεαι οΡ{]- 

οσ]απὰ οηηῖ ντα οοπαία οίατος. 

Ναπι α Ἰεοσίς ριαςοΠρίο, οσο πια]ο αἀπιοάππι 

Ῥεᾷ {α- 

ΤΠΘΗ εργα] ροίοβίαίθµη [εοΜ, δἱ 4πα ὀοε6ΟΙἴΟπε Ιπᾷἱσ6- 

(4) Ναπη αποἰοπ(α{ Ιεσιη]αίονίς οράθγο Ιοπθδίαπη, αΓ- 

μιίία5 νεγο ριναΙ Ποηηϊηϊς ργῶνα]οιο, εἰαπαςί αἆ ρυρ]ῖ- 

οσα 1] Ῥοππῃ ἐθηάοτεηί, οηηίπο αὐδανάπΠι τορμίαβα(. 

ΕΙ ος, ἰπρνηῖδ πηοάο 1ος, σα ἵπ οπιπαΠβας Παάἱοις 

ηθΡΕΠΙ. 

«ο ρία ο55εί, αί πι] πιοο ἀἰδοεάθτείαν, ναια]{. 

16ί. 

ρυσίοχίας οἱ 5οηδα5 Ρίο αχριοβςί5 γοτρῖς Ιπίτοἁάσο{, 6οπῃ- 

Ροβου[ί, πο εαν]ΠαΠοπίρας δυἱς Ἱεσαπῃ οποἰοιἰαίεπῃ Ἰαο- 

{ασίανρηί. (5) Ι4οἱνέο ΠπΟΠΠΙΙΟ5. Ἠ]αδπιοςΙ «ΠΡΓΗΠΙ 36- 

ἴογος αά Πιερ, ἵη ἑαρίία]ία ἀθλεία Ιπααἰτοηίθς, ἀῑχίδςε ἴτα- 

ἁιίσσι ορί, απἲ ἰοσοη απ γΙΓαΙα 5ογγατῖ ΠΘΟΘΕΣΙΠΗ 6ὐ56. 

ΧΝΠ. Οµατοπάας Πίασιο απἰάάαη ργουδ5 ἱπις[ίαίαπι ἆσ 

Ίαδαπῃ οπιεπάα{ίοπο αποϊνΙέ. Οἱ ου α. Τη ρ]εγίδᾳπε οἷ- 

γα Ιρις πρ]ίος ἱηνοη]τὶ σοπογεί, απί {οηχεγατίο ἸεσαΠ] 60Υ- 

γἹσρπάαγΙ απδα οοηαίαααθ πμ] ααά εῄιόεγοηί, (ὐαπα 

πποά εοιταρία Ιοσαπῃ ῥτίοΓΙπη Ἱπίοσηίαία, 5οζΠοπίρας νι]- 

δι» Ἱπιρήσανοηί, 5ἱησἱαγθΠα Ἰαηο Ιθβ6ΙΩ οἱ αΏ ΟΠΙΗΙΙΗ Ἱ- 

(2) Βαπχίέ οηΙη, αἱ 

ααὶς Ἰοσί οπἱρίαμα. οογυδοίἰοΠοίῃ αἀμίροτο γε]]αί, αἱ Ρίορο- 

βἴίο Πας 4ο ο εοηδΙίο, Ἰπίδνίπι σι έιγ ]αα16ο 156 {111 Ἰὰ- 

βΜ(α{15 ἀϊῑδογοραπίδιη Ῥγοηι]σαγί{. 
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εἰς βρόχον ἐντιθέναι, καὶ µένειν ἄχρι ἂν ὅτου τὴν χρί- 
σιν ὁ δημος περὶ τοῦ ο. νόµου ποιήσηται, 
κἂν μὲν ἡ ἐκκλησία προςδέξηται τὸν ὕστερον γραφό- 
µενον, ἀπολύεσθαι τὸν εἶςη γησάμενον, ἐὰν δὲ ο μωρο 
ποιήσηται τὴν διόρθωσιν, παραγρῆμα θνήσκειν ὑπὸ 
τοῦ βρόχου σφιγγόµενον. ῄ 3) Τοιαύτης ὃ δὲ χατὰ τὴν 
διόρθωσιν τῆς νομοθεσίας οὔσης, καὶ τοῦ φόθου τοὺς 
γεωτέρους νοµοθέτας κολάζοντος, οὐδεὶς ἐτόλμα περὶ 
νόμων διορθώσεως φωνὴν προϊεσθαν, ἐν παντὶ δὲ τῷ 
μετὰ ταῦτα χρόνῳ παρὰ τοῖς Θουρίοις τρεῖς οἵ πάντες 
ο ονται [διορθωθήναι] ὃ διά τινας ἀναγχαίας περι- 
στάσεις ἐπὶ τὴν ὑπὲρ τῆς διορθώσεως συμθουλίαν πα- 
ραγενέσθαι. (4) Νόμου γὰρ ὄντος, ἐάν τίς τινος ὀφθαλ- 
μὸν ἐκκόψη» ἀντεχχόπτεσθαι τὸν ἐκείνου, ἑτερό-- 
φθαλμός τις ἐκκοπεὶς τὸν ὂφ θαλ ιμὸν χαὶ στερηθεὶς ὅλης 
τῆς ὁράσεως, τὸν μὲν ἀντεκκόγαι τὸν μοδα ἔλατ- 
τον ὑπελαθε πρόστιμον ἐχτῖσαι : τυφλώσαντα γὰρ ἕνα 

δ 
τῶν ο ο εἰ τὸ χατὰ νόµον πρόςτιμον ὃ πράξας 

ὑπομένοι, μὴ τετευγέναι τῆς ἴσης συμφορᾶς" ὃ δίκαιον 
οὖν εἶναι τὸν ἑτερόφθαλμον τὴν ὅρασιν ἀφελόμ.ενον 
πμφοτέρους ἐκχόπτεσθαι τοὺς ὀφθαλμούς, εἰ μρλό, 

(6) Διὸ καὶ ον ρο 
γενόμενον τὸν ἑτερόφθαλμον ἀποτολμῆσαι λό] το ἐν ἐκ- 
κλησία Διαθέσθαι περὶ τῆς ἰδίας ο.» ἅμα ολ, 

τὴν ἴσην ἀναὸ δέγεσθαι τιµωρίαν. 

τοῖς πολίταις Αποδυρόμενον τὴν ἰδίαν ἀτυγχίαν, ἅμα δὲ 
συμόουλεύοντα τοῖς πλήθεσι διαρθώσασθαι τὸν νόμον : 
τέλος δὲ δόντα τὸν τρόχ. οώθι εἲς βρόχον, ἐπιτυχόντα 
τῇ συμθουλία ἄχυρῶσαι μὲν τὸν ὑπαρχοντα νόμον, 
βεβαιῶσαι δὲ τὸν διορθωθέντα, καὶ διὰ τοῦτο φυγεῖν 
τὸν τοῦ βρόγου θάνατον. 

ΧΥΠΙ. Δεύτερος δὲ διωρθώθη νόμος ὅ διδοὺς ἐ ἔξου-- 
σίαν τῃ γυναικὶ ἀπολύειν τὸν ἄνδρα καὶ συνοικεῖν ᾧ ἂν 
ῥούληται. τις, 
ἔχων γυναῖκα νεωτέραν καὶ κα απαλειφθεί εἰς συψἐθούλεύε 
τοῖς Θουρίοις διορθῶσαι τὸν νόμον καὶ προ κγράφαι τὴν 
καταλιποῦσαν ἆ ἄγδρα συνοικεῖν ᾧ ἂν βούληται μὴ νεω- 
τέρῳ τοῦ προτέρου" ὁμοίως δὲ κἂν ἂνὴρ ἐκθάλη γυ- 

Τῶν Ὑὰρ προθε θηκότων τῇ ἡλικία 

ναῖκα, μὴ γαμεῖν ἄλλην νεωτέραν ταύτης τῆς ἐκόλη- 
θείσης. ϱ) Εώστογήσας ὃ ὃ' ἐν τῇ συµθουλία καὶ ἀχυ- 
ρώσας τὸν πρότερον νόμὀν, διέφυγε μὲν τὸν ἐκ τοῦ 
Βρόγου κίνδυνον, της δὲ Ὑυναικὸς χωλυθείσης νεωτέρῳ 
συνοικῆσαι πάλιν ἔγημε τὸν ἀπολυθέντα. Τ βέτος δὲ 
νόμος διωρθώθη ὁ περὶ τῶν ἐπικλήρων, ὁ καὶ παρὰ 

3 όλωνι κείµενος. (8) Ἐκέλευε γὰρ τῇ ἐπικλήρῳ ἑ ἐπι- 
:δικάζεσθαι τὸν ἔγγιστα Υένους : ᾠκαύτως δὲ καὶ τὸν 

ἐπίκληρον . ἐπιδικάζεσθαι τῷ ἄγχιστε εἴ, ᾧ ἦν ἀνάγκη 
συνοικεῖν ἢ πενταχκοσίας ἐκτῖσαι δραγμ.ὰς εἷς προικὸς 
λόγον τῇ πενιχρᾷ ἐπικλήρῳ. (4) Ὀρφανὴ γάρ τις 
εὐγενὴς ἐπίκληρος, ἀπορουμένη παντελῶς τῶν κατὰ 
τὸν βίον καὶ διὰ τὴν πενίαν οὐ δυναµένη συνοι- 
χῆσαι, κατόφυγεν ἐπὶ τὸν δημον, καὶ μετὰ δακρύων 
ἐκθεμένη τὴν ἑαυτῖς ἐρημίαν τε καὶ κ 
πρὸς δὲ τούτοις ὑπογραψαμένη τὴν διόρθωσιν τοῦ νό-- 
ου ὥστε » ως 

καταφρόν: Ἴσιν;, 

ἄν τὶ τῆς ἐχτίσ εως τῶν πενταχκοσίων δρα- 
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Ῥονοί, οί εχδρεοίατεί, ἆπηπι Ρρορυ]α5 ἆς Πη{α[ίομο Ἱερίς φιι[: 
βαρία ρογ[ἱαςοί.. Οιιος αἱ οομη ία Ρορι]1 Ίεροιῃ ρορίογῖας 
ΒογΙρίαΠ1 γουρρίβΒοη{, ΔΠΟΙΟΓΘΙΙ 6η οἰνί : δἱἩ Πεγίίαη, Ίμα. 
Ρεγεηί αΏτοσα[ίοΠθίἩ , Ι41160 ΟΠ ΡΟΡΙΠη Ρα]αῦ1 ῥαηβί ᾖαςςίε, 
(9) αμα 8θΥογα Ιοσιήχ Ἱππογαά αγαπη οαιἶοηο ΠΟΥΙ5 Ἱορῖη- 
Ια{ογίρις αὐςίογεῖ(ἶς, ΠΘΙΠΟ 4ο πο[ΟΓΠαΙΙοΠο αποἱίοτ Πα γοἱ 
μίκοσγο αάθρα!. Τοίο ἰσίίαν (επαρονί5 ἀοποορς αριά Τ]ιι- 
π105 ἀθοι Γι τος οΠηΠΙΠΟ αἲ βάθη Κ1Π1η αλγορα[ἴοηοηα αιια- 
Γαηάαπη , ποοθερανΐς ἹΠαριι] 9] οπΗ8ἱ5, ἵη πηθζἴαπη ρτοσρφςίκος 
Ὠλεπιοιαηίς. (4) Ίο οηίπι ογαί, οἱ αἱδ οοα]Π1 αἰἰοιῖος- 
ουφεῖσεοί, αἱ ΠΠί ουυ] 18 γἱοῖβοίΠα ϱΓΙΟΓΘΙΙΙΣ. 564 ασο]ς1ί αί 
απἱδ απο οπρίας οσα] Π{οΡΙΙΠΙ 4Μοσιθ ρου γίπι Π]αίαπι 
ἁπηίοτεί, οἱ δἷς [αοη]{αίο γἰάσμ αἱ ΡΤΟΥ8Ι15 ογρατοίαν.. Ηϊς, 
αἱςί αποίονῖ [αοἹποτί5 παπάς οοηίτα οομ]ης ἐχοιδεις οἳί, ηηί- 
πας Ρώηα {απ1ες, (1 αΠὰ ραῖ οἷί, απη οχκο]γίςςο αγβΐτα- 
ματ. Οἱ οηἵΙ. οἴγθιῃ οχο; πραγοτΙέ, εἴἰαπιςί δα{ Ιμΐςςο ρτο 
Ιερο φοπίρία γἱάραί, ΠΟΠ Ραγῖ {8Π1εη 44Π1ΠΟ α[[οσίάΠα 60 - 
(επ. φππηα ἰσίέαν 65ο, αἱ ΠΠ » ααἱ πο ρα ιν 
οόπ]ο ἰοία νἰδίοηο ρηϊνατίέ, 4ΠΗΡΟ Φἰπηι] οσοι] ε[οδίαπίαν, οἱ 
Φα πα]! ἱπ]ανία ρώτα Ιπσπζα οί, (5) Ὀο]οτο Ιρίίατ οἱ ἵῃ- 
ἀἰπη[ίαίο γοῖ ρογρη]ςιας Π]α 6σ6µ5, αἆ Ῥορυ]απα ἆς σα]ατηί- 
ἰαίε 5υα γογρα [πσεγο α1δΗ5, 
οοπάΠΙοποΠὰ. ἀθρ]οναί, πα, τί Ίθσοια. αι οογηίραη!, 
υηα] ΕΜ άΠί δααά οί, Ταπάσπη Ἱμογίο ἵπ ΠΟΠΗ 60110, 4101 
[ομεθΙ 5ααδίοηῖ5 ονοΏ (Πα ΙπΙρα[1αθςοί 

{απα. ἑα]αηηϊίοδαΠ} γ]ία δι]. 

» 1εχ ἴ]α αμο[ίία (1{, 
οππεπ(αΠἱογόο Τη οἷ ας Ἰοσα δυπγοραία, εί 1ρ5ο ςίγαηριι]α- 
Μἱοπίς ποσο ο/α6]ί. 

ΧΥΠΠ. Αιίοτί ποήπα Ιοσί πποάσγα[ῖο αα ΗΡίία ΓΗΐ, αα 
υχον! ΠΕ ΠΠ γίτο ποη οπάί οἱ νίταπα, σποπιόµησιια. Ἰ]- 
μον, ἵπ πιαἰηχοπίαπα αφοἰςοσπο ροίοδίας οοποσα({ι. 
Μανς επί η. απἰζαα αἰαίο ΡυοΥθςίίο, 41011 αὐ πκοτο 11- 
γεποσ]α ἀθφετίας 85ο, οοτγοσμοηῖ5 ρορα]ο ]οοῖς τα(ἴοησιι 
απο Ῥτοροπίέ, αἱ Πλας, φαίοα αἀᾖίοσνθηέ, Ιουν κου ἀἷ- 
νο πλ ου. νἱτο (ασ, πίτα πια (γπιοηίἱ {άμ15 οι 
αποόππ( πο γεΠέ, π]οᾶς πο ]απίου δἳί πιανίίο ρηοτί; οα4θήι 
έπος γαἴοηο, οἱ ααῑδ οοη]άσοιη γἵγ οἱθοσηέ, πι]]αῦ ἀἰπιίσ5α 
Παπίοτοπι δἱ)ί ᾖαΠραί. (9) Μαη αῖο δαδίο ΠΟΠ ἵπ[ο]Ιο {ου 
ἐθ881.. Αμτοραία οηἱπα Ρ6Υ ΠαηςἼσσο, ΠΟΠ. ΠΙοᾶο Ιαᾳοἵ ϱε- 
που]άπη ον αδ]έ, 564 που ποφας ου Ημ Ε, αἱ 6οη]ακ Πογθ- 
Ποτὶς ίαίο ἴοτο Ρτοβῖρίία αἲ ρηΙςπαΠα οσο νῖ πα (γ1πιο- 
η{απη ποβίτοί. Τοτίία οµαπα Ἰεχ 4ο Ερίσ]οτῖ, 41411 9010 
άποσιιο ργοη]σαν, οογνοσία. (9) Φαβοραί ομίπα, αἱ ροπ!]- 
Μία(15 αγαάμ ργοχ ης ρπε]αμη. ΤΠ πποζςίοΠσιη {οξία5 ρα- 
(πιοπίϊ γελοία 11ο ἵπ πια (ππποπίαπη ἀοροξορτοί, οἱ νῖ- 

οἱδίπι ουρα Ρηε]]α ροµοΓς Πιανίηιο ργορ]πααἶ πηρίίας Ίσσα 

γἰπάϊθατεί. Αίάπε Πίο οΓΏαπα ἀπορπά, ναΙ, ἱ ρααρογοπία 

68ο, απΙησοηίας ἀναζμη]ας Ίο ἀοίῖς οτοσαπᾶἰ πουθαίίας 

Ππουημεραί. (4) ΟΥρ]απα Ισίίατ ααΦάαπα οχ Ίου. σοπετο 

μονσά πα τοεία (ποιαί, Ποπεδίο απἰάσπα Ίουο παία, 5οᾷ οκ- 

γεια ραπρογίαία ἸαθοίαΠςδ. Ου ααπΠὶ ῥτορίος Ἱπορίαῃ 

ἐοΠοσαγί ΤΠ ΠΙΑ ΜΠΠΙΟΠΙΠΠΙ ΠΟΠ Ῥοβ5οί, αἲ ρορυί απκΗΠηη 

εου[αρίέ, Παππάς πη]15 ου. Ιαστπηῖς οι μἠαίοπι οἱ 60Η: 

{οτηίαηα γἱία; οοπάΠΠΟΗΘΗΙ 6ΧΡΟΠΘΙΣ 6ΟΥΓΟΕΠΟΠΟΠΜΗ [ομῖ» ϱ0- 
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χμῶν γράψαι συνοικεῖν κατ' ἀνάγκην τὸν ἄγχιστα γέ- 

νους τῇ ἐπιδικασθείσῃ ἐπικλήρῳ: τοῦ δὲ δήμου διὰ τὸν 

ἔλεον Ψηφισαμένου διορθῶσαι τὸν νόµον, Ἡ μὲν ὀρφανὴ 

τὸν ἐκ τοῦ βρόχου χίνδυνον ἐξέφυγεν, ὁ δ) ἀγχιστεὺς 

πλούσιος ὢν ἠναγκάσθη γημαι γυναϊκα πενιγχρὰν ἐπί-- 

χληρον ἄνευ προικός. 

ΧΙΧ. Λείπεται ὃ᾽ ἡμῖν εἰπεῖν ὑπὲρτῆς τοῦ Χαρών- 

δου τελευτῆς, καθ) ἣν ἴδιόν τι καὶ παράδοξον αὐτῷ 

συνέδη. ᾿Επὶ γὰρ τὴν χώραν ἐξιὼν μετὰ ξιφιδίου διὰ 

τοὺς ληστάς, χαὶ χατὰ τὴν ἐπάνοδον ἐχχκλησίας συνε- 

στώσης καὶ ταραχἢῆς ἐν τοῖς πλήθεσι, προςέστη πολυ- 

πραγμονῶν τὰ κατὰ τὴν στᾶσιν. (5) Νενομοθετηκὼς 

δ) ἦν µηδένα μεθ’ ὅπλου ἐκκλησιάζειν, καὶ ἐπιλαθόμε- 

νος ὅτι τὸ ξίφος παρέζωσται; παρέδωχεν ἐχθροῖς τισιν 

ἀφορμὴν κατηγορίας. Ὢν ἑνὸς εἰπόντος ἸΚαταλέλυ- 

κας τὸν ἴδιον νόµον, Μὰ Δί, εἶπεν, ἀλλὰ κύριον ποιή- 

σω: καὶ σπασάµενος τὸ Ξιφίδιον ἑαυτὸν ἀπέσφαξεν. 

Ἔνιοι δὲ τῶν συγγοαφέων τὴν πρᾶξιν ταύτην περιτι- 

(5) "Ἠμεῖς 

δὲ ἀρκούντως τὰ περὶ Χαρώνδαν τὸν νοµοθέτην διελη- 

λυθότες βραχέα βουλόμεθα καὶ περὶ Ζαλεύχου τοῦ νο- 

µοθέτου διελθεῖν διά τε τὴν ὃμοίαν προαίρεσιν τοῦ βίου 

» ο / 

θέασι Διοχλεῖ τῷ Συρακοσίων νομοθέτη. 

νο σν / Δ ν δ 3 / 5 / 

καὶ τὸ γεγονέναι τοὺς ἄνδρας ἐν πόλεσιν ἀστυγείτοσι. 

ΧΧ. Ζάλευχος τοίνυν ἣν τὸ γένος ἐκ τῆς Ιταλίας 
ώβ. 

Λοχρός, ἀνὴρ εὐγενὴς καὶ χατὰ παιδείαν τεθαυµασµέ- 

νος, μαθητὴς δὲ Πυθαγόρου τοῦ Φιλοσόφου. Οὗτος 
-ὃ ο. σω / 

πολλῆς ἀποδοχῆς τυγχάνων ἐν τῇ πατρίδι νομοθέτης 
. ο π 

ἠρέθη, καὶ καταθαλόμενος ἐξ ἀρχῆς καινὴν νοµοθεσίαν, 
κ ακά λ ο» 3 η θεῶ ο Ε00ὶ 

ἤρξατο πρῶτον περὶ τῶν ἐπουρανίων θεῶν. (5) Εὐθὺς 
ο οω ψ -” 

γὰρ ἐν τῷ προοιµίῳ τῆς ὅλης νομοθεσίας ἔφη δεῖν τοὺς 

χατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει πάντων πρῶτον ὑπολαθεῖν 
- 5 » / 

χαὶ πεπεῖσθαι θεοὺς εἶναι, καὶ ταῖς διανοίαις ἐπισχο- 

ποῦντας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν διαχόσµησιν καὶ τάξιν, 

κρίνειν οὐ τύχης οὐδ᾽ ἀνθρώπων εἶναι ταῦτα χατα- 

σχευάσματα. σέθεσθαί τε τοὺς θεούς, ὡς πάντων τῶν 
. ο ω / ϱω . ” ο Ε] να 1 3! κ. μ ῴ 0 / 

ἐν τῷ βίῳ καλῶν καὶ ἀγαθῶν αἰτίους ὄὀντας τοῖς ανθρώ- 

ποις, ἔχειν δὲ καὶ τὴν ψυχὴν καθαρὰν πάσης καχίας, 

ὧς τῶν θεῶν οὐ χαιρόντων ταῖς τῶν πονηρῶν θυσίαις 

τε χαὶ δαπάναις ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν δι- 

(5) Διὰ δὲ τοῦ 
/ / λ λί 3 3 6 

προοιµίου προκαλεσάµενος τοὺς πολίτας εἰς εὐσέθειαν 

/ λ ο μα πρ το 

χαϊιαις τε χαι χαλαϊς Επιτηοευσεσι. 

/ 3 / τα: / ο. ο ο 

χαὶ δικαιοσύνην, ἐπέζευξε προστάττων µηδένα τῶν πο- 
-ω 

[ὲή λ / 

λιτῶν ἐχθρὸν ἀκατάλλακτον ἔχειν, ἀλλ᾽ οὕτω τὴν ἔ- 
ν ἵ / 

χθραν ἀναλαμθάνειν ὡς ἠξοντα πάλιν εἰς σύλλυσιν 

καὶ φιλίαν" τὸν δὲ παρ᾽ αὐτὰ ποιοῦντα διαλαμ.θάνεσθαι 
“ν 

λ / 

παρὰ τοῖς πολίταις ἀνήμερον καὶ ἄγριον τὴν ψυχήν. 
"τι λ οἱ 3 / κ) 2/9 

(4) Τοὺς δὲ ἄρχοντας παρεχελευετο μὴ εἶναι αὐθάδεις 
. Ἀ 

μηδὲ ὑπερηφάνους, μηδὲ χρίνειν πρὸς ἔχθραν Ἡ φιλίαν. 
ας ον Α ς 

Ἐν δὲ τοῖς κατὰ µέρος νοµοθετήµασι πολλὰ παρ᾽ ἔαυ- 

τοῦ προςεξεῦρε µάλα σοφῶς καὶ περιττῶς. 

ΧΧΙ. Τῶν γὰρ ἄλλων ἁπάντων ἁμαρτανουσῶν Ἡυ- 
-ω κά / 

ναικῶν ἀργυρικὰς ζημίας τεταγότων, οὗτος φιλοτέχνῳ 
3 / » ου ον / . 

προετίμῳ τὰς οσα εν διωρθῶσατο. Εγρανε 

γὰρ οὕτω: γυναικὶ ἐλευθέρα μὴ πλεῖον ἀκολουθεῖν μ.ιδὶς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 10. (490----405.) 

41 ἵη Ἰπαηο (ογΠιά]απὰ, αἱ το (αἱησοη{ίς ἀγαοΠΙΑΓΙΠΙ 50- 

Ἰαήοπα ποοθβείία5 ΡΤοΧΙΠΙΟ οορπαϊο ραρί]απα, 415) Ίερο ςἱρί 

Πάπα νπαΙσαταί, ἵηπ πιατίπιοπΙΙπη ἀποσηάϊ ΙππροποιδίαΓ. 
Τάπα Ῥορυ]α5, πὶεγ]οοταία αἀάποίας, Ιασῖς οηιεηάα{ΙοΠαΠη 

εοἶροῖέ, οἱ ρυρί]απα ο Ἰαᾳ αἱ ρογίοα]ο ογθρίαπα, απαπμπηγῖς 

ΙποΡΕΠα, ἀῑνος ἴ]α ρνορίπααα5 αΏδαιπθ ἀοίο πχογεπῃ 4π6θ- 

το οοβίθαΓ. 

ΧΙΧ. Ναπο το]σαΙπι πορῖς οδί τί ΟΙιαγοπᾶάς» ἸπίθγΙυΠι 

οχΧΡοΠαΠΙΠ5., οἶτοὰ ααεπῃ 5ἱησι]ατῖς ααἱάαπι οἱ πατ]βοιις σᾱ- 
55 ογοηῖίς. ΊΝαπι {0 1Π1 η αΡΓΙΠΙ σ]αάΐο αθοϊησίας Ρτορίθι 
ΙαίΤοΠΙΠΙ ΙΠΟΙΤΦΔΊΟΠ66 οχἰν]ςδεί, Ιπίθγίπι, παπι ἴ]]ο Υ6Υο- 

Πατ, ασια αἱ Ρροραἱας ἵπ οοποίοηθπι αἀγοσαίαβ Ιπίογ 56 

μη] οχαίαναί. Ομτοδίας οΓΡα βαΦ{μΙοΠεΠ Ρογγο5/{1ρᾶ- 

(πγις, ἵπ. ΠΙΘΚΙΠΙΩ ργοσθα1{. (2) Ἱιορεπι αίδΠῃ {π]ογαί, ηο 

ααὶς αἆ οοποΙΟΠΘΙΑ 6ΗΠ1 αγπιῖς Ρνοάἱται. ΤΩΙΠΙΕΠΙΟΥ ο/δο 

σ]ας 1, 16Η} [ηχου δαβ]{σα πα Παβθβαξ, 4Π1Πῃ ΤΠ 6ΟΠΘΙΟΠΕΠΙ 

αἀγο]αδςεί, αΠΏδάΠΙ πΠβ]6γο]ῖς οππηϊπαπά! ργα Ρε, ο 4ΠογΙΠι 

ΏΙΗΠΘΤΥΟ αππΠας5 οχο]απ]αξ, Ἱιθσοπῃ αὖδ {6 οοπάΙίαπα ἱρ5θ ἆθ- 

γης. ΜΙΠΙπια, ἠθγοίθ, Ιησυἲἱ, 56 ταίαπι (αθίαΠα, οἱ 5ἱΤοίο 

οοη/{β8/Πῃ σἰαά1ο 56 ἵρδιαπα (γαηςβσιί. ΝοηπιΙ δοηρίοΓΠι 

{αοἵηιις ἰδίιά ΡΙοσ]1, ΘγγασΙδαΠοτΙΠΙ Ιεριπη]αίοπί, αδοτ]ραηί. 

(3) 5εὰ απάπι δαἱῖς 4ο ΟΙιατοπάα ἃ ποβίς ἀἰσίαπῃ δἳέ, 48 7α8- 

Ίεισο οίαπα Ἱεραπῃ οοπαΠίογς βἰγοίῖπι γεια (ΔοἱθΠΊΗ5, ΡΤ0- 

Ρίθι νἱία ἰαάϊογαπησιθ οἰπιϊ]μιάηθηα, εἰ απίᾶ ἵη ν]οπίς 

Μα ν]πὶ ορρίαἀῑδ ΠοΙΕΓΘ. 

ΧΧ. Ζαἰσιοις οκ Παϊία σοπ15 ἀαχῖέ, πα(ίοπο Τουγρηβῖ5, 

γἰν 5Ητρο οἶαγις εί οὗ. αγας{ίοπεπι αἀπιγαηά ας, ΡΥίμαρο- 

τὰ. ΡΙΗ]οδορη ἀῑςοίρι]ας. 15 πιαρπα, ἵη Ραΐσία αποἰοπ(α(ἶς οἱ 

ομδειναἰοηῖς αἆ Ίοσος οοιηροπεπάας α Ῥορα]ο ἀειεοίις, εἰ 

Ρίαηθ ΠογΥα5 5ΠΟΠΟΠΘ5 αρρτεδδΗς, ἃ ἀῑῑ5 οσ]εδίίρις ἱπΙμαπι 

(ου. (9) Τι 1ρ9ο οηΙπα πουῖ ορετίδ εχογάϊο Ἰορο ργα[αί : 

αὐ Ιποο]ῖς 500 αγρίς τοφα(τὶ, αἱ απία οπηηῖα οργίο Ρουβι]ᾶ- 

δι Ἰαμοαηί ογοάαπίαιθ 9556 4905, αἱ πιοηίο ϱΦΙΠΠΙ Ἱη- 

ἰαοηίας οἱ πηπίΠοαΠη οι ογπαίαπη αἴααε ουάίηθπα, ΠΟΠ ϱ8- 

σιις (ον πθς Ἰοπαϊπαπα 1]ιιά ορίβοίπηι 9556 ἸάΙσθηί. 

14σίτοο ἆσοφ οο]απί αο γεηοτοπίατ, ααἴρας αποἰοτῖρας5 οπημῖα 

Ἱοποδία οί Ώοπα πιοτία]ίρις οχφἰδίαηἰ. ΑπίπΙος ρΓῶί6Γθα 48 

οπηηῖ γἱΠογαπη Ἰαῦ6 οχρηγραίο5 Ιαβοαηί : εἰαπίάεπη 41 ποη 

φαογἰβοῖῖς θἱ ἱππρεηδίς ΡΥΑΥΟΡΙΠΑ, 56 ]ηδίίς αο Ῥοποταπι 

νἰτογιπα Ποηοςής πογίρις οἱ Ιπθίπς ραιάθπί. (3) Ρτ- 

(αἱἱοπο ἰσίίατ Ίπας οἶνος αἆ Ρρείαίοηι οἱ α5μἶαιῃ εχμογία (ας, 

ου /πηαίί Ῥγαοθρίαπι : πθ φας οἴγανη ἱπιρίασαΡ! π]πη- 

οππι οὐἵο ρογβοφπαίιτ, δ6ᾶ. ία Ιπϊπη]οίίας οι 1ο 5ιςς- 

Ρίαί, ἱαπαπαπα Ὀουί ἵπ βγα[ίαπα Ου)η 1ο εί απηΙΟΙΗΠ. γος(- 

ἑππάςς οἱ ααὶς απίοπη δέος [οοεηέ, αἱ Ῥτο Ἱπημη15. [εγο" 

(4) Μασὶδίταίρας ργῶο]- 

Ρίέ, πο δἰπί αγγοραπίο» εί δαρετβῖ, πεαπε αἆ ας. ο ἵαπι 

απ απιἰοἶΠαπι ᾖάϊοία αοοοπηπιοάθηί. Τη ας, απ ρατ[ῖσι- 

Ἰα8πα οοπθ ές, πχπ]ία αἱ ἰπσοπίί αοιμηίπο Ἰηνοπί!, εί 

εαρίοπίοι αἀπιοάανα ορτορίοαιια ρυοπηνἱραν 1. 

αἴδαιο Ἰηρθιίί ΠοπηΊηθ 6ΘΠΡΟΣΜΗΡ. 

ΧΧΙ. Οππι οπίπ1 αρα οΠΊΠες αἱίας σεηἰο5 ἀε]οίῖς πια]{θ- 

ΤΙ α’σοη πηπ]ίορ οηί Ἱγοραία, Ἠίο Ἰηβεηίοδο Ραπῶῷ 

βοπογο ἱποοπΗποπβίαπη ΠλαΓΙΠη θπιοπάανΙ{. Τά οΡίπη βογῖρ»!!: 

πηι]ίθγοπα ἱΠσαηαίη, πἰδί [ογίε εΡιία δέ, ΠΟΠ Ρ115 πα 8η” 
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{403 493.) 

0εραπαινίδος, ἐὰν μὴ μµεθύῃ, μηδὲ ἐξιέναι νυκτὸς ἐκ 
τῆς πόλεως εἰ μὴ μοιγευομένην, μηδὲ περιτίθεσθαι 
χρυσία μηδὲ ἐσθῆτα παρυφασµένην, ἐὰν μὴ ἑταίραν, 
μηδὲ τὸν ἄνδρα ΡΕ Ρεν δαχκτύλιον ᾗ ἐπόχρυσον μηδὲ ἵμά- 
τιον ἰσομιλήσιον, ἐὰν μὴ ἑταιρεύηται ἢ µοιχεύηται. 
(8) Διὸ καὶ ῥᾳδίως ταῖς τῶν προστίμων αἰσχραῖς ὑπεξ- 
αιρᾶσεσιν ἀπέτρε εΨε τῆς βλαθερᾶς τρυφῆς χαὶ ἄχολα-- 

σίας τῶν ἐπιτηλευιάτων. Οὐδεὶς γὰρ. ἐθούλετο τὴν 
αἰσχρὰν χόλασιν ὀμρλαχήσας καταγέλαστος ἐ ἐν τοις πο- 

λίταις εἶναι. (5 ) Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τῶν συµόολαίων 

χαὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὸν βίον ἄμφιοδηπουμένων 

χαλῶς ἐνομοθέτησε, περὶ ὧν ἡμῖν μακρὸν ἂν εἴη γρά- 
φειν χαὶ τῆς ὑποχειμένης ἱστορίας ἀνοίχειον: διόπερ 
ἐπὶ τὰ συνεχἩ τοῖς προειρηµένοις ἀναθιθάσομεν τὸν 

λόγον. 

ΧΧΙΠ. Ἴπ᾽ ἄρχοντος γὰρ Ἀθήνησι Λυσιμαχίδου 

Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Τίτον Μενήνιον καὶ 

Πόπλιον Σήστιον ἱκαπετωλῖνον. ᾿Επὶ δὲ τούτων δια- 

φυγόντες τὸν ἐν τῇ στάσει χίνδυνον Συθαρῖται περὶ τὸν 

Τράεντα ποταμὸν κατῴχησαν. Ἰκαὶ χρόνον μέν τινα 
διέµειναν, ἔπειθ) ὑπὸ Ὡρεττίων ἐκήληθέντες ἀνηρέθη- 

(2) Κατὰ δὲ τὴν Ελλάδα Ἀθηναῖοι τὴν Εὔθοιαν 

ἀνακτησάμενοι καὶ τοὺς ᾿Ἑστιαιεῖς ἐκ τῆς πόλεως ἐκ- 

θαλόντες, ἰδίαν ἀποικίαν εἰς αὐτὴν ἐξέπεμψαν Περι- 

σαν. 

ο τς 3 / 
οἰκήτορας ἐκπέμψαν- 

τες. τήν τε πόλιν καὶ τὴν χγώραν κατεχληρούγησαν. 6 τη ων χ Ἱρουχη 

ΧΧΠΙ. Ἠπ᾽ ἄρχοντος δ) ᾿Αθήνησι Πραξιτέλους 
5 λ λ 1 / Δ - κ. ὅ 

Ὀλυμπιὰς μὲν Ἴχθη τετάρτη πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, 

καθ ἣν ἐνίκα στάδἰον Κρίσων ]μεραῖος, ἐν δὲ τῇ 
. ’ / Υ / / / 

Ρώμη δέκα ἄνδρες χατεστάθησαν νομογράφοι, Ἰό- 

πλιος Κλώδιος Ῥηγιλλανός, Τίτος Μινούχιος, πόριος 

Οὐετούριος »Γαϊος Ἰούλιος. [ ἀϊος Σουλπίκιος, Πόπλιος 
’ / ” / 

Σήστιος, Ῥωμύλος, Σπόριος Ποστούμιος, ΙΚαλθίνιος. 
(5) Ἠπὶ δὲ τούτων 

χλέους στρατηγοῦντος: χιλίους δὲ 

Οὗτοι τοὺς νγόµους συνετέλεσαν. 

Οούριοι μὲν διαπολεμοῦντες πρὸς Ἑαραντίνους, τὰς ἆλ- 

λήλων χώρας ἐπόρθουν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατ- 

ταν [καὶ] πολλὰς μὲν μικρὰς µάγας καὶ ἀκροθολισμοὺς 

ἐποιήσαντο, ἀξιόλογον ὃὲ πρᾶξιν οὐδεμίαν συνετέλεσαν. 

ΧΧΙΝ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ Ἀθήνησι Λυσανίου Ῥω- 
'μαῖοι πάλιν δέκα ἄγδρας νοµοβέτας εἵλοντο, Ἅππιον 
Κλώδιον, Μάρχον Κορνήλιον, Λεύκιον Μινούχιον, [άΐον 

Σέργιον, Κόϊντον Ποιτήλιον, Μάνιον Ῥαθολήιον,” Σπό- 

ριον Οὐετούριον. (5) ̓ Οὗτοι δὲ τοὺς νόμους οὐκ. ἠδυ- 

νήθησαν συντελέσαι, εἲς δ) ἐξ αὐτῶν ἐρασθεὶς εὐγενοὺς 

’ παρθένου πενιχρᾶς, τὸ μὲν πρῶτον χρήμασι διαφθεῖραι 
3 - / / 

τὴν χόρην ἐπεθάλετο, ὥς ὃ᾽ οὐ πμ ἐκείνη τού-- 
/» 

τῷ, ἐπαπέστειλε συχοφάντην ἐπ᾽ προςτάξας 

(3) Τοῦ δὲ συχοφάντου φήσαντος 

αὐτήν, 

ἄγειν εἰς δουλείαν. 
ἴδίαν αὐτοῦ εἶναι δούλην καὶ πρὸς τὸν ἄργοντα χατα- 

στήσαντος δουλαγωγεῖν, προκαγαγὼν κ ὡς 

| δούλης. Τοῦ δὲ διακούσαντος τὴν χατηγορ 

ἐγχειρί 
ου, σσ, ο / 

απήγαγεν ὡς ἰδίαν δούλην. 

κατ ςηγόρησε 
Ν 

ίαν καὶ 
3 τς ς ας ΜΗ σαντος, ἐπιλαθόμενος ὃ συχοφάντης 

λ ο 
(4) Ὁ δὲ πατὴρ τῆς πο 

τα ο 

Ι 
/ ο ο 
ἔνου παρὼν καὶ δεινοπαθῶν, ὡς οὖὐδεὶς αὖ 

λ / 
την κόρην 

ΡΙΟΡΟΝΙ 81Ο ΙΒ. ΧΙΙ: 497 

ολα οοπηίαίου. Εκίτα ανΏσπη ποσα Ραάσπα πο ε[ίονίο, πῖςὶ 
(11 ΠΙΟ αμη [ογίο αορθά1έ. ΑππτοιΠΙ ογια{ υπ οἱ ἱπίογίοχίης 
ΡΟ. νορίες πο οἴγοιηάαίο, πὶςί πιογοἰτίσθιη ασθτο νο]ῃ, 
γρ απ αρα ήθΙπα. απί νοδίοιη ΜΙ]ορία, Ρατ6πΙ ηο 
Βοδίαίο, η]ςὶ απ] δοοτία[ἶοπς νο] αἀπ]ίσμῖο 5ο οοηαπηίμαί, 
(2) Ρνοῖπᾶρ [ωᾷῖς ραπαγΙΠη οχοθρ(ἰοπίθις. οι Ρνοῦγοςίβ 
οοπά[Ποπίρης ρ6π) απηθχίς, α ποχῖο οἶνθς Ίηχι οἱ ΙΠίοιη- 
Ροναπ{1 Φἰιαἰο (οἱ ήπιο αγογί. Νοαπιο θΠἱπα ἴαπι {- 
Ρἱ5 ρνον οοη/εςείοπθ 66 Πορ ίο οἴνίαπα οχροηί εις ήποραί. 
(9) Μα]ία οίἵαηα αἶα, Ύπα) εομ(γασίας οί οθίθγας νἱίαο εοη/{το- 
γουίας βροείαπέ, Ἱορίνας ρυ]σ]γο ἀοβηϊνι. Ου εἰησι]α 
Ρονδεφαῖ ϱγοἱκπα Πηἰηϊς οἱ αὐ. Πἰδίοτία. ποδίνος. Ἰηβίέπίο 
ἈΠσηῦα [ογοί.. Ἰ4σο αἲ παντα οηίς φαρτα πογγαρία: οση- 
Ππυα[ἰοΠθίη δαπα τοΠοσίδητι5, 

ΧΧΠ. Αποηοηίο Αίιοπὶς Τμγεϊπιασμίά6, Ποπιαπί σοΠ5ΙΙ- 

1αμε Ππιρο Τη (γαάπηί Ῥ. Μοποπίο οἱ Ῥ. Βο5[ίο Οαρίίοῄπο. 

Ηοτιπι (οπροτο γρατία, απὶ εοο[οπίς Ρογ]οΙΠά ουα- 

5ογαη{, αἲ Ττασμίοια Ππνίαπα οοηδούθγαπί, οἱ απαλά 

() 
ἵπ ατῶσῖα ἱπίσίπι ΑἰΠοηίθηςεδ, τουροεταία Γιβωῶα, ἨΗο- 

Πρῖ οοπηπηοτα(, α ΒΕγαθ1ς Ροδίοα ο]οοίἶ ἀα]οίίιιο δη. 

5ήα.εηςο5 προ ἀποία Ρογίο]ῖς οχοιβδογυη{, δἱ τηϊ]]ο οἵ γα 

ΦΙΟΓΗΠΙ οο]οπία Π]ιο πηῖδδα, ΙΓΏο6ΠΙ αστΙπ]αιθ 5οτίθ ἀ1γίςθ- 

τΙΠ{. 

ΧΧΠΠ. Δίοπίς ρηποΙρα{ΠΠΙ {επθηίο Ργαχ]ίο]ο οσ{οσθβΊπια 

απατία ΟΙἰγπιρίας οε]ερταία Γαέ, ααα 5έας 1 οοτοπαΠὴ Πο 

Ονίδου. Ηἰπιογωιίδ. Ἠοπι αίοπι ἀασθπαγ]γί πονίς 5ογ1ῃοθῃ- 

αἱ Ἱοσίρις ουδαπίαἩ, ΑΠΡ. ΟΙοάἷα» Μορίμαπας, Τϊας σσοπι.. 

ας, δρυπίας Ὑείππίας, Ο. δαᾳς, θοιγίας βηρίοῖας, Ρ. 

Βο51μ5, Τ. Ποπηα5, δραπίας Ροδίαπιίας, Α. Μαημας, Ῥ. 

Ποτα(ἴαςδ. ΑΌ 5 Ίορος οοπα{{ δη{. (2) Ηίς πιασίἰδίταἴρις 

Ἰπίαν Τ]απίος οἱ Τατοηίίηος Ῥο]1ο οχοτίο, πα (ῖς α{ηαπθ 

ρορπα(ἰοπίρας ασηῖ ναδίαπίατ, α ἵθντα πιατίάαο Ιη[οξία[Ι. 

Μα]ία" απἰάσπι Ίογος ΡΙσπ οοηδογιπίατ οἱ νο]ία[ίοπος, 5εά 

η] 11 πιοπιοταία ἀἱσηπα ο[ΠοίΙας. 

ΧΧΙΝ. ΑίΙιοπίς Ἰίπο ατολοπία Τμγδαπία, Βοπιαπί Γηγδ5 

Ρο[εγοπά!ς Ἱαρίρις ἀθοςπι Υίτον οτεκηΐ, ΑΡΡ. Οἰοάίαπα, Μ. 

Οοιποαπα, Ἐ. Μιπποῖαπα, Ο. δειρίαπα, ϱ. Ῥοπαι, Μ). 

Παρθία, Τ. Απίομιμμι Μεγεπάαπα, Ο. Εαβίάπη γ{ρμ]ᾶ- 

πμπη, 0. ὈυΠίαπη οἱ δρυγίαπα Ορρίαπι. (9) Υεγιαπ ΕΙ Ίοσθς 

αΏφοίνοτο ΠΟΠ. Ροΐπθτο.. απ ΠΠ οκ Ἠογαπα οο]ερῖο 

ΠΟΤΟ γ{γσηῖς οπ/αςάαπι πορῇ]ς, 56 {επαῖς [ογίαης, οχηΓ: 

οἵ{. Ριπαῖρίο ἰβίμι ]απα Ῥγοίίο οοΓΓΠΠΙΡΕΓΕ αἀογίας ϱ51. 

5οᾶ «πα Π]α πππονίρ5 56 οχριρηαΓί ΠΟΠ Ιπογεί, 5Υ60- 

ῥαπίαα δα μουπα!, οἱ ποσο απ 4θά1! αἱ Ρι6]]αΠ1 ΤΠ. 80Η: 

(ποια αβξονογεί. (3) Π]ο 5ογναπι Ἠαπόο ΗΔΗ αρρο]ατο, 

οα4πε αἲἲ (πίραπα] ἀθοσπηνΙΠ ρογίγασία, νἰπαἶσίας 5εοαπάαἩα 

εογν]ίοια ροίοτα» οἱ (αρα]α. αριά Ιπάϊσθα, ὑα]α5 ατρι]- 

ΠθΏίά απσίογοπη, [πο]ς Ῥοιαροτο. Ῥιε]απι οΏίπα, 38 11ο 

ἵπ παπα ἱγαάἰίαπα, πέ πηαποΙρίαηα. 5ΕΠΠΙ πεῦα]ο αρα ιοἳί. 

(4) Ππίθπία ραγοης υἰναἰπίς αοοε]ογαταί, εἰ σαν! 54ρος Ιπά 

ση(αίο ήιις {α0ἱ1 ἀο]οις οοιποία5, υδί α- ποππα 56 817 
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παραπορευόµενος κατὰ τύγην παρὰ κρεοπώλιον, ἁρπά- 

σας τὴν παρακειµένην ἐπὶ τῆς σανίδος χοπίδα, ταύὐτη 

πατάξας τὸν θυγατέρα ἀπέχτεινεν, ἵνα μὴ τῆς ὕέρεως 

λάθη πεῖραν, αὐτὸς ὃ᾽ ἐχ τῆς πόλεως ἐκπηδήσας ἀπῖιλθε 
η / 

πρὺς τὸ στρατόπεδον τὸ ἐν τῷ ᾿Ἁλγίδῳ καλουμένῳ τότε 
« : / 8 δὲ ολ λ ϱω Δ Δ 

ὑπάρχον. (6) Καταφυγὼν 9ξ ἐπὶ τὸ πλῆθος καὶ μετὰ 

δακρύων τὴν κατ’ αὐτὸν συμφορὰν ἀπαγγείλας, ἅπαν- 

τας εἰς ἔλεον ἤγαγε Καὶ πολλὴν συμπάθειαν. Πάντων 
-” κ» 

7 λ ο 

δ) ἐπιθοηθεῖν τοῖς ἠτυχηκόσιν ὃρμησάντων, μετὰ τῶν 
ϱ) λ 3 λ., «ΤΡ, οι. τω λ 

ὅπλων νυχτὸς εἰς τὴν ᾿Ῥώμην εἰκέπεσον. Οὗτοι µεν 
5 / / λ 3 / 5 - 

οὖν κατελάθοντο λόφον τὸν ὀνομαζόμενον Αὐεντῖνον. 

ΧΧΥ. Άμα δ) ἡμέρα γνωσθείσης τῆς τῶν στρατιω- 
ο. λ 4. / ο. 

τῶν µισοπονηρίας, οἳ μὲν δέκα νομογράφοι βοηθοῦντες 

τῷ συνάρχοντι συνηγον πολλοὺς τῶν νέων, ὡς διὰ τῶν 

ὁπλ θησό Μεγάλης δ) ἐμπεσούσῆς Φιλοτι- ὅπλων κριθησόµενοι. γάλης ὃ ἐι ης ᾧ 
ο .ο / λ / 

µίας, οἵ χαριέστατοι τῶν πολιτῶν, προορώμενοι το µ:- 
ς ο / λ / 

γεθος τοῦ κινδύνου, διεπρεσθεύσαντο πρὸς ἀμ.φοτέρους 
Ν / λ λ λλο ὃο 27 λ 

περὶ συλλύσεως, καὶ μετὰ πολλῆς σπουθῆς Εθξοντο λη- 
ϱω » / 

ἔαι τῆς στάσεως καὶ μ. περιθαλεῖν τὴν πατρίδα μεγά-- 
»” 

/ / 

λαις συμφοραῖς. (5) Τέλος δὲ πεισθέντων ἁπάντων, 
Δ / Ἰ ο / ς ας 

ὁμολογίας ἔθεντο πρὸς ἀλλήλους, ὥςτε δέχα αἱρεισθαι 
-, λ / 

δημ άργους µεγίστας ἔχοντας ἐξουσίας τῶν χατὰ πόλιν 
Ἡ ί / οω 

ἀρχόντων, καὶ τούτους ὑπάρχειν οονεὶ φύλακας τῆς 
ο -ω ο 

/ 

τῶν πολιτῶν ἐλευθερίας' τῶν δὲ κατ ἐνιαυτὸν γινοµέ- 
) ο / - 

νων ὑπάτων τὸν μὲν ἕνα ἐκ τῶν πατρικίων αἱρεῖσθαι, 
Δ Δ [) / 3 Ν ου λθ θί θ 

καὶ τὸν ἕνα πάντως ἀπὸ τοῦ πλήθους καθιστασθαι, 
κο / Δ 

ἐξουσίας οὔσης τῷ δήμῳ καὶ ἀμφοτέρους τοὺς ὑπάτους 
3 «ο / τς » ο χ τῆι ο ο 3 γ 

ἐκ τοῦ πλήθους αἱρεῖσθαι. (9) Τοῦτο ὃ ἔπραζαν τα- 
ο ου / 

πεινῶσαι σπεύδοντες τὴν τῶν πατριχίων ὑπεροχήν" οἵ 
τ ολ / 

γὰρ ἄνδρες οὗτοι διά τε τὴν εὐγένειαν καὶ τὸ μέγεθος 
αὰ ο ο / / 

τῆς ἐκ προγόνων αὖτοις παρακολουθούσης δόξης ὥςεί 

Ἐν δὲ 
ο τα / Δ Ν 

γίαις προςέχειτο τοῖς ἄρζασι δηµάρχοις τὸν ἐνιαυτον 
τινες χύριοι τῆς πόλεως ὑππργον. ταὶς ὅμολο- 

3 θ / {λ ο ια οἳ 3] ο πλ ο” 

ἀντικαθιστάναι πάλιν δημάρχους τοὺς ἴσους, Ὦ τουτο 
ο οω λ ΔΝ / 

μὴ πράξαντας ζῶντας χαταχαυθτναι: ἐὰν δὲ οἵ δήµαρ- 
5 

Ν οω Δ ” / / μ 

χοι μὴ συμφωνῶσι προς ἀλλήλους, κύριοι εἶναι τον 

ἀνὰ μέσον χείµενον μὴ χωλύεσθαι, Τὴν μὲν οὖν ἐν 
ιά / / / ον λλύ ο Ἑλλ 6, 

Ρώμη στάσιν τοιαύτης συλλύσεως τυχειν συνεθη. 

ΧΧΥΙ. Ἐπ ἄργοντος ὃ Ἀθήνησι Διφίλου Ῥω- ρχ. ης φ 
ο / [4 / / ιά κ Δ / 

μαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Κάγχον Ὁράτιον καὶ Άευ- 
3 / / 

χιον Οὐαλέριον Τούρπινον. 
-ω ὴλ / / 

Ῥώμῃ τῆς νομοθεσίας διὰ τὴν στάσιν ἀσυντελέστου 

3Τ01 αλ / 3 οω 

Επὶ δὲ τούτων, ἐν τῇ 

: τ ι συνετέλεσαν αὐτήν. ἸΤῶν γὰ γενομένης, οἳ ὕπατοι συνετε ν. γὰρ 
΄.. / Δ α/ / 

καλουµένων δώδεκα πινάκων οἱ μὲν θεκα συνετελέσθη- 
λ ο) « / κ οι 4 ς ϱ 

σαν, τοὺς ὃ) ὑπολειπομένους δύο ἀνέγραψαν οἳ ὕπατοι 
/ ο ’ / / 

καὶ τελεσθείσης τῆς ὕποχειμενης νομοθεσίας, ταυτην 
ση ια [ο 

εἰς δώδεκα ἸΓαλκοῦς πίναχας χαράξαντες οἳ ὕπατοι 
» 9 -ω / / 

προςήλωσαν τοῖς πρὸ τοῦ βουλευτηρίου τότε χειµένοις 
/ ιά ον .». / / Ν 

ἐμθόλοι. Ἡ δὲ γραφεῖσα νομ.οθεσία, βραγέως καὶ 
ὼ / / Φ 3 . / ” μα 

ἀπερίττως συγχειµένη» διέμεινε θαυμαζοµένη μέχρι 
ον ορ ο δε] Ἡ / 

τῶν καθ᾽ ἡμᾶς χκαιρῶν. (9) Τούτων δὲ τεραττοµένων, 
σι 4 Δ ; κο ; 

τὰ πλεῖστα τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐθνῶν ἐν Ἠσυχία 
στο Ν / . / ΄ η Ἡ 

ὑπῆρχε, πάντων σγεδὸν εἰρήνην ἀγόντων. Οἱ μὲν 

γὰρ Πέρσαι διττὰς συνθήκας εἶγον πρὺς τοὺς "Ελλη- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ Το) ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡλ. 10. (198. 494.) 

αἰνὶ οἱ θα μ]οναιῖ απἰπαάγοτΗέ, οραίαπ (ονίο ἵπ {αροτῃα 

Ιαη1, απαιη γα (δή ραί, ου Παπ ανΠρίέ, εοφπθ βΙίαπι (ΓαΠ6- 

Ακαπα πιο έ, ης οοπαππθΙίαΠα {αι ἱπάίσηαπι αχρον]Γὶ 

οορργσίαν. (5) Εἰ οοη(ο5Η η οχ 1ο 5 ΡΓΟΠΡΙΕΠΡ, αἆ εχο- 

μάπα 1η ἵπ οα5ἱς αἲ ΑΙσίάη γογδαπίθηα {απα[ξ, οἱ ηι]- 

(ἳδ οι ]ασγίηα5 {Πο 1οἱΘΙΗΙΔΙΗ ΤΕΓΙΠΙ 5ΙΓΙΠΙ οοΠάΙΠοπθΠα 

πα ηῖ αχΧΡοΠσΗΒ, ΟΠΊΠΘΙΗ ΘΓσᾶ 56 ΟΟΠΙΠΗΙΦΟΓΑΠΙΟΠΕΠΗ οἱ 

πάπα 1ρου μας σαἱαπη]ίαίο ἀοἱοῦοπα α0ΟΕΠάΗ.  Οοποῖία- 

5 Πἴαφς απἰηηίς οπηπίαπα αἲ ορίααπά απ πηἱςογίς, αγΑΗ1 

ποσία Ἀοιπαῦα ἰγγπηρυπί οοἱΙοππφα οσσαραΠί, απἱ ΑγεηΙ- 

ης 15 παποαραίας. 

ΧΧΝ. ΦπΠΙ ΡΗΙΠΊΗΤΗ Ἠλαχίέ, οοσηῖ(ο πα Πδαπα οάἱο αἀγογ- 

55 ποίαπίαπα ἱπργορίαίεοια, ἀεέοηαν ή, αἱ αγηαϊα παπα 

εο]]αραπα. (π{ανοηίαν, ΠΙαΡΠΣΗΙ άγδηΗπα Ο{6ΓΥΑΠΗ αδοῖ- 

19146 αά Ἱη- 

σθῇ5 οἱ ΓΙΠΕΡΙΙΠΑ 66ΓΙΑΠΠΟΠ 165 δρεσίανο νἱάεραίας, 11η 6]- 

βοιιπί, {οΥ10 ο αἀ γδιδαπ]5 ἀἰδεορία αγ]. 

νίανα οιπα(ἰδαϊηῖ, ῬογϊοιΙογάΠΙ πιασηιάϊης Ῥτοδρεσία, 

Ιοσαίος αά παἱγοβααο παπί, αἱ ἆᾳ ὀοπιροπεμάο ρασιϊοε 

ἀἰςδίάϊο αδοτοη{έ; ΗΠΠΠΠΟΦΙ6 5ἰπά{ο τοσαπί οί οριερίασατ, 

αἱ α ἀῑδοοταία ἱπίαίίπα ἀοβίίαπέ, πθο οταν ]ςδίηιῖς ραΐγῖαηι 

οαάΐρις Πηίγίόατο ρογραμί. (2) Ρετειαδίς {απάσιη οπηίρς, 

τος μὶς οοπαΠἰοηίριις γαηβασία οδί, υί ἀασεια {ριηϊ ΡΙ6- 

Ρἱ8., ΘΙΠ1ΙΙΔΠΙ Ῥι0 οοίρηῖς ἵπ α16 πιοαϊςίγαριαδ Ῥο[εεία- 

ίοπα λαυοπίο5, ο/σοηέας, απὶ δ8γέαπη (δοίαππα πε οἰγίαπη ἀεῖη- 

665 Ἰρογίαίοηι εοηδειγεΠί, θἱ τί αἰίοτ οοΠδυ]ηὰ τη θἵηρη- 

105 απΠΟ5 δ[ΠοἱσπίοΓΙΠα οκ. ρα(τ]οῖῖς, αἲίε 56ΠΗΡΟΥ οκ ΡΙέρθ 

ἀοἱραίαν, ἴπππιο τ{ Ρορι]ο αἰαπη(πο οκ. Ρἱ6Ρθ οΟΠΒΙΙΕΠΙ 

οθαμαἰ δέ Ροίθεία5. (2) Θιοά 146εο ἱο φιαἰαίυμα αεί, αἱ 

πἰπηίαηα Ραἰτἱοίογαα. ροἱοηίαπα Ἰπ[γίηροτθΠ{. Ηἰ εηῖπι οϱ 

σοηοτῖ5 εἸαν]ίαίθπα οἱ οἰγοπππα]σεμίεα 1805 Πλα]ογΙΠΙ β10- 

πΙ8Π θ]αίῖς απϊπηϊ5, ολ τογΙΠα ροίοσίαίοσι οί φιαςί 40- 

ΠΠ αγρίς 5ἱδί αγτοροβαΠί. Τπίογ νεγο οοπά{ίοπθς ρᾶ- 

οἷς οιίαπη ου. αἀ]οσίπα ογαί, αἱ (πρηί ΡΙ6β]5, 4ΠΠΟ. πιᾶ- 

αἰφέταίας αἱ οχασίο», Ιοἰϊάσπα 1η 5δε(ποη{6ΠΙ ΑΠΠΙΤΗ ΘΗΓΤΟ- 

Οιοἆδί (οτία 

ἀἰξεοηδίο Ἱπίο" ραπος ομαίατ, Πο Ιπιροάϊπ Ἠου 195, 

αποπηίηας Ἱηίθισα (οπηρονί5 πασἰκίταία θαηβαπίαγ.  Ποπηαπᾶ 

ἰσ]ίν ἀῑοσναϊα Ἀάπο Πποπα Μαρί, 

ΧΧΝΙ. Ατοβοπίθ Ροντο Αιεηίς Βἱρ]Ιο, Βοπιῶ 6ΟΠΡΙ68 

σανοηί, αιί ο0 πορ]εοίο, υἰγί οοπογεπηαΡεπ{α. 

οποσηέας Αποις (11.) Ηοταίς εί Τ,. Υαιεπίης Τατρίηας (Ροἱἳ- 

{ι9). Ηὶ Ί6ρος 5οάϊίοπε Ἱπίοιρο[αίας ἵαπάεπα ρεγία]εγαπέ. 

Ῥιοδσοίπι οπίτα (αὐπ]αγαπη, αἱἰ γοσαη{, 4εοξΏ 5ο]ηΠΙοάθ 

Ρογ[οσίαο ογαηί : πας τε]ααᾶ5. οηδι]ες δρΡΙεΥετθ. Φ1Γ8 

ἰαίαν ρορα!ί Εοπιαμή δἱς αμβο]αία ἀποάθεῖηλ ἰαῦα115 ὤπείς 

ἱποϊάσγιπέ, 6886116 ΡΓο ομτῖα γοσίτῖς αῄϊχεγα. Τί ο Ἱεραμι 

ἀοδοήρίίο, ὑτονῖ αἀθιοάστη, οιηηίδᾳαο αρρᾶγαία5 ΥΕΓΡΟ- 

ΤΗ 6ΧΡΕΙ5, αἆ ΠΟδΙΙΙΗ 5016 {πρ Ρνοραία ρειά γα. 

(0) Ὀᾶπα ο αραπίαη, Ρο (πε ρου ο1Ώθπα βοπίες ααεία 

ουδηί, θἰαἱά σπα οΠ)ηθ5 {6γο ϱ868 (πεμαπέαν.  Ῥοβ8» ο)/Πη 

σομηιαὴ ο 96ἱ5 {σρήης ουδ ασ) Παρεραηέ, ΕΠυΒΙ 
. 



(494-496.) 

νας, τὰς μὲν πρὸς Ἀθηναίους καὶ τοὺς συμμάχους αὐ-- 

τῶν, ἐν αἷς Ἴσαν αἱ κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλληνίθες πόλεις 

αὐτόνομοι, πρὸς δὲ τοὺς Λακεδαιµ. ονίους ὕστερον ἐγρά- 

φησαν, ἐν αἷς τοὐναντίον ἦν Ὑεγραμμένον ὑπηκόους 

6 εἶναι τοῖς Πέρσαις τὰς κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἑλληνίδας 

"πόλεις, (8) Ὁμοίως δὲ καὶ τοις Έλλησι πρὸς αλλή- 

λους ὑπῆρχεν εἰρήνη , συντεθειμένων τῶν Ἀθηναίων καὶ 
Ὁμοίως 

δὲ καὶ τὰ κατὰ τὴν Σιχκελίαν εἰρηνικὴν εἶχε χατάστα- 

10 σιν, Καρχηδονίων μὲν πεποιηµένων συνθήχκας πρὸς 

Ῥέλωνα, δὲ τῶν κατὰ τὴν Σικελίαν πόλεων 

Ἠλληνίδων τὸν Ἠγεμονίαν Συραχοσίοις ἄιεχωβῃΓ 

Ἀκραγαντίνων μετὰ τὴν ἧτταν τὴν 

τῶν Λακεδαιμονίων σπογδὰς ο Ν μι 

αὐτῶν 

χυιῶν, καὶ τῶν 

γενοµένην περὶ τὸν Ἴμέραν ποταμὸν συλλελυμένων 
: ε / Φλ ο όςί 1 

16 πρὸς τοὺς Συραχοσίους. (4) Ἡσύχαζε δε καὶ τὰ κατὰ 
μ . 4 5 / λ λ τὴν Ιταλίαν ἔθνη καὶ Κελτικήν, ἔτι δ) θηρίαν καὶ τὴν 

ῃ λ 

ἄλλην σχεδὸν ἅπασαν οἰκουμένην. Διόπερ πολεμικὴ 
ο. ϱω / ον 

μὲν καὶ ἀξία µνήµης πρᾶξις οὐδεμία συνετελέσθη κατὰ 
λ / ο ος Ἆλ 

τούτους τοὺς χρόνους, εἰρήνη δὲ 
τω Δ μα 0 { λ ζλλ Δ Δ σύ, τυο- 

ἀγῶνες καὶ θεῶν θυσίαι καὶ τᾶλλα τὰ πρὸς εὐδαιμο 

λ 

καὶ πανηγύρεις καὶ 

τῷ 
/ αι β. ἀ οο 3 λα 

νίαν ἀνήκοντα παρὰ πᾶσιν ἐπεπόλαζεν. 

ΧΧΥΠΙ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ Ἀθήνησι Τιμοχκλέους 

Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Λαρῖνον "Ερμίνιον 

ἓ. καὶ Γίτον ᾿Ἠπὶ δὲ τούτων 
/ 3 1 / 

36 δάμιοι μὲν πρὸς Μιλησίους περὶ Πριήνης λα 
ς ο ἡ 

σαντες εἷς πόλεμον κατέστησαν. Ορῶντες δὲ τοὺς 
κ. λ / 

Αθηναίους ταῖς εὐνοίαις διχφέροντας πρὸς Μιλησίους, 
- , ”. 3 . ουν ΑΙ / { 

ἀπέστησαν ἀπ᾿ αὐτῶν. Οἱ δὲ Ἡερυχλεα η τσας 

μενοι στρατη Ἰόν, ἐξέπεμγψαν ἐ ἐπὶ τοὺς Σαμίους ἔχυντα 

ὕ0 τριήρεις τετταράχοντα. (2 ) Οὗτος δὲ πλεύσας ἐπί[τε] 
- ἀ 

τὴν Σάμον,παρειςελθὼν καὶ τῆς πόλεως ἐγκρατὴς γε- 

νγόµενος, κατέστησε λημοχρατίαν ἐν αὐτῃ. ΠἩραξάμε- 

νος δὲ παρὰ τῶν Σαμίων ὀγδοήκοντα τάλαντα, καὶ 

Στερτίνιον Σ Ἰπρούχτωνα. 

π ” ; μον ) β). ; Ν ’ 

τοὺς ἴσους ὁμήρους παῖδας λαθὠν, τούτους μὲν παρέ- 
- / σκνὰ ὸ 3} ασ ὁ ς τά / 

46 δωχετοῖς Λημνίοις, αὐτὸς ὃ᾽ ἐν ὀλίγαις ημέραις ἅπαντα 
.ω λ »] / 31 οἲ οω 

συντετελεχὼς ἐπανΏλθεν εἷς τὰς Αθήνας. (5) Ἐν δὲ τῇ 
νά λ / η Σάμῳ στάσεως Ἠνομένης, καὶ τῶν μὲν αἴρουμένων τὴν 

δηµοκρατίαν, τῶν δὲ βουλομενων τὴν ἀριστοχρατίαν 

εἶναι» ταραχῇ. πολλὴ τὸν πόλιν ἐ αρ Ιὢν ὃ) ἐναν- 
λ .) / Δ 10 τιουμένων τῇ δημοκρατία διαῥάντων εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ 

ζ / ς 3 ρα ΔΝ / Δ ο 

πορευθέντων εἲς Σάρδεις πρὸς Ἡισσούθνην τὸν τῶν 
- Δ / Λ ’ 

Περσῶν σατράπην περι βοηθείας, ὃ μεν Πισσούθνης 
- / 3 {. ο 

ἔδωχεν αὐτοῖς στρατιώτας ἑπτακοσίους, ἐλπίζων τῆς 
Δ ηθ Δ ο 

Σάμου διὰ τούτων χυριεύσειν, οἳ δὲ Ῥάμιοι μετὰ τῶν 
.» -ω Ν - / Ν 

«6 δοθέντων αὐτοῖς στρατιωτῶν νυχτὸς πλεύσαντες εἰς τὴν 
ο) . / / 

Σάμον, ἔλαθόν τε τὴν πόλιν παρειςελθόντες, συνεργούν- 
υ 

. -” / .. ον / ᾽ 

των τῶν πολιτῶν, ῥᾳδίως τ) ̓ἐκράτησ σαν τῆς Σάμου, καὶ 

"οὺς ἀντιπράττοντας αὐτοις ἐξέθαλον ἐκ τῆς πόλοως 

τοὺς ὃ) ο. ἐκκλέψαντες ἐκ τῆς Λήμνου καὶ τὰ 
«ω Ν 50 κατὰ τὴν Σαάμον ἀσφαλισάμενοι, φανερῶς ἑαυτοὺς 

/ Ἀ / 

ἀπέδειξαν πολεμίους τοῖς Ἀθηναίοις, (4) Οἵ δὲ πάλιν 
/ »/ 

Περικλέα προχειρισάµενοι στρατηγόν, ἐξέπεμψαν ἐπὶ 
9 . |. ν φἱ ᾽ 

τοὺς Σαμίους μετὰ νεῶν ἑξήκοντα. Μετὰ δὲ ταῦθ) ὁ 
4 ς -. χλζ λ Σ62 / ὔ, 

μὲν Περικλῆς ναυμαγήσας πβὸς ἑβλομήκοντα τριήρεις 

ΡΙΟΡΟΝΠΙ 5ΙΟΤΊ1 ΙΒ. ΧΙΙ. βίο 
οπῦ Αλλεπἰθηδίριας Πογάπη(ο δοε15, απο δα Παν]δδ1ο(Ιοπῖς 

Ιρογίας Αδίο αρίρις τοδή(πία. ογαί : αΙέοΓΙΙΠη Ροδίθα ο1Π1 

Τ,αοδάΦπποπ]ϊδ, η. 4ο οοπίγατίαπα οταί ΡουβοΠρίαπι, πί 

"μα οἴν[ίαίος Ιπιρογίο Ῥογδαγήα οΏηοχίῶ οβ5οΠ/{. (3) Βἰπι]- 

Πίου είπα ἀγαοἳ ΡασοΠΙ ἰπίογ 96 οοἰομαπί, (α.άθγο (τίορη- 

πα Πηίου Αιοηίοηφος οἱ Αραγίαπος Ἰσο.. Έ ταπα πα] ας 

Ρις ἱεγθα Πη ΒΙοΙ]ἷα δίαΐας οναί, αποά Οατιμασϊηίοηςας οµπι 

6εΊοπε {άμ5 Ππϊρδεηί, οἱ ἄπ6.0 Ρος ΦΙοἼαα 1 Ώος Ὀγια- 

παπί πηρε ΦΗΠΊΠΙΑΠ1 οοηορβκἰκοηί.. Ασιϊσοημηι απο 

(4) 
ΤΗ] εἰ βεηία5 ρου Πα[απα, σαίαπα, Ηἱεραπίαπι οἱ ππαχῖ- 

απθ Ρο5ἱ οἸαάσιι αἆ Ἠϊππεγαπα ρασῖ5 Ίομος αεεοροτα{. 

πιαῦι. οιρῖς Ῥατίοπι φπΙοίο 56 οοπίἰηθύαπί. 14εἴτοο π]]α 

πηοηιονα {15 χο Ίου απἱάθπι {δμαρογο Ώε]]ο ρορία Ἱορίατ, 

564 Ρα66 ΟΠΊΠ6Β ΓΓΠοΡαΠΜΙΗ, σοΠγθη{Ηδᾳ16 60ΙΙΘΙΠΠΕΦ ΟΗ1Π1 

Ια4ἱ5 οἳ φαογῖς ἀθογιπα ερι]ῖ5, πθο πο. ἁ]ία α Γοἱοἑαίθη 

5οοεία(ἶς Παππαπα” Ρεγποπίῖα αβίαιιο γἰσοραπ{. 

ἈΧΥΠ. ΠΗίΙπο αγομοηῖ πιααϊςίγαίαπα Αίῑιοπῖς σογοπ[α 

Ἔάπιοσ]α, Βοπια: εοηφη]α5 βαο({ Ίμανς Ηογπηϊμτις οί Τ. διογίῖ- 

πίας οποίο (Τορφπίς Τγἱοοδ/{5.) Ηου {επαρογο ΒαπΗϊ 60Η- 

ἴοπάεηίες ἆθ Ῥνίεπε ο ΜΙος]ΐς, Ῥδ[]α]ή ἐροίς (αορδειπί, Ἐά 

αἱ Αιεηίοηςο5 ΜΙΕδίο ΓΙ ρατίος πηασὶς (ογογο οειπυηί, 

αίαπα αϱ Π]ίς ἀενοῖδουπί. Οἱ Ῥογίο]οπα, ππρογαίοτεπῃ αἆ 

Ἰιοῦ ογΘαΠΙΗ, οππι απαθνασίηία. (ΠΙΤΟΠΗΠΙΗ 64986 Ώ6]]άῃ 

ΦαμΗΙ5 Ιπίετο ]αρομί. () 15 σορῖς ατρί αἀπιοῖῖς, ΠΟΠ 

ΠΠΔΡΗΟ Ἠεβοίίο Πάπα ἵη. ροοδίαίεπα γεάϊαίί, αἱ ρορι]ατο 

ΤΕΡΙΠΕΠ ΤΠ δα ΜΙΕΗΜΗ11, οἱ οεἱοαίηία {αΙοηίδηα ςΕἱρομά1ο Π]ίς 

Ιππροδίίο, {ο άθια Ρπογο5, ομθίάσ5 αἲ Πίς αοεοριο5, Τμθ- 

πηηΙογαπη Πά6ἱ ρονπΙΗ ές ἰοίού ο ποσο[ῖο Ἱπίτα ῥαπεος ἀῑος 

[ο]ἱοιίου οχρεά[ίο, Α]νοηας τοῖς. (3) ατανὶς ἀθμίπο 5οά1ίο 

ἵῃ Ρ4ΠΛΟ οἵ ας, 41η αἲ ρορα]αγοπῃ οἰγ]ίαιἶς φίαίαπη (αοπίη, 

4Η ορΗπα(απη αἀπατηϊδίγαοποπα. πιαρῖς Ρτοβαπί. πας 

ἱησεηί1 ατῃ» (αππία ασἰίαίατ. Ηῖ οἱρο, απἴρις ἀεπιοσγᾶ- 

Πα. αἆγοιδα εταί, αἆ Ρἱςδυίποῃ, βαίγαρᾶπι Ῥθγδατπῃς ἵῃ 

ΑδίαπΙ Ρτο[ασΙ, αχΏ]α πάς ροίμπί. 15 φορίηροπίος οἵς 

πη]{ος (γαά., που ρασίο 5αΠά ἵπ ἀΠΠοπθπα ΦάΠΙΠΠΑ Υδη{ι]- 

ΤΑΠΙ ΒΡΕΤΑΠΒ. Που παπα ρναδ]άῖο οχ Αδία ἵῃπ Β4ΠΊΙΙΠΙ 

ἱταπδροτίαίο, Βαπη (αγ Ιπα ποσία, α οἴνίαπα {αοβοηο αθ]ηῖ, 

αροµα ἹησιούΗπ{ΗἨ, θα! [αοἳἱο Ρο αἆνογδαπι αἳβῖ {α- 

ομίοπαπ1 ο[[οῖαπί. Μον ομβίάος οκ ΤΕΠΙΠΟ 5ηττορίος αὐζ - 

ουὐπί, εί ΦαΙΠΟ ργαρδίάς Βγηηαία, 4ΡοΤίΟΒ 5656 Πορδίθς ΑίΙιο- 

πἰοηκίρας ρτοβίσηίαν. (4) Πί ἀεπιο ἱππρογίαπα παη]ίατο 

Ῥοτ]ο]ί οοπαηΜαΠέ, οιΗπαο πανίρας δοχασίπία εοηίτα ρᾶ- 

πιῖος ἰπδίταμπί, ἴς επι δοριπαρηία Ἱοδίηήη {ἠγοπη ης 
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3 / / ολ λ / 

ἐνίκησε τοὺς Σαμίους, μεταπεμψάµενος δὲ παρὰ Ἁίων 
ο» / ή Ν / 

καὶ Μυτιληναίων ναὺς πέντε καὶ εἶχοσι., μετὰ τούτων 
δώ Μετς ὃ- ο. ἐπολιόρχησε τὴν Σάμου. (5) ἆ δὲ ΄τινας ἡμέρας 

Περικλῆς μὲν κα πολητὼν μέ έρας τῆς δυνάµεως ἐπὶ τῆς 

ο πολιορκίας ἀνέζευξεν, ἀπαντήσων ταῖς Φοινίσσαις ναυ- 

σίν, ἃς οἳἵ ας τρις Σαμίοις πο ἀπεσταλκότες. 

ΧΧΥΠΙ. οι ὃ Σάμιοι διὰ τὴν ἀνάζευξιν τοῦ ς- 

ῥικλέους νοµίζοντες ἔχειν χαιρὸν ἐπιτήδειον εἰς ἐπίθε-- 

σιν ταῖς ἀπολελειμμέναις ναυσίν, ἐπέπλευσαν εἰς αὐτάς, 

10 χαὶ νικήσαντες τῇ ναυμαχία φβονήµατος ἐπληροῦντο. 

(9) Ὁ δὲ Περικλῆς ἀχούσας τὴν τῶν ἰδίων Άτταν, εὐ- 

θὺς ὑπέστρεψε, καὶ στόλον ἀξιόλογον ἤθροισε, βουλό- 

µενος εἲς τέλος συντρῖψαι τὸν τῶν ἐναντίων στόλον. 

Ταχὺ δ) ἀποστειλάντων Αθηναίων μὲν ἑξήκοντα τριή- 

15 ῥεις; Χίων δὲ καὶ Μυτιληναίων τριάκοντα, μεγάλην 

έχων δύναμιν; συνεστήσατο τὴν πολιορχίαν καὶ κατὰ 
γῆν καὶ κατὰ θάλατταν πσυνοίας ποιούµενος προςὔολά ἄς, 

(5) Κατεσχεύασε δὲ καὶ μηχανὰς πρῶτος τῶν πρὸ αὖ- 

τοῦ τούς τε ὀνομαζομένους χριοὺς καὶ χελώνας, Ἀρτέ- 

90 µώνος τοῦ Κλαζομενίου κατασχευάσαντος. ᾿Ενεργῶς 

δὲ πολιορχήσας τὴν πόλιν καὶ ταῖς μηγαναῖς καταθα- 
ο / 

λὼν τὰ τείχη, χύριος ἐγένετο τῆς Σάμου. Ἰολάσας 
λ { λ δις 

δὲ τοὺς αἰτίους, ἐπράξατο τοὺς Ῥαμίους τὰς εἷς τὴν 

πολιορχίαν γεγενηµένας δαπάνας, τιμησάμενος αὐτὰς 

ο6 ταλάντων διακοσίων. (4) Παρείλετο δὲ χαὶ τὰς ναῦς 

αὐτῶν καὶ τὰ τείχη κατέσκαψε, καὶ τὴν δημοχκρατίαν 

χαταστήσας ἐπανηλθεν εἰς τὴν πατρίδα. Ἀθηναίοις 

δὲ καὶ Λαχεδαιμονίοις µέχρι τούτων τῶν χρόνων αἳ 

τριακονταετεῖς σπονδαὶ διέµειναν ἀσάλευτοι. Καὶ 
αυ ταῦτα μὲν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν 

ΧΧΙΧ. Ἐπ) ἄρχοντος δ) Ἀθήνησι Μορυγίδου "Ῥω- 

μαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Λεύχιον ᾿Ιούλιον καὶ 

Μάρκον Τεγάνιον, ᾿Ηλεῖοι ὃ) ἤγαγον ᾿Όλυμπιάδα πέµ- 
πτην πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, ἐν ᾗ ἐνίχα Κρίσων Ἵμε-- 

4ῦ ραῖος τὸ δεύτερον. ᾿Επὶ δὲ τούτων κατὰ τὴν Σ ο) {αν 

Δουχέτιος μὲν ὁ γεγονὼς τῶν Σιχελικῶν πόλεων Ἡγε- 

μὼν τὴν τῶν Καλακτίνων πατρίδα κατέστησε, καὶ 

πολλοὺς εἰς αὐτὴν οἰκίζων οἰκήτορας, ἀντεποιήσατο μὲν 

τῆς τῶν Σικελῶν ἡγεμονίας, μεσολαθηθεις δὲ νόσῳ 

«0 τὸν βίον κατέστρεψε. (9) Συραχόσιοι δὲ πάσας τὰς 
τῶν Σικελῶν πόλεις ὑπηχόους ποιησάµενοι πλὴν τῆς 

ὀνομαζομένης Τριναχίης, ἔγνωσαν ἐπὶ ταύτην στρα- 

τεύειν" σφόδρα γὰρ ὑπώπτευον τοὺς Ἐρινακίους ἄντι- 

λήψεσθαι τῆς τῶν ὁμοεθνῶν Σικελῶν Ἠγεμονίας. ἵἩ 

4ν δὲ πόλις αὕτη πολλα, χαὶ μεγάλους ἄνδρας εἴγεν ἄεὶ π 

τὸ σσ. ἐσχηκυῖα τῶν Σικελικῶν πόλεων" ἦν Ύὰρ 

ἡγεμόνων ἡ πόλις αὕτη πλήρης µέγα φρογούντων ἐπ᾽ 
ον / . Δ Δ / λ Ἂ { ς 3 / 

ἀνδρεία. (9) Διὸ χαὶ πάσας τὰς δυνάμεις ἀθροίσαντες 

ἐκ τῶν Συρακουσῶν καὶ τῶν συμμάχων πόλεων ἐστρά- 
ι) 3 / ς οἳ Γι / ν. / 4 

δω τευσαν ἐπ᾽ αὐτήν. Οἱ δὲ Τρινάχιοι συμμόχων μὲν 
ο αλ λ 3] « : /ά 

διὰ δὲ τὰς ἄλλας πόλεις, αἳ ὑπήχκουον 
ν) / 

Συραχοσίοις, µέγαν ἂγῶνα συγεστήσαντο. 

ἦσαν ἔρημοι, 

᾿Εκθύμνως 

γὰρ ἐγκαρτεροῦντες τοῖς δεινοῖς χαὶ πολλοὺς ἀγελόντες, 

Ὀρωικῶς μαχόμενοι πάντες κατέστρεψαν τὸν βίον. (4) 

ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 18. (496: 407.) 

οοπῄῇΊσρης Φαπιῖος γ]μοί. Αγοοςςῖς Ιπάςο α ΟµΗ5 αἱ ΜγΙΙ- 

Ἰθησοῖς γἱσίηι1 απίπ(πο παγῖρι5., ΙναγάΠ1 ορε βαπιϊ οΡβΙΦΙΟΠΘΗΙ 

ασιοζίαν. (5) Ραμοῖς γετο Ιπίειεοίίς ἀἱεριας, Ρατία οὐ: 

ρίαγαπα α οΏφίάΙοποη γο]ρία, οαπι γοφῖ5 ΙΠά6 8ΟΙΥΕΗΠς, 

Ῥμῶπίουπα πηανίρα5, απας Ῥου5. αχ Πίο Ῥαπ5 πα εραηί, 

οσομν!. 

ΧΧΥΤΠ. Φαπηϊ ἰρ]ίατ, ἀἴδοεδδμπα Ῥογίο]ῖς Ιάρπειπηα 5ἳρί 

ίοπιρας αία]ςδα, {πο τε]σιιας εἶ]α5 πάγος Ιηγαάοτοηί, αΓ- 

Ρένα, ογαρΙοΠΘΠα 1π οας [αραπί, αἱ Ργώ]ίο παγα] 51)6- 

ΓΙΟΤΘΡ; απ]πηϊς Ἰαιιά πιοάϊοογίει Ιπίαπιεδοιηί, (2) Ρετ]ό]εβ 

ΔΠίΘΠΙ, ΦΗΟΓΙΠΩ οἰαάς αμά]ία, 5ἵπθ ΠΙΟΓᾶ ΓΕΡΤΕΡΒΗ5, ϱ]8556ΠΙ 

ΏΙΙΠΙΘΓΟΦΑΙΗ ας γα]ἰάαπα οοπίταηΙξ, Ποβδβπι 6Ἰ4586Π1 ΓαΠά]- 

{ας ογοτίθγο οοης Επί Ἠαβροθης. ΟµἱΠΙάΠα δυβΙ{ο ΑΙ]6- 

πῖθηςες θοχαρϊηία, ΟΙ απίεηῃ δἳ ΜΥ Πεπα ἱτ]βηία {ΓΙΤΕΠΊΘΒ 

ηϊδΙ5δοηί, 1411 πιᾶση]ς Ἰη5ίτησίας οορΙ]5, οβδίάίοπσΠα ἴθυγα 

πιατί(αθ Ἰπίθπίαί, α5διἀαΐδααα ΒΕΠ ορρασπαΠοπίριις {4- 

Ηραί. (3) Μασμίηας εἰἶαπῃ Ρε]ίέας Ργίπηιις οπηίαπα, ααῖ αἆ 

ἱρδίης πδαιθ {ΕΠΙΡΟΓα Ιπο]αΓΙθίθ6, ἆπόιπα αἀογπανΙ{ς, ατίθ- 

{ο5 νιάε]]οεί οἱ ἰοδίαάϊηος, αἱ νοσαηί, ΑΤίΕΠΙΟΠΘ Ο470Πῃ6- 

πὶο {ΠΡεπΙοδαϊα Πίο Πἰ ορεΓᾶπη Παναηίθ. Εί ααῖα θΗΠΗΠΗΙ8 

ορραρηα ο] γγίρις. ἱηδίαρας, πιωπίρυς Ἱππραίδι π]ασλΙηᾶ- 

ΤΙ 4ε]θο[ῖ5, {ασίαπα οδί αἱ Φ8Π1Ι15 ἵπ ο]ας Ροίοβίαίθιη Υθ- 

πἱτοίι. ΑΠοοίς 61ο φρρΙίσίο ἀθίεσιίοπίς ααοίουίβας, ἵπ - 

εοπηρεηδαΠοποΠι Ὠοα]Ι δαηίαήπι ἀπιορηίοτάπ {αἱοηίογάΠη 

ΠΙΠ]ίαΠ α βαπη]ς οχασῖζ. (4) Νατες ποσο 15 αἀσπηίέ, ο 

ππητος ἀθδίγαχί. Ώοιποσγταίία (απάθπι ἵπ ΡΓΙδΗΠΙΠΙ γοβΙ(ιι- 

ία. ἵπ ραίαπα ΤοηιθαγΙ{. Ἠαο πβαις ἐΠορηπα]ός ἱπάποῖα) 

Αἰλοπίεηδίρς οί Πιασράαπιοπ]ῖς 1αβα[αςί Ρ6ΓΠΙάΠΘΕΓΙΠ/. 

Ε{ Ἠὶ5 ἴ]α αηη5 σοα5[ῖ5 ο]αι5 ΕΙ. 

ΧΧΙΧ. Ρισίοτο ἀαίῃ Αἱιοπῖς Μοτσομάθ, Ποπιῶ 60Π6ιΙ- 

]αχί Πηρογίο μγα[οοσαπί Ἡ,. δυαπι οἱ Μ. ᾱαραηίαπι. Ε]αἱ 

ΟΙγπιρίαάθπα ἴππο ορεγυπί οσἱορεβίππαπαι οπἱπίαπι, σπα 

Οµ16ο ΗΙππεναας Ἱίθγὴ ({ογ{ζιπι) 5ἱαᾶἱο νο. δρ Ίο 

ἵπ Μἰοἶ]α Ῥηαοσίῖας, ααὶ αυτα Ῥἰου]αταπι ἆιχ Ειοναί, 

ΟαἱασΗπογαπα ραΊαπ εοπάἰά1έ, αἱ Πηᾶρηα οΟΙΟΠΟΓΗΠΙ {6- 

αποπίία ας ἀοδισία, Ἱπιρογίππα, ΦίοπΙοΓΗΠὰ ἳρῖ γἰπάϊσαγε 

σαρίί. Ξ6ᾷ πποῦῦο ῥγῶνεμθΙς γΙία εί αμςῖς οχοἰα. (9) 

Ηίπο επι γγασυμδαηϊ ομησίας Ρογ ΒΙΟΠαπη 1168 800 ΠΠπρο- 

πο δα μαι άἰςδεπέ, Έήμασῖα ἀπππίαχαί οχοθρία, Ἠαηο 4ποσιε 

Ρε]]ο αἀονῖ θίααθγυΠ{.  Ὑα]άς επίπι ορος ΤηπασίοΓΙπι 

ιδροσία5 Μανεραπί, γεν, ης 4παπάο ΒΙεΙΙΟΓΗΠΙ σος 

εοσηα( ΙΠΙΡΕΟΥΙΙΠΩ αἆ 56 {ταπς[εγιθηί. Ἠῶο γῇ5 Πιη]ίος 

οἱ παρ γη(ἶς γῖγος ΘΕΠΙΡΕΤ Ἠαριί. Ἰάεοαπα ρεϊποῖ- 

Ὑἱπὶς οηἵη αἱ 

βετεπᾶα ἱπιροία Ι4οπεῖς 6ί οεἰδο5 ο. {ον άἴποια ερὶν] (ας 

μαροηίίρας ρίοηα οΓαί. 

ῥαΐαπα Ἱπίος αγΏος βϊεσ]ας 6οπιρεύ ου Μπ]!. 

(5) Ί4εο οποίας ο Αγταοιεῖς οί 

εοοῖῖς αρίριι5 εορίαξ εοπ/{ναμιΠί, οΏδαιε ἵπ Ττηασῖος οὐ- 

οπηί. ΑΙ, εχίειπο 8ΟΟΙΟΥΙΠΗ Ργορ]ά(ο ἀθεριία(1 , ῥτορίοτ 

εαίογας α1βε5, αι Θγγασιδαπῖς ΡαΓ6βαΠί, ΙΠΡΕΘΠς 6ΘΓΙΑΠΙΘΗ. 

οοπιηιϊδαγαπ{, αἱ 4ΠΙΠΙΟΦ6. [ογίογαπα 8656 ροηοι]ὶς οὐ]ο- 

οαπίσ8. Μογοῖζο ἀη]σαπάο απίγαιςί ορροίογα, (4) Μαίου 
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Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν πρεσθυτέρων οἳ πλείους ἑαυτοὺς 

ἐκ τοῦ ζην µετέστησαν, οὐχ ὑπομείναντες τὰς ἐκ τῆς 
ς ’ ος ς ΑΔ) τν / Ν / 

ἁλώσεως ὕθρει. Οἱ δὲ Συρακόσιοι τοὺς πρότερον 

ἀηττήτους Ὑεγονότας νικήσαντες ἐπιφανῶς, τὴν μὲν 
/ 3 Φ ο / ω δὲ ὃς ; 

ὅ πόλιν ἐξανδραποδισάμενοι κατέσκαψαν, τῶν δὲ αφύ- 
π 4 ρων τὰ χρᾶτιστὰ ἀπέστειλαν εἰς Δελφοὺς χαριστήρια 

τῷ θεῷ. 

ΧΧΧ. Ἐπ) ἄρχοντος ὃ Ἀθήνησι [Γλαυχίδου Ῥω- 
μαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Τίτον Κοῖντιον χαὶ Ἀγρίπ- 

’ δε. υ ο / ν' / ὃν 

10 παν Φούριον. ᾿Επὶ δὲ τούτων Συραχόσιοι διὰ τὰς 
λ 

προειρηµένας εὐημερίας ἑχατὸν μὲν τριήρεις ἐναυπη-- 

γήσαντο, τὸν δὲ τῶν ἵππέων ἀριθμὸν ἐποίησαν διπλά-- 
ζω οω Δ 

σιον’ ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς πεζικΏς δυνάμεως. χαὶ 
ρω / / 

χρημάτων παρασχευὰς ἐποιοῦντο, φόρους ἁδροτέρους 

Τ6 τοῖς ὑποτεζαγμένοις Σιχελοῖς ἐπιτιθέντε.. Ταῦτα ὃ᾽ 

ἔπραττον διανοούμενοι πᾶσαν Σικελίαν ἐκ τοῦ κατ 

ὀλίγον κατακτήσασθαι. (5) Ἅμα δὲ τούτοις πραττο- 
µένοις κατὰ τὴν Ελλάδα συνέθη τὸν ἸΚορινθικκὸν 

/ / κ Ἄὰ ο Αλ / λ 
χληθέντα πόλεμον ἀρχην λαθειν διὰ τοιαύτας τινὰς 

90 αἰτίας. ᾿πιδάμνιοι κατοικοῦντες ἐπὶ τὸν Ἀδρίαν, 

ἄποικοι δ᾽ ὑπάρχοντες Κερχυραίων χαὶ Κορινθίων, 
2) / Δ 5 γλ κ οὐ 3 λα τα 
ἑστασίασαν πρὸς ἀλλήλους. Ὡς δ᾽ ἐπικρατούσης µε- 

ρίδος φυγαδευούσης πολλοὺς τῶν ἀντιπραττόντων, οἱ 
[ ο / δν 5” 

φυγάδες αθροισθέντες χαὶ παραλαθόντες τοὺς Ἴλλυ- 
.ω οω Δ αμ] / 

36 ριούς, ἔπλευσαν κοινη μετ᾽ αὐτῶν ἐπὶ τὴν ᾿Επίδαμνον. 
τα Ἰ κο / ο ματ 

(8) Στρατευσάντων δὲ τῶν βαρθάρων πολλῃ δυνάμει, 
λ Δ / καὶ τὴν μὲν χώραν κατασχόντων, τὴν δὲ πόλιν πολιορ- 

τη ΔΝ / 

χούντων, οἱ μὲν ᾿Επιδάμνιοι, καθ ἑαυτοὺς οὐκ ὄντες 
3”. / ῃ / 6 Μ 3 Κκέ ξ ο - 

ἀξιόμαχοι, πρέσθεις ἔπεμψαν εἰς Κέρχυραν, ἀξιοῦντες 
” - Εά ῥ κ. 9) 

80 τοὺς Κερχυραίους συγγενεῖς ὄντας βόηθῆσαι. Οὐ 
-ω ’ Δ ” / 

προςεγόντων δ᾽ αὐτῶν, ἐπρεσθεύσαντο πρὸς ἸΚορινθίους 
ν / 3 / 2 / 

περὶ συμμαχίας, καὶ µόνην ἐκείνην ἐποιήσαντο μ.ητρό 
” οω σ ον 

πολιν ἅμα δὲ χαὶ συνοίχους ἠτοῦντο. (4) Οἱ ὃ 
π ων λ 

Ἐπιδαμνίους ἐλεοῦντες, τοὺς ὃ ω- ὦ- Κορίνθιοι τοὺς μὲν 

36 Κερκυραίους μισοῦντες διὰ τὸ μόνους τῶν ἀποίχων μὴ 

πέµπειν τὰ κατειθισµένα ἱερεῖα τῇ µητροπόλει, ἔκρι- 

ναν βοηθεῖν τοῖς ᾿Επιδαμνίοι Διόπερ ἀποίκους τε 

ἐξέπεμναν εἰς τὴν ᾿Επίδαμνον καὶ στρατιώτας ἴχανοὺς 
. . ὡς ζώμάς ϊ 

φρουρῆσαι τὴν πόλιν. (5) ᾿Επὶ δὲ τούτοις οἳ Κερχυ- 

40 ραῖοι παροξυνθέντες, ἀπέστειλαν πεντήκοντα τριήρεις 

χαϊ στρατηγὸν ἐπ᾽ αὐτῶν. Οὗτος δὲ προςπλεύσας τῇ 

πόλει προσέταττε τοὺς μὲν φυγάδας καταδέχεσθαι, 

δὲ τοὺς φρουροῦντας Κορινθίους πρέσθεις ἀπέστειλεν 

ἀξιοῦντας δικαστηρίῳ κριθῆναι περὶ τῆς ἀποιχίας καὶ 

45 μὴ πολέμῳ. (ϱ) Τῶν δὲ ἹΚορινθίων οὐ προςεγόντων 

αὐτοῖς, συγχατέθησαν εἷς πόλεμον ἀμφότεροι, καὶ 

λ 
πι 

” 5 

ναυτικὰς δυνάμεις ἀξιολόγους κατεσχεύαζον καὶ συµ.- 

μάγους προςελαμθάνοντο. ὍὉ μὲν οὖν Κορινθιακὸς 

ὀνομασθεις πόλεμος συνέστη διὰ τὰς προειρηµένας 

60 αἰτίας. Ῥωμαῖοι δὲ πρὸς Οὐολούσκους διαπολεμοῦν- 

τες τὸ μὲν πρῶτον ἀκροθολιαμοὺς χαὶ μικρὰς μάγας 

συνετέλουν, μετὰ δὲ ταῦτα παρατάξει µεγάλη νική- 

σαντες τοὺς πλείους τῶν πολεμίων κατέχοψαν. 

ΧΧΧΙ. Ἐπ΄ ἄργοντος δ᾽ Ἀθήνησι Οεοδώρου δῬω- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΗ ΙΡ. ΧΙ. 451 

εὔ]αΠη Ρα15 ΦΟΠΙΙΠΙ, Ύποά οαρίἰγ]έα εἰς ΙσηοΠηΙΠΙαΠα. ςα)]γα 
πο]ση{, αἱίγο 86 γίία αραἰσαγιηί. Βγγασιδαπί 6160 {1η 

Π]ηδίτοιη 46 5, αἱ ἱηγ]οιϊ Πασίοπας Βαογαπί, γἱοίορίαηι 

ἀάθρί, Ιηοο]ῖς ἵπ. φουγπίθπα γεασ[δ, ΓΏΘΠΙ 9019 ὤᾳιιᾶ- 

παπί, Ἐν παπί ν6γο ργο[ἰοδίβείτηα 46ο, αἲ σγαῖος 

46ο Ρεγβο]νομάα5, Ώδ]ρ]ιος (Γαηςπιῖςογθ. 

ΧΧΧ. Ῥγαροδίίο ΤΕΓΙΠΙ ΦΙΙΗΠΙΩ Αιοηὶς Ιαμαάς, οἱ 

οτγθεα(15 Ποπια εοηκ]ίθας Ῥ. Οπίποίίο οἱ Αριῖρρα Ευτίο, 

Ὀγτασιδαη1, το, αἱ ἀἰσίυπι οδί, [οἰἱοϊίοι σρδία, {Τίνθιηος οχ- 

5 αχογαπέ, εἱ πι ΠΊθγο θ(ΗΙΓΗΙΗ οοπάρ]ἰσαίο, {διγοςίτίριις 

αίίαπα οορίΐ ορογαπα ἀαάθτιπί. Τ)ένοιο ΠΙΡΠΑΠΙ ΥΙΠΙ ρθ- 
ομπίᾳ οπβ εστί, απιρ]ίογα δα βά1ῖς ον. Φἰοἰ]ίαπι {ηραία 
Ππηροναγαηί. 14 ῥτορίοτοα αὖ ἐῑ5 (αοή1, ααοᾶ {οίαια δ]6]- 

Ι81η 810 Ἱπαροτῖο ρα ]]αήπα δυῬ/αησους ΠπδβΙ(αγδη{ΗΓ. (9) 

Ῥυπῃ Ἠα2ο [ία σεγαπίαν, Ῥο]]απή, απο. Οοηπ(μίασαπη αρρε]- 

Ἰαΐέμ, Ἠς 4ς οαμςίς οχαιδΗ. ἹἘρίάαππ, ΑΛάπία. πηανῖς αοσο- 

1, ἃ Οονογγαῖς οἱ Οοπ]πίῖς Ίο ἵπ εοἰοπίαπα ἀοάπο, 

δε(Πίοπε Ἰαρογαβαηί. ΘΠΗπη(6 ρα!» γ]πρας 5αρονίου πιι]- 

{05 αάνοιςῶ {ασ(οπῖς α1Ώο6 ο]οσίθθδί, οχδα]ες ἵη ΠΠΙΠΗ 60Π- 

βτερα{1, αοοἲ[ῖς ἵπ 5σεἰαίαίεπα Π]γγῆς, οοπηπλαπί ΕρίάαΠΠΠΙΗΠΙ 

6966 Ροΐαπί. (9) Οιία νθυο πιασπῶ ΒαγβάτοΓΙΠΙ ογαηὶ 

οορῖα», {α61]6 αἱ τορίοπθτα οσσραΠέ, οἱ ἱρβαπα 11 Ώθιη οἱ Γο]- 

5ΙάθηΠί. Θεά απ. Ἐρίάαπιπϊ (αηίο Ἰχοςίϊ αἆ γοδςίοπά Τη 

Ρ8Γ65 ΠΟΠ εδδδη{, π]ρείς Ο0ΡΟΥΤάΠΙ Ἰεραίΐ, ααχῆ]α 1μάα, 

αποᾶ οοσπα{ί ο55οπί, ἀεροβοιηί. ΑΡ Πίς πορ]οσ, σονίη- 

Οίος αἆ οοἱείαίθιη Ρ611 Ἱηγ]ίαπί, οππΊά16 50Ι4Πῃ ΠηδίΓορο- 

Ιπα 5ἱρί οοηδΗαπί, πονος οαπη ϱνας, ο]οοί[ίς δ/Ποἴθῃ- 

405, αἲ αἷς ρείαπί. (4) οοτιπ, θπιυ] Ἱρίάαπηπίοταηι 

πι]φογΗ{ , λα] Οοτεγγα]ς ]απ1 Ῥγίάεα Ιπ[οιδί, ααοά 5ο] οχ 

οο]ομϊς α 56 ἀοά πο ὀοηδιεία πιείγορο]ί βᾶογα ΠΟΠ πηί- 

{ογεηί, Ἐρϊάαπιη5 ααχΙαπ {ογγο ἀροθγπαμί. Ιάατοο οἱ 

ανίσπι δαρρ]απποπία αἱ πα Μαι Ργα:βίά Παπ, απαπίαΠα αγΏῖ 

ιπίαπάα» σαί ο5δεί, πο παπί. (5) Πϊς Οονογγῶ!, ϱτα- 

γ{ίον. οοιηΙποί1, ἐγγοππίαπα φαἰπαπασῖηία 6]4556/Γ1 6ΠΠΙ ργα- 

(ου ἵπ 605 οχραδαη!ῖ, 5 ουπ πανίρις αἆ Προ αρ: 

ῥαΐδα5 ΕρίάαπιηΙ(5 ἱπρεναί, πα εχδι]ες ἵπ οἰγΠαίοΠα γουῖ- 

Ρίαυί.  Ἔσπη ρε: Ιοραίος ΟοτΙπ{ΙοΓΙΠὰ ργῶδίάϊἰο ἀεπιηίίαί, 

αἱ Ιεσίήπιο Ρος ]αάϊσίο, Ύπαπι Ώε]]ο, 46 εο]οπία ἀῑδοορία- 

το νοιΠί. (6) Βεὰ αρηποηίριας Οομη(μῖς, αἆ Ῥοἱμαπη {αμ- 

ἄσπι ἀογεπίππῃ οδί, αἱ πιαρηας απ Ίηαπθ οορίᾶςδ Ππανα]ες ο0]- 

Πβί φοοἴογαππηα αμχἰ]ία αἀ]αησί οαρίαπα. Ἠας ἱριαγ ο 

οαδας Οογίη{μίασαπα Π]ιά Ῥοἱαπα οχο]ίαίαπη [α.  Ἠίειοα 

Ποππαπί οµπι Ὑοἱδοῖς Ῥο]ἱσογαπίος, Ρηίπιο Ιενίρις ριαρηῖς 

Ιοξίσπι Ἰαζοβδοβαπές 56 Ροδίπποάαπῃ ]αδία εοηριερί ας, 

γἰοίογία ρουπία, οἱ ππακίηιαμα ἀογιοίογαπα. Ρᾶ{6πα 60Π0Ι- 

ἀμη6, 

ΧΧΧΙ. ΦπΠ1 Αιοπῖς Ργανοςδοί ποπηίπα ἀτολιοηΐ5 Τ]ιου- 
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- Δ ς / ’ / .) / Δ 

μαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Μάρχον 1 ενύχιον καὶ 

Ἁγρίππαν ἸΚούρτιον Χίλωνα. ᾿Επὶ δὲ 
Ἡ ο ὃν 3 / ν ν ρα το / 

μὲν τὴν Ἰταλίαν τὸ ἔθνος τῶν Καμπανῶν συνέστη, 

καὶ ταύτης ἔτυχε τῆς προςηγορίας ἀπὸ τῆς ἀρετῆς τοῦ 

ὅ πλησίον κειµένου πεδίου. Κατὰ δὲ τὴν ΄Ασίαν οἱ τοῦ 

Κιμμερίου Ἡοσπόρου . λεύσαντες, ὀνομασθέντες δὲ 

Ἀρχεανακτίδαι, Ἴρξαν. ἔτη δύο πρὸς τοῖς ει 

΄ λ 

τούτων κατὰ 

διεδέξατο δὲ τὴν ἄρχὴν Σπάρταχος, χαὶ ρε εν ἔτη 

ἕπτά. (4) Κατὰ δὲ τὴν “Ελλάδα Κορίνθιοι πρὸς ἵκερ- 

χυραίους διαπολεμοῦντες, καὶ παρασχευασάµενοι ναυ- 

Οἱ μὲν 

οὖν Κορίνθιοι ἔχοντες ναὺς ἑθδομήκοντα χαλῶς ἔξηρτυ- 

10 
λ Φ / / Γη 

τικας ουναμ.εῖς συνεστησαντο γαυµαγιαν. 

μένας, ἐπέπλευσαν τοῖς πολεµέοις' οἳ δὲ Κερχυραϊ αἴοι τριή- 

ῥᾳσιν ὀγδοήχοντα ἀντιταγθέντες ἐνίκησαν τῃναυμαγία, 
π λ 3 /9 ῶ ε / ΔΝ Δ πο κν 

.. καὶ τὴν ᾿Επίδαμνον ο τοὺς μὲν ἄλλους 

αἴγμαλώτους ἆ ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ Κορινθίους ὃ δήσαντες 

εἰς φυλακὴν παρέδοσαν. (8) Μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν 
[ὰ λ ” / / / α η α 

οἳ μὲν Κορίνθιοι καταπλαγέντες κατέπλευσαν εἰς την 

Πελοπόννησον, οἳἵ δὲ Κερχυραῖοι θαλαττοκρατοῦντεςτῆς 
ο / Δ / / 3 / ” - 

χατ᾽ ἐχείνους τοὺς τόπους θαλάττης., ἐπέπλεον τοῖς Γο- 

ρινθίων συμμάχοις καὶ τὴν γώραν αὐτῶν ἐπόρθουν. 
Ἔ πε / 

ΧΧΧΙ. Τοῦ δ' ἐνιαυσιαίου Ὑρόνου διελθόντος, 
αν 9 ν) / / ο λ ο» 

ΑἈθήνησι μὲν Ίργεν Εὐθυμένης, ἐν Ῥώμῃ ὃ᾽ ἀντὶ τῶν 
ζω ' Κρὲ.ει .. / μεσο Α0) τὸ / 
ὑπάτων γιλίαρχοι κατεστάθησαν τρεῖς, Αύλος Σεμπρώ- 

λ / ”. ο 

νιος, Λεύκιος Ἀτίλιος χαὶ Τίτος Κοΐντιο. ᾿Επὶ δὲ 
΄ ” / λ σ ν / Ὡς μιά ας 

τούτων Κορίνθιοι μὲν ἠττημένοι τῇ ναυμαχία, ναυπη- 
; / .”- - / . / / 

γήσασθαι στόλον ἀξιολογώτερον ἔκριναν. (5) Διόπερ 
.- / Ἡ Ν ο 

ὕλην πολλὴν παρασχευασάµενοι χαὶ ναυπηγοὺς ἐκ τῶν 
κο / 

πόλεων μισθούμενοι μετὰ πολλῆς Φιλοτιμίας χατεσχεύα- 
ιό 4 / δ / η] ϕι 

30 ζον τριήρεις καὶ ὅπλα καὶ βέλη παντοδαπά, χαὶ χαθό- 
/ Δ / 

λου πάσας τὰς εἰς τὸν πόλεμον παρασχευας τοίμαζον, 
1 ο 3ου / σ. 1 

καὶ τὰς μὲν ἐκ χαταθολΏς τριήρεις ἐναυπηγοῦντο, τὰς 
ον ει / 3 π / χλ) ολ λ ο 

δὲ πεπονηκυίας ἐθεράπευον, ἄλλας δε παρὰ τῶν συµ- 
/ ιά Δ -. ᾽ 

µάχων μµετεπέµποντο. (3) Τὸ παραπλήσιον δὲ καὶ 
ο 2 / / λ μα 

τῶν Κερκυραίων ποιούντων, καὶ τχις φιλοτιµίαις οὐχ. 
- ; . Σ "1. 

ἀπολιμπανομένων, φανερὸς ην ὃ πόλεμος αὔξησιν µε- 
/ σ / ο ολ ο. / Ε] η. 

γάλην ληψόμενος. Ἅμα δε τούτοις πραττοµένοις Ἀθη- 
2 3 ον νο ο 2 / Δ 1 

ναῖοι συνώχισαν Ἀμφίπολιν, καὶ τῶν οἰκητόρων οὓς μὲν 
, ο ΠΕ ης 

ἐκ τῶν σύνεγγυς 
.ω. ο ] 

ἐκ τῶν πολιτῶν κατέλεξαν, οὓς ὃ 

40 φρουρίων. 
ΧΧΧΠΙ. Επ ἄρχοντος δ Ἀθήνησι Λυσιμάχου 

ὍῬωμ.- ἴοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Τίτον Κοΐντιον καὶ 

Μάρχον Γεγάνιον Μακερῖνον, ᾿Ηλεῖοι ὃ' ἤγαγον Όλυμ- 

πιάδα ἕχτην πρὸς ταῖς ὀγδοήχοντα , καθ ἣν ἐνίκα στά- 

διον Θεόπομπος Θετταλός. ᾿Επὶ δὲ τούτων Κερχυραῖοι 

μὲν πυνθανόμενοι τῶν παρασκευαζομένων ἐπ᾽ αὐτοὺς 

δυνάμεων τὸ πλΏθος, ἀπέστειλαν πρὸς Ἀθηναίους πρέ- 

σθεις ἀξιοῦντες αὐτοῖς βοηθῆσαι. (9) Ῥὸ ὃ) αὐτὸ καὶ 

Κορινθίων ποιησάντων, καὶ αυναγθείσης έχκλησ 

διήκουσε τῶν πρέσθεων ὁ δημος, και ἐψηφ ρίσατο συμ, 

μαγεῖν Κερκυραίοι Διὸ χαὶ παρα: μαι μὲν ἐξέπει. 

ψαν τριήρεις πασηρεια µένας δὲ δὲ 

πλείους ἐπηγγείλαντο πέμψειν, ἐ 5) 

Κορίνθιοι τῆς τῶν θηναίων συμμαχίας ἀποτυχόντε 

ίας, 

50 ο 

μετὰ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. ΙΡ. (498, 4θλ.) 

ἀοτας, οί Βοπιαπί οοηδι]ες [οοϊνδοπί Μ. σπισαπι οί 

Απηζρραι Ουαπι ΟΜΠΟΠΕΠΙ, ἵῃ Πα]ία σοπς ΟαΠΙραποΓΙα 

εοα]ι]έ, τά οοσποπιεπ{ά 5ογία α [ενίαίο οαπηρογαΠ) οἷς- 

οπι]ασσ πα. Τη Αξία Υοτο ΟΙπιθγ Ῥοβρογί. ΤΘΡΠΙΙΠΙ 

Ατοζοαπασιϊάα ααἱ γοσαπίαν Ι4Π1 Ῥρ6ς 4ΠΠΟ5 αμαάταρίπία 

ἆμος {οππεταπ{, απἱρας ἵηπ Ἱπρειίο 5ιοθρβεῖί βρατίασιας, 6 

56ΡίΕΠΙ 4ΠΠΟΣ γορηαν!{. (9) η ἄτασία ΟοτπιΙῖ αἱ Οον6Υ- 

γοῖ, αγηλῖ5 Ἰηίου 5ο ἀδοορίαηίες, παπίσας αἰτίηαιιο οορίας 

αἆ ρυσηαη πανα]οπ αχρεάαπί. ΟοτΙπηηῖ πανίρας 5ορίι1ᾶ- 

δἰηία εἰοσαπίαυ ἱηδίγασίϊς ἵπ. Ποδίοηι {οπάππί. ἨΗὶς ΟοτΟΥ- 

οί (ταπηῖρας οσ{ορίπία οεσοπτταπέ, Ῥτα οσα 5ΠρεΓίογθς 

ἘριάαπΙΠΗΠη νΙ οχρασπαπί, αἱ εοίοτος πι]άθπα οπηπος οδρί- 

πο (ποϊάσηί, 5οἆ ΟοτΙηίμ]ος νΙποίος ἴῃ οιφίοΚίαηι (ται. 

(8) Οοπ{]Η] ουσο οϐ τοι Ιπ[ο]ἰο[ίον ππανὶ δοδίαπι {Γας[19 αΠί- 

πηῖς τοµανἰσαηί 1π Ῥο]οροπηδδιπῃ. Οογογγῶ απίθπα, τοβαςίο 

ἵη ροίοδίαίοπη 11ο πηατὶς (τασία, ἵη 8ο6ἵοβ ποσα ΟουΙΠ/]ι]ο- 

ΤΙΠ αχρθα[ίοπο {ασία, {6υΓαΠΙ ΠΠογαπ Πηβοθίαπι τού κ ηί,. 

ΧΧΧΙΠ. Αππο ος 6ἱαβρδο., αΓοΠοΠ/{15 πασίἰςίγαίπα ΑίΠοαηῖς 

σονοραί Ἐπίγπιεπες, Ἡοπια απίεια πραπί πλµίατες (τος 

οοης]ατὶ Ῥοΐρδίαίο εγοσπίαν Α. Βεπιρτοπῖα5., . Αῑας, οί 

Ττίας Ωμ». Τι ΟοτπΗμῖ, Ῥτα]ο παγα]ἰ ΠΟΠ ἵνα Ρτῖ- 

ἀσθπα γἱοῖ, οἱαδδθιη ααΠ1 Ργῖους Ππασπἰβοβη[Ιογαιη αἆργπατθ 

οοηβ (παπί. (9) Τάσο εοπαραταία ππαῖαθ πιαίοτία, ο (αὐτῖς 

οκ υγρῖρας πιογοθᾶο οοπάο{ῖςδ, οηἶκα ορ6 απ άίοι[αο {τ]γθ- 

πιο οοπβοΙαπ{ 7 αγπηα(ιθ αἱ ἰεία οπηηῖς σρηθτῖς, απ]άαπῖά 

ἀσπίπα Ὠο]]ῇ 5ης οχίρετο γἰἀεραίαν, αὔαπαι αρραταηί, 

Τι ΙγοηΙΠΠὰ αας ἀθ Ιπίαρνο οοηκίναη{ς αἱία5, απ ντ άαπι 

(οοἱςεοπέ, τοδατοϊαπί; ποπηι]]α5 α 5ο0ἵ5 οοπηπηοᾶαίο ρείσηί. 

(3) Νεος δορηία5 α Οοιογτα!5 ος σοηίαν. ΕΠ οηΊηι 51 ας 

Ιαονῖς οοπ(δη{{οηθ Ἰοδί1 πῖη] οοάεραηί{. πάς, αηαπία) ΠΙο- 

5 Ῥοἱαα ἰδίπά απατπη οςςοί, ΠαιΠάο αρρατεβαί. ἸΤπίευ 

μας ΑἰΠοπίοηδος οοἱοπίαπα ΑΠΙΡΙΙΡΟΙΙΠΙ ἀεάπουης, ἀοιεσία 

Ρατ {ΐπι οχ οἶνίρας, Ρα ες βΠΙΠηλί5 εαςίο]ής Ἰαβίεο. 

ΧΧΧΙΠ. Αγοιοηίθ ρο5ί Αιεηίς Τιγ5ἱπ]ασ]ο, Ποιπαπί ο0η- 

επ]θς οἸοσογιπί Έ. ΟμίποΙπη οἱ Μ. αραπΙΙη ΜασστΙΠη. 

Εἰα απίοπι Ο]γπιρίαάσπη ορ{οσεδΙπηΒΙη δεχίαΏα οµοΓ6, ἵη αι 

οκ ίαᾶἱο οοτοπαα τος ΤΠδοροπηρας Τμεδεα]α5. Τα 

Οονογιοοῖ, αάἶία οορίατΙπα οοπίγα 56 αγπαία γα πω Η π]- 

ἀἶπο, Ρος Ἰθσαίο» ἆθ θαρροαί(ἶς [εγεπά]5 ΑΙποπίδηςος 5ο111οἵ- 

απ, (0) Ωπος ἴά6πα Οοπ(λί αἴῖασα ροίαη{. Αιιά[ας 6Γο 

Ἱοραίΐ5, Ῥοραίας, ἵηπ οοποίοποπα αά γοσαέα5» οππ1 Οοτογναοῖς 

εοσῖα αγΠπᾶ οοπ]πΠσοηᾶα φοϊνΙ. Χθο ΠΊογα, ἀθοθΠῃ ϱχ{6ιΏΡΙο 

(ὥτοπηος Ὄσπο Ἰηδίτησίας απχ1Πο παπί: Ῥο5ί, Γή γ6ς Ρο- 

αἰπ]οί, Ρ]ατος 56 πηίδδατος ροµἱσσπίαγ. (5) ΟοηπίμΙΙγετο, 

«οοἱοίαίοιῃ Λ{Ποαμίοηδίαπα Ποπ. οοη5οσιΗ1 , ποηαρϊηία 1ρ5 {Τί 
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ἑ 4 ν 3 λ μες ο, λά ὰ ὃν ο. 
γενηχοντα μεν αυτοι τριήρεις επ ηρωσαν, παρα οἑε των 

ὓς 
/ συ Δ / .. λ 

χατηρτισηενας Εκατον πεντγκον τα ) χαι στρατηγοὺυς 

να σα ελ “9 4 ρα ὃς σ συμμάχων ἑξήχοντα προςελάδοντο. νγοντες οὖν νὰ 

ἑλόμενοι τοὺς χαριεστάτους, ἀνήχθησαν ἐπὶ τὴν Κέρ- 

Οἱ δὲ 
Κερχυραῖοι πυνθανόμενοι τὸν τῶν πολεμίων στόλον μὴ 

Π Δ πο 

κυραν, χεχρικότες διὰ τάχους ναυμαχῆσαι. 

μακρὰν ἀπέχειν, ἀντανήχθησαν τριήρεσιν ἑκατὸν εἴ- 
μ ο. μα 

χοσι σὺν ταῖς τῶν Αθηναίων. ΓΓενοµένης δὲ ναυμαχίας 

ἰσχυρᾶς, τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχράτουν οἳ Κορίνθιοι, μετὰ 
Δ .. -ω - 

δὲ ταῦτα τῶν Ἀθηναίων ἐπιφανέντων ἄλλαις εἴχοσι ναυ- 
΄ Α .ω / 

σίν, ἃς ἀπεστάλχεισαν ἐν τῇ δευτέρα συμμαχία, συν- 
/ ο λ ” / Γεν ὃν ς , / 

έθη νικῆσαι τοὺς Κερχυραίους. Τη δ ὕστεραίᾳ πάλιν 
ο τὰ / 2 / 3 3 / σ Ζ΄ 

τῶν Κερκυραίων ἐπιπλευσάντων, οὐκ ἀνήχθησαν οἵ Κο- 

ρίνθιοι. 

ΧΧΧΙΥ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ Ἀθήνησιν Ἀντιοχίδου 
« ο / ο / / “4 Δ τ / 

Ῥωμαιῖοι κατέστησαν ὑπάτους Μάρκον Φάδιον καὶ ΠΠό-- 
3 ρ λ 

στουµον Αἰβούτιον Οὔλεκον. ᾿πὶ δὲ τούτων, Ἀθη- 
ναίων μὲν συνηγωνισµένων τοῖς Κερχυραίοις καὶ τῆς 

/ κω 

χατὰ τὴν ναυμαγίαν νίκης αἰτίων γενοµένων, γαλεπῶς 
ο η ” / ορ 
εἶχον πρὸς αὐτοὺς οἱ Κορίνθιοι. (2) Διόπερ ἀμύνεσθαι 

ς / 8 Δ 3 / 3 / ντ] 3 ον 

σπεύδοντες τοὺς Ἀθηναίους, ἀπέστησαν ἀπ αὐτῶν 
{9 {9 κ ς ο» σ/ ς / ΑΔ 

πόλιν Ποτίδαιαν, οὖσαν ἑαυτῶν ἄποικον. Ὁμοίως δὲ 

τούτοις καὶ Περδίχχας ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς, ἆλ- 
/ α / νω 3 / γ ν 

λοτρίως διακείµενος πρὸς Ἀθηναίους, ἔπεισε τοὺς Χαλ- 
δν. - . / 3 { λ λ 3 Ν / β 

χιλεῖς ἁποστάντας Αθηναίων τὰς μὲν ἐπὶ θαλάττη πὀ- 

λεις ἐκλιπεῖν , εἰς μίαν δὲ συνοικισθῆναι τὴν ὀνομαζο- 
» λ 

(5) Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι τὴν ἀπόστασιν 
Γη ο ο» 3 / ρα δα { 

τῶν Ποτιδαιατῶν ἀκούσαντες, ἐξέπεμψαν τριάκοντα 

µένην "Ολυνθον. 

γαὺς καὶ προςέταξαν τήν τε χώραν τῶν ἀφεστηχότων 

λεηλατῖῆσαι καὶ τὴν πὀλιν ποοθΏσαι. Οἵ δὲ πεμφθέν- ηλατη ] ρνη μα 

τες χαταπλεύσαντες εἰς τὴν Μακεδονίαν κατὰ τὰς ἐντο- 

λὰς τοῦ δήμου, συνεστήσαντο πολιορχίαν τῆς Ποτιδαίας. 

(8) Ἔνθα δὴ τῶν Κορινθίων βοηθησάντων τοῖς πολιορ-- 
χουµένοις διςχιλίοις στρατιώταις, διςγιλίους καὶ ὅ δῇ- 

ου 3 ( ῃ ΣΥ / / φ ολ /, λ 

µος τῶν Ἀθηναίων ἐξέπεμψε' γενομένης δὲ μάχης περὶ 

τὸν ἰσθμὸν τὸν πλησίον τῆς Παλληνίων, καὶ τῶν Ἀθη- 

ναίων νικησάντων καὶ πλείους τῶν τριακοσίων ἀνελόν- 
σ αν -ω /{ 5 / 

των», οἵ Ποτιδαιᾶται συνεχλείσθησαν εἰς πολιορχίαν. (5) 
σα λ ’ / Ελ Ε) κ» / 

Άμα δὲ τούτοις πραττοµένοις ἔχτισαν οἵἳ Ἀθηναῖοι πὀ-- 

λιν ἐν τῇ Προποντίδι τὴν ὀνομαζομένην Λέτανον. Κατὰ 
λ 3] / εες ν / 3 / 3 

δὲ τὴν ᾿Γταλίαν οἳ Ῥωμαῖοι πέμψαντες ἀποΐχους εἰς 

Ἄρδεα, τὴν χώραν κατεχληρούγησαν. 
ΧΧΧΥ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ) Ἀθήνησι Χάρητος Ῥω- 

μαΐοι κατέστησαν ὑπᾶτους ἸΚόΐντον Φούριον Φόσον 

καὶ Μάνιον Παπίριον Κράσσον. ᾿ἘΕπὶ δὲ τούτων κατὰ 

τὴν Ἰταλίαν οἳ τοὺς “Θουρίους οἰκοῦντες, ἐκ πολλῶν 

πόλεων συνεστηκότες, ἐστασίαζον πρὸς ἀλλήλους ποίας 

πόλεως ἀποίχους δεῖ καλεῖσθαι τοὺς Θουρίους καὶ τίνα 

κτίστην δίκαιον ὀνομάζεσθαι. (2) Οἵ τε γὰρ Ἀθηναῖοι 
-ω /΄ / 

τῆς ἀποιχίας ταύτης ἠμφιςθήτουν, ἀποφαινόμενοι πλεί-- 
στους οἰκήτορας ἐξ Ἀθηνῶν ἐληλυθέναι, ἔτι δ᾽ αἵ κατὰ 

. / 
τὸν Πελοπόννησον πόλεις, οὐκ ὀλίγους παρεσχηµέναι 

παρ᾽ αὑτῶν εἰς τὴν κτίσιν τῶν Θουρίων, τὴν ἐπιγραφὴν 

τῆς ἀποιχίας ἑαυτοῖς ἔφησαν δεῖν προςάπτεσθαι. (8) 

ΡΙοΡΟΠΟΦ. 1. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟὈΙΙ ΤΡ. χῃ. 455 

'ΘΠΙΕ5 οοπηρ]οηί, αἱ δεχαρίπία α φοςῖ5 Μπο ἡ]ίπο αροθρίίς, 
οεηίαπα 6ἱ αππαπασίηία παγίαπα οἸάβδοπα ἱηδίασηί : αιια 
Ργα{οηίρας φεἱοσ[ἰςείηχίς οοπηπποηάαία, Υοῖδς Οογογτα) Ἱ- 
16ο εοπίεπά η, απαιηργίήήαπα παναἰἰ ῥήσηα. 4θοθγησγο ρᾶ- 

τας. (4) Ὀυι σονογγορῖς παπα απα [ές Ποςβσπη οἸαδδεπη 

ΠΟΠ Ργουι] 4Ρ6Α8868, ΟΠΠ οΘΗΙΙΠΗ γἰρίη(ῖ ἐγίτοπηίρης, οοπηΙ- 

ΠΊΘΓΑΙΙ5 εἰίαπι Αίαί5, ομνίαπα ρτοσεᾶση!ς Ριρηαιιθ ΠΟΠ 

5ορηΠίευ Ππίία, Ρείπιο Οονϊπίμίογαπα το δαρετίος Επί; 5εᾷ 

πιοχ; αδὶ ο]αβδίς Αίῑῑοα υϊαίπίϊ πανίππα, αιας ἵπ 5οοηάα 

Ρ6ΙΠ{ φοοἱείαίο ΠαϊδεταΠ{,, ἵῃ οΟΠΒΡΘΟΙΠΗ 56 ἀθα1ε, νἱοίογίαπι 

Οοτογγῶί οΡπισγθ. ῬοδίθΓα ἀἱα, απΠα Πίθγαπα οχρ]ἰομίδοηέ 

αοἶθιη Οογογτοί, Οοπ! οχ {αῇἴοπο ποἩ αμδί ΡΓοστΤθΓο, 

ΡΗσηαιη ἀείτεσίαπί. 

ΧΧΧΙΥ. ΑπίιοοΙΙάα Ηίπο ρταάο Αοπίς, Ποιηαπί σοι]- 

5ης {οέθγιπί Μ. Εαβίαπη οί Ῥοδίαπιππα ρα απα Ἐ]βαπη. 

Ἠογαπα. {επιρογτο ΟοτΙπΙΙ βοοϊείαίοπι ΑἰλοπίθηδΙ Πα ο 

Οονογτῶίς οἱ νἱείογίαπα ΠΠογαπῃ βαυδίάϊο Ρανίαπα οοσοιρίπιο 

(ογοραηί : (2) Ιίααια ἵπ 6ος ορποἰ{α, αἱ άποσππαιθ Ποάο 

αΠ{{οπθιη ραγαγθη{, οοἱοπίαΠα 5ααπῃ Ῥοίιάθραπι αἆ ἀθ[οσΠοηθι 

4) 5 ἵπιρα]ογα. Ρατ Ιποάο δ[ἵαπα Ρογάΐοσας, τοκ Μασθᾶο- 

ΠΙΠ, Αἰπεπίοηκίρις Ιπίοηδας5, ΟµαἱΙοιάεηδίρας 5πα8οτ (Ηέ, 

αἱ, οχεΙΞ5Ο ΑΙΠεΠΙΕΠΦΙΠΙΗ Ἱπρανίο, 11965 α ΠΊαγα ἆ8β6Γ6- 

(9) 
ΑἰΠεπίθηςας ἰσίατ, οορηί(α Ροἱἀδραία γι ἀθ[αοίΙοπο, πἱσίπία 

τοηί, αἱ ἵπ παπι ΟΙΥΠίμαπα ποπιίηο οοππϊσιαγοπί. 

παγος πηϊη{ οµΠ1 πιαπάαίο, αἱ αστος γοβαΙΙαπι ρορα]α, 

αγρί εχριασπαπά δἱηί ἱπίθηίί. Η1, ἱηςπίο ἵπ Μαοθάοπίαπα 

οµ1δα, Ῥτοιί {αββεγαί Ῥορα]ας, [αοαπί, αΓΡείπάια οὐβί- 

ἀἶοπα οἴησαπί. (4) Πὶ παπι ἆπο πη]ία α ΟοτΙπ{Πῖς αχ {ο 

οὐρθβςίς γοπίςδοµέ, {οάσπι οἰίαπα ΑεπίοηδΙΙη ρορα]5 

φιιῖς Ίη θιὐβθιάίαπη παϊςιί. Οοπδοιίοααο αἆ Τδίμπναὴ Ππχία 

Ρα]Ιοποπ Ῥγα ο, γἱείογῖα Ρ6Πε5 ΑἰΠοπίεηςες 5ίαΠί, αἱ Ἰιο- 

Ημ ῥρ]αγος (τοσρηήΐ5 οοεἰἀςιθ. Ἐχίπάα ατοῖοτί Ροἱἀσα- 

{ ομβίάίοπο οοαγοἰαπίαν. (5) Ώιπι ο σονιπίαν, ΑίΙιθ- 

πίοηςθς ἵπ Ρνοροη/ίϊάθ Ποναπι Τβεα Πθίαπαπα ἀῑσίαιι 

οχςίγαπ{. Ἰπ Πα]ία γοιο ΠοπιαΠ!ῖ, πηϊςδίς Ατάθαπι ΠΟΥΙ5 

εο]οηῖς, αστιπι 15 5ογίο αβθισηαη{. 

ΧΧΧΥ. 41η αολοη(ῖδ Πάπας ΟµαΤε5 (ϱ) πανεραί ΑίΙιο- 

ηὶς, οί Ποπιαπί ϱ. Επι Επδυπ ας Μαπίαπη ῬαρίγΙΙη 

Οναβδαπι σοηδ]ο5 ἀθθίσπανοταπίο σπα 1η Παϊία Τα γΙΟΓΙΠΗ 

ἱποο]οο, οχ νανῖῖς Μίπο πάς 1οοῖς οοΙεοίῖ, ἀῑδειάειε ο6Ρε- 

τυηί, ου] 15 Ροἱρείπηαπα ατρῖς οο]οπία. γοοιἛαπάα δίί αγίας 

() 

Ναι ϱγίπο ΑΙλιοπίοηςος σοἰοπίαηι {αμα ἱρί γἰπάΙσαηίες, 

Ρἱαπίπιος. Αιοπίς Παβίαίογος Ἠ]μο γεηῖδδε αἴπηιπαθαηί : 

ΤΙαΙοτα, δί απθπι ασηοδέθγο οοπά[ίογεΠα ραῖ 51. 

ἀαίπᾶο Ῥο]οροπηοςί!, αιιοᾶ ΠΟΠ Ρ81605 οκ 56 4 6ΟΠ4ΕΠά81Π 

Τα γίοτιϊπα 1 Ώθη 6οΙοΠπο5. 5αβρεάΠίαββδηί, ΟΟΠάΙΕΟΓΗΠΗ 

(5) ΑπΙάπι αἱδῖ πιθγίίο αδογροπάπη 65956 οοπίοπάσβαη{. 
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Ὁμοίως δὲ καὶ πολλῶν παρόν ἀνδρῶν κεκοινωνηκότων 

τῆς ἀποικίαςχαὶ πολλὰς χβείας παρεσχηµένων, πολὺς τν 

ὁ λόγος, ἑχάστου τῆς τιμΏς ταύτης σπεύδοντος ο ων 

Ἠ έλος δὲ τῶν Θουρίων πεμψάντων εἰς Λελῷ ροὺς τοὺς 

ἐπερωτήσοντας τίνα 7ὴ τῆς πόλεως οἰχιστὴν ἄγορε Γ 

4 

Τούτῳ τῷ πρόπῳ λυθείσης τῆς ἀμφιςθητήσεως, τὸν 
ὃ θεὸς ἔχρησεν αὑτὸν δεῖν κτίστην νοµίζεσθαι. 

Ἀπόλλω απίστην τῶν Θουρίων ἀπέδειξαν, χαὶ τὸ πλη- 

θος τῆς στάσεως ἀπολυθὲν εἰς τὴν προὐπάρχουσαν ὃμό- 

νοιαν ἀποκατέστη. Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Ἀρχίδα- 

μος ὃ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺς ἔτελε 

ἔτη τετταράκοντα δύο, τὴν δὲ ἀρχὴν δια 

ἐβασίλευσεν ἔτη εἴχοσιν ἑπτά. 

ΧΧΧΝΙ. Ἐτ ἄργοντος δ) Ἀθήνησιν Ἀφψεύδους Ῥω- 

μαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Τίτον Μενήνιον καὶ Πρόχλον 

ΙΓεγάνιον Μαχερϊνον. ᾿Επὶ δὲ τούτων Σπάρτακος μὲν ὁ 

Ὡοσπόρου βασιλεὺς: ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔ ἔτη ἑπτά., διε- 

δέξατο δὲ τὴν ἀρχὴν Σέλευχος, χαὶ ασ τιο ἔτη 

τέτταρα. (9) Ἐν δὲ τοις Αθήναις Μέτων ὁ Παυσανίου 

μὲν υἱός, δεδοξασµένος δὲ ἐν ἀστρολογία» ετεθηκε τὴν 

ὀνομαζομένην ἐννεακαιδεκαετηρίδα, τὴν ἀρχὴν ποιησά- 

µενος ἀπὸ μηνὸς ἐν Ἀθήναις αχιροφοριῶνος ερηκαιδεκά- 

της. 

χατάστασιν ποιεῖται καὶ χαθάπερ ἐνιαυτοῦ τινος μεγά- 
Ἐν ὃ δὲ τοῖς εἰρημένοις ἔτεσι τὰ ἄστρα τὴν ἀπο- 

λου τὸν ἀναχυχλισμὸν λαμθάνει' διὸ καί τινες αὐτὸν 

Μέτωνος ἐνιαυτὸν ὀνομάζουσι, Δοχεῖ δὲ ὅ ἀνηρ οὗτος 

ἐν τῃ προῤῥήσει χαὶ προγραφη ταύτῃ αομτστος ἐπι- 

τετευγέναν’ τὰ γὰρ ἄστρα τήν τε χίνησιν καὶ τὰς ἐπι- 

σημασίας ποιεῖται συμφώνως τῇ γραφῇ. Διὸ μέχρι 

τῶν καθ’ ἡμᾶς Ἰβόνων οἵ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων γρώ- 

μενοι τῇ ἔννεαχαιδε καετηρίδι οὗ ὃ δια ψεύδονται τῆς -η. 

θείας. (8) Κατὰ δὲ τὴν ος πο τοὺς 

τὴν Στριν καλουμένην οἰκοῦντας µετοικίσαντες ἐκ τῆς 

πατρίδος καὶ Ἰδίους.προςθέντες οἰκήτορας, ἔχτισαν πόλιν 

τὴν ὀνομαζομένην Ἡράκλειαν. 

τς. Επ ἄρχοντος δ Ἀθήνησι Πυθοδώρου 

ποτ μὲν ὑπάτους κατέστησαν Τίτον Ἰοῖντιον 

χαὶ Νίττον Μενήνιον, Ηλεῖοι δ) Ἴγαγον Ολυμπιάδα 

ἑόδόμην πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, καθ) Ἂν ἐνίχα στάδιον 

Σώφρων Ἀμπρακιώτης. Ἐπὶ δὲ τούτων ἐν τῃ Ῥώμῃ 

Σπόριος Μπαίλιος ἐπιθέμενος τυραννίθι ἄνηρέθη, Ἄθη- 

ναῖοι δὲ περὶ Ποτίδαιαν νενικηκότες ἐπιφανεῖ μάχη, 

Καλλίου τοῦ στρατηγοῦ πεσόντος ἐν τῇ παρατάξει 

στρατηγὸν ἕτερον ἐξέπεμψαν ρου ρµίωνα. Οὗτος δὲ 

 παραλαθὼν τὸ στρατόπεδον χαὶ προσχαθήµενος τη 

πόλει τῶν Ποτιδαιατῶν, ο ο προςθολὰς ἐποιεῖτο. 

Ἀμυνομένων δὲ τῶν ἔνδον εὐρώστως, ἐγένετο πολ ωχρό- 

νιος πολιορχία. (5 ) Θουκυδίδης ὃ δὲ 

ρίαν ἐντεῦθεν ν ἀρξάμ. ενος ἔγραψε τὸν γενόµενον πόλεµον 
ὃ Ἀθ ηναῖος τὴν ἵστο- 

Αηναίοις πρὸς Λακεδαιμονίους τὸν ὀνομασθέντα ῆε- 

λοποννησιαχόν. Οὗτος μὲν οὖν ὃ πόλεμος ὃ διέµε ινεν 

ἐπὶ ἔτη εἴχοσιν ἑπτά: ὁ δὲ Θουκυδίδης ἔ ἔτη δύο πρὸς τοῖς 

εἴχοσι Ύέγραφεν ἐν βίθλοις ὀκχτώ., ὡς δέ τινες διαιροῦ- 

σιν, ἐννέα. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ 10} ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΑ. 18. (5οΙ /5ο».) 

οἷο «2 πηα]ή ρναιαπίέος. υπ οο]ορία Ἰαίς 56 αθηηχῖς- 

βοηί, πππ]ίαησο Ρ/ο6ΙαΓ αᾶ απο ορογ οοηέυΠςδοηί, 

πάσηα ογαί ἀἰσοσρία[ῖο, αποσποήαο δαπα εί (πρυῖ ἀἱρηϊία- 

ἴοπα ρορίμ]απίθ, Ταπάεπα γετο Τμαγῃς Βε]ρ]ιος ροτοοπίᾶ- 

μαΠλ πηἰ({οηίίδις, απαῖ5δ ο/αέπ]ο οοπάΙίογ 1ρ5δίδ ποπηπείαη, 

ἀ6ιςδ, 56 Ρο οοπάΠίοτο Ταγ{ογΠ Παπά ΠΠη 6556 Γ88ΡΟΙΙ- 

αί, (4) Δᾶ Ἠππο ἰδίίαν πιοάση δο]αίο απηρἰσι]ία(ῖ5 ποάο, 

οοπα [ον Τμαγ]ῖ5 ΑροΙ]ο ἀεσ]αγαίαή, 6ἱΡΙΕΡ5, ἀῑδ5Ιάϊο 5μ)]αΐο, 

αἆ ης Ιπαπι οοποογάἶαπα τογθτγΗ αγ. Τη στασοία {μπι Γαοεά- 

ΠΙΟΠΙΟΓΗΠΑ γοχ Ατοηίἅαπηις [αίο ἑοηοσά![ί, εχρ]είῖς απαάνᾶ- 

σἰπία 4ποῦας Τη τοσπο απηϊ5: ου] Ασὶ5 5ποσθίδης, ροι υἱσίη!ϊ 

5θρίθΠ 4ηπΠος τορηή πι αἁπαπιξἰγανΙτ. 

ΧΧΧΥΤ. Αγοβοπ το οταί Αιεηῖς Αρεειάθς 

εοηβι]ας Τ 

» εί Ποπι 

. Μεπεπῖας αἱ Ῥνουπ]α5 εραπία5 ΜασθΓΙηΙΒ; 

σπα) βρανίασας, τοχ Ῥοβροι], νἰίαπα τε]αυ1ί, ροδίααατη αη- 

πο5 5ορίεπα ταρπαςςδεί : απθπι 5αμβεοαίης 1π γασπο Φθἱ6ιΙ- 

ους, απαἰίπου ἰαπίαπὶ αΏηος ας (οπής. (9) Αίποηϊς γειο 

Μοιοῃ, Ῥαηδαπί ΒΙΗ5, εοἰεηίία αθἰγο]οσίσα οἰατΙ5, ἘΠΠΘᾶ- 

ἀοσασίει]άθπα (παπι γοσαηί, τά οδί πογεπιάεοεηπα]!ς ογο]! 

(αρα]αιη, Ρτοιπα]σαγ{ξ, α ἀδοίπιο (οίο Βατορμονίοηϊς Α{{ῑ- 

οἳ πηθιιδῖς ἀῑο οχοῦβς. Τοί οπίπῃ αηηϊς ἵπ οπάθιη δίαξαΠΙ 

ἀδίτα τογοίαπίατ, οἱ παρηϊ απαδί αππί οἰτοπαγο]αοπεΠα 

αὐδο]γιηί. Ἰάσίτεο α απἱρακδάαπι Μείοπῖς αππα» 1ο π- 

οπραίαν.. Υἱγ ἰδίο ριορᾷΙοοπε μας εί ἀρβοι]ρίίοπο ηλϊτιβεε 

γογΠαίεηι αδδεοπίέης γἰάοίας : αξίτα θΡἱϱ} ΠΙΟΕΠΗΥ οἱ βἱρη]- 

1460 

ἀισοογαπΙ ρἱοτίααα Ἐπηοαᾶοσαείειίάοδ τΤαοπΘ απιριοχῖ 

Ποα[ίοπες ἀαεδεηρίοπί ααῖς οοπσπεηίος οβΊοίατέ. 

οί {οηοηίας, αἆ Ἰιῶς πδαιθ {Θπιροτα α τεγῖίαίο ποῦ αβειτορ!. 

(4) Ῥουτο Τ Πα]ία Τα γοη η θ]νῖς ορριὰ1 Ιποο]ίς (γαάνοίῖς εχ 

ραΐνία αἱ Ρτορηίΐ5 αά ἀῑῑῖ5 οοἱοπί5, ΙΤΡΕΗ1, οαἱ παπο Ηεγαζ]εςθ 

ΏΟΊΠΘΗ οδί, εοπάυη{.. 

ΧΧΧΥΠ. ΟΠ Α{οπῖς αΓΟµοή ΡΥίΠοάογας, Ῥοπι αι- 

(οι “Ἑ. Οιυπίίας οἱ Τ. (Ασιῖρρα) Μεποαπίας εοηδι]ε5 γαῖρι]- 

Ῥ]ίος» ῥυῶθβδοηέ, Εεῖς Ο]γπιρίας οε{οφεβῖπια 5ερΗπ]α 68- 

Ιορναία οδί, ἅπα δίαα1Ι νἱείου οχςίτΕί ΒορΗτοη Απιῤιαςιοίες, 

Τυπι Ποπ βρυτίας Μαωβης, ΤοδηΠ] α[[εσίαης, πηδόαίαη. 

ΑΠιομίαμςος Ἱπίει πῶς Π]αδίί αριιά Ρομά θαπη ργα)]1ο γἱοίο- 

νο, Οα1 αι ἀἆπσσπι Ιπίου ἀἰππιέαπάαπα απηἰδογαπί. Τη οι- 

ας Ίοσσπι Ῥμογηπίο φα([οοίας, απιζη ΡΕΙΠΊΗΠΙ αἆ οχεΓοϊναπι 

γοπίέ, τοδϊπίορταία υρίς. οὐφίάίοπθ, ρεγροίια Παπ ορρι- 

σπαΙοπθ αιρεί. δ6ά αππη οὐφεςεί {ογΗέογ Υπ Πηεη{αίαπη 

ϱ) 

Ηϊπο Τμασγάϊάος Αἰποηίοηρίς ἀποίο Μεονία 5 εχοτάῖο, 

Ριορι]ςαγοπί , ἵη Ἰοηρίας ορρίάίο ἵεπιρας οχίτασία ε5ί. 

Ῥοἱαπη ἀεΐποςρς ΑΙοπίοηςΙΠ). 6η Παεοάα Ππιοβίῖς5, απο 

Ρε]οροηποδίασί ποιηίηο οεΙεργαίαν, ἀοβοήρδίι, Ώυταγ]έ ου 

αἆ γἱσιηίϊ δορίοΏ ἄμπος. Αἱ Τμασγάϊἰάες γΙβίπ (αηίαιη 

ἄπος αππος Ηρτῖς οοίο Υοἱ, αἱ αί παπηεταη{, ΠΟΥΕΠΙ Ο0Π]- 

ρ]εχΙ8 ορ!. 
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ΧΧΝΥΙΠΙ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος δὲ Ἀθήνησιν Εὐθυδήμου , 
Ῥωμαῖοι μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων τρεῖς χιλιάρχους κατέ- 
στησαν, Μάνιον Αἰμιλιανὸν Μάμερχον, Γαϊον ᾿Πούλιον 
καὶ Λεύκιον ἰκοῖντιον. ᾿Επὶ δὲ τούτων Ἀθηναίοις καὶ 
Λακεδαιμονίοις ἐνέστη πόλεμος ὅ κληθεὶς Ππελοποννη- 

/ / τὰ / ή ο 
σιαχός, µαχροτατος τῶν ἱστορημένων ὧν ἴσμεν. ΄Ἄναγ- 

- |) Ν Ν .ω / - . 

καῖον δ ἐστι καὶ τῆς ὑποχειμένης ἱστορίχς οἰκεῖον τὸ 
/ λ δι 3 ο 3 ( ο ο. Ν 

προεχθέσθαι τὰς αἰτίας αὐτοῦ. ({5) Ἀθηναϊιοιτῆς κατὰ 
/ / / ΔΝ κ. 

θάλατταν ἡγεμονίας ἀντεχόμενοι τὰ ἐν Δήλῳ κοινῇ 
/ ’ /' Δ 

συνηγµένα χρήματα, τάλαντα σχεδὸν ὀχταχισχίλια, 
9 / Ν .-. 

μετήνεγχαν εἷς τὰς Ἀθήνας χαὶ παρέδωχαν φυλάττειν 
κά δν στ Ε] / ν΄ ΥΣ λ / 

Οὗτος ὃ' ἦν εὐγενείᾳ καὶ δόξη καὶ λόγου 
Ν κ 

Μετὰ δέ τινα 

Περικλεῖ, 
δεινότητι πολὺ προέχων τῶν πολιτῶν. 

/ 3 λ 3 2 ” ον ”Ν/ ορ ς Ν 

χρόνον ἀνηλωκὼς ἀπ᾿ αὐτῶν ἴδίᾳ πλΏθος ἵκανὸν χρη- 

µάτων, καὶ λόγον ἀπαιτούμενος, εἰς ἀῤῥωστίαν ἐνέπε- 

σεν, οὐ δυνάµενος τῶν πεπιστευµένων ἀποδοῦναι τὸν 
τσ / 5 ο ο λ / 
ἀπολογισμον. (3) Ἀδημονοῦντος ὃ) αὐτοῦ περὶ τούτων, 
ἈἉλ Έ ν. ς 1δελ. ὃ Ἀ. 3 : λ 3 α / 

κιθιάδης ὃ ἀδελφιδοὺς, ὀρφανὸς ὤν, τρεφόμε- 
ρω .ν λ 

νος παρ) αὐτῷ, παῖς ὢν τὴν ἡλικίαν, ἀφορμὴν 
αὐτῷ παρέσχετο τῆς περὶ τῶν χρημάτων ἀπολογίας. 

Θεωρῶν γὰρ τὸν θεῖον λυπούµενον, ἐπηρώτησε τὴν αἰ- 
τίαν τῆς λύπης. Τοῦ δὲ Περικλέους εἰπόντος ὅτι τὴν 

περὶ τῶν χρημάτων ἀπολογίαν αἰτούμενος ζητῶ πῶς 

ἂν δυναίµην ἀποδοῦναι τὸν περὶ τούτων λόγον τοῖς πο- 

λίταις, ὁ Ἀλκχιθιάδης ἔφησε δεῖν αὐτὸν σχοπεῖν μὴ 

πῶς ἀποδῷ τὸν λόγον, ἀλλὰ πῶς μὴ ἀποδῷ. (4) Διό- 
οσο ϱ) ον / λ ο» ολ μ) / 

περ Περικλῆς ἀποδεξάμενος τὴν τοῦ παιδὸς ἀπόφασιν, 
σ/ αν ος: / Δ Ε) / δα 9 Ἂ Β 
ἐζήτει δι οὗ τρόπου τοὺς Αθηναίους δύναιτ᾽ ἂν ἐμθα- 
λεῖν εἰ / 0) οὔ λ στο ὄπεις. εἴν εἰς µέγαν πόλεμον. Οὕτω γὰρ μάλιστα ὑπελάμ.-- 
θανε διὰ τὴν ταραχὴν καὶ τοὺς τῆς πόλεως περισπα- 

µ Δ 1 5 1χ Ν 5 ον λ / «ο 
σμοὺς καὶ φόδους ἐκφεύξεσθαι τὸν ἄκριθῃ λόγον τῶν 

λ / 

ρημάτων. Ἠρὸς δὲ ταύτην τὴν ἀφορμὴν συνέθαινεν 
κ. / / 

αὐτῷ καὶ ταὐτόματον διὰ τοιαύτας αἰτίας. 

ΧΧΝΧΙΧ. Τὸ τὶς Ἀθηνᾶς ἄγαλμα Φειδίας μὲν χα-- ] 1 ῄ " ὺ 
’ ὢω 94 -- / / σ 

τεσχεύαζε, Περικλῆς δὲ ὁ Ξανθίππου χαθεσταµενος Ἡν 
α) / ο αλ / ο / 4 

ἐπιμελητής. ἘΤῶν δὲ συνεργασαµένων τῷ Φειδίᾳ τινὲς 
διενεγθέντες ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Περικλέους, ἐκάθισαν 
124 ς ο οο η λ λ {Α σ ολ 

ἐπὶ τὸν τῶν θεῶν βωμόν. Διὰ τὸ παράδοξον ὃς προς- 

καλούμενοι ἔφασαν ὅτι πολλὰ τῶν Ἱερῶν ρημάτων 

ἔχοντα Φειδίαν δείξειν, ἐπισταμένου καὶ συνεργοῦντος 
πο ρω / / / 

τοῦ ἐπιμελητοῦ Περικλέους. (5) Διόπερ ἐκχλησίας 
ρω / 

συνελθούσης περὶ τούτων, οἳ μὲν ἐγθροὶ τοῦ Περικλέ- 
3/. λ νου - τν Δ ο / 4 

ους ἔπεισαν τὸν ὃημον συλλαθεῖν τὸν Φειδίαν, καὶ 
3 ο -” / / Γὰ λί Π ΔΝ 

αὐτοῦ τοῦ Περικλέους κατηγόρουν Ἱεροσυλίαν. ρὺς 
ἲ / 5 - / λ / ὃν με Μ 
ὲ τούτοις Ἀναξαγόραν τὸν σοφιστήν, διδάσκαλον ὄντα 

Περικλέ ὡς ἀσεθοῦντα εἰς τοὺς θεοὺς ἐσυκοφάν-- ερικλέους, ὡς ἀσεθοῦντα εἷς τοὺς θεοὺς ἐσυκοφ 
ί αἱ Διαθολαῖς υ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΦΙΟΡΙΗ 1Η). χι. 

τουν’ συνέπλεχον ὃ) ἐν ταῖς κατηγορίαις 

αθαλεῖν τὴν 

Περικλῆς, 
ργοις θαυμά- 

λ / 9 
τὸν Περικλέα , διὰ τὸν φθόνον σπευὂοντες 

ο Δ δ΄ κα /” ν [ά 

τἀνδρὸς ὑπεροχήν καὶ δόξαν. (9) 

εἰδὼς τὸν ὅημον ἐν μὲν τοῖς πολεμ.ικοῖς 

ο κ. 

ως 

ζοντα τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας διὰ τὰς κατεπειγούσας 

χρείας, χατὰ δὲ τὴν εἰρήνην τοὺς αὐτοὺς συχοφαν- 

τοῦντα διὰ τὴν σγολὴν καὶ φθόνον, ἔκρινε συµφέρειν 

εἰς µέγαν πόλεμον, ο ν . 
αὑτῷ τὴν πόλιν ἐμθαλεῖν : 
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ΧΧΧΥΠΠ. Οπή Αἰιοπὶς ἀείηᾶς ΠηΙΠοτο αγο]λοηείς βηι- 
βονοίυς Εωγάεπνς, Βοιηαπί ἐπίριπος ΠΠ ξαΠ οοΏβΙ]α 
Ρο]ερίαίο {ος ογεαναπ{, Μαπίππη ἘπΙΠα ΛΠΑΙΠΟΓΡΟΙΙΠΗ . ο. 
Συ ἱαπα οἱ Ἡ. Ομ ήποβπη, Ταπῃ Ἰπίου Αἰοπίδηςος οἱ Τμεο- 

ἁαπηοπίος ϱοοσίαπη οδί Ῥοἱ]ήπή, αποᾶ Ῥο]ορομποδίαοιπη Υο- 
[ οαίαν, οΙΩΠΙΗΠΙ, πα ἠἰδιοιῖς οσἱοβγαία πηονΙπιας, ἁῑαίαι- 
ΠΙΒΡΙΠΗΗ.  ΝθοθδκαΓΠΙ γογο οδί οἱ Πἰςίονία» ποδίγαο 6οΏνα- 
Πἱεης, ΙπΙΙο εαιδας Π]ῆας αχροπογα. (9) Αἰοηίθιθος Πιανῖς 
ἸπαρθγΙΠΠῃ α)ρί νἰπάϊσαηίος, εοαοίας οκ οοΠηΠηΠΙ ΟΓΦΟΟΓΙΠΙ 
οομίγραίοπα ρεσππίας, αἲ οσἵο πηϊΠία (αΙθηίήπα, οκ Ὠοίο 
Αἴμοπας. (γαηςίπ]ογαπί 6αδᾳαθ. Ρουΐο]ς βΠάσί οιδίοβἴοπᾶας 
(γαάἱάειθ. Ὑἱγ ἵ]ε σεπονῖς ποὐϊΠίαία, σ]ουῖα οἱ ἀῑδογοπα] 
[αου]ίαίθ γε]φιο5 οἶνον Ίοησο απίείμαί, ὅ5οᾷ αἰἰσααη{ο 
Ρο5ἱ πηασηα οἶης Ρατίο ἵῃ ρηγαίος δα οχρθηδα (πι τᾶ- 
Ηοπεπα Ρορι]ο γοάᾷςυα ]πκδις 5α{ἰς[ασθιθ Ποη ροββαί, ἵη 

(3) Απἰπιίσαο ἀπρίο οί πιῶτοτο 
ὁοπίπγραίο οὗ Π]απα οαπδαπα, ΑΙοΡίαάσς, αναποι]ί Ῥθ- 

οοστΠάἴπαιη ἰποῖα(. 

η ]]ς Ώ6ΡΟΒ;, αἱ ογρμανας {απο αρυά Παπ ρασΐ5 αἲ- 

πιο αίαἰ5 οὐποαραίατ, ταἱίοπεπα, Ὕπα ροσπ]αΐίας ογἴπ]θῃ 

ἀϊπσνεί, δσσθβκ. ἈΝαπι αγιΠοΠ]ΙΠὰ. ΠΙΦΤΟΤΘ. α[ΓοοβΙη 

66ΥΠΘΗΒ, 61 8αΠΙ (δα ααῶτεραξ. Ἠοαρροπάοί ἴ]]ο: Βαίῖο- 

ΏθΠα ΡοουΠΙαγΙΠα αχρεά1τθ ]α9δᾳ5., παπα γἷα Παπ γο- 

Α4 απο Πα, ροίῖας απο- 

(4) 
Ῥεγίσ]ε5 Ιδίίατ, 5οηίδηΙαπη ρε απιρΙεΧΗΣ, απο Ρρασίο 

4θγο Ροβδίπ, πηδοΠα 4ἰδαπ]ρο. 

πιοάο ποή τοάᾶαί, οοης πα ἱποππάΙπη ο556 θ]δοἳξ. 

Αἰλοπίρηςος σιαν1 αἰἰομί Ῥα]ο Ἱπρ[ίσαγεί, πιεδίατ εαρίᾶ. 

δῖς οπῖπα Γπίαγάπα ργοδρίοἰοραί, αἱ ρεγιατραία ναγῃδᾳιθ Ποδ- 

σο[1ἱς ἀῑδίτασία, πλοία οβἶαπ Ροτοµ]ξα οἰνίιαία, οκασίαπι ἴρςθ 

εαἱοπίαπα 5αρίεγβασογεί. Ηῖ5 εοηςΠΙογαηα ΓπΙῖ5 «α5α5 απ]- 

ἆαπῃ [ογίαϊίας «ο αοοοπηηηοδαν]ξ, Ίου αμίάθπα πηοάο εί 5 

46 οα5ἱ5. 

ΧΧΧΙΧ. Ρμ]άϊας ἰίαίπαπι Μπεγτα» εἸαρογανογαί, Ροαγϊε]θ, 

Χαπιρρί Πο, οροτῖ5 οπγαίουςο. ΝομΠΙΙΗ γειο εκ οΡεΓᾶ- 

ης οἱ αηηπὶκ(ῖς Ρμ]άία., ἀῑδδιάϊο άποάαπι ουίο, αἲ ηϊπηί- 

ος Ροτ]ε]ῖδ 1ης Ησα{1, ἆ ατα 46ο ραπ ἑοπ{αρίαπέ. Οἱ απάΠῃ 

Ρτορίςτ τοὶ πογἹαίειπη Ιπορρίῖ 5 6Π5άΠ1 6ΧΡΟΠΘΤΘ 11ΏεΓΘη- 

ματ, Ππαρπαπα ρουπία 5αογα ΥΙπι ἃ ΡἰΙάΙα δυνιορίανα, 

φοϊοπίο οἱ αἀ]αναπία Ῥοτίο]α οροτίς Ἰοσαίοτθ, 8 ἀεπιοηςίγᾶ- 

ίανος αἰπηί, (9) Δάτοσαία ἰδίίαν οϱ. μου οοΠοίοΏθ, Πια]ο- 

νο] Ρογίε]ῖ5 5Ι450Υ65 Ρορι]ο οχαἰκίαη{, ι{ ΡΙΙάἴαπα 60π]- 

Ργελοπάσηί, ἱρευππσπο Ρονϊο]επα κασγΠερῃ γοφυΙταηί. Απ: 

κᾶροταπη ριαἴογθα φορλἠςίαπα, απῖ ργαοσρίου Ῥοπο]ῖς εταί, 

απο. ἱππρίο 4ο ἀ5 φοπαί, οπηπαπίην. Ἠϊκάεπα Τη {δι ῖπι 

οἰπηπίρας αἱ οαἰαπηπίϊς εἰῖαπη Ῥοπίείοπι ἱπγο]ναπέ, ου 

υπίζο ασθηῖος, αἱ εχοε]οπίεηι υἱνῖ αποίογ[αίοπα εἰ ϱ]ο ή Πη 

οπἱαπη(ἶς 55 οοπΥο]Ιογοηί 4ο Ἰαμο[αείατεη!. (9) Αἱ Ροι]- 

οἷο5, οἱ ριοῦο οορηῖία οταί γη]ρί παίυγα, αποά α’ρεηίῖρς 

ΡοΠ{ περο(εἶς νίτος ργαἰαπίες ἵπ ρτείίο παθεαί, απ σπα Ργα”: 

6ρη5 ποζορκί[ας Ἰά οπιπίπο οχἰσαί; ἵη Ρασθ εοπ/γᾶ οϐ. οὔἵππι 

οἱ Ἱπνίάίαπι οοβάσπα. «ογἰπηϊπίθας οὐποχίο5 τοδᾶαί : οοηδ]- 

[ἱςείπωμα Ἰά (το τεῦιις οἱ γαΐας οδέ, 5ἱ ον {αίεπα η Ἠε]- 

258. 
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σα { Μ” ο. 1 λέ ον πω, Δ . 

ὅπως γρείαν ἔχουσα τῆς Περικλέους ἀρετῆς και στρα- 
ο Ἅ -ω / ο ) 

τηγίας μὴ προςδέχηται τὰς κατ αὐτοῦ διαθολάς, μηὸ 
. ο Δ ᾽ ο 

ἔχη σχολὴν καὶ χρόνον ἐξετάζειν ἀχριθῶς τὸν περὶ τῶν 
ο ὴ κ Ἡ / λ 

χρημάτων λόγον. (8) ντος δὲ 'Ψηφίσματος παρα 
κ νὰ εν ο λ 

τοῖς Ἀθηναίοις Μεγαρέας εἴργεσθαι τῆς τε ἀγορᾶς καὶ 
-” -- ο 5} ἀ λ π) 

τῶν λιμένων, οἳ Μεγαρεῖς χατέφυγον ἔπι τοὺς Σπαρ- 

τιάτας. Οἱ δὲ Λαχεδαιμόνιοι πεισθέντες τοις Μεγα- 
σω . ο / 

Ρεῦσιν ἀπέστειλαν πρέσθεις ἐκ τοῦ προφανεστάτου ἀπὸ 
οσο ο. ο / - 

τῆς τοῦ κοινοῦ συνεδρίου γνώμης προστάττοντες τοῖς 
3 / 3 ως λ λ ον 7 ος 

Ἀθηναίοις ἄἀνελεῖν τὸ κατὰ τῶν Μεγαρέων Ψήφισμα, 

μὴ πειθοµένων δὲ αὐτῶν, ἀπειλοῦντες πολεμήσειν αὖ- 
-- .. / ὼ η ον λ 

τοῖς μετὰ τῶν συμμάχων. (6) Συναχθείσης οὖν περὶ 
ο / / Δ 

τούτων ἐχχλησίας, ὁ ΠερικλΏς, δεινότητι λόγου πολὺ 

διαφέρων ἁπάντων τῶν πολιτῶν, ἔπεισε τοὺς Αθηναίους 
ες) » Δ πά λέ ὦ ΔΑ) ὃ Απλά 

μἢ ἀναιρεῖν τὸ Ψήφισμα, λέγων αργΏν ὀουλείας εἶναι 
« / Δ Δ / - δ / 

τὸ πείθεσθαι παρὰ τὸ συμφέρον τοῖς Λακεδαιμονίων 
ο - -ὰ Δ Δ οω / 

προςτάγµασι. Συνεθούλευεν οὖν τὰ ἀπὸ τῆς γώρας 
Ν σα 9 

χαταχοµίζειν εἰς τὴν πόλιν καὶ θαλαττοκρατοῦντας δια- 
«ν ο. / 

πολεμεῖν τοις παρτιάταις. 
ου / ΄ 

ΧΙ,. Περὶ δὲ τοῦ πολέμου πεφροντισμένως ἄπολο- 
Ἆ Δ Δ -- μα / 

γισάµενος ἐξηριθμήσατο μεν το πληθος τῶν συμμάχων 
κο η ο η / 

τη πόλει καὶ τὴν ὑπεροχην τῆς ναυτικῆς δυνάμεως, 
δω ο /. 

πρὸς δὲ τούτοις τὸ πλῆθος τῶν μετακεχομισµένων ἐκ 
λ / «λ / ο 

Αγλου /ογμάτων εἰς τὰς Ἀθήνας, ἃ συνέέαινεν ἐκ τῶν ψ χΡηι , 
/ - / ο ” 7 / ο 

φόρων ταῖς πόλεσι χοινη συνηθροισθαι. (2) ἐκείνων ὃ 
/ / Δ λ 

ὄντων μυρίων ταλάντων, ἀπανήλωτο προς τήν χατα- 
οο / λ λ τή 5 / 

σχευὴν τῶν προπυλαίων χαὶ την Ἠοτιδαίας πολιορχίαν 
λ 2 Ἰ λ ) 

τετρακιςχίλια τάλαντα" καὶ καθ’ ἔχαστον ἐνιαυτὸν ἐκ 
ο μ ο / (/ /. / 

τοῦ φόρου τῶν συμμάχων ἀνεφέρετο τάλαντα τετρακό- 
λ λ / / -” 

σια ἐξήχοντα" χωρὶς δὲ τούτων τά τε πομπεῖα σχεύη 
λ Δ κ Ν "μετὸ / αλά ν 3 

χαὶ τὰ Μηδικὰ σχῦλα πενταχοσίων ἄξια ταλόντων ἅπε- 
/ φήνατο: 

τε πλῆθος χαὶ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἔγειν γρυσίου 

μά .ν ς . 3 αν ῥ 3 ( / 

(5) ἔν τε τοῖς ἱεροῖς ἀπεδείχνυεν ἀναθημάτων 

ο ” οω λ 

πεντήχκοντα τάλαντα, ὡς περιαιρετῆς οὔσης τῆς περὶ 
ο. λ οο ” 

τὸν χόσμον χατκσχευῆς' καὶ ταῦτα, ἀναγκαία εἰ χατα- 
/ δν /{ ες / Ν οω ο» / 3 

λάδοι χρεία, γρησαµένους παρὰ τῶν θεῶν πάλιν ἄπο- 
/ ο . , 

καταστήσειν ἐν εἰρήνη" τούς τε τῶν πολιτῶν βίους διὰ 
η ο / 3 δις. λλ} » /ο « ον η 

τὴν πολυχρόνιον εἰρήνην πολλην ἐπίδοσιν εἰληφέναι 
ξ / λ 7 λ αλ 

πρὸς εὐδαιμονίαν. ({4) Χωρις δὲ 
/’ / -ω / 

των στρατιώτας ὑπεδείχνυεν ὑπάρχειν τῇ πόλει γωρὶς 

τῶν γρηµ.άτων τού- ἀγό ή] 

΄ -ω - / ”/ 5 / 

συμμάχων χαὶ τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις ὀντων ὁπλίτας 
: ν -- / 

μὲν μυρίους καὶ δισχιλίους, τοὺς ὃ᾽ ἐν τοῖς Φφρουρίοις 
3 / / ο 

ὄντας καὶ τοὺς µετοίχους ὑπάρχειν πλείους τῶν µυρίων 
΄ λ / 

ἑπταχιεχιλίων, τριήρεις τε τὰς παρούσας τριαχοσίας. 
γι Ν « λ ων / . / ή) 

(6) Τοὺς δὲ Λαχεδαιμονίους χρημάτων τε σπανίζειν 
” - { . / 

ἀπεδείχνυε χαὶ ταῖς ναυτικαῖς δυνάµεσι πολὺ λείπεσθαι 
ο β. λ 

τῶν Ἀθηναίων. Ταῦτα διελθὼν 
/ 5 Δ / Ἅ/. 

πολίτας εἰς τὸν πόλεμον, ἔπεισε 

/ λ καὶ παρορµήσας τοὺς 
Ν΄ -ω / 

τὸν ὃημον μὴ προςέ- 
” ον / πα. οὉ οἱ ς δ/ / 

χειν τοις Λακεδαιμονίοις. ΤΕ αΌτα δε ῥαδίως συνετέλεσε 
ο / ω ./ 

διὰ τὴν δεινότητα τοῦ λόγου, δι Ἂν αἰτίαν ὠνομάσθη 
/ 

Ολύμπιος. 
κ. / 

ὅ τῆς ἁργαίας χωμωδίας ποιητής, γεγονὼς κατὰ τὴν 

(ο) Μέμνηται δὲ τούτων καὶ Ἀριστοφάνης 

α ομίέα», νν µ 
τοῦ Περικλέους ἡλικίαν, ἐν τοῖςδε τοῖς τετραμέτροις, 

./ ρω ΄ ΄ / 

Ώ λιπερνῆτες γεωργοί, τἀμάτις ἔννιέτω 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. 15. {505 604] 

Ίάπ1 ααποᾶ. ἵησους οοπ]ἰεστεί, αἱ Ῥενίο πὶηυίο εἰ 

Ῥηπάοηίία. πανί Ἰπάίσοις οπαηωηίας 1ρ5ί πίεηίαίας ΠΟΠ 

παπα ίοιοί, πθσια ο ΠΠ απ {οπιριις μοῦθγεί ασθγα(αΠη Ῥθ- 

οππίαταηα 1αΠοποπα οχααἰγομαΙ. (4) ΒασγθίΗΠΙ Ίαή. ρι]άθηι 

Αἰιομοηςίυη οιαξ, Μοδαγθηςος [ονο αο ρογίαβας α’οΘΙάΟΒ 

ΟµαΠΙΟΡΓΕΙΗ 19 αἆ ΤαζσαΠΙΟΠΙΟΓΗΠΙ Ππίθγοςβδίο- 

Ηϊ, ρορδίπ]αί ΜεραγοηδΙη αβδεης!, 

Ραϊαπ 46 οοιηηαπ! (οίία5 οοηνοηίας βοηίθη{ία Ἱοραίο Αἴ1)ο- 

6556. 

Ώθπα ϱοΠ[ασθαΗ{. 

πας οχραθαπί οὐπη τηαπάαίο, τί ἀοογοίαπα οοηίτα Μαρᾶ- 

οήβ65 ποδοἰπάαπ{ : αποᾶςί ἀῑσίο ααὐ]σπίος Ποή. ἱπέ, Ῥ6]- 

(5) 
Οοπνοσαίο Ισίέαν αἲ Παγαηα. ἀομροναοπθΙη ΤΟΓΙΠΙ ΡορΗ1ο, 

Ίάήά. 4 Π1Π1 810 {1π1 ΦΟ0ΙΟΓΗΠΙ ποπηίμα 5 {πάἰσαπί. 

Ῥον]165, απὶ ογαἑἰοηίς νἰ εἰ αο]πιοπία οείοις οπιπίρας ργ- 

εδ]οραί, ἀοσγεί ποη. αΏτοδαπάΙ δΗα8ίοπΠΟΙΙ Ῥτοροπίέ; Ἱπί- 

Παμι δουν {(α 5 (ουα οοΠβΙΠΊαΠς, 5ἱ οοηίνα τα Πίαίεη νε]- 

ραρΗσ ΤασσσσπιοπίογαΠι. Ῥοδα]αίίς οοἀσγεπί.  ΑάάΙί 

ΡΙῶθγοὰ οοΗδΙΙ Πα, { 165 οχ αστίς ἴπ ΙΤΏσΘΙΠ οοηγεµαηί, 

αἱ οοπβγπηαίο ππατῖς Ἱπιρογίο ου Τιαοεάσπιοπῖϊς 56ης 

ρο]σοιοηία. 

ΧΙ,. Ὄο Ῥο]ο οἴαπα αοοιταίο ασ Ῥγιζθηίας 4ἱδβ6τεῃς, 

απαπία αγ Ὀί δἷς 5οὐἱογάπὰ. η] {πάο, 4 πα εχἰπαίας παι{]- 

6αΤΙΠΙ εορίαΓυ πα αρραταία5δ, εχροηίς αἆ Ίο απαηπία γί 

οριήη οχ Ώοδ]ο Αίεηας (γαηδυοςίαναπα, ααας ες οοπηλΙΠί 

πγβίσΠα Ῥοηδίοηθ οο]]ορίδθοηί : (2) 5ΕΒΊΠΊΑΠΙ ΠΓΙΠΙ 6856 ἆ6- 

ειεδ πιῖ]α (αἱεηίήπα , απάθ' ]οεί ἵῃ Ῥνοργ]α"οΓΙΠ Ώ Ρο ϱχ- 

βίτηοίΙοηει οἱ αἆ Ῥοβίάα.ος ομδίάἰοπθια απααο πλ] μία 51ηέ 

6χρθησα, δἱησι]ῖς ίαπηθη απηῖ5 ον οοπ{α ἀσγαίογαπα 5Ηἱροπά 15 

(πα δήησοηία «οχασἰηία γο[οιγί {αἱοηία.. Ριαίογ ως οπηΠ]ᾶ 

ΡοπαραγΙΠη. ογπα {εἰ 5ροα Μεάίεα ααἰπροπί15 {α]επίῖς 

ος πια. (8) Τη (οπαρ]ί5 άποφ1ο α[ίδᾳπο οἰν[ία(ἶς οροτῖρας 

ππασπατη ἀοπαγΙοΓά οορίαπα Μαμθτί, αἀθοσααο ηῖοιη ΜΙ- 

ΠΟΥ ἴππ]ασγάνα απἰπαπασίπία αὐγὶ ἰαἱεηία Ρροηάστο : 

ου] ουπαία5. ία δι οἰτουπλ]θσίας, παί ἀοίταμί αἰᾳααπάο 

Ροβδίί.  Ηαοοπιπία, 5ἱ αἰίαπα ποθοβείίας ἱησυμεγίΐ, 6ΟΠΊΠΊΟ- 

ἀαΐο α ἀ5 5η! ἀ1η Γαουιροταία ρασθ ἑοπηπηοᾶθ Γοδαη- 

(απ, Ῥομ58. Ωυοά αἆ {αομ]αίος ργαίογοα οἰνίαιη αμϊηεί, 

ρου ἀἰπίανηςς Ρρας15 (θηηρονα οἰγ]ίαίεπα αἆ Ππασηα [ο εἰίαἶς 

πογοππεπία Ῥτογθείαπω 6556. (4) Ἠϊὁ ργαίστοα αἀ]εοίί, 

απαπία. πηΠίαπα οορίοο ατΡί 5αρρείενοπί{, ᾳαοᾶ ριῶίθυ 500105 

οἳ ρναίάῖα πβιοΙΙογΠι ἀποάεσῖπα πη]]α Ῥθμς ΑΓΠΠΑΓΟΓΙΗΠΗ 

οβδοηέ; ριωδιἀἰανϊ νειο εἰ πο μΠί πίτα 5ορίῖος οί ἀοοῖος 

πῖ]]α εθηδεναηίν.. Ένϊοιηθς Ῥγαίοισα ἵπ Ῥνοπιρία Παβοί 

{νοσθηίας. (5) 5εᾷ ο οὐπίτατίο Βρανίαπος Ρουπία Ἱπορῖα 

Ιαρογατο εί παπ[οίς εορίῖς Ίοησε ρορί Αίλεηίεηςος τοπααί 

οδίοπάσναί. Παγιπλ ΟΟΠΙΠΙΘΠΙΟΓΑΙΙΟΠΘ ΓΕΤΙΠΙ «11πι α Ῥε]- 

11η οἱ γΙαΠα. αΠΙΠΙΟ5 αθοσηάἰδδεί, Ρορι]ο Πογίαίου οδε, πθ 

ἱππροπίοςίς. 1ασθάαΙομίοΡΗπη. Ρρο5]α{ἱ5 5ε5ο αμίοπηρογοηί. 

Ἠαο ονα{ομίς ναϊσπιθπίία [αοῖ]α ρογ[οσία ἀαθΙί. Θα οϐ 

οα1δαα Οἰπηχρία5 αὐάίτο πιογα]έ. (6) ΜαπλπΙς Πο Πὰ εἰἶαιη 

ΑΠ5ΙΟΡΗαΠΟΣ, γοίογῖς οοπιἰ Ροεία, απ Ῥεπίο]ίς είαίθ 

βοτιί, Ἠἱ5. Υουρίρας (οίναμιείῖς 

Ῥωπροιος οἱ να» ]οί, Ρε/ροπάέο ᾖῶς, 41 ργοΙο(πος, 
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ῥήματ', εἶ βούλεσθ’ ἀκοῦσαι τήνδ᾽ ὅπως ἀπώλετο. 
Πρῶτα μὲν γὰρ αὐτῆς Ίρξε Φειδίας πράξας καχῶς, 
εἶτα Περικλέης φοθηθεὶς μλ µετάσχη τῆς τύχης, 
ἐμθαλὼν σπινθηρα μικρὸν Μεγαρικοῦ ψηφίαµατος, 
ἐξεφύσησεν τοσοῦτον πόλεμον ὥςτε τῷ καπνῷ 
πάντας Ἕλληνας δακρῦσαι, τούς τ᾽ ἐχεῖ τούς τ’ ἐνθάδε" 

3 πα 
καὶ πάλιν ἐν ἄλλοις Εὔπολις ὁ ποιητής, 

Περικλέης ὀὐλύμπιος 
ἠστραπτεν, ἐδρόντα, συνεκύχα τὴν Ἑλλάδα. 

Πειθώ τις ἐπεκάθιζεν ἐπὶ τοῖς χείλεσιν. 
Οὕτως ἐχήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων 
τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε τοῖς ἀκροωμένοις. 

ΧΙ]. Αἰτίαι μὲν οὖν τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέ- 
ο / ε ο ε "τρ, οι : 

µου τοιαῦταί τινες ὑπῆρξαν, ὡς Έφορος ἀνέγραψε. 
ο -- / /᾿ 

Τῶν δὲ ἡγουμένων πόλεων τοῦτον τὸν τρόπον εἰς πόλε- 
ο Ἡ ω 

μον ἐμπεσουσῶν, Λακεδαιμόνιοι μὲν μετὰ τῶν ]ελο- 
/ ” - 

ποννησίων συνεδρεύσαντες ἐφψηφίσαντο πολεμεῖν τοῖς 
Ἀθηναίοις, χαὶ πρὸς τὸν Περσῶν βασιλέα πρεσθεύσαν- 
τες παρεκάλουν συμμαχεῖν αὐτοῖς, καὶ τοὺς κατὰ τὴν 
ον / ο ε | ο /. ὃ έ / 
Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν συμμάχους διαπρεσθευσάµενοι 

(5). αὐτοὶ δὲ 
ἡ] ο / Ν λ / ο Φ 

μετὰ τῶν Ηελοποννησίων τὰς πεζικὰς δυνάμεις διατά- 

ο / / Υ ” 

διαχοσίαις τριρεσιν ἔπεισαν βοηθειν : 

4 λ Δ Ν / / 

ξαντες χαὶ τἆλλα τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἠτοιμασμένοι, 

πρῶτοι τοῦ πολέμου κατήρξαντο. Κατὰ γὰρ τὴν Ῥοιω- 
ο τσ 

τίαν ἡ τῶν Ἡλαταιέων πόλις αὐτόνομος ην καὶ συµµα- 

χίαν εἶχε πρὸς Ἀθηναίους. (3) Ἐν ταύτῃ τῶν πολιτῶν 

τινες καταλῦσαι τὴν αὐτονομίαν βουλόμενοι διελέχθη-- 
σαν τοῖς Βοιωτοῖς, ἐπαγγελλόμενοι τὴν πόλιν ὑπὸ τὴν 
-” / /“” /΄ Δ / 3 - 

τῶν Θηβαίων τᾶξειν συντέλειαν καὶ παραδώσειν αὐτοῖς 
Ν / 31 .] / / λ 

τὰς ΠἩλαταιάς, ἐὰν αὐτοὶ στρατιώτας πέµψωσι τοὺς 

βοπηθοῦντας. (4) Διὸ καὶ τῶν Βοιωτῶν ἀποστειλάντων 

στρατιώτας ἐπιλέχτους τριαχοσίους νυκτός, οἳἵ προδόται 

τούτους παρειςαγαγόντες ἐντὸς τῶν τειχγῶν χυρίους τῆς 

πόλεως ἐποίησαν. (5) Οἱ δὲ Πλαταιεῖς βουλόμενοι τὴν 

πρὸς Αθηναίους συμμαχίαν διαφυλάττειν, τὸ μὲν πρῶ- 
Γα / α Δ ΔΝ / .. 

τον ὑπολαθόντες πανδημεὶ τοὺς Θηθαΐους παρεῖναι, 

διεπρεσθεύσαντο πρὸς τοὺς χατειληφότας τὴν πόλιν καὶ 

παρεκάλουν συνθέσθαι σπονδάς: ὡς δ) Ἡ νὺξ παρΏλθε, 

κατανοήσαντες ὀλίγους ὄντας, συνεστράφησαν χαὶ περὶ 

τῆς ἐλευθερίας ἐχθύμως ἠγωνίζοντο. (6) Γενομένης δὲ 
ον οφ 3 τς ὁδοῖς, τὶ λ ο ἵ Θηδατ διὰ 

τῆς μάχης ἐν ταῖς ὁδοῖς, τὸ μὲν πρῶτον οἵ Θηδαῖοι διὰ 
εω -ω / 

τὰς ἀρετὰς προεῖγον καὶ πολλοὺς τῶν ἀἄνθισταμένων 

ἀνήρουν" τῶν δ᾽ οἰκετῶν καὶ τῶν παίδων ἀπὸ τῶν οἱ- 

κιῶν βαλλόντων τὰς κεραμῖδας καὶ κατατιτρωσχόντων 

τοὺς Θηθαίους, ἐτράπησαν" καὶ τινὲς μὲν αὐτῶν ἐχπε- 

σόντες ἐκ τῆς πόλεως διεσώθησαν ., τινὲς δὲ εἰς οἰχίαν 

τινὰ καταφυγόντες ἠναγκάσθησαν παραδοῦναι σφᾶς 
.. -- . ο / 

αὐτούς. (7) Οἱ δὲ Θηθαΐοι παρὰ τῶν ἐκ τῆς μάχης δια- 

σωθέντων πυθόµενοι τὰ συµθεβηχότα, παραχρῆμα 
ο λ λ ο  ΦΙ Δ /. 

πανδημεὶ κατὰ σπουδὴν ὥρμησαν. Διὰ δὲ τὸ παράδο- 
-ω λ 1 

ἔον ἀνετοίμων ὄντων τῶν κατὰ τὴν γώραν, πολλοὶ μεν 
3 / 3 / ο ο» λ . 0 [4 

ἀνηρέθησαν, οὐκ ὀλίγοι δὲ ζῶντες συνελήφθησαν ἅπασα 
. " / ον Ν ὁ - Μ 

δ) Ἡ χώρα ταραχῆς καὶ διαρπαγΏς ἔγεμεν., 

ΧΙΙ. Οἱ δὲ Ηλαταιεῖς διαπρεσθευσάµενοι πρὸς 
/ ο ω -- Ἡ 

ὕδ τοὺς (Θηθαΐους ἠξίουν ἀπελθεῖν ἐκ τῆς χώρας αὐτῶν καὶ 

(ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟΡΙΙ ΙΡ. ΧΙ. 49Ί 

γετβα,, 5ἱ γε]1{18 ηῶο «ορηοβοστο αἲῖ 5ἰί ρετά](α. 
ΡΗΙάΐα5 Ῥείποερς εταῖ, οἱ οαάρταί το Παιᾶ ορίίπηο : 
πιοχ Ῥοετ]ό]ο5, ἆαπα Επποί, η 5οςῖ5 Πῖο 5ἳἱ ρατ{Ι6ΘΡΒ, 

Ραγνα]απῃ 5οἰπ]]α]απι 5οἵΗ Μορατῖοί ΡΤΟΙΕΤΟΠΦΒ 

5υ/Παί, αἱ {ση οἷοί ἔαπιαπι ἀαθ]ῖ, αἱ οπιηῖρας 

μἱς εί Πο Ιαστῖπιας (γαοὶ ΡεγοπΠθς πιογοτί{. 

Τίοπιααε ἵη α[ῖς Ευρο]ΐς, Ρροσία οοπηίοςς : 

Ῥοτίο]εςδ, παπι ΟΙγπορίαπῃ νοσαηέ, 

{α]ρατ οἱεης (οπ]ίγασαθ, πιὶςοσί (γαοῖαπι. 
Ναπι θηαἆα Ἰαῦτῖς Ιηβίάθης οογ οπηηῖρα8 

πηη]οεβαί : αΏμς Ιηίου οτϱο τ]ρίογϱς 

Ἱηῆχα Πα]! δρὶοσία ααάοτίρια. 

ΧΙ. 0.86 Πρίτ Ώο1 Ῥο]οροπηοκίασϊ, τί αὓ ΕρΙογο 
γο[οτίαν, Πα) [αετηπί. Ούπ(πα ρε]ποίρες ατασία: αΏος αἲ 

από πιοάατη Ρε]]ο εἰ] αγάεγο οαρίδκεπί, Ταοθάσοπιοηί!, 

ΟΠΠ Ῥε]οροιιηθφίί5 οοηγοπία αρῖίο, Ῥε]ίαπι ΑἰΠοηίοηςίριις 

Ἱη[οτοπά μη ἀεοστηυηί, οί εοπβοῖπι τΤεβθηΙ ΡΕΓςαΓΙΠΙ 46 

ΔΓΠΙΟΥάΠ δοθ[είαίθ ρου Ἱοραίος 5ο]οιίαπί, α οοπίαἀθγαξῖς 

αίίαπι ΒΙ6Η122 οἱ Πα ατρίρας ἀποσηίας (ΓΙΤΟΠΊ65, ηι]ςοί5 60 

Ἱορα[ῖς, Ἱππρείταπί. (2) Τιπη ἱρῖ Πα Ῥε]οροπηοςίϊ5 ο0Π- 
πο, (ετεείῖρας υηάίαπο εορίίς οοπ!γαοῖς, εθἰετίδηιιθ 

84 Ῥεμαηα πευθβκατἰ]5 αρραγα(ἶς, ρη]παί Ῥο]]απΏ Ἱπερίαηί, Τι 

Ρωοίία ίαπο Ῥ]αίαθηδίαὰ ος 51 τὶς ογαί, οἱ απηϊοϊία» 

{ωάτας ου η Αἰοηϊοπδίριις οο]θβραί. (3) 5ο ποππι ἵπ ο 

οἴνες, αὈτοσαπάα ρετγίαίἰς οιρίά!, το οςπι Βα010[1ἱ5 «ΟΠΙΠ1ΙΙ- 

ηἰσαία, ατβεΏα ΤΜεβαποτπα Παγίκάἰσίοπί φαὐ]οοίατος 5ε 

Ρομιεθηίας, 5ἱ ΠΠ ἔάΠλ 6ο Ργδἰά(απη πλϊδοι]ηί. (4) Ὀε]εοίος 

ἱρίέατ η Πίες Βαροίἶ ΠΗΠΊΕΓΟ {γοοσπίος ποσία Π]αο οχροά]ηί, 

ααἴρς Ἱπίγτα πιαηία γερερί{5 ρτοά[ίογθς ΓΏΟΠΙ ΙΠ Ποἱοβίαίθπα 

μαἀσπί. (5) Αί ΡΙαίὤεπςδος, φθοϊθίαίοπι Αλιοπίοηδίρις 8αι- 

{αῦ1 ἰεσίαπη(μο 6550 Υο]εηίθς, 41Π1 ΙπΙ[ίο οπηῃες ΤΙοβαΠο- 

ΤΙΠΙ εορίᾶ5 αἀθδςε ραίατοηί, Ιαραίος ἆθ ἱπάαοΒβ 6οοιΙΠι [αείση- 

45 αἆ 905, αἱ 1Ρε6Π] οοοαραταπέ, πηϊπί. 5εά αΏί πουία 

ἱπίεγΙπι εἰαρδᾶ Ποδίαπα ραιοἰίαίεπῃ οοσηοδουηέ, Πποχ Πο 

ἄσιλίηθ Τη 05 ὀοηγετςί, ϱ0ο Πμετίαία 4ΠΙΠΊο56 ΡτορσπαΠ{. 

(6) 8οᾶᾷ απἷα Ῥήσηα Ἱπίτα γίοος οοπηπ{εραίαν, ΙπΙίο Τ]ο- 

Ῥαπί γἱγαίό 5αρογίογος, αἀγοιςατίογαπῃ ποη ραµσος ΙΠίρΓθ- 

πιοταηί. Ῥοβίᾳιαπι αιίοΠα ἀοπιες[ίοί, αἄεοσιο ΡΗετὶ ἱρεῖ, 

έοση]ας 46 [αδιίσιις ἀοπποταπῃ ἵπ οαρίία Ποδβπ ἀαγοίγεῃ- 

6», Τιοβραπος ρτγαν]ίει δαιιοἰαγυη, ἵπ [παπι 5ο ἆατα 6ΟΜΙ- 

Ρουπία: 4πογάΠΙ ρᾶτ5 εχ ΠΡΟ «ἶαρξα Ποδή]θς ΠΙαΠΙΙ5 

ονας[ξ, ραῖ5 ἵη ἀοπι]οϊλαη απο άἆδπι ααάπα 5ο τοζορίδεεί, 

(7) Ὀο Ἠος 

Ισίέαν «δα Τμεραπί 4Ώ Ηἱ5, αῖ εκ οοηβἰσοία Πο ε[ασειαπί, 

(απάσπα 56 Ποβήΐ5 ατβϊ(γίο ρογηίθγο οοσίέαν, 

οὐος, πιοχ οπαπῖ οἰνίαπα τομοια αεοε]εταΏί. Οµἱίπ(Ια 

Ρτορίαγ τεροπῖηπαπα Ἠαπο ἱποιτδίοποπα, απί ἵπ αρεῖς γογςᾶ- 

Ραπίας, ἱπιραταί! 65δοπέ, πια]! Ἠογπη ος 8ί, ηθς ραιοί τὶγί 

ἵπ Ποδίαπα πιαη5 ροτγεπετυηί. Τοΐα ἀεμίαιε τοσίο ἱτερί- 

ἀαΗοπῖς οί ἀἰτερίϊοπί5 Ρ]επα ογαξ. 

ΧΙμΠ. Ρἱαίῶσηςος Ιπίοτίπη Ἰεσαβῖς αἆ ΤΠεΡαΠΟς πηίςαί5, {4 

(πίρας εαἱ5 οχοθάση!, Ροίαπί οἱ οοπίεπάμη{, 564116 εαρί{γος 
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” / Ν Ν -ϱω / 

ἀπολαθεῖν τοὺς αἴχμαλώτους. Διὸ χαὶ τῆς συνθέσεως 
/ ς {Δ ν Ν }, ͵ 

ταύτης γεγενηµένης, οἱ μὲν Θηῥαϊοιτοὺς αἴγμαλώτους 
/ / λ / 

ἀπολαδθόντες χαὶ τὴν λείαν ἀποδόντες εἰς τὰς Οήδας 
9 υ . λ / 

ἀπηλλάγησαν, οἳ δὲ Ἡλαταιεῖς πρὸς μὲν Αθηναίους 
σ Ν Δ δα 

ἔπεμψαν πρέσβεις περὶ βοηθείας, αὐτοὶ δὲ τὰ πλεῖστα 
] ολ 39 » / 

ἐχόμισαν εἰς τὴν πόλιν. (9) Οἱ δὲ ᾿ΑἈθηναῖοι πυθοµε- 
Ι 

λ λ { λε ο.“ / Δ 

νοι τὰ περὶ τὰς Πλαταιας, πχραχρημα ἐξέπεμψαν τοὺς 
τ) αλ Δ ολ 

ἴκανοὺς στρατιώτας. Οὗτοι 6ξ κατὰ σπουοΏν παρα- 
Δ / λ / λ μ 

Ἱενόμενοι, καὶ μὴ φθάσαντες τοὺς Θηηθαίους, τὰ λοιπὰ 
ο ο { 3 Δ / Δ 

τῶν ἀπὸ τῆς Γώρας χατεχόµισαν εἰς την πόλιν, καὶ 
"ον λ λ | / Ξ ... 

τέχνα χαὶ γυναῖκας χαι τον ὄχλον συναθροίσαντες εξα - 
λ 3 / [ἀ Αλ ] ο / 

πέστειλαν εἰς τὰς Ἀθήνας. (5) Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι 
/ / Δ αλ ο -ᾱ ον 30 

χρίναντες χαταλελύσθαι τὰς σπονδὰς ὑπο τῶν Άθη- 
3) Εβ -ω ο. 4 

ναίων, δύναμιν ἀξιόλογον ἤθροισαν ἔχ τε τῆς Λακεραί- 
λ ν. ο ζλ) Πελ μα : ώ σε 

μονος καὶ παρὰ τῶν ἄλλων Ἡελοποννησιων. 4) -- 
: 

/ Ἀ 

εµάγουν δὲ τότε Λακεδαιμονίοις Πελοποννήσιοι μὲν 
. - -ω 2 α 

/ νο 5) / λες νο ο. Εν α ςῃ 

πάντες πλὴν Ἀργείων οὗτοι δ' ἡσυχίαν ἐέχον τῶν ὃ 

ἐκτὸς τῆς Πελοποννήσου Μεγαρεῖς, Ἀμθρακιῶται, Άευ- 
» /{ λ ο. Ν λ σα (ϱ 

κάδιοι, Φωχεῖς, Ῥοιωτοί; Λοχροὶ τῶν μὲν προς Εὔδοιαν 
λά ο 3 κ. 

ἐστραμμένων οἳ πλείους, τῶν ὃ) ἄλλων ᾽Αμϕισσεῖς. (6) 
μα] 

ϱω / ιο. ς Δ /. ον 

Ἔοις ὃ) Ἀθηναίοις συνεµάχουν οἱ την παρᾶλιον τῆς 

τι Ῥτ λ τμ ΜΜ. [-ὴ . 

Λσίας οἰκοῦντες Κῑρες καὶ Δωριεῖς χαι ἕωνες χαι ἢλ- 
-. / αλ ο 9 ενα ΔΝ 

ληεπόντιοι καὶ νησιῶται πάντες πλην των εν Μήλῳ καὶ 
/ αλ λ αν Ὦλ Α / 

Θύρα κατοικούντων, ὅμοιως 9ὲ και οἱ ἐπὶ Θράκης 
ο 7 Φ 

-” ΔΝ πλ ΄ 

πλὴν Χαλκιδέων καὶ Ποτιδαιατῶν προς ὁξ τούτοις 
/ ο ΔΝ Σ 

Μεσσήνιοι μὲν οἳ τὸν Ναύπακτον οἰκοῦντες καὶ Κερχυ- 
31 ϱω νν ’ απ 

ραῖοι" Ἐ ϱἳ δ᾽ ἄλλαι πᾶσαι πεζοὺς στρατιώτας εξέπεµ." 
/ ΄ Δ επ ϱῃ / α ποσοα ς - 

πον. Σύμμαχοι μεν οὖν ἀμφοτέροις ὑπῆρχον οἱ προ 
ον 

ειρημένοι. (6). Λακεδαιμόνιοι ὃς θύναμιν ἀξιόλογον 
/ λ ο / ρα - ο ιςνχᾷ ο 

προχειρισάµενοι, τὴν Ἠγεμονίαν ἔθωχαν Ἀργιδάμῳ τῷ 
κ κά λ 

Οὗτος δὲ 
κ» ρολ ο. ὃ ον. 4/9 5 

βασιλεῖ. μετὰ της ὀυνάµεως ἐνέθαλεν εἰς 
- Εν ΡΕ Ἡ σας ἵ 

τὸν Ἀττικήν: τοῖς δὲ φρουρίοις προςθολὰς ἐποιεῖτο καὶ 

ν ο) Αλ 2 / πο ῶλ Αθ; κα 

τῆς γώρας πολλην ἐδγωσε. ὢν δὲ Αθηναίων παρο- 
ν -ω / ο / λ 

ξυνομένων διὰ τὴν τῆς χώρας καταθρομΏν, καὶ βουλο- 
υ 

. 

” » / Σ. ν 

μένων παρατάξασθαι τοῖς πολεµίοις, Περικλῆς περα 
/ 3 / 

τηγὸς ὢν καὶ τὴν ὅλην ἡγεμονίαν ἔχων παρεχκάλει τοὺς 
Δ 3ῇ ο / 

νέους ἠσυχίαν ἔχειν, ἐπαγγελλόμενος ἄνευ κινδύνων 
ε. νι 3 / 32 ὃς 3 Ξ ω 

ἐχέαλεῖν τοὺς Λαχεδαιμονίους ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς. (σ) 
π Δ ἅς νΝ ο λα / 

Πληρώσας οὖν ἑκατὸν τριήρεις και ούναμιν ἄξιόλογον 
λ 3 / 7 

εἰς τὰς ναὺς ἐνθέμενος χαὶ στρατηγὸν ἐπιστήσας Καρ- 

Δ / 

χίνον καὶ ἑτέρους 9 ώς : : 

σον.  Οὗτοι δὲ πολλὴν τῆς παραθαλαττίου χώρας 
- / ε9 / ν ας 

πορθήσαντες καί τινα τῶν φρουρίων ἑλόντες χατεπλή- 
3 ο 3 

Διὸ χαὶ τὴν ἐχ τῆς Άττι- 

λ / 

τινᾶς, ἐξέπεμψεν εἰς την Πελοπόννη- 

/ 

ἔαντο τοὺς Λακεδαιμονίους. 
/ Δ 3 / 

κὓς δύναμιν ταγέως μεταπεμψάμενοι πολλὴν ἀσφάλειαν υ . 
/ εαν” ολ 

τοῖς πολεμίοις παρεί/οντο. (8) Γούτῳ 9ὲ 
ο / λ λα 3 κα. 

τῆς Ἀττικῆς ἐλευθερωθείσης, ὃ μὲν ΠερικλΏῆς αποθογΏς 
η - / ο / ώς ο 

ἐτύγχανε παρὰ τοῖς πολίταις, ὡς ὀυνάμενος στρατήηγειν 

ο. / 
το τροπῳ 

' ἤ 

χαὶ τοῖς Λαχεδαιμονίοις διαπολεμεῖν. 

ΧΙΛΗ. Ἐπ) ἄρχοντος δ) Ἀθήνησιν Απολλοδώρου 

εῬωυκῖοι κατέστησαν ὑπάτους Ν]άρχον Γεγάνιον καὶ 

λούχιον Σέργιο. ᾿Επὶ δὲ τούτων ὅ τῶν Ἀθηναίων 

στρατηγὸς οὗ διέλιπε τὴν μὲν Γώραν τῶν Πελοποννη- 

σίων λεηλατῶν καὶ καταφθείρων, τὰ δὲ φρούρια πολιορ- 

ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΤΟ} ΣΙ«ΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1Ρ. 
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ΠΠ γοδδΙίαγος ροµἱεθηίαν. Ηἰ5 ἰσίαν ρασίΐς το οοπηροβίία, 

Έμοραπ] τουερἰῖς εαρἰνί5, οἱ γος(πία Ρ]αἰαοηείρις ρταα, 

Έμερας τογοαπίαν. Μἰδεγαπί Ῥ]αίῶθηςος Αίλομας 4ᾳ 5μ- 

Ροἱς [ετειάῖ5 Ἰεσαίο5, αἱ ρἱογαΠας τάς ἵπ ΗΤΡΘΙΑ 60η- 

βοββθγαπί: (2) Αἰιοηίθηδος οίίαπι, απαϊία Ῥ]αίρθηςίμηι 

γοχα({Ιοηθ, αχίδηιρΙο ποπ πιοάἰοσίθα ΠΠ ἰέαπα υίπα Ἱαο 

οχροἀἰνοναπέ, 5εᾷ απαηιγί5 οἰαίο {παν ριο[οςί απάπι 

Έμεβαποςδ πο. ῥγανονίετεηί, απ]άφαίά ἵπ αστίς τε]ίααηι 

εναί, ἵπ ορρ]άσπα οοπηρογἰαταη{: 1ρθγος απ{ειη οἱ {οηίμας, 

γοΠ(παπιααα ἔαγραπα προ]]επο, ἵπ 4ΡΙΠΕΠ ρίγα ]ήβδαπη, 

Αίπεπας (ναφαχογαηπί, (9) Τάι Τασράσπιοπῇ, ἔωάις αἲὐ 

Αἰποπίθηρίρας ταρίαπι αβήταίΙ, ἱησοπίες5 ππαίαιο οορία», 

(απῃ ο Βρατία, πα εκ οοίονῖς Ῥο]οροππονί5, οοπ(γαηέ, 

(4) Βεἰοναη {παπα 5οοἱ Πασοάωπιομ]]5 ο/αη{ Ῥε]ορουηοδ 

πηἱγθιδί, Ρυσρί6υ Αἴοΐνο». ΊΝαπα Ἠ έ1π αὐ αγηιὶς αἱσςέθ- 

Ραπέ. Εχίτα απίθηι Ῥε]οροπηεβΙπῃ Μεσαγθηδθς, Αιηῤγασίο- 

(ο, ΤεαεαάΙ, Ῥμούθηδες, Βωοί, Τιουθηδίαπι αἲ ἘπααΠι 

οοΗΥΕΓδΟΥΕΠΑ Ρ]οσυθ, εί εκ τοσα Απιρηίσσεηςες. (6) 

ΑποπΙθηΡΙαΠα ΥεΓο ραγίος αθαίαθαπέ ΑδίαΙοἳ πηατὶς ασζο]ῶ., 

6α105, Ώογἱ6η868. Ι0Π65, Ηο]]οαδροπΗ1, οἱ οπηπες Ιηδι]αμ], 

εχέθρίΐ5 αΙ ΛΤαίάπ1 εί Τμ6γαπα Ἱηπαρ]ίαπί, Αοσοθάεβαπἰ Πο 

αεἵαιη Τμγασθς, ἀθηίίς ΟΠαΙοάθηδίριξ εἰ Ῥομάσαις αἆ 

μαο Μοξδδοπί Ναιρασίαπι ἰποο]επίθς οἱ Οοτογιωί. Ἀ ΑΠ 

Υ6ΓΟ ΟΠΊΗΘΡ {οηγθείγος οχοτοῖ(ας επ{εραν{. ΗΙ ίαπι αἱγῖς- 

απο φοοἳἵ αἀ αγορα μέ. (6) Ταπάσπι ΠμαοράσρηηοηΙ!, Πιᾶρηᾶ- 

ΤΙ ἀθ]εσια εορίαταπα αςίο, Ἱπιρθγίαπῃ Ατοζιἁσιιο γορὶ 

οοπιη Παπ. Τ5 ο οχογΘ{α ἵπ Α{ΙΕΑΠΗ ΠΓΙΠΗΡΕΠΒ, ἐ8δίο]]α 

ορρισπαΠοπίθι5 γοχαί, οἱ ΠΙάσησΠΗ ΓεγΓῶ ΡᾶΓΙΟΙΑ ρορι]ᾶ- 

Μοηῖριας ἱπ[οδίαί. Ἠας τοσίοπ{ς 5ης” γαδίαίἴοηο ἱγηϊαιἶς ΑίΠοα- 

πἰθηςΙαΠα απἰηιἰ5 οἱ αἆ οοπΠἱσοπάαπα ο. ἡοδίο αοθθηεῖς, 

Ρονίο]ος ΙΠΗΠΙ πλ] {1ας ῥγα[οσίας αἱ ἱΠιρεγαίου Ιαγθηιαίθμα 

ἱογίαίαν, αἰ απἰοίθπη αραπί, 56 οἵίτα Ῥαρηα. ἀἰδοίπιοι εχ 

Αίισα δρατίαπος οοσίαγαπη Ρο] σας. (7) Τη5ίασίῖ5 ε’ρο 

γοπαίθιας οθ Μα, ἱηδίρηίσαςα πηέαπα ΠάΠηΘτο τερ]αίῖς, 

Οᾳτοἵπαπι ἆπσσια οί αοδάαπ α1ἱο5 ῥιορβοῖί, εοδαθ ἵπ Ῥο- 

Ιορουηεδτη {τα]ίσστο ]1ρεί. Η1, Ρογναδίαίο Π]ᾶσηο ἂστογΙΠα 

ΠΙΑΓΙΠΠΠΙΟΓΙΗΙΩ {νασία, οἱ οαδἰοΙῖς ααἰραδάαηα εχρισηα 5, ἵη- 

σοπίθιη ΤαεοδσοηοΠή5 ΡᾶΥΟΓΕΠΗ Πιουδρογυπίς σαπὶ οχίοιηρ]ο 

Γονοσφίο οχ Αῑσα οχογοί μα, ππα]ίανα Ποδίρας θεοιγαίσαι 

ρισορηοθγιπί. (8) Ηου πηοᾶο Ιμοιαία 0 Ιοδί ἵποιΓ- 

θίομα Αίῑσα, Ρογἱ6ἱ65 ΠΙΡΠΔΙΗ αριιά ογας. οχΙδ ηαΠΙΟΠΘΠΗ 

εομκοσμία5 οδί, αἱ ααἲ 5οἱἱογίευ ἱππρενίο Γαησί εί Ρε]]ο Τνα- 

οοάς»πιοπίο5 ἀοίαίίρατα Ρο88οί. 

ΧΙΙ. Ῥιήποῖρο Αἰοπῖς ΑΡροιοάοτο, Βοπηαπί οοΏΒΙ]θΒ 

ασατηὲ Μ. οραπίαπα εἰ. Ρευβίανη, πέονίπι Αοηιεηδίαπο 

Ρνωίου. Πο ἀοδέ οἵα5. Ῥο]ορομηθδίο ΓΙ ῥά15 αβεπάς 

ἱη[οίαιο, οἱ οργία ααθαπε γαδίατε, οαδίο]α ο απ ορρα- 
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κῶν: προσγενοµένων δὲ αὐτῷ πεντήχοντα τριήρων ἐκ 
τῆς Κερχύρας, πολὺ μᾶλλον ἐπόρθει τὴν ΠΠελοποννη- 
σίων χώραν, καὶ μάλιστα τῆς παραθαλαττίου τὴν κα- 
λουμένην Ακτὴν ἐδήου καὶ τὰς ἐπαύλεις ἐνεπύριζε. (5) 

Μετὰ δὲ ταῦτα πλεύσας ἐπὶ Μεθώνην τῆς Λαχωνιχῆς, 

τήν τε γώραν κατέσυρε καὶ τῇ πόλει προςθολὰς ἐποιεῖ- 

το. Ἔνθα δὴ Βρασίδας ὁὃ Σπαρτιάτης, νέος μὲν ὢν τὴν 

ἠλικίαν, ἀλκ] δὲ καὶ ἀνδρεία διαφέρων, ὁρῶν τὴν Με- 

θώνην κινδυνεύουσαν ἐκ βίας ἁλῶναι, παραλαθών τι- 

νας τῶν Ὑπαρτιατῶν διὰ µέσου τῶν πολεµίων ἐσχε- 

δασµένων ἐτόλμησε διεκπερᾶσαι, καὶ πολλοὺς ἀνελὼν 
παρειςέπεσεν εἰς τὸ χωρίον. (3) Γενομένης δὲ πολιορ- 

χίας, καὶ τοῦ Βρασίδου λαμπρότατα κχινδυνεύσαντος, 
Ἀθηναῖοι μὲν οὗ δυνάµ.ενοι τὸ γωρίον ἑλεῖν, ἀπεχώρη- 
σαν πρὸς τὰς ναὺς: Ὡρασίδας δὲ διασεσωχὼς τὴν Με- 

θώνην διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς καὶ ἀνδρείας ἀποδοχῆς, ἔτυχε 

παρὰ τοῖς Ἀπαρτιάταις. Διὰ δὲ τὴν ἀνδραγαθίαν ταύ- 

την φρονηµατισθείς, πολλάχις ἐν τοῖς ὕστερον χρόνοις 

παραθόλως ἀγωνιζόμενος μεγάλην δόξαν ἀνδρείας ἀπη- 

νέγκατο. (4) Ἄθηναῖοι δὲ περιπλεύσαντες εἰς τὴν 

᾿Ηλείαν, τήν τε χώραν ἐπόρθουν καὶ Φειὰν γωρίον 

᾿Ἠλείων ἐπολιόρχουν. ᾿Εκβοηθησάντων δὲ τῶν ᾿Ηλείων, 

μάχη τε ἐνίκησαν χαὶ πολλοὺς ἀποχτείναντες τῶν πο- 

(6) Μετὰ δὲ 
ο ο. ϱ] / αν Δ ο / 3 

ταντα των Ηλείων πανοημµ.ει παραταςαμ.ενων», απε- 

στ” / 
λεμίων, εἶλον τὰς Φειὰς κατὰ κράτος. 

/ ] ν) ο. 1ο / 3 σν 
χρούσθησαν εἰς τὰς ναὺς: εἶτ᾽ ἀποπλεύσαντες εἰς τὴν 

κω λ 

Κεφαλληνίαν, καὶ τοὺς ταύτην κατοικοῦντας εἰς τὴν 
λ λ 3 / ζω 

συμμαχίαν προςαγαγόµενοι, τὸν εἰς τὰς Ἀθήνας πλοῦν 

ἐποιήσαντο. 

ΧΙΙΝ. Μετὰ δὲ 
ν ω / 

ὔειρισάµεγοι Κλεόπομπον ἐξαπέστειλαν μετὰ νεῶν τριά- 

ταῦτα Ἀθηναῖοι στρατηγὸν προ- 

χοντα, προςτάξαντες τήν τε Πὔδθοιαν παραφυλάττειν 
κ) ον 

ὃ 
2 / 
ἐδήωσε χαὶ πόλιν Θρόνιον 

Ν οω -. Ε) λ / / 

καὶ Λοκροῖς πολεμεῖν. ἐκπλεύσας τήν τε πα- 
/ .ω /Α 

ραθαλάττιον τῆς Λοχκρίδος 
2 / - ο. » ο / ο - 
ἐξεπολιόρκησε τοῖς ὃ ἀντιταξαμένοις τῶν Λοκρῶν 

/ ιῤ ή) Δ / 3 / 4 

συνάγας µάγην, ἐνίκησεπερὶ πόλιν Ἀλόπην. (5) Ἔπει- 
ο { ο» / 

τα τὴν προχειµένην τῆς Λοχκρίδος νῆσον, ὀνομαζομένην 
οω / / 

Ἀταλάντην, ἐπιτείχισμα τῆς Λοχρίδος κατεσχεύασε, 
πολεμῶν πρὸς τοὺς ἐγχωρίους. Ἀθηναῖοι δ᾽ ἐγκαλοῦν- 

/ / 

τες Αἰγινήταις ὥς συνηργηκόσι Λαχεδαιμονίοις, ἀνέστη- 
σω λ οω ου / 

σαν αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως. ἐκ δὲ τῶν πολιτῶν οἰκήτορας 
/ / / λ λ 

ἐχπέμψαντες κατεχληρούγησαν τήν τε Αἴγιναν καὶ τὴν 
- ώ 

γώραν. (8) Λακεδαιμόνιοι δὲ τοῖς ἐκπεπτωκόσιν ΑΊγι- 
- ο ν / / ο ον Ἱ 
νήταις ἔδωκαν οἰκεῖν τὰς καλουμένας Θυρέας διὰ τὸ καὶ 

- . / κ. 

τοὺς Αθηναίους δεδωχέναι τοῖς ἐκ Μεσσήνης ἐκθληθεῖσι 
κ. τ » κ. / λ / 

κατοικεῖν Ναύπακτον. Ἀθηναῖοι δὲ Περικλέα μετὰ δυνά- 
5 / ν ο ω 

µεως ἐξέπεμψαν πολεμήσοντα τοις Μεγαρεῦσιν. Οὗτος 
ο / 

δὲ πορθήσας τὴν γώραν χαὶ τὰς κτήσεις αὐτῶν λυµμηνά- 
Ν ον Ὀ χι ελ / 3 7λθε 3 Ν «ΑἈθή 

µεγος, μετὰ πολλῆς ὠφελείας ἐπανἢλθεν εἰς τὰς Αθήνας. 
λ . / Δ 

ΧΤΙΝ. Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ Πελοποννησίων καὶ 
τω / Ν 3 λ Ν 

τῶν ἄλλων συμμάχων ἐνέθαλον εἰς τὴν Ἀττικὴν τὸ 
μη ο καν) Φλ Ν / 98 δ΄ / 
δεύτερον. ᾿Επιπορευόμενοι δὲ τὴν χώραν ἐδενδροτό- 

/ Δ κω αλ 
µουν καὶ τὰς ἐπαύλεις ἐγεπύριζον, καὶ πᾶσαν σχεδὸν 

. ο. / / 

τὴν γῆν ἐλυμήναντο πλὴν τῆς καλουµένης Τετραπό- 
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βπανο. Αποζας ἀθίπάς φαἰπαιασίπία (πἱγοπηίθης ο Οοιώια, 
πηυ]ίο ρογπ]οἰοδίας ΡαΙοροπηθδίοΓΙη {θγγας Ἱηομυκαν]έ, ππα- 
ΧΙΠΊΕ γενο ΑΟἴΕΠ ααΠά γοσαηί η εοπποηίο πηαγ]ίμια 

Μοδ] Τη πο η] αΠῑχ]έ, γἰ]ί5 ραδδίηα οχιςέἶς, () Τάι 
Μείμοποῃ, Παροπίῶ 16, Ρείθης, ἀἱτορίῖς οἱ ναδία(ἰς Ρτῖ- 
πηΗι ασπ5, ΙΓΏΘΙΗ {απάθπη ἱρδαπι οβρισηαπάο {θμίαί. Ίδι 
Βναδίάα5 Βρατίαμι5, Φίαίο απἰάεπα αἀο]6δοθης, 56 τοῦοτο 
οουρον!δ απἰπιίᾳπο οκεθ]]εης, ιαβὶ ΜΙΠΟΠΕΠ ΠΟΠ ργου] αὐ 
εχριβηαΠοηῖς ρεγίοι]ο αβεδςε γίᾷδε, αά]πποῖς ασααοί δρα)- 
(αηἱ5, Ρ6υ πιοδίας Ποδίῖαπα ίππο ἸΠήπο αἱ [[αςογπη 5{α{ΐοηος, 
πηᾶρ γίανη ἱϱί οοπβάηίει (αἱ, πα] δαο ΠΠοριηι. οωοῖς 
{π οαδίε[]αΠα εναςί. (3) ΘΗπη(πο κα ρίας Πίογαία ορρισηα- 

Ποπε, ἵη αἀειπάί5 Βιαδίάας ρογοι]ς οχἰηίο 5ο δενεΓεί: 
Αὔπεπίεηφος, Ιουί εαρἰθιά1 5ρο ΕαδίταίΙ, αἆ πάγος γαίγοςθ- 
ἀμηί,  δεᾷ Βναρίάας, απἱ δα γἰγπίο οἱ οοηκίαπίῖα γη]! 
Μείμοπθι ϱ0Π5Θ6ΓΥαΥΘΓΑΙ, ΠισΏθΠα Πίο ΒραΓίαΠΟΡ σ]ογίαπη 
οδί αἀθρίας, αἱ ρου ου θρτοσίηι [αοίαν απἱΠιοδίου {ασίας, 
Ἰηβεουμίῖς ἀείπας ἰθιπροηίρις ΦΡΟΠΙΠΗΘΥΟ αάαοἰβοίπις «ἱ- 
πηἰσαπάο πιασηαΏα οηἡ(α ά1ηῖς σ]ουίαπη τορονίανἰε. (4) Αἰ]α- 
ηΙθηςεδ Ίπάς αἲ Ἐ]οαπι οἴτομπιγεοίί, γρίοιοπι ροριἱαπίης, 

εἰ Ρ]ιεαίη σαδίο]ά πχ Ἠ]εογιπα οὐφίάρηί. Αά ου] α5 4ο[οΠΦίΟΏΘΙΙ 

απαμην{5 ΕΙεῖ αὀζπντεΓθη{, Ριρμᾶ {άΠΊςΗ. «οηστοςς! γἱείοτος 

πηᾶρηα 6Η ΠοβΗΠΙ οὔ46 ογαδηί Αἰλοηίθηδες. οἱ Ῥ]οας 

γι οαρίαηί.  (ϐ) δεὰ απάΠ1 Ρα] ροδί οΠ1ῃθς ἵῃ αοἰθπῃ 60- 

Ρίας Ε]αἱ οἀαχίδδεη{, ἵη πανος τοροΠπηίαν. Ὠοίπάς ἵῃ ϱ6- 

Ρμαλοηίαιη ἀΐρτοβδί, αορορίί5 ἵπ φορἱοία[ίς Δ4ΘΙη Ιπροίίς, 

ΑἴΙΕΠα5 ταγθτυπί. 

ΧΗΝ. Ρδαῇ0 ως ΑΙλοηίθηςος, ΟΙεοροππρο ἆπσα οἰάδοις 
ἀθδισηαίο, ἰπσίπία ΟΠΠ 1ρ6ο Πᾶγος ἵπ ΕΙΡΩΔΠΙ Ριοβοἰβοί 
Παροπί, αἱ αἱ ἱηδι]απ (πογοίαν, οἱ Τιουτίς Ὀο]ίαῦι [ωσθτθί. 
[5 61η 6]αβ56 Ρτο[ασία5 ππαν{ηλος Πουγίαϊς ἱγασίας ος έεν 
ἱπ[εδίαί, αο Τμγοπίαπα ΠΓΡΕΠΙ αχρυσηαί, οἱ ἱπέρδία ΟΙΠΙ Τ.0- 
οτ]5 αςἴθ 6ΟΠΟΙΥΤΕΗΦ αἆ Αἰορει ορρίάαπη 1ος γἱηοῖί. (9) 
Τυπα. αἀ]οσίανα Πουνίάί ἱηδαίαπα, ο] Αἰαἰαπί ΠΟΠΊΟΠ ο5ί, 
πλυμΗέ, αἱ ρυορασηασα{αα αἀγοτδας Τοςγος [ονοί, πάς {π 

αοσο]ας Ἱποιτδίοηθς ϱΟΙΙΙΟ(ΙΘ {οθγο ροβδεί. Ῥ6υ ἱάθΠι {σιι- 

ρα5 ΑίΙαΠΙεης68, ογηηϊ ἁαπίες ἀτρίποιϊ, σποά οσα Τ,4- 

οεἀὤπιοηϊϊς {αοεγεηί, ο ὔ]ηες ατῤθ ο[ἱοίαπί, οἱ ο οαἱς Π]]αο οἷ- 

γίρια5 πογαπη θο]οηίαπα απδρογίαηί, οἱ οἱ 1 Ώδι οἱ ἄσγοΒ 

βοτίθ ἀἰδίρασγαηί. (9) Αί ΠαουάαπιοπΗ εχρα]δίς Τμγγοας 

4πα8 γοσαη{, αά ἰπαβ[ίαπ πα οοποθδδθγη{, θΧ6ΠΙΡΙΟ Α{Ιθ- 

μΙομδίαπα, απ Μηαβδοηϊϊ α 56 ο]οοίῖ οἩπι Νααρασίαηι αὖ 

ποο]οπά πα ἐρογαηί. ΤΠ} Α{Ιοπίοηςες ῬογίοΙθπι 6Ι1ΠΙ 

οχοτοῖµα αἆ Ὠδαπι Μαρατεηδίρις Ἱπ([ογοπάαπι οη]δογηπ{. 

15 Ἀσιο ρεγγαδίαίο εἰ ροβδεβεϊοηίρις ἹΠογαπι ἀἰτορίῖς αι 

οογγρί{ἶ5, οΗΠη πιασηίς ορίρας Αίµαηας ἵπάο γοςΙ1{. 

ΧΕΥ. Μοςκ Ἱιασοάαπιοπίϊ ο ΡεΙοροηποαςίογαπα α[ἱογάπῃ- 

σας βοοἱογΙπα αιικΗ1ς «οοππάαπη ακρθάΙίοπθιη ἵη Α{ίῑσαΠι 

{αρίαηί, οαα.θ ἱγγαρίῖοηπθ εί αιρογος οχδοἰπάπηέ, οἱ γί]]ας 

Ἰηορηά[15 αβο]εηί, οἱ {οίαιη Ῥτοροθ τορίοηπειη αἆ ναδίαίοπι 

(Φάἱδδίπιαι γοάΙμΠί, 5οἷα ΤείγαροΙ!, αἱ ποπαπαμ{, οχέερία. 
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λεως: ταύτης δ᾽ ἀπέσχοντο διὰ τὸ τοὺς προγόνους αὐτῶν 

ἐνταῦθα κατῳχκηκέναι χαὶ τὸν Εδρυσθέα νενινηκέναι 

τὴν ὅρμὴν ἐ ἐχ ταύτης ποιησαµένους" δίκαιον Ὑὰρ ἡγοῦντο 
τοὺς εὐηργετηκότας τοὺς προγόνους παρὰ τῶν ὁ οἱ 

Ἄθηναῖοι παρατάξασθαι μὲν οὐλ ἐτόλμων, συνεχόµενοι 
τὰς προςηχούσας εὐεργεσίας ἀπολαμβάνειν. 

ὃ ἐντὸς τῶν τειγῶν ἐνέπεσον εἰς λοιμικὴν περίστασιν" 

πολλ ος γὰρ πλήθους χαὶ παντοδαποῦ συνεῤῥυηκότος 

εἰς τὴν πόλιν διὰ τὴν στενοχωρίαν, εὐλόγως εἰς νόσους 

[8 ) Διόπερ οὐ 
ν 
δυνᾶμ.ενοι τοὺς πολεμίους ἐκθαλειν ἐκ τῆς χώρας, πἄλιν 

ο, 
ἐπιπε ἕλκοντες ἀέρα διεφθαρμένον. 

ναῦς πολλὰς ἐξέπεμπον εἷς Πελοπόννησον στρατηγὸν 

ἐπιστήσαντες Περικλέα. Οὗτος δὲ πολλὴν χώραν τῆς 

παραθαλαττίας δῃώσας καί τινας πολεις πορθήσας, 

ἐποίησεν ἀπελθεῖν ἐκ τῆς ΑἉττιχκῆς τοὺς Λαχκεὸ δαιµονίους. 

(4) Μετὰ δὲ ταῦθ οἳ Ἀθηναῖοι, τῆς μὲν χώρας δεδεν-- 

δροκοπηµένης, τῆς δὲ νόσου πολλοὺς ος ἐν 

ἀθυμία χαθειστήχεισαν, καὶ τὸν Περικλέα νοµίζοντες 

αἴτιον γεγονέναι τοῦ πολέμου, δι ὀργῆς εἴ χον. Διόπερ 

ον οκ αὐτὸν τῆς στρατηγίας, καὶ µικράς τινας 
3 / α ἃ 

ἀφορμὰς ἐγκλημάτων λαθόντες, ἐζημίιωσαν αὖτον 

αι ταλάντοις. (5) Μετὰ ο ταῦτα πρεσθείας 

ἀποστείλαντε Λακεδαιμονίοις» ἠξίουν καταλύσασθαι 

τὸν πόλεμον. Ὡς δὲ οὖδεὶς αὐτοις προςεῖχεν, Ίνα γκά- 

ζοντο” πάλιν τὸν Περιχλέα -στρατηγὸν αἱρεῖσθα ι. Γαῦτα 

μὲν οὖν ἐπράχθη χατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. 

ΧΙΥΙ. 
Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύχιον Παπίριον χαὶ 

Επ) ἄρχοντος ὃ ὃ) Ἀθήνησιν Ἐπαμεινώνδου 

Αὖλον ΓΚορνήλιον πο Επὶ δὲ τούτων ἐν μὲν 
2 - ’ 3 υ 

ταῖς Αθήναις ΠερικλΏ ῆς ὁ στρατη]ὸς ἐ το τυσησον ἄνηρ 

γένει χαὶ πλούτῳ, π πρὸς δὲ τούτοις δεινότητι λόγου χαὶ 

(5) Ὅ ὃ 
πα 

μος φιλοτιμούμενος χατὰ κράτος ἑλεῖν τὴν Πο οτιοαιαν, 

αἲ ου 

οξ οἨ- στρατηγία πολὺ προέχων τῶν πολιτῶν. 

ἐξαπέστειλεν Ἄγνωνα στ ρατηγὸν ἔγοντα 
Οὗτος δὲ μετὰ παντὸς 

/ 

τοῦ στόλου χαταπλεύσας εἰς τὴν Ποτίδαιαν, παρεσχευά- 

τὴν δύναμιν 

ὃν πρότερον εἴχε Ἡε ερικλῆ τς. 

σατο τὰ πρὸς τὴν πολιορχίαν. Μηχανάς τε γὰρ παν- 

τοδαπὰς παρε εσχευάσατο πολιορχητικὰς χαὶ ὅπλων χαὶ 

βελῶν πλΏθος, ἔτι δὲ σίτου δαψίλειαν Ἱχανὴν πάση τῇ 

δυνάμει, Προςβολὰς δὲ ποιούμενος συνεχεῖς χαθ) ἑχά- 

στην ἡμέραν, ο λωςς πολὺν χρόνον, οὗ ναμενος ἑλεῖν 

τὸν πόλιν. (5) Οἱ μὲν Ὑὰρ πολ πορκούµενο οι διὰ τὸν ἐκ 

τῆς ἁλώσεως οὐ: ἐῤῥωμένως Ἰμύνοντο, χαλταὶϊς περ. 

ο. τῶν τειχῶν πεποιθότες ἐπλεονέχτουν τοὺς ἐκ. λι- 

:ὃ δὲ νόσος τοὺς πολιορχοῦντας συνέχουσα πολλοὺς 

() Ὁ 
3 

ς Ἀθηναίους δεδαπ τανηκότας εἰς τν 

τὸ στρατόπεδον ἀθυμία κατεῖχεν. 
5” Δ 

ὃ ων. εἶδως του 

πολιορχίαν πλείω τῶν χιλίων. ταλάντων καὶ Καλεπῶς 
δα) 

διακειµένους πρὸς τοὺς Ποτιδαιάτας διὰ τὸ πρώτους 
κο --- ὃ αἲ ” .ω 

ἀποστηναι πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους, ἐφο οβειτο λῦσαι 

την πολιορκία». Διόπερ ἠναγκάζετο ο κ καὶ 

τοὺς στρατ τιώτας ἀναγκάζειν παρὰ δύναμιν βίαν προςά- 

Ύεν τη πόλει, ( 6) Ἐπεὶ 

φθείροντο κατὰ τὰς προςθολὰς 

Δ 

δὲ τῶν αν λιῶν ο ολλοὶ διε-- 
π ρω 

χαὶ χατὰ τὴν ἐκ τοῦ λοι- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΡ. (508 --σ1ο.) 

ΑΡ ας Ρτορίογεα αρδίϊποηί, ααοᾶ ργοροπ[(ονῖρας οἱ εῖς 

ἱιοδρίταπι γα ρηἡδσοε, απ Ειγείμευπη αγιηίς Ηίπο πάογίῖ 

5προγαθδεπί. Ἀα:ῃ β6πε ἆθ πΙα]οΠΡ5 Ιηογῖ!ο5 ἀ4ερίῖς οοπίνα 

Βοποα[οΙῖ Ργοδοεαια1 41η 6956 οΕηδθβαΠ{. (2) ΑίμεΠίεηςες 

Υογο, 1η ἄθἴθπῃ ἀαεδορηάστε ΠΟΠ απδῖ, Ιπίτα ΠΙΙΤΟΣ 56 οοη({- 

ποραπί. Ὁπάο [αοίαπι, πί ἵπ Ρος ]επίῖς πιοτρῖ οοηίασία 

ἱποάσγοπέ. ΟππΠ1 οπΙη ἵπσρης Ποπιίππα ἀῑνογοί Ρομοχίς 

εολανίας ἴπ ατῃΏεπι τοορρία ο58εί, Ρτοβαβ]]{ 58π6 ΓαίίοΠ8 

ασσἰάῖξ, αἱ απησαςίο εοηςΗρα(ί Ίοσο, γΙήοδαπα Ιηβρίταηίθς 86: 

ΤΕΠΙ , πιοιυί5 α[Πϊσοτοπίαν. (3) Οαοσίτοα ε[ἰοιεπάϊς ο τεμῖοηθ 

δμα Ποβίρας Ίπιρατες, 6Ι4556Π1 ΤΗΥ55 ἵη ῬεΙοροπηθεΙπῃ, 

Ρετῖ]ῖς ἀπεία, εχροαϊιπί. 15 ΠοβδηΠίαγ πια] πηας {σοτγας 

Ἰησηγδαπάο, ΠοηπΗ]]ας οίίαπα πγΏας εχρηρηαπάο, ο[[οῖς τί 

Τιαοεάαηιοπῖϊ οκ Αῑσα {απάσπη οχεθἀστεη{. (6) Ροδί αο 

ΑἰΠοπίθηδες ΟΡ αργο5 οχο]ᾶϊο ατΏοταπι γαρίαίος οἱ ΠιασΏαπι 

Γορι]1 ίΓασοη] 4 116 ρο5Η[οτα Π]αίαπα, απ]πηϊ 5656 οχογιαἶαπί, 

οί Ρετίο]Ι, ἵη άπαπα αεοεηςὶ Ρ6]1 οπΠρασι (ταηςίογοβαπέ, Ἱη- 

(οηςῖς απ]παϊς ἱγαδοππίατ, αἰάπα, πιααἰςίταία αΏίγα Ί1ςς5ο, 

Ίεγες Πααδάαπι οτ]πηπαπᾶἰ οὐσαξίοπθς πας, οεἱοσιηία {8- 

Ἰοπίοταη ππα]{αΠ Ιτοραπ{ί. (6) Περαίῖς ἀαϊπᾶο αἆ οΟΠΙΡΟ- 

ΠΟΠΗ Ῥθ]]απῃ ῥραγίαπι πηϊδείς, ἀάπι παδόά παπα αοας δ))ὶ 

Ργα.βοτί α1γαβ απ]πιαάγοτίπΕ, περθςκίῖίαία αἀασίῖ, Ῥογίο]θιη 

ΓΙΥΘΙ5 ἱπιρειαίογθπι ογθαΏ{. Εί ηῶο 11ο φμΙάθΠα 8ηπο σεβία 

5Πί. 

ΧΙΙΝΙ. Αγοποη ἀαίηάς ΓΗ{ ΑίΠοπῖς Εραπηποπάας, οἳ Πο- 

της οοηδπ]α{αΠ] σο55οΓμηί Τ,. Ραρϊσιας (01455118) οἱ Α. 00/Π6- 

Ιίας ΜασθηΙΙΒ (1. ϱογπιεζῖιι Μαι πεπς]δ), ααιπα Α{μοπίς 

Ῥογίο]ες οχοτο Παπ] ἆάςκ Ἱπίαγηξ, υὶτ 6εηοτθ, ορίρης, 61ο- 

σπεη[ῖα αἱ ατίο ἱπιρογαίοτία οἰνίρας τε 15 Ίοηφε απίοσεβµεης, 

(0) Ρορυ]α5 Υοτο Α{ἰιοπίοηςί5, δΗΠΊπια οπρ]άαία Ῥοϊάσραπα 

γἱ εαρίοηᾶ! αγάθης, ΗΔΡΠΟΠΕΠΗ ἀπόθπα ουπι οχεγοῖ ία, 46ΠΙ 

Ραγ]ο]ας απίοα ἀπχογαί, λαο η (ὰ1. 16 οὐ πὰ ΙΠΙΥΟΙΣΗ 6]α556 

ΠΤΏΘΙΗ Ροίθης, οππηῖ αρραταία ἴπ ομβιάίοπδµα Ιπομπιρίί. 

Μασλίπας οπίπι αά οχρησμαπάαπι π{]ες νατῖ σοηοµῖς, εί 

Π]άσΙΒΠΙ ΑΤΙΠΟΓΗΠΗ (θ]ογαπ(πθ νίπα, (Γαπιεπ(ἱ αἶαπι άαδη- 

έαπι [οί οχεγοῖἑα1 δα{15 Γογεί, Ργαραταί. Ε{δὶ ααίοπι οτευτῖ5 

σποβά1ο ἱπιρνοβδίοπίρας αρειη φπα8ραβαί, πλ] {π1εΙΙ 

(3) 
Καπ οΏδθςςο5 οχρισπα{ἰοπίς Ππείας οχοίίαί αἆ {ογΗτεν τ6ρι- 

(Γα5ίγα {επηρονῖ5 οοπ5Πηςί{, ἆπο 68ΠΙ 6αρογθ πεφαἶγ1{. 

σηαπάπτη, εί πΙΙΥΟΥΙΠΙ αΗνπάο, απα Τη Ροτία γεγδαηίθς δι]- 

Ρονοιηίπερα μέ, Πάποίαηι 1] αάῑτ. Μοίρας Ιπίθηίηα πα]{ορ 

ομκϊάσπήπΏα οχς{τησιϊέ : απο {ποίαπα, αί απἱπιο5 εκεοῖία5 

ἀαεροπάστεί. (4) Πασπο {απιοΠ, οοπιρεγίαπι Ἠαβεῃς, Ρί5 

πη[ίο {αἰοη[ϊς Α{ποπίδηςες οὐθιάϊιοπϊ Ιπιρεπάίς5α, αἱ ρτανίδ- 

αἴια Ρο[ἁπραία» γα ργοφοααἱ, αποά ργϊπαί αἲ Τιασθάσδηιοπ{οΒ 

ἀρρατίδδοηί, ομβιάίοποαπι 5ο1γθ6γα ΠΟΠ αμάθραί; 5ο ἵῃπ ἵη. 

εορίο Ρογδίατα, οἳ μη (ος αἆ γα πρ Ιηβεγοηάαπα ϱήῃι 

ο]ίνα νίγος Ἰηδίήσαγο οοθεβαίαν. (ο) ὈῬί Υθγο πιᾶμΠαΠη ΟΙΥΙΗΠΙ 

έαγραηι ἵαπι ορραρηαΙοΏΙΠὴ γἱ, {αυα σοπ{ασίοτιθ Πιογβί αἲν- 
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ο ἀ / ον / α. να ο 

μοῦ νόσον, ἀπολιπὼν µέρος τῆς δυνάµεως ἐπὶ τῆς πο- 
/ 3 / 3 Ν Ἀθύ 3 6 όλ λ -ω 

λιορχίας, ἀπέπλευσεν εἲς τὰς Ἀθήνας, ἀποθεθληκὼς τῶν 
(6) Απελθόντων δὲ 

ο ο / ο 

τούτων, οἵ Ποτιδαιᾶται, τοῦ τε σίτου παντελὼῶς ἐχλι- 
ο /’ 

πόντος καὶ τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἀθυμούντων, ἔπεχηρυ - 
οω κό, / 3 

χεύσαντο πρὸς τοὺς πολιορχοῦντας περὶ διαλύσεως. Ἀ- 
ς / / 

σµένως δὲ κἀκείνων προςδεξαµένων, διαλύσεις ἐποιή- 

ο / ο / 

στρατιωτὼν πλείους τῶν χιλίων. 

- οω / λ 

σαντο τοιαύτας, ἀπελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως ἅπαντας τοὺς 
2) Δ λ λ 

Ποτιδαιάτας, ἄλλο μὲν μηδὲν λαθόντας, ἔχοντας δὲ τοὺς 
ν ο / . 

9 γυναϊκας δύο. (7) Τε- 
ο ου μ ο 

νοµένων δὲ τούτων τῶν σπονδῶν οἳ μεν Ποτιδαιᾶται 

πάντες | μετὰ γυναικῶν καὶ τέκνων ἐξ ο... τὴὸ πατρίδα 

χατὰ τὰς συνθήκας, καὶ παρελθόντες εἰς τοὺς ἐπὶ Ορά- 
α » ει 3 «5 / ς αἱ 3 - 

χης Χαλκιδεῖς, παρ᾽ αὐτοῖς κατῴκησαν' οἱ δὲ Ἀθηναῖοι 
ου ο 3 / ο /{ αλά 3 Αν 

τῶν πολιτῶν εἰς γιλίους οἰκήτορας ἐξέπεμιψαν εἰς τὴν 
ϱ 

Ποτίδαιαν, καὶ τήν τε πόλιν καὶ τὴν χγώραν κατεχλη- 

ρούγησαν. 

ΧΙΝΠ. Ἀθηναϊριιὸ δὲ Φορμίωνα στρατηγὸν προχει- 

βισάμενοι, μετὸ εἴκοσι τριήρων ἐξαπέστειλαν. Οὗτος 
δὲ περιπλεύσας τὴν ΙΠελοπόννησον, εἲς Ναύπαχτον κα-- 
.ω ο ρω ” ; 

τῆρε, καὶ θαλαττοκρατῶν τοῦ Κρισαίου κόλπου, διεκώ-- 
- / 

λυσε ταὐτηπλεῖν τοὺς Λακεδαιμιονίους, 

Δ α ο ιά / [νά Δ Αν 

μεν ανορας ἵμ.ατιον εν τας 0Ε 

Λακεδαιμόνιοι 

δὲ δύναμιν ἀξιόλογον ἐξέπεμ'ναν μετὰ Ἀρχιδάμου τοῦ 
βασιλέως. Οὗτος δὲ παρελθὼν τῆς Βοιωτίας εἰς ΠΤλα- 

ταιὰς ἐστρατοπέδευσε. ἸἨΜελλόντων δ) αὐτῶν δγῃοῦν 

τὴν χώραν, καὶ παρακαλούντων τοὺς Πλαταιεῖς ἄπο- 

στῆναι τῶν Αθηναίων, ὡς οὐ προςεῖγχον αὐτοῖς, ἐπόρθησε 

τὴν χώραν καὶ τὰς κατὰ ταύτην κτήσεις ἐλυμήνατο. 

(ϱ) Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν πόλιν περιτειχίσας ἥλπιζε τῇ 

σπάνει τῶν ἀναγκαίων καταπονήσειν τοὺς Πλαταιεῖς" 

οὐδὲν δ᾽ ἦττον καὶ μηχανὰς προςάγοντες καὶ διὰ τούτων 

σαλεύοντες τὰ τείχη χαὶ προςθολὰς ἀδιαλείπτως ποιού-- 

ψενοι διετέλουν. Επεὶ δὲ οὐδὲ διὰ τῶν προςθολῶν ἢ- 
δύναντο χειρώσασθαι τὴν πόλιν, ἀπολιπόντες τὴν ἵκανήν 

(8) Ἀθηναῖοι 

δὲ στρατηγοὺς καταστήσαντ ες ενοφωντα καὶ Φανόμα- 

ον ιακὴν πο ον εἰς Πελοπόννησον, 

χον. ἀπέστειλαν ἐπὶ Θρῴκην | μετὰ στρατιωτῶν χιλίων. 

Οὗτοι ὃ δὲ παραγενηθέντε ς εἰς Σπάρτωλον τῆς Βοττικῆς, 
. ν - ΕΝ Εν ΒΕΡΑ 
ἔτεμον τὴν γώραν καὶ τὸν σῖτον ἐν Χλόη διέφθειραν. 

- ΄ 

Προςβοηθησάντων δτοῖς Βοττιαίοις Ολυνθίων, ἠττήθη- 

σαν ὑπὸ τούτων μάχη: ἀνηρέθησαν δὲ τῶν Αθηναίων οἵ ῃ Ιαῇ 11 | | 

ο, 

(4) Ἅμα 
/ / Δ / / ς λ 

τούτοις πραττοµένοις Λακεδαιμόνιοι πεισθέντες ὑπὸ 

Ἀμβρροτῶν ἐφτράτευσαν εἰς Ἀκαρνανίαν. 

. ο ο” / 
τε στρατηγοὶ καὶ τῶν στρατιωτῶν οἱ πλείους. 

λ 

δὲ 
ιά / 

Ηγου- 

µενος δὲ τούτων Κνημος εἶγε στρατιώτας πεζοὺς χιλίους 

καὶ ναῦς ὀλίγας' προολαθόµ.ενος δὲ καὶ παρὰ τῶν συµ.- 
ο) λ 3 / 

μάχων στρατιώτας ἱκανούς, Ἴκεν εἰς τὴν Ἀκαρνανίαν 
- / ο” 

πλησίον πόλεως τῆς ὀνομαζο-- 
[ὸ ον 3 οω 

) Οἱ δὲ Ἀκαρνᾶνες 
ον η 

νεδρεύσαντες, πολλοὺς ἀπέχτειναν, 

καὶ κατεστρατοπέδευσε 

µένης Στράτου. (6 
καὶ τοὺς πολεµίους ἐν 

συστραφέντες 

Ν / -ω 3 ο Δ α/ 

καὶ συνηνάγχασαν τὸν Κνῆμον ἀπαγαγεῖν τὴν δύναμιν 

εἰς τοὺς ὀνομαζοιένους Οἰνιάδας. 

ΧΙ,ΥΤΠ. Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς γρόνους Φορμίων ὃ ρ 7 ρι 
.ω 9 / νο Γρ γ / 

τον Ἀθηναίων στρατηγος εχων εικοσι τριήρεις περιε- 

ια 
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δαπηίαπα ΥΙά16: Ρανίο οορίαγαπα αά ομβἰάίοπεπη τοσα, 1ρ56 
οππη οείεεῖδ ΑΗΙοῃα5 τθρτθδδις οδί, ρ]ᾳ5 πι] η ρις 
πιϊβαῖς. (6) Ῥο5ί ου]α5 ἀῑδεεςξαπα Ρο(ἱάσλαία., Ίσα οχίγοηια 
ἄπποπ» ἀἰβίου]ίαία Ἰαροναηίος οἱ αἲ 5ΙΠΠΙΑΠΙ ἀθερεγα[]ο- 
ποπι αὐαοῖ, οαἀπεεαίογες αἆ ρασῖ οοπ6Πίοπος ροίεπά πι 
η µαπί. Οποά απ πα ομν[]ς, αἱ ἀῑσϊίαν, ὈνασλΗΐς οχοίρογοηί 
οἡβίάθηίας, Ίιας Ίορο ο οΏβθς»ῖς ραοἰδοιηίατ : αἱ απίνθγςα 
Ροάσραίαρατη πα] μαᾶο πτῃο οχορᾶαί, δὲ ΠΠ οπιπίπο, 
Ρτοσίευ ππανη υἱπ, ἀπᾶφαιιθ Γοηχῖπα» Ὑεδίας 5ΘΟΙΙΗ Δδροτίθηέ. 
(7) Ππάιοῖῖ5 ο{σο Ἠαο οοπά1ῇοπο [αοβς, Ροἱἱάσαξα. ΟΙΠ1 1χο- 

πρης εἵ Πρεγί5 οΠΊΠΟ5, ι1ἱ ὀοηΥοποταί, ατΏθτη «Ἰοφογμῃέ, οἱ 

αά Ομµα]οἰάεηςος ἵπ Τ]μτασία Ρτοίοο{, αβιαοπίς Ιπίου ο05 

Ιοσαπα αθοερεγιηί.. ΑΠιοπίθηδος νογο πι] 5ΙπογΙΠΙ Ῥοίῖ- 

ἀ9θαίη πηϊρείς ἀοππ]οῆία αγβῖς οἱ ασγοτΙΠα {απάο5 5οι{ο αρςί- 

σπαγαη{. 

ΧΤΙΥΠ. Ῥουγο ΑΠιοπίς Ῥμογπηῖο ἆπκ ο]αςεῖς ο’θα{ι5,, ΟΙ 

υ]ρίη({ ἐπίγεπαῖρας εχραὀΠίοπαπη εαφοῖρίέ, οἱ εἴγουπηπανἰσαία 

Ῥο]ορομπεξο, αά Ναπρασίαπι κα υβή μέ: αὈί Οπίδα.ο 5ἶπι ἵη 

Ροίθείαίθπα τοάασίο, Τιαοσάαηιοπῖ]ς (γαηδίίαηα Ἰπίοτο]α τί, 

ΗΙ νετο ΑνοΙάἄΠΙΠΠΗ Τ6σθΙΗ ΟΠΠ ΠΙΠΊΘΓΟΦΟ οχοΓο] 1 ΠΟΥΑΠΙ 

πδΗίπογο οχρο[άοπαπα ]αραπί. 15, Ῥτοπιοίίς ἵπ Ῥαοίίαπι 

101 ργοσίπείο ]απι αἆ γαςία![[ο- 

Π6ΠΙ οχοτοία, αἁ ἀείοσίοπαΠα αΏ Α{Ιιοπίθηδίρια5 Ρἱαΐσρεηῃςος 

οαδ{τῖς, αἆ Ρ]αΐῶας οοηςδα1ς. 

φο]ΠοΙίαι ρτ5 ρασυῖί. Οπῖ 411Πὰ Δ8ΕΘΠΦΗΠΗ Ποῦ ΡγᾶῬθ- 

τεπί, αρτος ἀαφο]ατα, εἰ απἰααῖά (αουαίαπι οὐνίαια ϱ11έ, 

ἀἱήροαγε αο ρο55Ηπιάατα ΙηςΗΗΕ. (9) Ροδί ατΏο οἴτοιπινα]- 

Ιαία, οοπ]πιεαία5 Ἱπορῖα 56 ΡΙαίαθηςος ἀε[αἰσα(γη οοπῇ- 

ἀοβραί.  Ἀοο δερηῖας ππασμ]η]ς οίαπι αἀαο[ῖς ππατος οοΏσι- 

ί6ις, εἰ Ιπάαβίποπίει ορρισηατο ρ6υροβραί. 8οαὰ απ πΗ]]α 

ορρησπαοηί5 Υἱ ΠΙΡΕΠΙ 6αρετο Ρο556έ, τοἰίεία Παιά πιοᾶ]ο- 

(9) αρ Ἰαο 

ΑΠπεπίεηςες Χοεπορ]ιοπίοπα εί ΡΙαποιπασΒαπα ἆασθς οτοαηί, 

οἩ Πίο ππαπα, ἵπ Ῥοιοροπηθδιαπῃ τοπιθανί{. 

οί όαση 1η] αΓΠΙΙΟΓΗΠΑ παπα η Τ]ταρίαπα οχραἀΠοΠοΠα 

[ασεῦα ]αβεπί. ΗΙ αἆ Βρατίο]απα Βοί{ίσα ρτορτοςβῖ, γασίοΠθΠα 

πγοπάο, ακδοϊπἀεηάο οἱ ῥγᾶάα5 ασοπάο γαδίαπί, οἱ 5εβείε5 

αάμπο ἵπ ποιρα εογγαπηριΠέ. 96 «παπι Βοίμαίς ΟΙΥπΙΜΗ 

βαοομτγοτεηί{, ρασπα Ππίία ργοβσαπίατ ΑἰΠοηίοηςες, ἰθίφιια 

(4) 
Πηίεν Πο Παεράωπηοπ, ΑπιῤγασἰοίαταΏα Πογίαία Ἱπάποιϊ, 

πιαχίπ]α Ρανς πΠίαπη τη 1ρςίς ἀποίιοτίρας εά:5α α5ί. 

σπα πη]]αο πηΏρας εί ραποῖς πανίρας, ἆπσοο ΟΠεπΠο, η Α- 

οαγηαΠΙαϊΠΙ ΠΙΟΥΘΠ{. 5, ποπ ἑοπίοπηποηᾶα 5Ο6ΙΟΓΙΠΙ ΠΙΑΠΙΙ 

5ἱμΙ αἀ]αποία, εχρεάΙΠοποαπα ἵπ ΑσαγπαμίαΠα ας5αἱρίΕ, οἱ αἱ 

ατρθπα, οί Ρίταίο ΠΟΠΙΘΠ, οπδίτα ροηί. (5) 5οᾷ Ασαγηᾶ- 

Πη65, βΗΡ1{0 Τη αοἴεῦ οοησ]οβαίὰ, Ποδίθπα Ιπείά[ῑς οκαΙρίιη!, 

οἱ ριατῖπι(ς Ιπίοίοςί5 ΟΠεΠΙΠΗ ἵπ πίαάατΗΠα ἆαος Υοσαηί 

(εΓΓαΠΙ ἑορία» αράπεθτε ὁοσιυΠ{. 

ΧΙΙΝΠΠ. 50 Ιάοπι ίθπριι5 Ῥ]ιογηιίο ΑΠεπίθηςί5, Ργῶίου 

π(ατί5, οσα ΥΙβίη1 δἱς (η γεηίρις ἵῃ απαἀταρίηία 5ερίθηι 
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τυχε ναυσὶ Λακεδαιμονίων ἑπτὰ πρὸς ταῖς τετταρά- 

χοντα. Ναυμαχήσας δὲ πρὸς ταύτας, τήντε στρατη- 

γίδα ναῦν τῶν πολεμίων χατέδυσε καὶ τῶν ἄλλων πολλὰς 

ἅπλους ἐποίησε, Δώδεκα δὲ ο ανθρας εἷλε, τὰς δὲ 

λοιπὰς μὲ χι τῆς γῆς χατεδίωξεν. Οἱ δὲ όσα. 

νιοι παρ) ἐλπίβας ἠττηθέντες ταῖς ὑπολειφθείσαις γαυσὶν 

ἔφυγον εἰς Πάτρας τῆς Ἀχαῖας. Αὕτη μὲν οὖν ἡ ναυ-- 

μαχία συνέστη περὶ τὸ “Ῥίον καλούμενον. Οἱ δ' Ἀ- 

θηναῖοι τρόπαιον στήσαντες καὶ τῷ Ποσειδῶνι περὶ 

τὸν Ἰσθμὸν ναῦν καθιερώσαντες, πετ) σαν εἰς πόλιν 

(0) Λακεδαιμόνιοι δὲ ἑτέρας 

Λὗται δὲ προςλαδό- 
συμμαχίδα Ναύπακτον. 

ναὺς ἐξέπεμψαν εἰς τὰς Πάτρας. 

ψεναι τὰς ἐκ της γαυμαχίας περιλε λειμμένας τριήρεις 

Ἱθροίσθησαν, εἰς τὸ “Ῥίου: εἰς τὸν αὐτὸν δὲ τόπον καὶ τὸ 

εζον στρατόπεδον τῶν Πελοποννησίων πω. χαὶ 

πλησίον τοῦ στόλου κατεστρατοπέδευσε. (3) Φορμίων 

δὲ τῇ προγεγενηµένη νίκη φρονηματισθεὶς ἐτόλμησεν 

ἐπιθέσθαι ταῖς πολεμίαις ναυσὶν οὔσαις πολλαπλασίαις' 

χαί τινας αὐτῶν χαταδύσας καὶ τῶν ἰδίων ἀποθαλὼν 

ἀμφίδοξον ἔσχε τὴν νίχην. Μετὰ δὲ ταῦτα Ἀθηναίων 

ἀποστειλάντων εἴκοσι τριήρεις, οἳ Λακεδαιμόνιοι φοθη- 

θέντες ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Κόρινθον, οὐ τολμῶντες ναυ- 

μαχεῖν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν 

ενιαυτόν. 

ΧΙΙΧ. Ἐτ ἄργοντος δ) Ἀθήνησι Διοτίμου Ῥωμαῖοι 

μὲν κατέστησαν ὑπάτους Ἡ αἴον Ἰούλιον χαὶ Πρόκλον 

Οδεργίνιον Ἐρίκοστον, Ἠλεῖοι δ᾽ Ἴγον Ολυμπιάδα 

λόην πρὸς ταῖς γδοήκρηκα, χαθ᾽ ἣν ἐνίχα στάδιον 

Σύμμαχος Μεσσήνιος ἀπὸ Σιχελίας. () οπὶ δὲ τού- 

των Κνῆμος ὁ τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχος ἐν τῇ 

ρινε τὸν πας χαταλαθέσθαι, 

᾿πυνθάνετο γὰρ µήτε ναὺς ἐν αὐτῷ καθειλκυσµέ γας 

ν : ὴ 
Κορίνθῳ διατρίθων ἔχ 

ὑπάρχειν μήτε στρατιώτας εἶναι τεταγµένους ἐπὶ τῆς 

φυλακῆς' τοὺς γὰρ Αθηναίους ἀμελῶς ἔχειν περὶ τῆς 

τούτου φυλαχῆς διὰ τὸ μηδαμῶς ἐλπίζειν τολμἢσαί 

τινας χαταλαθέσθαι τὸν τόπον. (8) Διόπερ ἐν τοῖς 

Μεγάροις καθελκύσας τὰς νενεωλκημένας τετταρά- 

κοντα τριήρεις, γυχτὸς ἔπλευσεν εἰς τὴν Σαλαμῖνα: 

προςπεσὼν δ᾽ ἀπροςδοχήτως εἰς τὸ φρούριον τῆς Σαλα- 

μῖνος τὸ χαλούμενον Βουδόριον, τρεῖς ναὈς ἀπέσπα 

καὶ τὴν ἄλλην Σαλαμῖνα κατέδραµε. (4) Τῶν δὲ Σα- 

λαμινίων πυρσευσάντων τοῖς κατὰ τὴν Ἀττικήν, οἱ 

μὲν Ἀθηναϊοι θσξαντες τὸν Πειραιᾶ κατειλήηφθαι» τα- 

έως ἐξεβοήθουν μετὰ πολλῆς ταραχῆς: Ἰνόντες δὲ τὸ 

γεγονός, ταχέως πληρώσαντες ναῦς ἵκανὰς ἔπλεον εἰς 

(6) Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι τῆς ἐπιέολῆς 
- κω »ν 3 λ 

διαψευσθέντες ἀπέπλευσαν. ἐχ τῆς Σαλαμινος εἰς τὴν 

τὴν Σαλαμῖνα. 

ζ Β ον ω / ο ν ών 
οἰχείαν. Οἱ ὃ᾽ Ἀθηναῖοι, τῶν πολεμίων ἄποπεπλευ- 

ο ν) . / Ξ ἂν 

κότων» τῆς μὲν Σαλαμίνος ἐπιμελεστέραν φυλακὴν 

ποιήσαντο χαὶ χατέλιπον φρουροὺς τοὺς ἴκανούς, τὸν 

Ο2 ος ν Πειραιᾶ Χλείθροις χαὶ φυλαχαῖς ἴκαναῖς διαλαδθον- 

ς ες ὠχύρωσαν. 
Ν πα εν πο ο νν ὃν ας 

Ι,. Περι δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Ἀιτάλκῆς ὁ τῶν 

Θρακῶν βασιλεὺς παρειλήφει μὲν βασιλείαν ὀλίγης χώ- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. 1). (δις, δις.) 

ΠαεράσπΙοΠΙοτΗΠΗ Π8ΥΘ5 ΙποἰάΙΕ, οἱ Ρρηα 6ΙΠα Π]]ν οοηδοτία 

ΠΑΥΘΠΙ ρτωίοτίαπα Ποδαπα ἀοπιθγςίῖ{, οἱ πιπ]ίας ἆ6 ορίοτῖς 

παγ{σα(ἰοπὶ ἱπη]ος τοὐδἰα1ξ, οαριδαιιο ἀποᾶσσῖπα 61Η ἐρδῖς 

Που 

πηράο Τιαυθάςπιοπήϊ ϱγῶ{6υ 8ΡεΠΙ υἱοί ευΠα ρατίο πανίατη αι]- 

ας βα]να Ραΐνας Ασλοί το[ασθγΠ/. 

γΙγῖς, τοἰίᾳιᾶς α οοππθμίθΠη αδᾳπα ρογβεσπίς ο5ἱ. 

Πας ράσηα αἆ ΒΗΙαπη, 

1 ποπηπαπ!, οοηληλ]βρα [αἱ Ταπα Αἰλεπίοηςες {γοραραπι 

ο]σιπί, Νερίαπο είαΠι ΠαΥΘΙΗ 1 18ί ΠΟ ἀθθἰσαπε, οἱ 5ο- 

(9) Αἱ ΤμασθάςΠιο- 

Πω οσίη βαρος ΗΗΡριις 

48ηα 1πᾷς αΏοπα Νααρασέαπα τορείη{. 

ΠΡΙ αἰία» αἆ Ραΐίτας πανε» δρ ἑαηί. 

εχ Ῥρήδηα πανα (γ]νοπηίρα5 οοη]απείο αἆ Εἰία Πα ΟΙ ΥΘΠΟΘ- 

ταπ{, 4110 1ρ8ο Ιο6ο οἰίαπα {οτγοδίγίς Πιασσάςρμποπίη5 οχοτο- 

ἴα5 οὐσαγη{, εἰ οαδίγα ρτοχίπιε οἰδδ6ιη πηθίαίαγ. (3) Ῥμου- 

πη]ο απίθηα, δαρονίοτο γἱοίοτία εἰαίαπα σογθης 6ΡΙΓΙΕΗΗΗ, ΟΙΗΙ 

ἠοδβ[ἱ οἸᾶ556., ᾳιιᾶ) 6 ᾶΠ1 ΏΠΠΊΘΤΟ Ίοπσο γίπορραί, οομβίροτο 

πο". νεγείαν, εί ποπ] Ἠοβδίπη πανίρας εαρργοβεῖς, 

ποπ 15 εἰἴαπα αανάπη. απιϊςείς, γἱοίογίαπη αποϊρίίθιη τθ- 

Ρροτίαί. Ξαά ροδί απ γἱσιη{ἰ Πγοπηες ΑἱΠοπίς ΙΙΙ αεσθβαῖς- 

5δεηί, Τιαοοάσπιοη Οοτίη να} παγίσαηί, πθς ΡγώΠΙ πανα[ῖς 

{οτίαπαπα απηρίία5 {εηίατα αιάσπί. Εί μα γθ5 10Ο ΔΠΠΟ 

εοη/[ασία. ἱπαάπηία. 

ΔΠΙΧ. ΒΡΙΠΙΠΙΟ Αίποπίς πιαρἰδίταἰα (απρεηίε Ρἰοίίπιο, 

Βοπιαη] οοηςδι]ε5 ταϊραρ]ίος ῥγορεόετε Ο. δα]απη οἱ Ρτουι- 

Ίά1η ὙαεγβΙπία Ἑ]οοδέαΠα, πα Ἐ]οί οοἱοσεδίπαπι οσίανα πι 

ΟΙγπιρίαάθπη εσεγαηί, απ θἰααΠ νἱοίορίαπα ορ Μπ ΘΥΠΙΠΙΔ- 

αμας Μοςδεηίς οχ ΦίΟα. (2) ΟπεηΙς αὐίθιη, Τι8εθάῶμιθ- 

ΠΙΟΓΙΠΙ ΠΥΑΤΟΜΙ5, ἆ πι αἆ ΟογΙπίπῃ ἵπ 5ίαμοηθ ο8ί, Ῥἱοβ- 

οἱ ρου ο60αδίΟΠΕΠΙ οὐοαραπάἰ οοπδ[Π αλ οερῖέ. Ἐχρ]ογαίογαπη 

παπλ(1ο ἰπά1ἱ5 οοπαροτα μαῦοραί , ΠΙΗΗ 11 παγ{αΠα 6656 

ἀοάποίαπα, πος αιἰάαπαία. ργοδίά αἆ ἀε[εηδίοηποπι οἶας 

ἀἱδροδίέαπα : αἲ. Αἰλοπιεηδίρα5 ργῶίθισα Ἰοοί οιδίοά(ατη Πθ- 

μια, αποά ποπιίπαια. 60. ΡΓΟΟΒΒΡΗΓΙΠ οομβάαηί, αἱ 1ηγα- 

(9) Μερανὶς ἴίααιε αιαἀταρϊηία ἱγοπις6 

απίσα αμάποίας ἵπ πιαγο ἀεγο]νίΐ, 

ἀαντα Παπ αιιδίή. 

ίδια οοπαρ]είῖς ποοία 

ἵπ Θα]αΠΙΙΠΙ (α]οΙξ, αδὶ οαδίθΙαιὮ, αποᾶ Ῥιάσγίαπῃ αρ- 

Ρεϊαίατ, οχ ἱπιρνογὶδο αἀοτίας ἴτος πάγος αβθίνομ!{, 6ί γε- 

(4) Αί 5ίσπο ρει αθθεη- 

βα5 {αέος α Φαἱαπηϊηϊς ἀαίο, Αίποηίοηςες, 

Ιφπαπα ο]αηλίηα. Ραβδίηα Γποιηαί. 

ΡΙγᾶοΙΠι 8η] 

οαρίαπη δαδρίσα 1, ταρίί5 Ρτορογθ αἲπιῖς αἆ 1ου ἀο[εηδίοπαπι 

Φεᾷ ἆοᾳ ἰοία τα 

μιοµις οἀοσίΙ, ἵπ ΦαἱαπΙΠεΙΙ Ῥιαρίρας ἱηδίγασιῖς παγίρις 

ΠηᾶσΠΟ 6ΗΠ1 Ρανογθ ο ἑαπηα]ία εχόπναπέ, 

εοπίοπάμηί. (5) Ρε]οροπηθβίί ἰσίας, εοπαία αἱ ἱπορρίο ἔτι - 

σιγα, οχ Φααπιίπς 4οπΊΙΠΙ 56 τοἱριαπί : Ρροδέ 4πογ(Π] 4ἱδ- 

βα]απηϊηίς οιδίοάϊαπι ΑίΠεπίθεηδθς οθβδΙΠ αοσουγαάογθπα 

ἰηςπυηέ, δαἱ {ἴγπιο 1]αη ργαθἰάΐο πιπμ]θη{θς. Ῥίφειπι 

οἱίαπ οἸαιςῖς οἱ οχοιλΗῖς Πίο ἴ]]ο ἀἱ5ΡοθΗΙ5, 4ΠδΠ{ΙΠΗ 5ᾱ- 

μ5 ο.ςοί, οοηβγηηαΠί. 

1,. Οσα τά ἵρδαια ἵσπαριας ῥΙίαίσες ΤῃτασυΠα τοχ 4ηρυδ 

απἱάσπι αρηῖ τεβυαπι αθθορίί, 5εᾷ ῥτοριῖα γἱππία ἃο Ρέι- 
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ρας, διὰ δὲ τὴν ἰδίαν ἀνδρείαν καὶ σύνεσιν ἐπὶ πολὺ 
ψ ο κο 

τὴν δυναστείαν ηὔξησεν, ἐπιεικῶς μὲν ἄρχων τῶν ὑπο- 
οσο Α ο. 

τεταγµένων, ἀνδρεϊος δ᾽ ὢν ἐν ταῖς µ.άγαις καὶ στρατη- 
Δ οο 

γικός, ἔτι δὲ τῶν προςόδων μεγάλην ποιούµενος ἐπιμέ- 
Χο / αν Α οο ὃν / σω ο 

λειαν: τὸ δὲ τέλος ἐπὶ τοσοῦτον δυνάμεως προΏλθεν, ὥςτε 
/ / ο ο 

χώρας ὄρξαι πλείστης τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλευσάντων 
νο ολ / « η Ἡ / 5 κατὰ τὴν Οράχην. (5) Ἡ μὲν γὰρ παραθαλάττιος αὐ- 

Ὡς ἀπὸ τῆς ΑἈθδηοιτῶν χώρας τὴν ἆριἢν ἔχουσα διέ- τῆς ἀπὸ τῆς Ἀόδηριτῶν χώρας τὴν ἀρχὴν ἔχ έ 
οσο ο .᾿ Δ μ / 3 

τεινε µέχρι τοῦ Ἱστρου ποταμοῦ, ἀπὸ δὲ θαλάττης εἲς 
/͵ ο» ο μαμκς { 

τὸ µεσόγειον πορευομένῳ τοσοῦτον εἴγε διάστηµα, ὥςτε 
ή υ [ . ΙΓ 

ν 3/ κο / /9 
πεζὸν εὔζωνον ὁδοιπορῆσαι Ἠμέρας τρειςκαίδεχα. 
τει / δὶ ; / λαέ /3 
Ε ηλικαύτης δὲ χώρας βασιλεύων ἐλάμθανε προςθδους 

(8) 
9 / Δ 3/ / 

κατὰ δὲ τοὺς ὑποχειμένους Χχιροὺς ἔχων πόλεμον, 

/ / ’ 

χαθ᾽ ἔχαστον ἐνιαυτὸν πλείω χιλίων ταλάντων. 

εά σα οσο / / ΔΝ Δ / 

Ἴθροισεν ἐκ τῆς Θραχης στρατιώτας πεζοὺς μὲν πλείους 

τῶν δυοχαίδεχκα μυριάδων, ἴππεῖς δὲ πενταχκιςµυρίους. 
ο » / 5 ο / / / 

Ἀναγκαῖον δέ ἔστι τοῦ πολέμου τούτου προεχκθέσθαι 
λ ον ο λ λ 3 ο. λ / [4 / ται 

τὰς αἰτίας, ἵνα σαφὶς ὃ περὶ αὐτοῦ λόγος ὑπάρξηῃ 

τοῖς ἀναγινώσχουσι. Σιτάλκης τοίνυν πρὸς Ἀθηναίους 
φιλίαν συνθέµενος, ὑμολόγησεν αὐτοῖς συµιαγήσειν 

τὸν ἐπὶ Θράκης πόλεμον. Διόπερ βουλόμενος τοὺς 

Χαλκιδεῖς σὺν τοῖς ᾿ΑἈθηναίοις καταπολεμῆσαι, παρξ- 

σχευάζετο δύναμιν ἀξιόλογον' ἅμα δὲ καὶ πρὸς Περδίκ- 
Δ / ο. ι Δ/ 3 / ο / 

χαν τὸν βασιλέα τῶν Μακεδόνων ἀλλοτρίως διαχείµε- 
3 / αν δν ἳ Φ Ν / 

νος, ἔχρινε κατάγειν ἐπὶ τὴν Μακεδονικὴν βασιλείαν 
στ Ν 

Αμύνταν τὸν Φιλίππου. (4) Δι’ ἀμφοτέρας οὖν τὰς 

προειρηµένας αἰτίας ἦν ἀναγκαῖον αὐτῷ συστήσασθαι 
. ο λ 

δύναμιν ἀξιόλογον. Ὡς δ) αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν στρα- 
.ω ΝΝ 

τείαν εὐτρεπὴ κατεσχεύαστο, προήγαγε τὴν δύναμιν 
ο λ 

ἅπασαν, καὶ διελθὼν τὴν Οράχην ἐνέθαλεν εἰς τὴν 
λ / οω 

Μακεδονίαν. (5) Οἱ δὲ Μακεδόνες τὸ μέγεθος τῆς 
/ : / /“” Δ 3 3 /. 

δυνάμεως καταπλαέντες, παρατάξασθαι μὲν οὐκ ἐτόλ- 

µρησαν, εἰσκομίσαντες δὲ τόν τε σῖτον καὶ τῶν γρηµά- 
. δν / / 

των ὅσα δυνατὸν ἦν εἰς τὰ καρτερώτατα φρούρια, 
/ Β) / ὡό φ ο οἱ Αλ Ωοἃ 

µένοντες ἐν τούτοις ἡσυχίαν εἴχον. (6) Οἱ δὲ Όρδχες 
λ 

καταγαγόντες τὸν Ἀμύνταν ἐπὶ τὴν βασιλείαν, τὸ μὲν 

πρῶτον διὰ λόγων καὶ πρεσθειῶν ἐπειρῶντο προς γε- 
λ {λ ο ο το) νοισνς λ 3 ο ο, .ῃν ο 

σθαι τὰς πόλεις, ὡς δ᾽ οὐδεὶς αὐτοῖς προςεῖϊχεν, εὐθὺς τῷ 

πρώτῳ Φρουρίῳ προσθαλόντες χατὰ κράτος εἷλον. (7) 

Μετὰ δὲ ταῦτά τινες τῶν πόλεων καὶ τῶν φρουρίων 
ο Ἰ ΔΝ 6 ς / ς / Π η. ος 

διὰ τὸν φόδον ἑκουσίως ὑπετάγησαν. ορθήσαντες 
ολ ο δη εν / ΔΝ -ω ς) / Α 

δὲ πᾶσαν τὴν Μακεδονίαν καὶ πολλῆς ὠφελείας χύριοι 

γενόµενοι μετέβησαν ἐπὶ τὰς Ἑλληνίδας πόλεις τὰς 

τῶν Χαλκιδέων. 

Ι1. Τοῦ δὲ Σιτάλκου περὶ ταῦτα διατρίόθοντος, Θετ- 
. κ π-] Δ Ν / Δ ιά α/) ζ 

ταλοὶ καὶ Ἀχαιοι καὶ Μάγνητες χαὶ οἱ ἄλλοι πάντες 

Ἓλληνες ὅσοι χατώκουν μεταξὺ Μακεδονίας καὶ Θερ- 

μοπυλῶν, συνεφρόνησαν καὶ δύναμιν ἀξιόλογον κοινῃ 

συνεστήσαντο. Εὐλαθοῦντο γὰρ µήποτε τοσαύταις 

μυριάσιν οἳ Θρᾶκες ἐρθάλωσιν αὐτῶν εἰς τὴν γώραν, 

(9) Τὸ δ’ αὐτὺ καὶ 

τῶν Χαλκιδέων ποιησάντων, Σιτάλχης πυθόμενος 

ᾳ / ο 

χαὶ κινδυνεύσωσι ταῖς πατρίαι. 

κκ 6 ολλ ς ολ κ / / Δ λ 
τοὺς Ελληνας αορας Αυνάµεις συνηθροικέναι χαι τοὺς 

ύ Ν ο ο ’ 

ατρατιώτας ὑπο τοῦ χειμώνος ἐνογλουμένους, πρὸς μὲν 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟὈΙΙ 118. ΧΙΙ. 445. 

ἀθπίῖα αά ργα"οἱαγαπη Πλ απιρη(αάἴπαπα Ίοηρο Ἰαίο(ιθ Ργο- 
γαχΙς, ἆππι άππα οἱ επίσηαπα εαρα1ῖς οἱ π Ἠο][ῖς ἱγο- 

ΠΠ ἃς ΒΟΙΙ6ΓΘΠΙ 5656 ρτανεί, γοοσα[απι Ῥγορίθγρα 

ἀΠΙρεη/δείπια «ΗΓάΠὰ πεηῖέ, οί αἆ {απίας ἀθπίφπε ορο5 Ροι- 

γαρ, αἱ Ρ]Η5 ΎπαπΙ οΠΊΠ65 απίθ ἵρδυπῃ τορος {ογΓαΓΙΠΙ 

[η Τμγασία 5ο ἀοπίπαία οοπιρ]οοίοτοίαν. (9) Ναπι πιαι]- 

Πα ο]ας τορῖο, α Πηίρας Αράαγιίαγαπα ποϊρίθης., αἆ Τ8ίΓΙΠΙ 

αβαπαε Πα γΙάΠα εχογγοραί; α πλαρῖ Ύ6γο ἵπ πΙοά{ίθγταποα {απ{ο 

ραΐεραί Ιπίθιγα]]ο, (παπίάπῃ οχροαἴέας αΠαιιίς {ουγα Ἱίου {α- 

οθης ἰγοσοῖπα 4ἱθβια5 εοπ/ίοθγε ροςςεί. Ταπι ]αΐε ραίοη(ἶς γοσῃὶ 

Ρι]ηοςρ5 «πάπα οβδαί, Ρ]ά5 α πα α]]]ο (ποίαπηϊς ἰἱα]οηία εχ 

γοσραΠρις αοεϊρἰεραί. (3) 60 Ίος Υθγο {ΘἩρογΓα, οχοΓίο 

151 Ώο[ο, ο Τ]γασία πλ Πάπα ἀο]εσίας ης ίασης, Ρο Ιξυηι 

Ρία5 απαπα οοΠίΙΗ οἱ γἱρίπίϊ πῖ]]α οἱ οηπέαπι απίααυ8- 

δἰηία πηῖ]]α ορορῖί.  5οᾷ οααδα. Ρ6ΠΙ πορίς μάς οχρ]σαπάα» 

γαπ]υηί, αἱ ρεγδρίοια Ιεοίοηρας Παί Παγγαίο.  Ῥίίαϊσος, 

ΔΠι]ο](15ο {α.4θτα ο Αλοηἰοηδίρης Ιπίίο, Ιπίεν αἰία ρασία 

αίίατη Ίος τορθροταί, 56 Πάπα 1ρδῖς 5οοἵαπῃ ἵπ Ώοα]]ο Τήτα- 

οἶοο (α{αράπα.  ΟµαΙείάεηςες ἰδίίαν Αἰποπίεηδίαπα οΡθ 6χ- 

Ῥαβηατο ΥοΙΘ6Π5, οχεγοαπι Ππδίγαχ{έ ναμαἰβείηαπα : 8ο 

α απ] θἱπηα] ΙΠ{6Π 5ο ουσα Ροαγάἱ6σαπα Μασεάοπῖα, ΓοςσΠ1 αΠΙΠΊΟ 

6556ἱ, ΑΠηγΠίαπι ΡΙΗΠΡΡΙ 1η ταση ΡοίδΓΠΙΠΙ γα Ισργθ 60Ι- 

θ{Π(ι]{. 

οοπίταµοπάιις οἵαί. 

(4) ας ἆυας οϐ οαιιδᾶ5 ἴῃσ6η5 οπηπίπο οχογο{α5 οἱ 

ΟΩυΠ1 Ιίααπε οπιηία αά αχραά{ΙοΏσΠ! 

ποσθβδατία Ῥτογίδα Ῥιοσυταίασιιθ οβ5ομί, οορία5 απίνθιςας 

οὐχΙέ, εί ΤΗγασἰαΠῃ ΘΠΊΘΗΣΗ5 ἵη Μασθάοπίαπα ἴγγαρΠΙΟΠΘΗΙ 

(οοί. (5) Δί Μασεάσπες Ποδίίαπα πηπ]Ππάἶπα ρογίσγο[ας 1] 

ομγίαπη Ργοςἱτα ΠΟΠ αιἀεβαπέ, 5εά (γασῖριις αΠΐδαιε ορίρας, 

απας {γαηκίοιτο ροίογαπ{, ἵπ εαδίε]]α πια Ηἠβίηια οοηςοςίίς, 

Ιηίτα ππαηΙΒοηθς απϊείο 5ο οοηἠπερα{. (6) ΤήγασθΕ αίθπι 

Απηγηίαη γοάιθθηίες ἵπ τορη1η, Υετρίς αἱ Ιεραἰϊοπίριας μᾶ- 

οἶποίς ατΏος δἱδί οοποἱίαγα {επίαραη{, δες σΙ1Ώ ΠΘΙΠΟ 8ΗΓΕΒ 

Ἠ]ί αοοοπηπηοάατεί, οαδίθΙ]άπα, ααοά ΡηϊπΙάΠΙ 6656 οβί1{, 

ασστθςςί γἱ οχρασηαπί. (7) Μος α[ίῶ είῖαπι αγήθς αἱ ηλιη]- 

Ποπος {ίογγοτθ ϱ6γο]δα μ]ίτο 5ο ἀεάσηί. Ῥευναρίαία Ισιίι 

(οία Μασοδομία, ρίησαῖ οπ5Η ῥργῶἆᾳ αἆ ανασα» ΟμαΙοἰάση- 

ίσα 11ρ6ς {Γαηςουηί. 

ΤΙ. Ἰηίοιοα ἆππι δίία]σθς οἴτοα πο οεσοαραίας 6δί, ΤΙΗΘΒ- 

κα, Λομαϊ, Μασηοίας οἱ οαἰετὶ Οταοἱ ΟΙΩΠ65, απ! Ιπίτα 

Μασσᾶοπίαπα οἱ ΤΗΕΡΙΠΟΡΥΙ45 56465 Ἰαβεπί, οοηδρίταοπο 

(ασία, οοπαπηαπί ἀοῑοοία οχογοΙίαΠα Πησεπίεπα οοηβζτῖρσοτο, 

ΝογδβαπίΓ οΠίΠῃ, Πο ἃ {οί πα] δις Τμταση [η ΤεσίοΘΡ 

ἱρδογιηι {παργθβείοπο [ασία, ρα δἱησυί απη(ζοπάα) ρου]- 

ου] αἀἰνοηί. (2) Ωποὰ ἱάδπα 41111 α ΟΜαΙοἰάθηςίρης 4πο- 

απο Ποτεί, ΦΙίαἱεες ἆᾳ ἄνῶσοταπι αρραταία, λος. γα ας 

ἀάγοιδυπι 56 εορίαθ ἀπιαδδεί, οἀοσίας, εί ηηΗίες 4ποσια 

ΦΙ1Ο5 πιοἰοδίο Πἱοιηΐς αβροιΙ(αίοπη {6/Γ6 5ομΙΕΠ5, 61Π1 Ῥογ- 
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Ν / / 

τὸν Περδίχκαν διαλυσάµενος ἐπιγαμίαν ἐποιήσατο, 
/. / 

τὰς δὲ δυνάµεις ἀπήγαγεν εἰς Θράκην. 

ΤΠ. Ἅμα δὲ τούτοις πραττοµέενοις Λακεδαιμόνιοι 
2 / /. 

μὲν παραλαθόντες τοὺς ἐκ Πελοποννήσου συμμάχους 
ΗΝ. δν ελς λήο 

εἰςέέαλον εἲς τὴν Ἀττικήν, ἔχοντος τὴν ἡγεμονίαν Ἄρ- 

δά ὓ λέως: τὸν δὲ σἵτον ἐν τῇ γλόη διέφθει- γιδάµου τοῦ βασιλέως" τὸν δὲ σῖτον ἐν τῇ γλόῃ διεφ 
σ 3 ο. 3 Ν 
ραν, χαὶ τὴν γώραν δηώσαντες ἐπανηλθον εἰς τὰς πα- 

τ .ν λ 3 

τρίδας. (5) Οἱ δ' Ἀθηναῖοι παρατάξασθαι μὲν οὐ 
οω οω λ .ω Αα / ε / 

τολμῶντες, ὑπὸ δὲ τῆς νόσου χαὶ τῆς σιτοδείας πιεζό-- 
λ Ν ο / Ρ] / 3’ {ο 

µενοι, χακὰς περὶ τοῦ μέλλοντος ἐλάμβανον ἐλπίδας. 
5 ο. 3 

Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη χατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. 
ή [4 

1ΗΠ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ ᾿Ἀθήνησιν Ἠθχλείδου Ῥω- 
τ ο / ” 

μ,αῖοι κατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων γιλιάρχους τρεῖς, 
ν ο χα / 

Μάρκον Μάλλιον, ἸΚόϊντον Σολπίχκιον Ἡραιτέξτατον 
- . Αλ Ν / 

καὶ Σερούιον Κορνήλιον Ιόσσον ᾿Επὶ δὲ τούτων 
. λ δ { ω λ νά λ εά 

κατὰ τὴν Σικελίαν Λεοντῖνοι, Ἀαλκιδέων μεν ὄντες 
κ. Δ 

ἄποιχοι, συγγενεῖς δὲ Ἀθηναίων, ἔτυχον ὑπὸ Ἄνρακο- 
’ ολ ο / Δ 

σίων πολεμούμενοι. ΠἩιεζόμενοι δὲ τῷ πολέμῳ», καὶ 
-ω ον / ς ο 

διὰ τὴν ὑπερογὴν τῶν Συρακοσίων κινδυνεύοντες ἆλῶ- 
- Δ ν) Ἰ 

ναι κατὰ κράτος, ἐξέπεμψαν πρέσθεις εἲς τὰς Ἀθήνας, 
ο οω / λ 

ἀξιοῦντες τὸν δἩμον βοηθῆσαι τὴν ταχίστην χαὶ τὴν 
/ ζ ο 3 ο» α/ ς/ θ ο ν δλ 

πόλιν ἑαυτῶν ἐκ τῶν κινθύνων ῥῆσασθαι. (9) Ἡν δε 
λ / ο σε. 

τῶν ἀπεσταλμένων ἀρχιπρεσθευτῆς Γοργίας ὅ ῥήτωρ, 
ο . 

δεινότητι λόγου πολὺ προέχων πάντων τῶν καθ’ ἔαυ- 
νέ ον σι ο λ 

τόν.  Οὗτος καὶ τέχνας ῥητορικὰς πρῶτος έξεὈρε χαὶ 
-- Ν π / 

κατὰ τὴν σοφιστείαν τοσοῦτον τοὺς ἄλλους ὑπερέθα-- 

λεν, ὥςτε μισθὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν μαθητῶν μνᾶς 
τ χ λ » / 

ἑκατόν. (8) Οὗτος οὖν καταντήσας εἰς τὰς Ἀθήνας 
Δ λ 3 Δ θνον α ε) -- θ οἵ Αθ: / 

καὶ παραχθεὶς εἲς τὸν δημον, διελέχθη τοῖς Ἄθηναίοις 
2 ο» ο» / 

: καὶ τῷ ξενίζοντι τῆς λέξεως ἑξέ- χο 

περὶ τῆς συµμα/ἴας 
- Ν / 

τέληξε τοὺς θηναίους, ὄντας εὐφυεῖς καὶ φιλολόγους. 
ο ο /Σ 

(4) Ἡρῶτος γὰρ ἐχρήσατο τοῖς τῆς λέξεως σχηματι- 
κ. / λ κα . / ον ν νά 3 ο 

σμοῖς περιττοτέροις και τη φιλοτεχυίᾳ διαφέρουσιν ἂν 

τιθέτοις καὶ ἰσοχώλοις καὶ παρίσοις καὶ ὅμοιοτελευτοις 
/ 

χαί τισιν ἑτέροις τοιούτοις» ἃ τότε μὲν διὰ τὸ ξένον τῆς 

χατασχευΏς ἀποδογχΏς ἠξιοῦτο, νῦν δὲ περιεργίαν ἔχειν 

δοχεῖ καὶ φαίνεται καταγέλαστον πλεονάκις καὶ χατα- 

χόρως τιθέµενον. (6) Τέλος πείσας τοὺς Αθηναίους 

συμμ.αχῆσαι τοῖς Λεοντίνοις, οὗτος μὲν ος. ἐν 

ταῖς Ἀθήναις ἐπὶ τέχνη ῥητορική την εἰς Λεοντίνους 

ἐπάνοδον ἐποιήσατο. . 

Τ1Ν. Ἀθηναῖοι δὲ καὶ πάλαι μὲν ἦσαν 

τος Σικελίας διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας, 

ἀσμένως προςδεζάµενοι τοὺς Γοργίου λόγους, ἐψηφίσαν- 
3 - καν αν. 

το συμμαχίαν ἐκπέμπειν τοῖς Λεοντίνοις, πρὀφασιν 
ωχ ώ 

32 λ ἐπιθυμηται 
λ / ο 

καὶ τὀτε ὃ 

/ λ κ. οκ / να. 5 

μὲν φέροντες τὴν τῶν συγγενών χρεῖαν καὶ ο τν τῇ 
1 ο /9 ία - 

ὃ) ἀληθεία την νησον σπεύθοντες χατακτήσασθαι. (3) 
ο 3 / ο ζ Ω/ 

Κοὶ γὰρ οὐ πολλοῖς ἔτεσι πρότερον τῶν τε Κορινθίων 
» 7 (/ λ λ 3 νά 

καὶ τῶν Κερχυραίων διαπολεικούντων μεν προς ἀλλή-- | 
/ ον 3 Ζ ζδον 2 » 

λους, Φιλοτιμηθέντων ὃ) ἀμφοτέρων συμμάχους λαθεῖν 
/ ς Ώου ᾳ κ» .ω ] 

τοὺς Αθηναίους, προέκρινεν ὃ δῆμος συµµαχειν τοις 
ο. » Δ 

Κερχυραίοις διὰ τὸ τὴν Κέρχυραν εὐφυῶς χεῖσθαι πρὸς 
ο ος / λ ς ῃ, ο 

τὸν εἲς Σικελίαν πλοῦν. (5) Καθόλου γὰρ οἵ Ἀθηναιοι 
ο / ς ος / Δ ών. 

καταχτησάμενοι τὴν τῆς θαλάττης ἡγεμονιαν χαι µε 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΗΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1). 

ἳ 

Γ ἀἱδοῖρα]15 πηίηας ασοἱροτοί. 

| 

(στο, οἱά.) 

ἀῑσσα τουοποαίαγ', εἰ α[ηΙίαία 611 1ο οοηἰγασία, αΡΠΊΕΙ 

ἵπ ΤΗμγασίαπη τθυιοἳ{. 

ΤΗΠ. Ἰπάθγθα, ἆππι λαο σοτυπία, Τιαοθᾶςπηοπ , 988 Ι1ΠΗ- 

{18 ο Ῥο]οροπηςθςο Ρ6]1 δοοΙἶδ, ΑΙσαΙη ταήδς Ιπναᾶυηί, 

ΑποΠΙάαΠΠΟ 16σ6 5 ΠΠ η Π]1{105 ΙΠΙρεΥΙΗΠΙ σογεηἰο. ΟΠ ΠΙ- 

σαπθ δοσείοΠι ἰηπ ἵρ5ο γιους οογγαρίδδεηί οἱ α5τος ναδίᾶς- 

56ηέ, ἵη 5111 ααίδᾳπε ραίτίαπι ταίογαπ{. (9) Αιοπίεηςί- 

Ρι5 γογο α6ἱ6Πῃ ορβοποπάἱ Βἀμοῖα ποτ ογαί, 56ᾱ Τ6βΙΙ5 Ρο- 

5οη{ία) ΠΟΤΡΟ οἱ ΕαΠΙθη{{ Ρεπαγία οχίγαιηθ αβΏ]Ιο[15, πηα]α5 

46 το]ἱάτιο Ρε] ογοπία 5Ρε5 Μαρεμραηί. ἨΗϊςδ Ι]αο αηπΠΙΙ5 56- 

5{]5 πιοπηοταβ!5 (Η1{. 

1ΠΠ. Ιπὰς ρνα{ου Αλοηίς [μέ Εο]άες, οἱ Βοπιαπί 165 

πλ Πίανος (]ρπος ΙΠθ το οοηδραςδ. δυτορατυηί, 

Μ. Μαρία, Οϱ. θἱρίοίαπα Ῥγωϊοχίαίπα, οἱ 96Υ. Ο0Υ6- 

Πάπα Ο088ΙΠΗ; όπαπάο 1 Θἰοἰ]ία Τοπ ηἱ, α ΟµαΙοἰάσηδῖρας 

η]αο ἀοάσο, Αἰπεπιοηδίαπ οοσηα1, α Ἀγτασαδαηίς Ὠθ]]ο 

Ππροίαπίας. Οπ]α5 πιο]ε [α{σαΙ, οἱ ριαναἱοβοσπία γγα- 

6Π5αΠΟΤΙΠΗ Ροίεηίία, ἵη ροτἱοπ]απ] ρ6υ γίπ οαρίοπᾶς υτηῖς 

αβά πο, ΡοΥ Ιοσαίο5 ΡοριαΏὰ Αλοηϊοηδίαπι ριοοίρα5 5ο]1ο]- 

ἰαπί, αἰδαρροαἰίαξἶδ σ1οὰ πα (ππ] α αχ 1115, άΤΏΘΙΠ οχ Ρε- 

1ος ο ρίαη{. (9) Ρνίπεορς Ιεσαίοιπίη ο(α{ αοιρίας ο/α{ίοῦ, 

ααὶ ἀῑερηάί [αου]ίαίο οἰοαιεΠΗΙβΒΙΠΙΙΠΗ 4Π6ΠΠάΠ6 5ηα αίαία 

5Ιροίστθδδις ο5ί. Ἠϊο νατία5 ἀῑεεπάί αγίας ΡιΙπΙΙ5 ΙΠπγο- 

ΠΙ{, οἱ ἵΠ βαρίοη({{5 εἰοαιθηίία δἰιάίο αθ ΡΓο(688ΙΟΠ6Θ αάεο 

εργα αἱοδ οηημΙέ, αἱ πιογοεᾶῖς Ιο0ο εδη{Πι ἃ δἱης 15 

(3) Ἠ]α (απο Αίιοπας Ιήσιοδει», 

αιἰαπίία αραιά ρορι]αΠ) Ἱπιρείγαία, 4α 5οοϊσίαίο Ππησεπᾶα 

οταοποΠΙ Παβυίε, οἱ πονο ροίδβγίποαια ἀἰσεπάί ατη(ϊοῖο 

Αἰλοηίθηςδ6ς, ΙΠσοηῖοδο5 αἰἰο(αία οἱ εἰοφποηίί ἀθάίας, 

αἀσο οορῖΐ, αἱ δίαρονο ααοάαπι ρογόοΠενοπίαν. (4) Ρήηλας 

ΠΔΠΙ(16 οχ{ηηίας ο ους βρατας οἱ βἱησα]αγίς αγ βοἱ απ {- 

ἰπεία, ἰδουσία, Ρατῖδα, Ιοπιῶοίο]οπία εί 14 σοπι5 αἰία φὐ8)- 

ἆαπι Ἰοποςπῖα οταομί θα αάλίριέ, Ου {απο απἰάσΠα 

ῥνορίον οσ]ίας πον]ίαίοπι αζπγαΙοπθ ἀἴρηα Μαροραμίαν, 

«οὰ πιιΠο α[[ασίαΙοπδα απαπάαπα Πἰπιϊς ΟΗΓΙΟΡΑΠΗ ΡΓῶ 56 

(ογγο τἱδαήο Ριοξε(Ιεηάα 6556 ριβογ(ἴπα 411Π1 δαρίας εί 

αἆ [αδἰάἴάπα αμἱάρίατη {{θγες, Ιαάἰσαηίαν. (6) ΡεΓ5υαδα ἴαι- 

ἀοπαι ΑἰΠοπίοηβίριις ΤιοοΏ ποπ δοσἱείαία, ἀονσίαδ, 41101 

Πηάσπατη αἱ ααπιἰγα{οπθη ἀἱσθμα{ φο]ἱθγία ΔΠιεηίς εχοἹία»- 

«οί, τοβιμαῦι αᾱ ΤεοηΙΠος ΠΠ 

ΙΧ. Αἰἰιομίοη»ας Υ6γο ]αΠι ΟΙΠ1 οαρεδεοηάα ἱοΠί οἳ- 

ΡΙΙία5 οϐ ἸπογοςΙρί]σηι {αγνο (ουΗΠ{αίθηα Ιποεββοταί. Τ- 

Ῥοπίου οσο σοναίῶ 5ααδίοΠθηλ έπη6 απηρ]εχ{ θηΗδΙάῑὰ Ἡεοή- 

επί ἠουοηάα ἀθοσγπαηί.  Ῥιθίοχίας αἰάεπα εγαηί εί Ρει- 

ελα ποσοβείίας οἱ ααχἰµαρίογαπα Ἱπιρ]οταίίο, 564 γε 1ρ8ὰ 

ἱηςι]αῦα 50) ροίδδίαιἰς [αο6γε ῥιορογαβαηί. (9) Ναι μαιά 

Ιη]άς απία ἰ4 (οπιρας απηϊδ, Ῥε]ο Ππίεῦ Οουπ{μ]ος οἱ 

ΟοόγΤῶΟΒ οχααίο, ααάπὰ αγίατια ΔίμοπΙδηδΙαΏ] 5οοἱθίᾶίΘΠΙ 

απιρίτοηί, Οοτόγτῶ15 αι κῖο νοπΙαπά μη. 6556 ρορια]ας 5οἷ- 

γΙέ, απο Οοτώτα Ρογορροχίαπο α Εα[6ΟΙΠΙ 1η ΦΙο]αΠα 

οἷία ο-5οε. (3) 5άΠ]ηλα γα οί : ΑΠΠΙΟΠΙΘΗΦΘΡ, ΙΠΡΕΤΙΟ Π]ᾶ- 

τὶς απα οἑσαραίο Τεβαδά11ε πηλση! πιοπ]οηί{ ρεΓαθ{15, 50610: 
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γάλας πράξεις ἐπιτελεσάμενοι συμμάχων τε πολλὼῶν 
ηλ / 

εὐπόρουν καὶ δυνάμεις μεγίστας ἐκέκτηντο καὶ χρημάτων 

τε πλῆθος ἔτοιμον παρέλαέον, µεταχομίσαντες ἐκ Δή- 
4 ο 3 οο 

λου τὰ χοινὰ γρήµατα τῶν Ἑλλήνων, ὄντα πλείω τῶν 

µυρίων ταλάντων, ἡγεμόσι τε µεγάλοις καὶ διὰ στρα- 

τηγίαν δεδοχιµασμόνοις ἐχρήσαντο, καὶ διὰ τούτων 
ς / α/ : / λ λ Φ 

ἁπάντων Άλπιζον καταπολεμήσειν μὲν τοὺς Λακεδαι- 
/ κ σης /; με / 

µονίους, πᾶσης δὲ τῆς Ἑλλάδος τὴν ἡγεμονίαν περι- 

πεποιηµένοι ἀνθέξεσθαι τῆς Σικελίας. {4) Διὰ ταύτας 

οὖν τὰς αἰτίας ψΨηφισάμενοι βοηθεῖν τοῖς Λεοντίνοις, 
1γ/ 3 λ τι / ο» ς λ Ν 
ἐξέπεμψαν εἰς τὴν Ἀιχκελίαν ναῦς ἑκατὸν χαὶ στρατη- Ἡ 1 ρατη : εξ 
γοὺς Λάχητα χαὶ Χαριάδην. Οὗτοι δὲ πλεύσαντες 
εἲς τὸ Ῥήγιον, προςελάθοντο ναῦς ἑχατὸν παρὰ τῶν 
« / λ » ου λ νι 2 / 3 
Ῥηγίνων, χαὶ αὐτῶν Χαλκιδέων ἀποίχων ὄντων. Ἐν- 

τεῦθεν δ᾽ ὁρμώμενοι τὸ μὲν πρῶτον τὰς Λιπαραίων νή- 
ἡ αν . 

σους χατέδραµον διὰ τὸ συμμα[εῖν τοὺς Λιπαραίους 
τοῖς Συρακοσίοις, μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ Λοχροὺς πλεύσαν-- 

τες χαὶ πέντε νεῶν Λοχρίδων χυριεύσαντες,  φρούριον 

ἐπολιόρχησαν. (5) ᾿Επιθοηθησάντων δὲ τῶν πλησιο- 
/ ν ο ο η λ / οι /. } 

γώρων Σικελιωτῶν τοῖς Μυλαίοις, ἐγένετο μάχη, καθ 

ἣν Ἀθηναῖοι νικήσαντες ἀπέχτειναν μὲν πλείους τῶν 
/ 9 / ασ. ο εἵ / 3 

χιλίων, ἐζώγρησαν δὲ οὐκ ἐλάττους τῶν ἐξαχοσίων" εὖ- 

θὺς δὲ καὶ τὸ φρούριον ἐχπολιορχήσαντες χατέσγον. 

(6) Γούτων δὲ πραττοµένων, κατέπλευσαν ν]ες τεττα- 
ράχοντα, ἃς ἀπέστειλεν ὁ δἥμος , κρίνων γενναιότερον 
/ ο 2 κό » δ) ”. ο 3 ο 
ἅπτεσθαι τοῦ πολέμου: ἡγεῖτο αὐτῶν Εὐρυμέδων 

καὶ ΣοφοκλΏῆς. Αθροισθεισῶν δὲ τῶν τριήρων εἲς ἕνα 

τόπον, ἀξιόλογος ἤδη στόλος κατεσχεύαστο, συγχείµε-- 

νος ἐκ τριήρων πεντήχοντα καὶ διακοσίων. (1 Τοῦ 

δὲ πολέμου χρονίζοντος, οἱ Λεοντῖνοι διαπρεσθευσάµε- 
λ λ ν { / ον [ὰ 

νοι πρὸς τοὺς Συραχοσίους διελύθησαν. Διόπερ αἱ 
Δ ο 3 / / 3 / 3 λ 3 

μὲν τῶν Αθηναίων τριήρεις ἀπέπλευσαν εἷς τὴν οἳ- 

χείαν" οἳ δὲ Σωραχόσιοι τοῖς Λεοντίνοις µεταδόντες τῆς 

πολιτείας, ἅπαντας Συρακοσίους ἐποίησαν, καὶ τὴν 
/ / 3 Αν ο. ον / αν λ 

πολιν φρούριον ἀπέδειξαν τῶν Συρακοσίων. ἸΚαὶ τὰ 

μὲν κατὰ τὴν Σιχελίαν ἐν τούτοις ἦν. 

ΤΝ. Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Λέσδιοι μὲν ἀπέστησαν 1 μ. Ι 
”. ω. 3 / 9 / Δ 3 ο. ς) / 
ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων: ἐνεκάλουν γὰρ αὐτοῖς ὅτι βουλοµέ- 

νων συνοιχίζειν πάσας τὰς χατὰ τὴν Λέσθον πόλεις εἰς 

τὴν Μυτιληναίων πόλιν, διεχώλυσαν. (2) Διὸ καὶ πρὸς 

Λακεδαιμονίους ἀποστείλαντες πρεσθευτὰς καὶ συµµα- 

χίαν συνθέµενοι συνεθούλευον τοῖς Ὑπαρτιάταις ἀντέ- 
-ω / λ νο λ 

χεαθαι τῆς κατὰ θάλατταν ἡγεμονίας. πρὸς ταύτην δὲ 
λ 3 6 λ σ κλαι ε{λ λλὸ / Ξ 5 Δ ο 

τὴν ἐπιθολὴν ἐπηγγείλαντο πολλὰς τριήρεις εἲς τὸν πό 

λεμον παρέζεσθαι. (8) Ἀσμένως δὲ τῶν Λαχεδαιµο- 

νίων ὑπακουσάντων, καὶ περὶ τὴν κατασχευὴν τῶν 
τριήρων γενοµένων, Ἀθηναῖοι φθάσαντες αὐτῶν τὴν 

ο. / ο ὁ Δ 

παρασχευήν, παραχρῆμα δύναμιν ἐξέπεμψαν εἰς την 
ο / 

Λέσθον, πληρώσαντες ναῦς τετταράχοντα καὶ στρατη- 
50 γὸν προχειρισάµενοι Κλεινιππίδην. Οὗτος δὲ προςλα- 

θόµενος βοήθειαν παρὰ τῶν συμμάχων, χατέπλευσεν εἷς 

τὸν Μυτιλήνην. (4) Γενομένης δὲ ναυμαχίας, οἵ μὲν 

Μυτιληναῖοι λειφθέντες συνεχλείσθησαν εἲς πολιορχίαν᾿ 

τῶν δὲ Λακεδαιμονίων Ψηφισαμένων βοηθεῖν τοῖς Μυ- 
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ΤΙΠΩ Πλ] (πάΐπο αριπάαβαπ, πηαρηίκαιιθ πο ανα. οορίῖ5 

εγαμέ Ιηδίγασοί{; π]ασπια ο[ίαπι Ροομηία Πα γἱ5 ἵῃ Ῥνομηρίαι 1]]]5 

εταί, αας εχ οοπ]πημηϊ γῶσογαπι ἁγατίο ἵΠ Ὠσιο αἆ 50 

(ταηςίπ]εγαῦί, ΎπαΓΙΠὰ ΗΠηπια ἀθοσῃ πα] ]ία (αἰοηίάπη οχσο- 

ἀοραί; πιασπῖ5 ροιτο οἱ ἵπ το Ῥο]ίσα Ριοβα[ἰβδ]πηίς «ι- 

αθας οραπίαν.  Ηἶ οπιηίριας 6υσο Ἱπ[αίας Αἰιδπίοη- 

5ΙΗΙΏ Ῥορυ]ας δρανίαπος 56 ἀορε]αίαναπα, οἱ δἷο αεααϊςίίο 

ἰοεΐας ογοἶ ρπαίραία, ΘΙοίαπα ποσο 8ἱΡί γἰπαϊσαα- 

απα οοηβᾶοραί. (4) Η!ς ἰρίίαν 4ος οαιιςὶς ἀοογοίο Τιουηἰἰηῖς 

5αμφίά[ο, οθηία η ἵπ ΒΙοΠαπα πάγος Τ,αο]οίο ας Οµαγίαᾶς ἆ- 

αριις πηίαπί. Ἠϊ Βιορίηνη ανθοῖῖ οθΠ{άΠη Πάνος α Β]ιοσί- 

πἱ5, απ αἱ 1ρδί ΟµαΙοιάοπδίαπα οο]οπί ογαηί, γαδ]ίας εἰαςςὶ 

αα[ἰοππί, οἱ ἱπάς Ργο[εοίί ΠρατοηξίΠα ἱηδι]ας οχόΠΓ5Η10ΠΘ 

γεχαῦί, αποπίαπι Θγγασαδαηὶς Π]α θ(πάεραπί. Ῥοξίοα Τιο- 

605 ροίαπ{, δἱ φαἴπαπε πανίρας Πμουγοηδ]απα σαρ{ῖς, (ΜΥΙα8) 

οαδίοΠ πα ομφίάοηί. (5) Θαππαια ΒἰοΙΟ ΓΡΙΠΗ Επί αῖ ΜΙΥ- 

Ιοἱς απχΙ]ο γοηίτοπέ, οοηδοίίέαν ραρηα, ἴπ ανα δαρογίογθς 

Αίμοηίοηςος πι]]]ο Ιιοβίϊπηα οἱ απρ[ίας οαἁμηέ, πος ραιοίο- 

το βοχζθη(15 γῖνος οδρίαπί.  Μοα οἴἴαηα οαδίε]]ο ρα γπι 

οχριρηαίο ροµαπίαν. (6) Όαπι Ἠας ογΙΠ{ίΗ”, Πᾶνος 

(ὐααταρ]ηία αἀγοπίαηέ, πας ρορα]ας Αιοηϊοηςίς Πΐκογαί, 

αἱ πια[ουί Ποπ «ἰτοηιίαίαο σογογείαν.  Ηϊ5 ριαοαπί 

Ἐυγπιεάοη οἱ ΘορµοσΙε»,  Οοπίναο(ῖς Ισίίαν ΠΗΓΗ Τη. 10- 

οσΏχ {τγοπλῖρα5, οἰαδείς Ιάἱ1 Παιιά οοπίοπηηθηᾶα , πἱροία 

ἀιεοπίί5 εί απἱποπασίηία γοηῖρας ὀοηδίαἩς, Ιηδίτασία γ- 

ἀοραίαν. (7) βοᾶ ἆαπι Ρε απ ἀἰαίας (ΓαμΙίαἨ, Γδοπ/{1ηϊ Ρο 

Ιοσαίος ο ΘΥγαςΙΡΦαΠΙ5 ΤΟΠ 6ΟΠΙΡΟΠΗΠΙ. ΑΙΠΙΟΠΙΘΠΡΙΙΗ 

Ρτοϊπάθ {πίτοιηος 4οΠΙΙΠΙ τοπαγἰραηπί.  Αί Βγτασιδαπϊ 16- 

οθρίος. ἵπ οἰν]ίαίεπι Εδοη{ίίΠοξ. ππιπ]οίρας 5105. Γοοσγιηί 

ΠΠΙΥΘΙΦΟ5, τῷςο Ὑθγο ΙΠΠογΠ ϱρτο οαδίοΠο ἀαίηποορς αδὶ 

φιη{. Εί Μῖο ΤαΓΙΠΗ ἵπ ΦίοΙ]ία {απλ δίαΐας ογα({. 

ΤΝ. ἵπ ἀτασία ἱπίίπα Ταδῖ αὐ Αἰλοπίεηδίρια5 ἀοίοςθ- 

τυπί. Ον]ππί οηίπα 5 ἆαθαπί, φαοά αα ΟΠΊΠΟΒ. ἵπ 

[ιοδῦο τος ΜΥίί]οπας εοπιπῖσγανε ἑοηςΗΜαἱςδδηί, 1. ΠΠ ἵπι- 

Ροᾷΐνο Γαἱδδεπί οοπα{1. (2) ΟΡ Ἰαπο οἰίαπα ο8Ι5ᾶΠΙ Πηη]θεῖν 

αἲ ΤαεοΦθπιοπίος Ἱοραίϊ, Ιηϊία(αο οη οἱς δοοϊείαία, 

πλαγίς {πιρθγάπη αἆ 56 ρογίτα]αΠί, οπδΠαπη δα ϱ{ἱοαηί. Δά 

αποά Ἱποσρίαπι Ρο]]ο ρουκεσασπάπα πη]ίας 56 115 (γίγειιος 

εαηηπίςίγαίατος Ῥο]ορπίαν. (3). Οπρίιάϊς ο ααήβς 

οχαρίαπί ραγίαμΙ, ἆαππαιο ἵπ αρραταμά!ς ἐγοπλίρς ο6οι]- 

Ραΐ δπ{, Αιοπίθηςες, οοπαίας ΙΠογαΠα αη{ἹοΙραπίθ5, 60ΠΙ- 

ΡΙ6ίΐ5 απαἀναρίηία πανίρας, εί Οµηἱρρίάο Π5 ργα{οσίο, θἵηπο 

πογα οχογοΙαπα ἵπ Τιδββηα (αἱίσθγο ]1μθηί. Π]6, 5ο0ΙΟΓΙΙΠΙ 

ααχΗής Ιπίθγί αδοίδ, Υειδας ΜΥΜΙεποπ γε]α (αοΠ. (4) 

Οοιηηπίςςο {ππο Ργω]ίο πανα, ΜΥ(Πεποςί Εαδί γἰοίαε ο) 

οἰάΐοπο οἰπσυπίν. Τμαεεάαπηοπῖΐ φυἱάθπι οροΠα {ευγο ΜΥ {17 
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τιληναίοις καὶ παρασχευαζομένων στόλον ἀξιόλογον, 
- -ω ελ ϊ κ 

ἔφθασαν ᾿Ἀθηναῖοι ναῦς ἄλλας σὺν ὁπλίταις χιλίοις ἄπο-- 
΄ 4 / ν 

στείλαντες εἰς Λέσθον. (6) Τούτων δ᾽ ἠγούμενος Πα- 
2 / / 3 / Δ λ 

χης ὃ Ἐπικλήρου καταντήσας εἲς Μυτιλήνην, καὶ τὴν 
.. / / / { ἃ λ 

ὃ προὐπάρχουσαν δύναμιν παραλαθών, 7 αρ ετείχισε τὴν 
- λ 

πόλιν καὶ συνεχεῖς προςθολὰς ἐποιεῖτο οὐ µόνον κατὰ 
κο .. Δ Δ / 

την, ἀλλὰ καὶ χατὰ θάλατταν. 6 ) Λακεδαιμόνιοι δὲ 
ξαπέστειλαν εἰς τὴν Μυτιλήνην μὲν τριήρεις τετταρᾶ- 

χοντα πέντε καὶ στρατηγὸν λος. εἰς δὲ τὴν Άττι- 
Ν / λ οω / / μ Δ 

1 χὴν εἰςέθαλον μετὰ τῶν συμμάχων" ἐπελθόντες δὲ καὶ 
η - / / ο. 5 κω νο μᾷ 

τοὺς παραλελειμμένους τόπους τῆς Ἀττικῆς καὶ δγώ- 
λ / 3 ο: 3 λ ος εἰς ρα 

σαντες τήν χωραν, επανηχηον εἲς την οἰχείαν. (2) 

Μυτιληναῖοι δὲ τῇ, σιτοδεία καὶ τῷ πολέμῳ πιεζόµενοι 
ὶ στασιάζοντες ποὸς ἀλλήλ θ” ὅμολ καὶ στασιάζοντες πρὸς ἀλλήλους, καθ ὅμο ογέαν παρέ 

ο λ /' 

16 δωχαν τὴν πόλιν τοῖς πολιορκοῦσιν. ( ) Ἔν δὲ ταῖς 
Αθ τοῦ ὃχ 200) ένο ὥς ου ενέν» ήναις τοῦ δήµου βουλευομένου πῶς χρὴ προςενέγκα- 

.» / / ς ον / 3 λ 

σθαι τοῖς Μυτιληναίοις, λέων ὅ δηµαγωγός, ὠμὸς 
’ ο 

ὢν τὸν τρόπον καὶ βίαιος, παρώξυνε τὸν ὅημον, ἄπο- 
/ ο ὃν λ λίς / ο μα Ἂ λ ως Ξν ΝΑ 

φαινόμενος δειν τοὺς Μυτιληναίους αὐτοὺς μεν ἡβηδὸν 
ε. / Ἡ λ ον - 

2, ἅπαντας ἀποχτεῖναι, τέχνα δὲ χαι γυναῖκας ἐξανδρα- 
π - ; ω 35 / 

ποδίσασθαι. (9) Τέλος δὲ πεισθέντων τῶν Αθηναίων 
/ λ / - 

κατὰ τὴν γνώμην τε τοῦ Κλέωνος ψΨηφισαµένων, ἄπε- 
/. 5 λ / ῃ ια / ω- ἃ/ 

στάλησαν εἲς τὴν Μυτιλήνην οἱ τὰ δοχθέντα τῷ δύμῳ 
α [ή -ω ., -ω οω αν / 3 ς 

δηλώσοντες τῷ στρατηγῷ. (16) Τοῦ δὲ Παχητος ἆνα- 
/ / Ν. 5 / ο» / ς 

ο Ὑνόντος τὸ Ψήφισμα, ὦ θεν ἐναντίον τῷ προτέρφ. Ὅ 
-ω 3 ’ 

δὲ Πάχης γνοὺς τὴν µετάνοιαν τῶν Ἀθηναίων ἐχάρη, 
λ / 

χαὶ τοὺς ο ολ συναγαγὼν εἷς ἐκκλησίαν, ἀπέ- 
ποσα / η) ο 

λυσε τῶν ἐγχλημάτων, ἅμα δὲ και τῶν μεγίστων φόθων. 
κ») ον Ν οω / Δ / Να 

Ἀθηναῖοι δὲ τῆς Μυτιλήνης τὰ τείχη περιελόντες, τὴν 
/ ο ’ 

30 Λέσθον ὅλην πλὴν τῆς Μηθυμναίων γώρας χατεκλη- 
η ς η Ωω / / 7 

ρούχησαν. μὲν οὖν Λεσθίων ἀπόστασις ἀπ᾿ Ἀθη- 
/ ρω /' 

ναίων τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος. 
Δ εἰς Δ .] Δ / α ’ 

ΤΝΙ. Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Λακεδαιμόνιοι 
η π ν ὦ / Δ - 

τὰς Πλαταιὰς πολιορχκοῦντες περιετείχισαν τὴν πόλιν 
θὰ λ / ο Η; /. 
3δ χαὶ στρατιώταις πολλοῖς παρεφύλαττον. Χρονιζούσης 

αι ρα . / κό ͵ 
δὲ τῆς πολιορχίας καὶ τῶν ὃς μηδεµίαν ἐξαπο- 

/ / /΄  / 

στελλόντων ος ἕ πολιορχούμενοι σιτοδεία τε 

συνείγοντο χαὶ τῶν τάς ιτῶν ἐν ταῖς προς εόολαὶς πολ ο. 

ἀποθεθλήχεισαν. (5) Ἀπορουμένων δ᾽ αὐτῶν καὶ βου- 
να) / . Δ - ο» 

40 λευομένων περὶ τῆς σωτηρίας, τοῖς μὲν πολλοις ἐδόχει 
λ ς ο) ή - ο) 1λλ « ο / 5 

τὴν ἡσυχίαν ἄγειν, τοῖς δ) ἄλλοις ὡς διακοσίοις οὖσιν 
Ε, Ν /. Δ κ. 

ἔδοξε νυχτὸς βιάσασθαι τοὺς φύλαχας χαὶ διεχπεσεῖν 
/ κά /. / 

εἷς τὰς Ἀθήνας, (5) Τηρήσαντες οὖν ἀσέληνον νύχτα, 
Ν σα ο Ἀφή 3 / / .” 

τοὺς μὲν ἄλλους ἔπεισαν εἰς θάτερα µέρη προςδάλλειν 
ο) 

35 τῷ ολ τειχίσµατι, αὐτοὶ ὃ ἑτοιμασάμενοι χλίµαχας» 

χαὶ τῶν πολεμίων παραθοηθούντων ἐν τοῖς ἄπεστραμ- 

μένοις μἔρεσι τῶν τειχῶν, αὐτοὶ διὰ τῶν κλιμάκων ἔτυ- 

χον ἀναθάντες ἐπὶ τὸ τεῖχος, καὶ τοὺς φύλ αχας ἀποχτεί- 

(ϱ) Τῇ δ) ὑστ 
τῷ δρασμῷ τῶν 

ναντες διέφυγον εἰς τὰς Ἀθήνας. τεραία 

ζ0 Λακεδαιμόνιοι μὲν 

ἀπεληλυθότων ἐκ τῆς πόλεως, προςέόθ αλον τῇ πόλει τῶν 

Πλαταιέων, χαὶ πΆσαν εἰςεφέρο ντο σπουδὴν βίᾳ γειρώ- 

σασθαι τοὺς πολιορχουµένους" οἱ δὲ λος Ὃ οι ᾱ- 

ια / μα 
παροξυνθεντες ἐπὶ 

/ 

γέντες καὶ διαπρεσθευσάµενοι παρέδωκαν ἑαυτούς τε 

ΔΙΟΔΩΡΟΕ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΒΑ. ΙΡ, ίδιο, 57.) 

Ιεηορῖς οοης[(αογᾶπ{, εί εἰαδδείη Ίάπα Ιοοἱἱδςίπιαπι αἀοτῃῃ- 

γαηί; 564 Αἰπεπίθηςας, αἰῑς πανίρια5 οΙΠὰ Πϊ]16 ΑΓΠΙΑΚΟΓΙΙΠΙ 

(6) Ώυκ πα]ας 

εχρεάϊοηῖς εγαί Ρασ]ες Ερίε]οτῖ β]μας. Τς ΜγΙεπεῃ ἀθ]α- 

ηΔΠΙΙ ἵη 65 ΙΠΙ γαηςιηϊςδῖς, Ργονοηογη(. 

{15 αδευπη{ίο ρΠογε εχονοῖα, α1Ώοπα εἰζοπππαπασιο ατοίίας 

Ρεμ, εἰ αςδἰάπο Π]απι ορραρηαία ἴθυγα πιανίααα [αἰῑραί. 

(6) Ππίονίπα Γαορθσηιοπῇ{ (πα ἀνασ]ηία αππφιε (Γγειηθς, ρνῶ- 

ίοτο Αἰοϊάα, Μγ(Πεπαϊς 5αδίάϊο πα αμέ, οἱ Α{ΠΙΟἄΠΙ ο Πι 

5οοΙοσΗΠΙ αακΏΗ5 ἀεπιο ἱπναδαηί ; αἀογμαιε]οσα Ἰασίθηιις 

[πίεστα, 41ΗΠ γαβίοΠθΠα οδί ρορι]αίίοπο [α.ᾷ6 4ογαρίας- 

5οηί, Τη δα Γαηδαγη{. (7) ΑΕΜΥΠΙεΠΩΙ {απι (8016 (παπι Ώθ]]ο 

Ῥτεβς!, Ιη{εςΗπίς ργῶίθιοα ἀῑςδιαϊϊς αΏΠΟΙ, εστία εοπᾶ1ίοηο 

απβῖς ἀεάΠΠοποιη {αοϊαπί. (8) Ταπα. Αἰλλοπὶς α Ῥορι]ο οοἩ- 

1υϊ Ο6Ιεοῃ 

ας Ρορυ απ] 5οπ(θη/ἷα 

δι] {1ο η Ιαν, απ] ΜΥΙΠειιως αοἰεμά η. ςἳε, 

οταίου, Ἠού1ο ἐγαάε]ῖς οἱ νἰο]οπίας, 

οουὀαἳ: ΜΥίοπωος αἲ ΙΠΙΙΩ οΙΩΠ6ς, απὶ ραΏογία{ἶ5 αΠΏΟΒ 

εαρεγᾶβδοη{, ἰγποϊάαιάος, ἸῬθγοδαιθ ἱρβογΙπα οἱ πχοτθς 

γεπιπιάαπάο5 65956. (9) Ρεγβδιας! {απάσιο Αἰ]λοηΐρηςος, Ρίο 

5οηίοηΗα Ο]εοπίς κα/[γαρία ἐπ]εγαη{,, Ιεραίοδσπο Μγ{οπεη, 

αΙ ἀεσγδίανη ου οορίαγυπα Ῥηα[εοίο πμηατεηΕ, Ἰηϊφθτο. 

(40) ΩΙ Υετο Ρασµες ]άπῃ Ριεβίδο[ίανη Ίεσετεί, αἰῑπά ρι]ου] 

εοη(γαγίπΠα 5αρογγεηί{..  Ῥασμος ἰσίίατ, οοβηῖία Ῥορυ ρα- 

πἰθηίία, ΠΟΠ ΡαΤΙΠΙ σατίδης Μν{επῶωος ἵη οοησΙοηεπι α- 

ἀποίος ογἰπηπίθας ςἴπια]. οἱ ππαχἰπαϊς {αγτοτῖρας Ἰρετα γΙΕ. 

Α{μοηίθηςος νοτο, ἁἰτας ΜΥίΠεπες οἴγοαπιαπααα πιαη]- 

Ρις. ΤιαδθιΠι {οίαιη, οχοορ!ῖς ΜΕΙΙΥΠΙΠΑΡΟΓΗΙΠΗ αρτῖς., 50116 

ἀἰνίδοταπί. Ἠτπο Ιστ ἀθίοσίίο Ταδβίογαπα αΏ ΑίΙθΠΙ6Ι- 

5ἴριις οχϊίαπι Μαρί. 

ΤΝ. Ῥοτ Ἰάεπα (οπιρας Παυράςηηοηϊϊ, 

ἀἶοποα οσοαρα!1, αΏ6ιὰ πάτο ἐαξίε]]ίδαιιο οἰηχειαπί, εί να- 

ῬιαίαιαγΙΤη. Ο0β]ὰ 

Π4ἱς πα Πάπα οχουΡ]]5 αβδειναβραΠί. δεὰ οµβίάίοπο Ἰοηρίας 

οχίνασία, απ αΠα πλ] Ἱη{ογίΠῃ 5Ἠ5Ι4Η αὐ. ΑἰλοηίοηδίρΙς γεηί- 

αἱ, οἴραγΙογΙΠὴ. Ἱπορία οὔσθςςί Ρτδιπεβαπίατ, εἰ πιᾶρηα οἱ- 

νίυπα Ρατ5 Ἰπίου ογεβγας ορΡριςηαΙοπος ἀερετάῖία οΓαί. (9) 

Ηος[ίαπίῖρις ἰσίίαν ουπεΙς, ας ἆὲ Ἱποο]απη]ίαίε 51 εοης]]]α 

σαροδεοη Ίρις, πππ]15 αἰείοΠα αΦειο οοηδιΠΙ5δίπηΠΙ γ]ά6- 

Ραΐαν, αλῑς νοτο, ἀπσοηῖς οἰτοιίου, ρἱασι, ρθγγαρίΐς ποσίιι 

γἰρη]{5, Αίλοπας {αραπα Ἱπίεηάεταο. (5) ἨΙαπεπα Ιβίτ Πο- 

είπα οὐδοιγναηίας, οθίοΓῖς ροι5ιαάεπίέ, αἱ ΠπΗΤΙΠΙ Πο51]επι 

αἰίοια οκ ρατίο ορρασηθηί: ἱρδῖ Ιπίοιςᾶ, ρια"ραΓα{{5 αἆ Ίου 

φοα1ἱ5, ἀπ Ἰοδίος 15 Ιῃ 41γεγδα αρρενίς ρατίο ορΠπἱαπίΗΣ, 

Ώπαταπα (γαηδορπάμη{, οαβίοά(ραδαµο Ἰπίθι[εοίίς, 5α]γί Α{Π6- 

πας ενα αΠί. 

οχ 11ο ο[[ασίο συαν{ίον οοπΙπιοίῖ, πιορηίρας ΡιαἰΦεηείαπι 

(4) Ρορίγ]άῖε Ἠασεάαππομῇ , ος οΏβθδδογηπι 

εορίας αἀππονοηί, οἱ οΠΊΠ6 πό πας οοπ{εγηί, αἱ ρ6υ 

γίη οΏδοςςο5 απαιηρηίππαπα 5αίραπί. ΡΙαίώεηςες Ἱίαφαε, 

αἆ ἰαηίαπα ντ οοηδίοτπαίΙ, ρου Ιαραίἴοπαπα 56 οἱ ΙΓΌΕΠΙ 10- 
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χαὶ τὴν πόλιν τοῖς πολεμίοις. (6) Οἱ δ᾽ ἡγεμόνες τῶν 

Λακεδαιμονίων χαθ᾽ ἕνα τῶν ἨἩλαταιέων προςκαλούµε- 

γοι ἐπηρώτων τί ἀγαθὸν πεποίηχε τοῖς Λαχεδαιμονίοις: 

ἑκάστου δὲ ὅμολογοῦντας μ.ηδὲν εὐηργετηκέναι, πάλιν 
ἐπηρώτων εἴ τι καχὸν ἔδρασαν τοὺς Σπαρτιάτας" οὐ- 
δενὸς ὃ᾽ ἀντιλέγοντος, πάντων χατέγνωσαν θάνατον. (6) 

Διὸ καὶ τοὺς Ὡρ ολο ύασρς ἅπαντας ἀνεῖλον καὶ 

κατασκάψαντες ἐμίσθωσαν τὴν χῶραν. Πλαταιεῖς μὲν 

οὖν τὴν πρὸς Αθηναίους συμμαχίαν βε δαιοτάτην τη- 

ρήσαντες ἀδίχως ταῖς µεγίσταις συμφοραῖς περιέπεσον. 

ΤΝΠ. 
µεγάλη συνέστη στάσις καὶ Φιλοτιµία διὰ τοιαύτας αἰ- 

τίας. Ἐν τῷ περὶ ᾿Ἐπίδαμνον πολέμῳ πολλοὶ Κερ- 
κυραίων αἰγχμάλωτοι γενόμενοι καὶ καταθληθέντες εἰς 

τὴν δηµοσίαν φυλακήν, ἐπηγγείλαντο τοῖς Πορινθίοις 
παραδώσειν τὴν ἱκέρχυραν, 

/ ϱ.. ΄ 

Ἅμα δὲ τούτοις πραττοµένοις ἐν τῃ Κερχύρα 

ἐὰν αὐτοὺς ἀπολύσωσιν. (3) 

Ἀσμένως δὲ τῶν Κορινθίων προςδεξαµένων τοὺς λό- 

γους, οἳ Κερχυραῖοι ο τοτέοτις λύτρα ὃ διδόναι, δτηγ- 

γυήθησαν ὑπὸ τῶν προξένων ἵκανῶν τινων ταλάντων 
ἀφεθέντες. (5) Καὶ τηροῦντες τὴν τῶν ὡμολογημένων 
πίστιν. ὡς κατήντησαν εἰς τὴν πατρίδα, τοὺς δηµαγω- 

γεν λε καὶ μάλιστα τοῦ πλήθους προΐστ τασθαι 

συλλαθόντες ἀπέσφαξαν. Καταλύσαντες δὲ τὴν δηµο- 

κρατίαν, μετ’ ὀλίγον γρόνον Ἀθηναίων βοηθησάντων τῷ 
δήµῳ, οἳ μὲν Κερχυραῖοι τὴν ἐλευθερίαν ἀνακτησάμε- 

νοι [καὶ] χολάζειν ἐπεθάλοντο τοὺς τὴν ἐπανάστασιν 

πεποιηµένους: οὗτοι δὲ φοθηθέντες τὴν τιμωρίαν, κατέ- 

φυγον ἐπὶ τοὺς τῶν θεῶν βωμοὺς χαὶ ἵκέται τοῦ δήμου: 

χαὶ τῶν θεῶν ἐγένοντο. 
ΤΥΠΠΠΙ. Ἐπ᾽ ἄρχοντος. δ) Ἀθήνησιν Εὐθύνου Ῥωμαῖοι 

κατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων ἁιάρχανντρ ες; Μάρκον 

«ράθιον, Μάρκον Φαλίνιον καὶ Λεύχκιον Σερουίλιον. 

Ἐπὶ δὲ τούτων Ἀθηναῖοι χρόνον τινὰ τῆς νόσου τῆς 
λοιμικῆς ἀνειμένοι, πάλιν εἷς τὰς αὐτὰς συμφορὰς ἐνέ- 

πεσον. (5) Οὕτω γὰρ ὑπὸ τῆς νόσου διετέθησαν, ὥστε 

τῶν στρατιωτῶν ἀποθαλεῖν { πεζοὺς ) μὲν ὑπὲρ τοὺς 

τετραχιςχιλίους, ἴππεῖς δὲ 

ἐλευθέρων τε καὶ δούλων ὑπὲρ τοὺς µυρίους. 

/ ο” ΔΑ) 

τετρακχοσίους, τῶν δ᾽ ἄλλων 

Ἐπιζη- 
/ αλ ών ,ς / Ἂλ Ὃ» λ λ ΄ 8 ες 

τούσης δὲ τῆς ἱστορίας τὴν τῆς περὶ τὴν νόσον δεινότη- 

(8) Ηρο- 
ο ρω / 

γεγενηµένων ἐν τῷ γειμῦνι μεγάλων ὄμθρων, συνέθη 

2, Β / -- 
τος αἰτίαν, ἀναγχκαῖόν ἐστιν ἐκθέσθαι ταῦτα. 

τὴν γῆν ἔνυδρον γενέσθαι, πολλοὺς δὲ καὶ τῶν κοίλων 
οω / ρ. Δ .. κ. µ 

τόπων δεξαµένους πλΊθος ὑδάτων λιμνάσαι καὶ σγεῖν 
Δ ζ[ / .. έλ / ας 1 ο / 

στατον ὕδωρ παραπλησίως τοῖς ἑλώδεσι τῶν τόπων, 
οω Δ / 

θερµαινομένων δ᾽ ἐν τῷ θέρει τούτων καὶ σηποµένων, 
υ υ 

9 ο {9 / μα) 

συνίστασθαι παχείας καὶ δυσώδεις ο ο ταύτας ὃ 
{! ο 

ἀναθυμιωμένας διαφ φθείρειν. τὸν πλησίον ἀέρα" Όπερ δη 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἑλῶν τῶν νοσώδη διάθεσιν ἐ γόντων ὁρᾶται 
/ τσ { νὰ λ Ἂλ / . ις τω 

γινόµενον. ϱ) Συνεθάλετο δὲ πρὸς τὴν νόσον καὶ ἢ τῆς 

προκφεροµένης προρῆς χαχία" ἐγένοντο γὰρ οἳἵ καρποὶ 
- 

χατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἔνυγροι παντελῶς χαὶ διε Φῷ θαρ-- 

μένην ἔχοντες τὴν φύσιν. Τρίτην ὃ δὲ αἰτίαν συνεθηγενε- 
.ω Δ γω Δ 

σθαι τῆς νόσου τὸ μὴ πνεῦσαι τοὺς ἐτησίας, δι᾽ ὧν ἀεὶ 
Δ ΔΝ / / Δ αν ω. / 9 ο ολ θε 

χαταὰ τοθέρος ψύχεται τὸ πολὺ τοῦ καύματος" τῆς ὃξ θερ- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙ1 ΙΒ. ΧΙ. 
447 

(5) ΤασεάαρποΠίοΓΙΠ1 απίσπη ἆπσος αγ. 
ο8β5Ι{1Π1 ο ΡΙαἰαοηδίριις υπ η(υεπ]( Πο Πη{ογτοσαβαη!, αιά 
υπ απη Ρου] ΠασσθἛιηοπΙϊς ργαςςΗ(ἱςςοί. Ωππησιε εἴησι]ή 
Ἰβοπι6 ρυοβ(εγοπίατ, πο τοπιραΏ[ίζὂΠη ΒΡΔΤΙΑΠΟΓΙΙΗ α 5ε 
πηθγ]ίο α[[οσίαπι, τάήδς ρειοοπίαη {ας πηπα απἰά, πια]! ἱρεῖς 
ἱπίυ]ίδδοί. Οιιοά ΦπΠΠη ΠΘΠΙΟ Ιηβίίας ἵτεί, οπΠοίῖς ΠΠΟΓίΘΗΙ 
ἁαά[αἀϊσαπέ. (6) Θποίᾳποί ἰσίέαν ρολ όνηι τοσα ΙΠ8ΠΦ6- 
ταῬί» πεσατυηί, ορρίάοααθ οχοίδο, ασγΙΙΗ ογ{0 5{ροπά[ο 
οἸοσαγαπί. Αά Ἠπο πιοΠα ΡΙαίΦεηςος, ἀπ Α{οηίσῃ- 
βΙαπη δοοἱδίαίθῃα Π46 6αΠο[{ςαίπια {πδηίας, πανκ [πιῖς οἴγοιπι- 
γεπ1 πια[ῖς ἱπά]ση]φείπης ρογ]ογιηί. 

ΕΥΠ. Τηίθγεα ἀπ ας βαπΠέ, ἵησοης ἵη Οογογτα 5ο(Πῖο 

είΐριις (γα άἰάσγιπ{. 

εἰ 15 οἴγ]]ί5 εχογία ο» Πὶς 4ᾳ οπιςίς. Ἱπ Ῥο]]ο αἲ Ερ]άαΠΙΠΙΠΙ 

Πη1 οχ Οογογγαῖς εαρίῖ, ἆππι ἵπ οαςίοᾶἷα ῥαη]ίσα ἀεΙπεῃ- 
ον, Οοπής ρυοπηπηΐ, δα, πποᾶο γἰποι]ῖς οχςο]η(ἶ {16- 
ππί, ΟοΥογταπα 15 ριοΚΙέαγος. (9) ἄναίας Πίο 86ΓΠΙΟ αἆ 
Ἀπίηλος Οο/ΠΗΙοΓΗΠΗ ασοἰᾶϊξ. Ο 111 ΙΕΙίαγ ρε Ἱοβρίΐος 5ος 
Ρνο πημ]ίῖ5 (αἱοη({5 ϱακάράϊδεοπί, φταδί ργ6ίἵ πι το θπι{1ο- 
πῖς ρογδο]γίςδεπε, ἁἰπαπίην, (3) Ραοίογιπι ε1σο 46] 
δευγαηί6εςδ, ΎπαΏὸ ΡΗήΠχάΠΙ Ἡπ Ρα(πίαπη τοᾶίοτα, ἀποίογος Ῥο- 
ρι]1 αἱ ἱηρηϊπηίς μη] Η Μα ἁἴπῖς. ραΐνοπος 6ΟΠΙΡΤΕΙΕΗΡΟς Ἱησιι- 
Ιαη{ ε{ ρορι]αἴοπι γαῖραρ]Ησα) φίαίαπη ονογίηί. 96ᾷ ΠΟΠ ία 
Πλη]{ο Ρροςί Αἰποηίοηςίηπι ορο φαβ]ογαίας ΟοτογτῶΙς ῃο- 
ρα]α5, Ἠρενίαίοπα τουροταξ, οἱ πιοτίέας ἀθ[οςἰοπῖς αιιε[ογί- 
Ρα5 ΡαΠα5 Ππίοπίαί. ἨΗί φαρρΠ(ΙογΙΠΗ πηθία. ἂά αΓὰ5 46ΟΓΙΙΠΙ 
σοη[ασίαηί, εί 41ῖ5 ρορι]οαε δαρρ]ίοος Γαο({ ἐπἱραπι ἀερτο- 
σαπίυυ. 

ΗΥΠΠ. Ῥταίαταπα Αἰοπὶς ρογοπία ΕήίἨγπο, Ῥοπιῷ Π{έρ- 
ΤΕΠΙ οοης]α τί Ροίδείαία ογθαίἶ φιηί ἐπιραπῖ ΠΠ πι (τος : 

Μ. Εαβίας, Μ. Ἐαίπίας (05111 ΕΙασοϊπα{ογ) οἱ 1,. δουν]- 
Πα5 (561115). Ταπα ΑιοηϊθηΣίῬ5, 41111 αΠ(ιαπ{ςρει α ϱ6- 

5ἱ15 πγαδδα[ἴοπο γεςρίταςδοηέ, ἰάδπα πποτΡ5 τος ΙΕ. (2) 16 
{απίορεγε Π]ος αβκίέ, αἱ ρεάΙαπα αἰίτα απαίέπος παϊ]ία, 
εφπ]ίος αμα ἀτίημοπίος, έππ1 αχ εθίρτα η] 1ιάΐπο οἱ ]ίῃοτο- 
ΤΗΠ οαρΙίαπη εί ευ νΠαίεηι εον]οπ[ίαιη Ρ]α5 παπα ἆθοθῃῃ 

Πη]]α απηἰονοηί. απ απἷα μἰςέοτία ταίο Ἠυ]ας οξίαπη 

ππονοί {απίορετε δογἱεηίῖς οασας οχἰσῖἰ, οχρ[ἰζαπᾶ1 οὓς ηθ- 

ορβρίία5 Ίος Ίουο ποὺῖς ἱπουπηβίέ. (3) ΘΗΠ1 Ῥογ ΠἴθηθΙα 

π]αρηα γυἱ5 πηρηῖαπα ἀεο]άϊδεεί, ἵογγα ηἰπαϊ5 Παπιοσίαία ππυ] 15 

π ος, Ργοςοτίίπι οανῖς, ΡΓορίοτ α4πα γοσρρίω οορίαΠι 

ἸαύπΕιη Τη πιούμπα. ίαρηαΡραί : Ιαουηίς Υετο Π]ίς Ρορίθα α-- 

5ἰα[5 εαἶογε Ιηποα]ε5εθηἴρς οί ρυίγο[ασ{1β, ο1α556 Πἷης απο 

(είίαιε οἀοτίς πεβα]α: εοαἱοδεεβαη{, πἴριις 5ΗΓΡΙΠΗ οΥαρο- 

ταμΙρας, νἰοπας οτε αοι οοταρίας (Πέ, ααοᾶ οἴτοα 

Ρα5[θγά5 πο τᾶΤο Ρα]ιάεδ αεοἰάεινο υἰάσίαν, (4) ΤμισΓη 

Ργοίενθα Ιδίαπι αζ]ανίέ πι ηλοπ{ϊ ΥΙΙπη, ΑΠπο παπΊαθ 

εαροτίοτῖ Ππηδείος πΙπηυπι οογγαρίααιο παίαγα» (Γάσθς Ρτο- 

νοηοταΠ{. Αεοθβεοταί οἰίαπι {αιῖα πια] οαδα, ἀεποραία 

Ε{δδίαγτη ρογορίγα[ῖο, απογάπη Ἱερί το[ήσογαῖοηε Πηπαῖας 

αθτίς {ΟΤΥΟΥ ρετρείμο αἰῖας (επηρεγα! 8οἱεί. Ιηίθηδο βία 
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/ ο. ἆδ ’ ον Ν ὉωὉ 3 3 / 

µασίας ἐπίτασιν λαθούσης καὶ τοῦ ἄέρος ἐμπύρου Ύενο- 
σὰ / Φ ο 1» 

µένου, τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων μ.ηδεμιᾶς Ψύξεως γε- 
/ Δ Δ Δ / 

νοµένης λυμ.αίνεσθαι συνέθαινε. (5) Διὸ καὶ τὰ νοσήματα 
ς ο ο ντα. οἩς 

τότε πάντα χαυματώδη συνέθαινεν εἶναι διὰ τὴν ὑπερ- 
.ω λ λ / Δ ος ς 

θολὴν τῆς θερµασίας. Διὰ δὲ ταύτην τῆν αἴτιαν οἱ 
ο ο. / 3/3 ς ἃ 3 Ν, ζ 

πλεΐῖστοι τῶν νοσούντων ἔῤῥιπτον ἑαυτοὺς εἰς τὰ φρέντα 
οί πμας 

καὶ τὰς χρήνας, ἐπιθυμοῦντες αὑτῶν καταφύξαι τὰ σώ-- 
΄ α. λ λ λ οω / 

µατα.. (6) Οἱ δ Ἀθηναῖοι διὰ τὴν ὑπερθολὴν τῆς νό- 
.ω ο κ / 

σου τὰς αἰτίας τῆς συμφαρᾶς ἐπὶ τὸ θεῖον ἀνέπεμπον. 
Δ .] / ΔΝ ο ον 

Διὺ καὶ κατά τινα γρησμὸν ἐκάθηραν τὴν νῆσον ΔΏλον, 
- / ον ο» Φλ / 

Απόλλωνος μὲν οὖσαν ἱεράν, δοκοῦσαν δὲ µεμιάνθαι 
να λ1 λ } ος / Ε] ολ θ η, ἠ () 

διὰ τὸ] τοὺς τετελευτηχότας ἐν αὐτῃ τεθάφθαι. 
ή / λ ο) ο» / / 

Ἀνασκάψαντες οὖν ἁπάσας τὰς ἐν τῇ Δήλῳ θήκας µε- 
/ σω Ν [ῤ 

τήνεγκαν εἲς τὴν Ῥήνειαν καλουμένην νησον, πλησίον 
κω α ο] ο ἲ Ν / αίό 

ὑπάρχουσαν τῆς Δήλου. "Εταξαν δὲ καὶ νόµον μήτε 
ή .ω - / 3 ζν ο λ 

τίχτειν ἐν τῇ Δήλω μήτε θάπτειν. ᾿Εποίησαν ὃξ χαὶ 
ἳ ο : / / λ / 

πανήγυριν τὴν τῶν Δηλίων, γεγενημένην μὲν προτερον, 
ο κο η κ ή, 
διαλιποῦσαν δὲ πολὺν γρόνον. 

ιά ωκά ον 3 / Δ ο ο) 3 - ) ά 

ΙΧ. Τῶν δὲ Ἀθηναίων περὶ ταῦτ' ἀσχολουμένων, 
.) / ϱ / 3 

Λακεδαιμόνιοι τοὺς Πελοποννησίους παραλαθὀντες κα- 
: / / 

τεστρατοπέδευσαν περὶ τὸν ἰσθμόν, διανοούμενοι πάλιν 
ο ο αλ /. 

εἰς τὴν Ἀττικὴν εἰςθαλειν: σεισμῶν δὲ μεγάλων γι- 
/ 3 / 3 λ / 

νοµένων, δεισιδαιµονήσαντες ἀνέχαμψαν εἰς τὰς πατρι- 
4.) ) ος , Φλ ο τον λ σε 
δας. (5) Τηλικούτους δὲ συνεύη τοὺς σεισμοὺς ενε- 

ἳ Δ δα λ / ϱω ἙἝλο δι ος λ πόλε 

σθαι κατὰ πολλὰ µέρη τῆς ιάδος, ὥςτε καὶ πόλεις 
/ . / α 

τινὰς ἐπιθαλαττίους ἐπικλύσασαν τὴν θάλατταν δια- 

Ἡ ἱ ὰ τὸν Λοχοίδα γεῤῥονήσου καθεστώσης φθεῖραι, καὶ κατὰ τὴν Λοχρίσα χερβονήσου κανεστωσης, 
-” οω ᾿ Ρ] 

ῥῆξαι μὲν τὸν ἰσθικόν, ποιῆσαι δὲ νησον τὴν ὀνομ.αζο- 
/ 5 / : ολ ο δν ο προ ης 

µένην Ἀταλάντην. (8) "μα ὲ τούτοις πραττοµἐνοις 
νλ ιά - . τά 3” ΔΝ 

Λακεδαιμόνιοι την Ἔραχῖνα χαλουμενην ᾧχισαν χαι 
/ ’ μη / 

μετωνόμασαν Ἡράκλειαν διά τινας τοιαύτας αἰτίας. (4) 
ἳ / ” ” ος 

Ἐραχίνιοι πρὸς Οἰταίους ὁμόρους ὄντας ἔτη πολλὰ διε- 
ν ο» ο /. 

πολέιουν καὶ τοὺς πλείους τῶν πολιτῶν ἀπέθαλον: 
ν | ο ”τ/ Ν / 

ἐρήμου ὃ) οὔσης τῆς πόλεως, ἠξίωσαν Λακεδαιμονίους 
; Ὠσ να / ς ΑΑ Δ 

ὄντας ἀποίχκους ἐπιμεληθῆναι τῆς πόλεως" οἳ δὲ καὶ 

ὰ τὴ γέ ὴ διὰ τὸ τὸν Ἡρακλέα., πρόγονον διὰ τὴν συγγένειαν καὶ διὰ ῥραχλέα, πρόγ 
ο. Ε, πώ Ν Ν λα / ς / 

ἑαυτῶν ὄντα, ἐγκατωχκηκέναι κατὰ τοὺς ἁργαίους γρό- 
σ ω ΣΑΝ / ο 

νους ἐν τῃ Ἔραχινι, ἔγνωσαν αὐτὴν μεγάλην ποιῆσαι 
/ π / 1 1 οι 

πόλιν. (5) Διὸ καὶ Λακεδαιμονίων μὲν καὶ τῶν Πε- 
/ 3 / 3 / 

λοποννησίων τετραχιςχιλίους οἰκήτορας ἐκπεμψάντων, 
ο 3 δν) / λ / / 

παρά τε τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τοὺς βουλομένους µετέ- 
ζω /Υ κά ο ο ον 

χειν τῆς ἀποιχίας προςεδέξαντο" οὗτοι ὃ σαν ουκ ἐλάτ- 
ν ξω λ ΟΙ Μ  ρ / 

τους τῶν ἑξακισχιλίων. Διὸ καὶ τὴν Εραχίνα μυριαν- 
ὰ Ἡ / : πε 

δρον ποιήσαντες, καὶ τὴν γώραν κατακληρουχήσαν- 
3 / λν / ς άκλ 

τες, ὠνόμασαν τὴν πὀλιν Ἡράκλειαν. 
ή 

Ι.Χ. Ἐπ) ἄρχοντος δ ᾿Αθήνησι Ὑτρατοχλέους 
πο 5 / / 

Ῥώμῃ ἀντὶ τῶν ὑπάτων γιλίαργοι χατεστάθησαν 
γι. ; τμ / λ ᾗὲς 

τρεῖς, Λεύχιος Φούριος, Ἀπόριος Πιναριος καὶ [ άϊος 
η) » λ ᾱ / 

Μέτελλος. Λ᾿Επὶ δὲ τούτων Ἀθηναῖοι μεν Δημοσθένη 
ν Δ μα / ν 

προχειρισάµενοι στρατηγὸν μετὰ νεῶν τριάκοντα καὶ 

Οὗτος δὲ προςλαθόμενος παρὰ 

ἐν 

στρατιωτῶν ἵκανῶν ος 

τῶν Κερκυραίων τριήρεις πεντεχαίδεκα καὶ παρὰ τῶν 

Κεφαλλήνων καὶ Ἀκαρνάνων καὶ Μεσσηνίων τῶν ἐν 

Ναυπάκτῳ στρατιώτας, ἔπλευσεν ἐπὶ τὴν Κευκάδα. 

᾿ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΗΡΛ. 1β. (οἱ, 51ο.) 

βαρτα πιο π οα]ογ6 αθ’6ΚΙ16 Ππ/αιηηλαίο, οοΥροΓᾶ Ποπηίαηι, 

ααοᾶ. τα[σογαἰΙοπθ 5οµία οαγογαοηί, νάαπα ορηαΠθβραηές 

(5) παπάς πιογβί οπΊηθς οϐ ἱππποκίσαπα οσἱοιῖς νομαιποπίῖαπα 

ίππο α,δ[ιοδῖ ε’αη{. Ἐ{ Μπο ασοἰαϊί αἱ Ρ]ονίααθ ΠΙοτΏο 60ἵΓ- 

ταρίῖ, τοδησιιεηά1 αγᾶάονῖς ἵπ οουρονίρας θμἱς ἀαριάστίο ἴπ 

Ραΐεος ας {[οηίος 5ο ἀα]ίοειοπί. (6) ΑίΙοπίθηβθς Β8ΠΘ ΠΙΟΓ- 

Ρἱ ἴαπι αίτοσίί6υ συαδδαη/{15 οἈ1585 ἵπ ΠΙΠΊΘη γο(π]εγπηξ. Τά6ο 

ϱτο ογαθι! ου]αςάαπα αἁπποπ]ία Ἱηδπ]απῃ ΑροΗΙ 8ασΓάΠΙ 

Ρε]απῃ, αποᾷ Ῥτορίας δορι]ία ἱρῖ ἀα[αποίογαη «αάαγογα 

Ἱηφυ]παία γἰἀσγείαν, Παδίταταπ{. (7) Είοβρῖς ἰβίέαν οπππίρας 

ἵη Ώε]ο Πποτίαογαπι οοπά1(οι5, αγηας ἵπ νἰοίπαπι Ὀσ]ο ἵη- 

δυ]αιη, αυαπι Βμοπόαπη αρρε]]αη{, ἐΓαηδίυ]οτο, Ίορο ΙΠπςπρεν 

5αηΟΙία, ηο ομἱ Ῥ8ΤΟΥ6 πθί6 56ρο[γθ 1η Ώσθ]ο {ας 6556{. Ὦο6- 

ΠοΓΙΠΩ. θἰίαπα Γ811Π1 ΡᾶΠΕΡΥΠΙΕΙΠΑ, 141 Ίοησο {ΘΠΙΡΟΓΟ 46- 

ςἴίππη, ἱηδίαααττ!. 

ΙΧ. Ώαιη 5 τοµσίο5δο ρτουµγαπάϊς Αἰἰιοπίοηςες ἀῑςίί- 

πεηίιτ, ΤαοεάΦπηοπΙῖ, αοοἰ[ῖ5 Ῥο]οροπηθδίογαπῃ ααχ]Ηῖς., αἆ 

ΤΠ δίαίῖνα Παβροπί, ἆς6 ἱπγαάεπᾶα τάγδας Αῑσα τα- 

Ποπος [ηίου 56 {τασίαηίθ6ς. Φος πιασηϊς Ιη{θγίηι ομοΓ{15 ίογγας 

πιο Ιβαδ, πηεία. παπη]ηίς ἀοίογγηί, ἵη 5Η 8Π1 απίσαα ρα[γίαπι 

56 γουθροθγιη!ί. (2) Ταπι ᾖοττεπάς Υαγο {απ {ογιῶ ορηο- 

5ἱοηθς Ραδδίπι ἵπ πλ]{15 ἀταροῖα ραγίίρς ασοϊἰἀεγαπέ, αἱ δη- 

Ρογ]η/[ιιδᾶ πηατῖ5 πα ποπηΗἰ5 ρου Πέοια απρίρης Ἰαθθπι 

οΗμ]ο{, οί, Πα Τιοσγ]άϊς απηίθα ἰγασίας Ῥεπίηδι]α ορβοί, 

Ῥουγηρίο νἱο]θπίθυ Ι5ίἨΠπο, ἱπδα]απα, σα Αίαἰαπία ΠΟΠΊΘΗ 

σοηΐ, ο[αοσαηῖί. (9) Ἰπίοτοα ἆππι ας σογαπίατ οἱ αοο]- 

ἁσπέ, ΠιαουάςπιοπΙϊ πονίς Τγασίπειη οο]οπίς Πηδίαυταηί, εί 

Ὠλη{αίο 1]απ ποπηίπθ Ἠοθγασ]εάπι πηπποραη{.  Οα.δα α- 

ίοπι Ἠσο [αέ. (4) Τνασλπ, οσα ῑίαίς ΕΠΙ Ῥευ 

Πππ]{ος αηπΠος Ρ6]]ο ἀῑδοορίαπίας, πιαχίπΊαπα ΟΙ ΥΠ ΡατίθῃΙ 

απιϊδογαηέ.  Ἐκ]αιδία Ισίιι ]άη1 οἱ Ργορε ἀθεο]αία οἰγ[ίαία, 

Ριοοίρα5 α Τιασσᾷα ποπ] εοπίεπάη{, αἱ, απἷα εοΙοΏΙ δι 

6586ϱ{, οπγαπα (γοαποπίαπά αγρῖς φιδοϊρογεηί. ΠΙ, αποά 

οἱ σοπ{ἶ]ο5 ο55επέ, οἱ Ηετει]ο5 ργοσοπίίοι ἱρεογαπι Ἐγασμ]- 

ποιη. Ρεἱφοίς (οπηροτίνας Ἱποσ]η]δθοί, ἁππρ]απα οχ ἑα οἰγῃα- 

ίοπι ο[βῄοστο φἰαίιογαη{. (5) 1ά6ο οχ δα) οἴν]ίαίϊς αἱ Ῥε]ο- 

Ροηθδίογιπα. οσίθΓοΡΙΠα ἀε]οσία απα(ίπου πι] ρας οοηκα]- 

ρὲΐ5, οκ το]ίαιια οίαπα ανοσία, απΙόππ(αε ραγαῖρο» 65506 γε]- 

Ίοη!, τοσθρίῖ5, οο]οπίατη Ίας πἰβθραΠέ : 4πογαπι ἨλαΗέπάο 

Ἰαιιά ηήπου ογαξ 5οχ. η] μας. ΤΓαςΠΙΠΕΠΙ Πάμε αἆ Πα 

ῥνονοχογαπί απηριἑαά{ποπα, αἱ 4εόεπη πη]]]α ΥΙΡΟΓΙΠΙ 63ρ0- 

γα. Ταπο ἀἰδιηρηίο ϱ6ς 5ογίεπΙ ἃρτο, Ηεγασ]οᾶπα ἱρβᾶπῃ 

ἀσποπηϊπαγιηέ- 

ΤιΧ. Ατοοηίο ρο5έ Αίποπίς ΒίγαίοσΙθ, οοηςι]αΓθ τΗΓ 815 

ἱπιρονίιπα εοπιπηθάαΜαπη οδὲ ἱρας πηΠίαήρις (Πρυπίς, 

1,. Ἐυιίο (Μοάι]πο), βριτίο (1..) Ρίπανίο ( Μαπιοιοἴπο), εἰ 

σαἱο Μεία]]ο (52. Ρο5{ιππίο Α19ο). ΟΝΙΟΓΗΠΙ πηαρίαμαία, 

αΏ Αποπίοηδίρις ΓοπιοδίΠθΠος οἰαςδίς Ργσρίου ογεαί5δ, 6ὐ1Η 

πανίρι (ρ]μία οἱ ἀο]ασῖῖς πηΠίατη οορίΐ, απἱρια5 Οογόγταὸ 

ΤΕΙΗ (πΊγοπιος αιἠπάθοίπῃ οἱ ααχΗίαγες ΟορμαΠεπΠ], ΑΟΔΓΠΗ- 

ΏΠι οἱ Μοβδοπίογαπι Ναπρασίαπα ἱποοἰοπίί σπα απηχεναί, 



(δι9., 520.) 

Δγηώσας δὲ τὴν χώραν τῶν Λευκαδίων, ἀπέπλευσεν ἐπὶ 
τὴν Αἰτωλίαν καὶ πολλὰς αὐτῶν κώμας ἐπόρθησε. Τῶν 

δὲ Αἰτωλῶν συστραφέντων ἐπ᾽ αὐτὸν ἐγένετο µάγη, 
καθ’ ἣν Ἀθηναϊοιλειφθέντεςεῖς Ναύπακτον ἀπεχώρησαν. 

6) Οἱ δὲ Αἰτωλοὶ διὰ τὴν νίκην ἐπαρθέντες, καὶ προς- 
λαδθόμενοι Λακεδαιμονίων τριςχιλίους στρατιώτας, 

Δ / 

στρατεύσαντες ἐπὶ /” / ο. 

Ναύπακτον, κατοικούντων ἐν αὐτῃ 
{ / ς πο 

τότε Μεσσηνίων, ἀπεκρούσθησαν. (8) Μετὰ δὲ ταῦτα 
λ Λ 3 / / κ 

ἣν ὀνομαζομένην Μολύκρειαν, εἷ- 
-- Φλ κ. 2 / λ 

Ὁ δὲ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς Δη- 
/ 3 / μυ Δ Δ τ / 3 

µοσθένης εὐλαθούμενος μὴ καὶ τὸν Ναύπακτον ἔκπο- 

/ 

στρατεύσαντες ἐπὶ τ 

30 λον τὴν πόλιν. 

λιορχήσωσι, χιλίους ὁπλίτας ἐξ Ἀκαρνανίας µεταπεµ.- 

ης»: 
δν ο) Αλ! λ Δ » / ον 9 / 

σθένης ος περι την Ἄχαρνανιαν οιατριόων περιετυγεὺ 

/ 3 / . 3 μ προς 

Ψάµενος ἀπέστειλεν εἰς τον Ναύπακτον. 

ο 2 / / ο / μ Ἀ 

15 Ἀμθρακιώταις χιλίοις στρατοπεδεύουσι" προς οὓς συν’ 
τισ ο] ον ο 

Τῶν ὃ' ἐκ τῆς 
5 / 8 . 

Ἀμθρακίας ἐπεξελθόντων πανδηµεί, πάλιν ὁ Δημο- 

{ / νὰ / ελ ..ν 

ἄψας µάχην, σχεδὸν πάντας ἀνεῖλε. 

/ λ { αν εν 3 / ο λ η σθένης τοὺς πλείους αὐτῶν ἀπέχτεινεν, ὥστε τὴν πόλιν 
9) Μ / ε,. λ . 

σχεδον ἔρημον γενέσθαι. (5) Ὁ μὲν οὖν Δημοσθένης 
ν ν . λ 2 

ου ᾧετο δεῖν ἐκπολιορκῆσαι τὴν Ἀμθρακίαν, ἐλπίζων διὰ 
Δ τριής / οο 3 ώς ς Ὁ) μας ανα να. 

τὴν ἐρημίαν τῶν ἀμυνομένων ῥᾳδίως αὐτὴν αἱρήσειν. 
[ρἡ δ᾽ ΛΑ ονᾶνες φοθούμεν 3 ν )λε Αρ. τοι ἷ καρνᾶνες φοθούμενοι μὴ τῆς πόλεως Ἀθηναϊοι 

’ / / οω 

χυριεύσαντες βαρύτεροι πάροικοι γένωνται τῶν Ἂμ- 
6 ο .) ο ο ξ λ β κ» τ Υ / 

ραχιωτῶν, οὐκ ἔφασαν ἀκολουθεῖν. (6) Στασιαζόν- 

αὔ των ὃ) αὐτῶν, οἳ μὲν Ἀχαρνᾶνες διαλυσάµενοι τοῖς 
5 ’ / Γ 3 / αψ, [ή / 

Ἀμθρακιώταις συνέθεντο τὴν εἰρήνην ἔτη ἑκατόν, Δη-- 
ών, δα λ ς Δ οω 5 ΄ ο / 

µοσθένης ὃ ἐγκαταλειφθεὶς ὑπὸ τῶν Ἀκαρνάνων, ἀπέ- 
κο / - 

πλευσε σὺν ταῖς εἴχοσι ναυσὶν εἲς Ἀθήνας, Ἀμόρα- 
ιά λ / ϱω / Δ κο 

80 χιῶται δὲ µεγάλη συμ.φορᾶ περιπεπτωχότες, παρὰ τῶν 
/ λ / ΑΦ ή 

Λακεδαιμονίων φρουρὰν µετεπέμψαντο, φοθούμενοι 
λ 

τοὺς Δθηναίους. 
ιά ΑλΙ ’ Δ /ι 

ΓΧΙ. Δημοσθένης δὲ στρατεύσας ἐπὶ Πύλον, ἐπε- 
κ. π / 

θάλετο τοῦτο τὸ χωρίον τειχίσαι κατὰ τὴν ΗΠελοποννη- 

26 σον. 

ἐν τῇ Μεσσηνία, τῆς δὲ η Ὑλεσσηνια, της οξ : : 9 
ια Α) / ο» 

Έχων δὲ τότε καὶ ναῦς πολλὰς καὶ 

38. Δ .) / ο. / λ / 

Εστι γὰρ ὀχυρόν τε διαφερόντως καὶ χείµενον 
/ ’ 

Σπάρτης ἀπέχον αταδίους 

τετραχοσίους. 
/ ς / 3 3 ς ιά 3 { - Δ στρατιώτας ἰχανούς, ἐν εἴχοσιν ημέραις ἔτείχισε τὴν 

/ ας / αλ ϱ/ Δ μι Ν 

Πύλον. Λακεδαιμόνιοι δὲ πυθόµενοι τον τειγισµον 

ο τῆς Πύλ (γαγον δύνα Ἰζιόλογον οὗ μόνον πε- 0 τῆς Πύλου, συνήγαγον δύναμιν ἀξιόλογ μόνον πε 
, 3 λ Δ / Δ Δ ον ν) 

ζικήν, ἀλλὰ χαὶ ναυτικήν. (9) Διὸ καὶ τριήρεσι µεν 
οι -ἵ λ / Ὑ / γ΄ - λ ο. 

έπι την Πύλον ἔπλευσαν τετταράχοντα πέντε χαλῶς 
.ω / Ν 

κατεσκευασµέναις, πεζοϊῖς δὲ ἐστράτευσαν μυρίοις καὶ 
ΔΝ ο. 3 κω / 

διςχιλίοις, αἰσγρὸν ἠγούμενοι τοὺς τῇ Ἀττικὴ δηουμένη 
λ .. 8 / ἓ / . 

ὅ μὴ τολμήσαντας βοηθειν ἐν Πελοποννήσῳ χωρίον τει- 
/ τς. 1 κ ς 

Ἰίζειν καὶ καταλαμθάνεσθαι. (9) Οὗτοι μὲν οὖν, Ίγου- 
[ή /Α / ο / 

µένου Θρασυμήδους, πλησίον τῆς Πύλου κατεστρατο- 
/ν 3 / ολ οο ο» αμ ο ΦΑμΑ 

πέθευσαν. ᾿Εμπεσούσης δὲ ὁρμῆς τῷ πλῆθει παντα 
{ / / . ; 

κίνδυνον ὑπομένειν καὶ βία γειρώσασθαι τὴν Πύλον, 
Ν λ ο / Μ΄ οο / ρω 

ϱ τὰς μὲν ναὺς ἀντιπρῴρους ἔστησαν τῷ στόµατι τοῦ λι- 
/ λ / λ εό ο 

μένος, ὅπως διὰ τούτων ἐμφράξωσι τὸν εἴςσπλουν τῶν 
-. -ω / ω / 

πολεμίων, πεζῃ ὃ) ἐκ διαδοχῆς προςθάλλοντες τῷ τεί- 
κ“ ο / / 

χει καὶ φιλοτιµίαν τὴν µεγίστην εἰςφερόμενοι, θαυμα- 
. ; Ἡ μμ .ω ι 

σίους ἀγῶνας ὑπεστήσαντο. (4) Εἰς δὲ τὴν νῆσον την 
/ / / ώ  σ.υε - ήν 

καλουμένην Σφαχκτηρίαν, παρατεταµενην ὃ επὶ µηχος 

ΡΙΟΡΟΠΟΣ. 1. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΗ 1ΗΡ. ΧΠ. 440 

{ γειδας Ἠεισαάσπα εοπίθοη1έ; αστοδα πε Του ζβΚ{οΓΗΠῃ ἀδρορι- 

Ια{15, γεπεχο ἵπ αΓίοίατη οατδα, πα]ίο5 οἷας Ρᾶσος αἰτιρι{ 

εἰ ἀεναρίαγίέ; νε οοηγαιςῖς η θΙΠη ἰοῖΐς, ΡΙσιια εοηδε(αν, 

ϱ) 
«Ε{οΙ, τοζρπίο νἱοίοτία εἰαίῖ, δις Τιαυσάαπιοπίογα Πα Πη]]- 

αυα δαρεταΙ Αἰμοπίθηςες Ναιρασίαπη 56 νεορίπΠἰ. 

Πριας αβδιπι!ῖ5, οοηίτα Ναπρασίππῃ απηα ΠΙΟΥΘΗί, «παπι 

Ἱ ἴππο σεης ἨΜοδεοπία Ιποο]οραί : 5οὰ τορεΠαπίατ. (3) Έκρε- 

ἀίοπα μίπό ἵπ Μο]γοτίαπα [πεία, α16 ρουπίας. Αἴιο- 

μθηςίαα. Ιαίίαν ργα[εσίας Ώοπιορίμεπες, Υουέα5 πο οίίαπι 

Νααρασίαπα αχρισηατοηί, πε αγη]αίο5 εχ Ασαγηθηία αγ- 

ὁθεῖίο5 Ναιρασ(ἰπὶς Ργορδίάἰο πη1{. (4) ρα ἵη Ασανπαμία 

ΥΘΙΞΑΠΡ., ἵπ πι]]]α Απηῤγασϊοίας. οαίτῖς Ἰοσαπι ἀομσοεπίος ΠΠ- 

οἶ4{έ, ααος ργῶ]ίο αἀοτία5 οη]Πες {εγπιε ἀείεν. Οὢμπάπισας 

ἰοία Απιῤιασϊοίαταπα οἶνίίας εορίας 5ᾳ85 ἴῃ ΙΙ εχρεᾶἰςςού, 

πιαχίπλαπη ΠΠογαπῃ τη] έπάίπειη ταγδας οσ1έ, αἆθο αἱ ἰοία 

Ργορς 195 οχαιςία ἀοδο]αισίαγ. (5) Εχρασπαπάς Ισίίμι 

Απηῤγασία» οοπδίΠαπα ἱπὶνίέ, {ασῖο ἀε[οειδοτίρας γασια. 56 

Ρο αγαπη 5ΡρέΓαη5. Ὑσδγαπῃ ΑΟΔΤΠΑΠΕΣ, ΥοηΙ, πο Αίῑῑα 

πίθµςες, 06 ἵπ ροίεΣίαίεπι ΠΠογαπῃ τοδασία, σιανῖοιςς Απι- 

Ργασἶοίἶς γἰοίηος οχρειἰαηί{α!, δε Ώοπιοδίμεηεπι αΠΙΡΗΗς 

τουαδαΏ{, (6) θεά[ίοπα Πίασαο εχοιίαία, ο ΑπιῤγαςΙο[ῖς 

ἵῃ σιαίαπι γαύσΏ{ ΑΟΑΓΠΑΠΕΣ, εί ΡᾶΟεΠΙ ἵῃ 4ΠΠΟς σε {πα 

ἱπίοι 5ο {αοϊππί. Ώοπποδίμαπας ἱσίιν αΏ 5οοϊείαίε Αζατηᾶ- 

ΏυΠι ἀθβοτίας, οαπι γἰσίπ πανῖρας Αίπεηας5 τοηεαγ!{. 

Τιηι Απιργασίοία, οαἰαπχαίεπα Ἠαιιά πιοβῖσαια οχρεγ!, 

πιοία Αίποπίσηδίαπι ριωδίάίαπα ἃ Πασθάσπιοηϊ5 ἄγοθς- 

δυη/{. 

Τ,ΧΙ. Ώοπιοδί]θπας αμίεΠα, ἀπείο αά ΡΥΙάΠ1 οκειοῖία, Ι0- 

οπῃ λάμα Ῥοίοροπηθδπα Υευδας5 ΠΙΙΤΟ οἰγουπιάατα [ηβΗ(1{. 

15 οηίπα παίαγα 58 εστοσίο πιαπῖέα5 ἴπ Μοβεεπία δέας εδί, 

οἱ α δρατία ἀῑδίαί εἰαάἴῖς απαἀνησεη(15. ΟαΓε (40η εί παγες 

πηπ]ία5., οἱ ΠΙΠΊΟΥΟΡΗ5 ΠΠΙΠ (Πα εορίας Μαβθνοί, υἱδίηίΙ ἀἱε- 

ΤΙΠὰ δρα ο ΡΥΙΗΙΗ οοππηπ]ν{. Αί Τασράαπιοπῇ, ααά[α 

Ῥγ]{ πππη(ίοπα, ποἩ Γουγβδίνθς {απίαπῃ, 564 ομίαπ παμί]έας 

ΠηοηιογαΡΗί παπιοίο εορίας οοπαχογαηί. (9) ΟΠ απδ- 

ἀνασίπία απἰπαπο οὐσο (ἠγεηΐρας Ῥγώσ]αγε ΙηδίγασΗς εἰ 

ἀποάσοίπι απ] ρας (ατα πααπίίαπι οοπίτα Ῥνγ]απα {ε- 

ἀμηί. Τατρο οπίπι γἰἀεραίαν, 605, απῖ ΑίΠσα, (ωάσ) Ῥο- 

Ῥι]αμίοπῖς ἀαιππα οχρετίεΠ{1, πος. 5αοουγνείε απάστοηί, 

ΠΙΟ Ίοσαπα Ἱπίτα Ῥειοροπποδαπα οσόπρα!6 Ππατούπε ε{ ῥΓ0- 

Ῥυσπασμ]ί5 ορῄππανο. (0) Τμταξγιπεάε ε’βο ἀπθε ΠΟΠ ΡΓ0- 

οπ] α ΡΥΙο εαδίγα Ἰοσαπέ. 1ηβεη» απίοπη οπρίάο ᾳαοάνίς Ρθ- 

τίσμ]ήπα 5αῦοιπάί, πιοᾶο ΡΥΙΠ 5αβίρειοηί, ΠΠ άΙΠ6Πι 

Ἱποθβδοταί. ἈΝαγες ἰσίαν οὐγοτεῖς οοπίνα Ῥογία5 {1665 

μγου5 φἰαίπαιπηί, αἱ ας Ροιίη5 οὐςίγμοίίοΠο ἸούμΠι ΙῃΡγ0- 

ἀἰοπάί (αου]ίαίοπη Ἱορίρας ρισηροτγεπί. Ῥεάεςίτ αὐίεΠι 

πηαπὰ Ρ6Υ γῖσαος ππΠτΙΠΙ αἀογί, ΠΠ] οοπίεπίίοπο οετίᾶ- 

πίπα πἰηίβσα φαςπισγπέ. (4). Ἱπ Υοῖπαπα μια εγα {η5ιι- 

{ Ίαπι, αασο βρμασίθτία ποπαπαίαγ, Τη ἸοηςΠ1 ία ροιΓεσίαπα, 

29 
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καὶ ποιοῦσαν εὔδιον τὸν λιμένα», διεβίθασαν τοὺς ἀρί- 

στους τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων. Ἔοντο 
η 

δ᾽ ἔπραξαν φθάσαι βουλόμενοι τοὺς Αθηναίους προχα- 

ταλαθέσθαι τὴν νῶσον, εὐφυῶς σφόδρα κειµένην πρὸς 
/ κ» 

τὸν πολιορχίαν. (6) Διημερεύοντες δὲ ταῖς τειγοµα- 

χίαις καὶ κατατιτρωσχόμενοι διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ τείχους 
ο ία πο αλ. κ. ρ/ Αν λ λλ λ λ ϱ] ο 

ὑπεροχήν, οὐκ ἔληγον τῆς βίας" διὸ πολλοὶ μεν αὐτῶν 

ἀπέθνησχον, οὐκ ὀλίγοι δὲ κατετραυματίζοντο πρὸς 
/ 8 / / ς Αἱ Αθ. κο 

τόπον ὠγυρωμένον βιαζόµενοι. (6) Οἱ δε ηναῖοι 

προχατειλημμένοι γωρίον καϊφύσει καρτερόν, καὶ βελῶν 

τε πλῖθος καὶ τῶν ἄλλων τῶν γρησίµων πολλὴν ἔγου- 
3 / 3 / ορ] / ἵ 3{ . λ ὗ / 

τες ἀφθονίαν, ἐκθύμως ἍἼμηυνοντο" ἤλπιζον γὰρ κρατή- 

σαντες τῆς ἐπιθολῆς πάντα τὸν πόλεμον περιαγαγεῖν 
3 Δ / Αν Α ο Ν / λ / 

εἰς τὸν Πελοπόννησον, καὶ ὃγώσειν ἄνὰ µέρος την γωὠ- 

ραν τῶν πολεμίων. 

Τ,ΧΠ. Ἑῆς δὲ πολιορχίας ἀνυπέρθλητον τὴν σπου- 

δὴν ἐχαύσης παρ ἀμφοτέροις, καὶ τῶν Σπαρτιατῶν 

βία προςαγαγόντων τοῖς τείχεσι, πολλοὶ μὲν ἄλλοι κατὰ 
νς ο. / 3 / ϱ Ξ { Β ὃν ου 

τὰς ἀνδραγαθίας ἐθαυμάσθησαν, µεγιστης ὃξ ἄποθογς 

(5) Τῶν γὰρ τριηράρχων οὐ τολ- ἔτυχε Ἡρασίδας. 

μώντων τῃ γη προσάγειν τὰς τριήρεις διὰ τὴν χαλε- 

πότητα τῶν τόπων, τριήραρχος ὢν ἐθόα καὶ παρεχε- 

λεύετο τῷ κυθερνήτη μὴ φείδεσθαι τοῦ σχάφους, ἀλλὰ 

[καὶ] βία προςάγειν τῇ ΥἨ τὴν τριήρη" αἰσγρὸν γὰρ 

εἶναι τοῖς Σπαρτιάταις τῆς μὲν Ψυγἣς ἀφειδεῖν ἕνεχα 

τῆς νίκης, τῶν δὲ σκαφῶν φείδεσθαι καὶ περιορᾶν Ἀθη- 

ναίους κρατοῦντας τῆς Λαχωνικῆς. (3) Τέλος δὲ συν- 

αναγκάσαντος τὸν κυθερνήτην προαγαγεῖν τὴν ναῦν, 

ἡ μὲν τριήρης ἐπώχειλεν, ὁ δὲ Βρασίδας ἐπιθὰς ἐπὶ τὴν 

τῆς νεὼς ἐπιθάθραν, ἐκ ταύτης ἠμύνατο τὸ πληθος τῶν 

/ πώ) ολ) 

πιπτεν ἐναντίοις τραύυµασι. (4) Τέλος δε 
’ -” λ -ω 

τραυμ.άτων αἵματος ἐκγυθέντος πολλοῦ, καὶ διὰ τοῦτο 

ὃ μὲν βραχίων προέπεσεν ἐκ 
εἲς τὸν 

ο Ξ / 
λιποψυχήσαντος αὐτοῦ» 
κω 

3 - Δ -ω 

τς νεώς, ἡ δ ἀσπὶς περιῤῥυεῖσα και πεσούσα 
Ἡ ' : 

θάλατταν ὑπογείριος ἐγένετοτοις πολεµίοις. (6) Μετα 
ο ο : ον οο ; Ν 

ὃξ ταῦτα οὗτος μὲν πολλοὺς τῶν πολεµίων νεκροὺς 
λ ο Δ Δ -ω ο 

σωρεύσας αὐτὸς ἡμιθανὴς ἐκ τῆς νεὼς ὑπὸ τῶν ἰδίων 

3 / ον Δ χλλ ς 6 λό . 3 

ἀπηνέχθη, τοσοῦτον τοὺς ἄλλους ὑπερθαλομενος αγ" 

δρεία, ὥστε τῶν ἄλλων τοὺς ἀποθαλόντας τὴν ἀσπίδα δρεία, ὥστε τῶν ἄλλων τοὺς ἀποθαλόντας τὴν ἄσπιο 
- ο ο) λ ο” ον γειά 3 ε 

θανάτῳ κολάζεσθαι , τοῦτον ὁ ἐπὶ τῇ αὐτῃ αἰτίᾳα ἀπε- 
/ ο ον / 

έγκασθαι δόξαν. (6) Οἱ μὲν οὖν Λακεθαιμονιοι συνε- 
ο - οω /. ' λ λ εν) 

ὃ χεις προςθολὰς ποιούµενοι τῇ Πύλῳ, και πολλοὺς ἄπο- 

(αλόντες στρατιώτας, ἔμενον καρτερῶς ἓν τοῖς δεινοῖς. 

Θαυμάσαι ὃ ἄν τις τῆς τύχης τὸ παράβδοξον καὶ τὴν 

Ἰδιότητα τῆς περὶ τὴν Πύλον διαθέσεως. (7) Ἀθη- 

ναῖοι μὲν γὰρ ἐκ τῆς ΛαχωνικΏς ἀμυνόμενοι τοὺς Σπαρ- 

τιάτας ἐκράτουν, Λακεδαιμόνιοι δὲ τὴν ἰδίαν γώραν 

ἔχοντες ἐκ τῆς θαλάττης προςέθαλλον τοῖς πολεµίοις, 

καὶ τοῖς μὲν πεζη χρατοῦσι θαλαττοκρατεϊν συνέθαινε, 

τοῖς δὲ κατὰ θάλατταν πρωτεύουσι τῆς γῆς ἀπείργειν 

Ν / 

τοὺς πολεµίους. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1). (ου, 631.) 

αἱ (ταπααΠαίοπη Ροτία] οοποἰ{εί, Υῖνον {ου Ηδεῖπιος ο Τι8- 

οοάσπιοπίογπ. 5οοἰογαππαθ ἀθιεσία οχροδαεγυηί; ἱάᾳπο 

που οοηνί]ίο, αἱ οσοι ραοπθ Ἰοο αά ομβιάἰοΠεΠα Ο0Π1ΠΙΟ- 

ἀῑςαίιαί Αἰλοπίοηςος ριΥοπ]γοηί, (6) Ταπείςὶ Υογο ορηί]- 

πμα ρου θἱησι]ος ἀϊες ορριρπαίίοηθ 56 ἀε[α[αραγεηί εί ϱ16- 

5. νιἠποιβης, 4πἱρρα οχ οπιποπβριας η ρορασϱα- 

ομ]ΐς, ἱπορβδθγοηίυν, ΠΙΠΙΙ {απιοη 46 οοπαίις 5υἱ γΙο]οη{]ᾶ 

γομη(ίοραπί. Ἠϊπο πιη]ίος Ιπίοιίτα Ἠθο Ρ4Π60Φ θαμοἰαΓί, 

ἆαπα νυὶ 1ο τη ΗβΒΙΠΙάΠΧ οσσαρᾶγθ παπί, οοπΗρῖέ. 

(6) ΑἰΠεηίοηβος ναγο, απο Ιούμηα παίαγα Βγπηαπη οὐ0αρᾶδ- 

οοπί, ἰσ]ογαπιάιθ ας ΤΘΓΙΠΙ οε{ογαΓΙΠ 4 4ο[εΠ5ΙοΠΘΠΗ αἱ ]- 

Ιἴαπη ουρία αριπάατοπέ, ίΤοπ6 Πορίοηι γορο]εραπί, ΒΡ65 

ομίη οταί, δἱ αρ μου αμδο]νίσθοπί, {ονε αἱ ἰοίαηα 

Ρ6ΙΙἱ ΠΙο]θία ἵΠ Ῥδ]οροηπθβαπα (αης[ογγθοηί, ἱρδίαμθ 8μΓοΒ 

Ποδαπη γ]οἰςδῖπα ἀαναδίανετί. 

ΙΧ. Ἰπίοιθα ἀ1πη ΙΠΊΠΙΟ ἵπ. οὐβίάίοπε πἶνα 165 ΠΙΗ- 

απο ροπίίατ, οπιποπιπο βραγαῦί γη αάμήρομέ, οσα 1 

πο ραιοί γής Ἱαπάση ϱἱϱί οοποϊΠαπέ, πα ΒΕΠΙΠΙΙΠΗ 

ρ]οτία» ἀθους Βταδίάα» οδί αἀερία». (2) πα οπίπη ορίε 

πανίαπα ρα Γοοίί (πίγοιηος ἴδια αρρε]]το οὗ ΙοζοΓαπα 4{Π- 

ου]ίαίοπῃ ποπ ααάθγθηξ, ἴρ5ο (ἱογαγοηί ρα1{6ς σογ6η5 Ἠ]αΡΠο 

γοςϊ[οταία ρα ροιπαίοτοπα {αροί, αἱ μή] παγ]ρίο ΡαΓ6ΈΗδ; 

αασπία νἱ ροβδῖέ, ἴγεππενη αἲ Μία» Ἱπιρο]ίαί.  Τα0ρε εΗΠΑ 

(ονο δρατίαηἱ5, αἱ, 41Η απίηιας υ]οἰονίᾶ) πρεηάσηί, 5οαρι]8 

ῥατσκηί, οί ρο γίπῃ ΑΠοπίοηβος Ἰμασοηία ΟΠΠ Ιπ{ΕΓΙΠΙ ρᾶ- 

µαπίαν. (3). Οοασίο αἲ αχίεπιΙη ραρειπαίοῦε ΕΊΓΟΠΑΘΠΙ 

(ινα αρρ]ίσατα, πανῖς (ωπάο Ππ]ῶρίέ, εἰ Βναδίάας, Ηχος ἵη 

Ροπίθ Ρεάο5 Ἰαῦθης, Ιπάρ Ἰοδύίπα 1η 56 εοπογθαΗ{ἶαπι 

σΠΊΘΗ Ῥγορηἱραί. Ας ΡΓΙΠΠΟ 44 6Πὰ ββΓεδδιΙ πημ]ίο ποσα : 

«οᾷ «πα ππ]15 ἀείπάς Ιαουῖς Ππρείετείην, ηλυ]{ος Δ4γ6Γ- 

5ο οοἵροτο ἴσίας οχορῖϊ : (4) πιαρηδαε {απάσπη δαηρα]ηῖς υί 

Ρος Υαἱπθγα ογιηροηίθ, 1ρ86 εχμαμδίας 8ΠίΠΊΟ, ἀθ[οϊαμ 

δἱ ρτοἱαρδαπίο οχίτα. πανί Ῥυαοµίο, «Ίγρεις5 ἃ Ίωνα 

Δοςἠ(αίας ἵπ ΠΊαγο ἀοο]α[ί, οσο“ 16 Ποδίος ρούηίαγ. (0) ΤύΜΗ 

Ἰρδο, αοθγῖς Ποδίυηι εοββρεταί15, φοπιαπἡηῖς /άσθης ὁ 85 

απάσπι πανί οχροπίαίαγ, αἀθο οδίοιος υΙεαίε βαρεῖβ!ε»δ.5, 

υ{ οι αἱ απηϊςεί οἰγροί ἀοάθοις ἁπρίίο 116/θΗί, 1ῇ56 51Π]- 

ΠΠ οὗ. ος ρ]οηί ἄεοαδ τομπ]οηί. (6) Νιοπηίπας ἰ8- 

Πρ Τ,οθδσοπιοπῖἱ αβίάπο ΡΥΊη οομαία ορρασπαραηί, εἰ 

Πεοί ΠΙασΏαΠΗ 51ΟΓΗΠ1. ]αοίαΓαΡ (ασθγοπί, Ἡπ Ῥγοροδίίο {- 

πΊοῃ απαπηΗ οί Ιη[ο]ίοί ρουΙδιεραηί. Πῖο αἀπιταβΙ]θιη {00- 

έαπα: ναμσίαίοπι οἱ τα, απ αἲ ΡΥΙΗΠΗ ογοηῖέ, ΙΠ8ο]ΘΗ{14Πὰ 

πιομίίο απ]ς ομείαρεςοαί. (7) ΑΙιοπίεηςθς οηἵπῃ 4) Ίρρα ια: 

οοπία ραγίαπος τορε]οπάο εαρονίογο5 ογαηί : 1μασράαπηοπῖί 

τογο 5Π (1ιοδέἱ1οπι ϐ) Μαβεπίες ἴ6ΓΓαΠὰ πιαγῖ 6ΗΠΙ ος ρι1β 

εοπβιείαναπία5, αἱ (ογοβῖρας Υἱο(οπΐς α5θηείἰ 1η ΠηαΓί Ρο- 

ἰοπίος βοναπι; εοπίγα ταῖς Ῥήπο ραίΙΠὰ οοηβαου({ ἃ {θυγα 

Πορίες ρτοήρεραρί. 



(65 033.) 

1 ΧΠΙ. Χρονιζούσης δὲ τῆς πολιορχίας, καὶ τῶν 
Ἀθηναίων ταῖς ναυσὶν ἐπικρατησάντων καὶ σἵτον εἷς 
τὴν γην εἰκκομίζειν χωλυόντων, ἐκινδύνευον οἳ κατει- 

λημμένοι ἐν τῇ νήσῳ τῷ λιμῷ διαφθαρΏναι. (9) Διό- 
/ / . ο 3 / 

6 περ οἱ Λακεδαιμόνιοι φοθηθέντες περὶ τῶν ἀπειλημμέ- 
5 ρω / / 3 / α κ: ᾧ νά 

νων ἐν τῇ νήσῳ, πρεσθείαν ἀπέστειλαν εἷς τὰς Ἀθήνας 

περὶ τῆς χαταλύσεως τοῦ) πολέμου" οὐ συγκατατιθεµέ- 
ο) 9 δω ο οἡ 3 Ν / ο» ος τμ 

νων ὃ αὐτῶν, ἠξίουν ἄλλαγὴν ποιήσασθαι τῶν ἀνδρῶν 
3 Δ ζ ο ΔΝ ” ο 3 / ο , 

χαὶ λαθεῖν τοὺς ἴσους τῶν Αθηναίων τῶν ἑαλωκότων: 

10 ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο συγεχώρησαν οἵἳ Ἀθηναῖοι, οπευ 

οἳ πρέσθεις παῤῥησίαν ἤγαγον ἐν ταῖς Ἀθήναις ὡς 

ο ορις Λακχεδαιμονίους κρείττους εἶναι, μὴ βουλό- 

μενοι τὴν ἀντίδοσιν τῶν αἰχμαλώτων ποιῄσασθαι. 8 

ἵ δ) Ἀθηναῖοι τῇ σπάνει τῶν ἀναγκαίων καταπονή- 

16 σαντες τοὺς ἐν τῃ Σ ο υπ παρα δα αὐτοὺς καθ 

ὁμολογίαν. Ἠσαν ὃ- οἱ , παραδόντες αὑτοὺς Σπαρτιᾶ- 

ται μὲν ἑκατὸν ν εἴκοσι, τῶν δὲ συμμάχων ἑκατὸν ὀγδοή- 

κοντα. (4) Οὗτοι μὲν οὖν ὑπὸ Κλέωνος τοῦ δημαγω- 

γοῦ στρατηγοῦντος τότε δεθέντες ἤχθησαν εἰς τὰς Αθή- 
δὲ ὃς τῃο ή ο τν ο: 2Ν ρου 

90 νας' ὁ δὲ ὃημος ἐψηφίσατο αὐτοὺς φυλάττειν, ἐὰν βού- 

λώνται Λακεδαιμόνιοι λΌσαι τὸν πόλεµον, ἐὰν δὲ προ- 
κχρίνωσι τὸ πολεμεῖν, τότε πάντας τοὺς αἰγμαλώτους 
κ) . λ ὰ 9] ο» ον 3 τ / 
ἀποχτεῖναι. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν ἐν Καυπάκτῳ 

κατῳκισυένων Μεσσηνίων µεταπεμψάµενοι τοὺς ἀρί-- 

36 στους χαὶ τῶν ἄλλων συμμάγων τοὺς ἴκανούς, παρέ- 

δωχαν τὴν Πύλον φρουρεῖν' ἐνόμιζον γὰρ τοὺς ἸΙεσσι- 1 " ῃ 1 
/ κ» α 

γίους διὰ τὸ πρὸς τοὺς Σπαρτιάτας µῖσος ἐκθυμότατα 

χαχοποιγσειν τὴν Λακωνιχήν, ὁρμωμένους ἐξ ὀχυροῦ 

χωρίου. Ἰαὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Πύλον ἐν τούτοις ἦν. 

- Τχίν. Ἀρταξέρέης δ) ὁ τῶν αοον βασιλεὺς ἑ έτε- 

λεύτησεν ἀρξας τη τετταράκοντα΄ τὸν δ' ἀρχὴν διαδε- 

ξάμ.ενος Ξέρξης ἐθασίλευσεν ἐνιαυτόν. Κατὰ δὲ τὴν 

Ἰταλίαν Αἴχλων ἀποστάντων ἀπὸ Ῥωμαίων, κατὰ τὸν 

πόλεμον αὐτοχράτορα μὲν Αῦλον Ποστούμιον, ἵ ἵππαρ- 
Δ 3δ χον δὲ Λεύχιον Ἰούλιον ἐποίησαν. (5 , Οὗτοι δὲ μετὰ 

[πολλῆς] δυνάμεως ἀξιολόγου στρατεύσαντες εἰς τῶν 
Δ Δ ο» Δ / 

ἀφεστηκότων τὴν χώραν, τὸ μὲν πρῶτον τὰς κτήσεις 
Ρ] / μι ὰ Α) ο. 3] ὃν 2 . θέ ὃ, / 
ἐπόρθησαν, μετὰ δὲ ταῦτα Αἴχλων ἀντιταχθέντων, ἐγέ- 

ὰ .) ΑΔ 3 / ος » λ λλ λ 

νετο μάχη, κχθ᾽ ἣν ἐνίκησαν οἳ Ῥωμαῖοι, καὶ πολλοὺς 
μ ο» ζ / 3 2 31 / δὲ πε / « 

40 μὲν τῶν πολεµίων ἀνεῖλον, οὔκ ὀλίγους δὲ ἐζώγρησαν, 
ο λ 

λαφύρων δὲ πολλῶν ἐκυρίευσαν. (8) Μετὰ δὲ τὴν µά- 
πο / 

χην οἳ μὲν ἀφεστηχότες διὰ τὴν Ίτταν χαταπεπληγωέ- 

νοι τοῖς Ῥωμαίοις ὑπετάγησαν" ὃ δὲ Ποστούμιος δόξας 

καλῶς διωκηκέναι τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, κατήγαγε τὸν 
3 / : “ ην ο / Δ ο” / / 

40 εἰωθότα θρίαµβον. Ίδιον δέ τι καὶ παντελῶς ἄπιστόν 
δλλς Δ να ν 

φασι πρᾶξαι τὸν Ποστούμιον: κατὰ γὰρ τὴν µάχην τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ διὰ τὴν προθυµίαν προεκπηδῆσαι τῆς ὑπὸ 
-ω / ο 

τοῦ πατρὸς δεδομένης τάξεως" τὸν δὲ πατέρα τηροῦντα 
πι / 

τὸ πάτριον ἔθος τὸν υἱὸν ὥς λελοιπότα τὴν τάξιν ἀπο- 

60 χτεῖναι. 

ΙΤ ΧΥ. Τούτου δὲ τοῦ ἔ 

ἣν ἄρχων Ἴσαργος, ἐν δὲ τῇ Ῥόμῃ καθειατήκεισαν 

χαὶ Γαϊος Ἰούλιος, παρὰ δὲ 

τους διελθόντος, Ἀθήνησι μὲν 

ὕπατοι Τίτος Κοΐντιος 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟΡΙΙ ΠΡ. χι. 45ἱ 

ΕΧΗΠΙ. Οσίοταπι οὐφίάίοπο Ιοηρίας ρυοδιισία, 4 111Πι ΡΓῶΥ- 
Ιε8οθη5 Αοπἰθηδίαπη ϱ]α5θὶς ἄΠΠΟΠΑΠΙ ἴθγι ος ἱππρονίατί ϱιο- 
Προγεί, οε]αςί Πῃ ἱηδι]α [αηηΐς οκ {γθῃ]α» ΡοοΠαιη. ἵποιαι- 

τογαηί. (2) Πασραπιοπῖϊ 65ο 4ά οὐθοςαῖς απχ]ὶ Ιεσαίος ἆα 

εοπηροπεπάο Ῥεβο Αίοπας πι ΠΙ. Ῥορι]ο Υθγο ο ἆθ- 

ΡεπΗεπία, τί ρουπ{α[ίο δα[ίετη ῄογαί, οἱ (οέϊάθιι οαρίῖγος 

5ΗΟΥΙΠΙ τεζΙροΓοη{ ρείεραπ{. 5εᾷ αππΠ: Πο Ίου απ]άθιη Ῥει- 

Αἰοπῖς πίογεηί ΑίΙιοηίθηςες, Ἰμαιο 56ΓΠΊΟΠ6 1ρ5ῖς 

ΤαζεάωπιοβΙ! ρυο(εδία!1 5αΠ!, ναὶ Ίου σοπβίουί ΑΠποηὶσηςίμπι 

Ροριήυπα, ααοά Βραγίαπος 5ο ργῶςίαπἰῖογος ὥς[ίπιοηί » ἆπηα 

() 
Ἠεταπῃ Παπιο ποοθβκαΓίαΓΗΠη ἱπορία ἀομοα]]αίος ἵη ΒρµαΕ{6- 

Φα παπι ϱαρίίγογαπα ρογηηπίαΠίοΏθια απ] ίσιο ΠοΙΙΠ{. 

πα Τποσαπιοπίος ἵηπ ἀθάίοπαιη Α(λοπίθηδες ΤΟΟΘΡΘΤΙΗΠ/. 
Έμετα αὶ έπΠ1 8059 ἀοάργιηί δραγίαπί ΟΡΗ{ΗΤΗ γισιπ, εί 
50ΟΙΟΓΙΙΗ ορηίαπα οοἑοαίπία. (4) Ηἰ α ΟἼσοπα, έαπι οἰαςίς 

Ρνγαρίογε, γ{ποίῖ Αίμεπας ἀοροτίαπίπγ, 608616 δ6ΓγαΠ(08 Ρο- 

Ρα]α5: ἀοοτονΙέ, οἱ Βα]άπη 5ογετα Ἰμποσδοπιοπ]ϊ γο]ίηέ ; 

5ίη ραοῖ Ῥε]]άπα ργο(αἱονίπί, Ιασυ]αηάος 6556 ΙΠΙΥΘΙΦΟ8. (5) 

Ὠοϊπάα Μεςκοπίογια, απϊ Ναπρασέαπα Ἱπ]αβίαπά λα ασσς- 

Ρεταπί, ΡιῶβίαηΙδδίηιος αγοεδςιΏ{, δὲ ἰάοπαα Πΐ5 δοοἵοΤΙΙΠΙ 

πλαπ αθ]αποία, Ῥγ]απα πἰπίδηπα, ἀο[οπάσπάαπα (ταζαηί; 

ΜεΒΣΟΠΙΟΡ, οὗ Πηκαπα οἴσα ρανίαπος οὔ{σπα, ΡΓοπι/ςίπιο 

Τ.4οοΠΙαΠΙ Ἱη[εδίαίαγος ταί, ῥγῶδεγ{ῖπα ἆπΠα οχ γα[ἰαἱςςίπιο 

εαβία]Ιο εγαρίϊοποπα [αοριθπί. Εί ος {πμο δίαία γα αἆ 

ΡΥ]ΗΠ1 ογαΠ{. 

ΤΧΙΝ. Αιίάχογχθς Υθτο Ῥ6γδαΓπι τος ἱηίθιίπι γἱία ος- 

ορβεῖέ, απηΐς φαἀτασίηία ἵπ τορπο οοπρ]οίίς, αἶπια Χθιχος 

1η Πα]ία 

σσ ἄῑπιϊ ΒοπιαΠῖς γορε]ατοη{, ἀῑσίαίογεπι αἆ που Ὦο] Παπ] 

ἵη Ἱπρογίο αἆ ΠΠ ἀμηχίαχαί απΏ Πα 5ιιοσσβςί{. 

οπεαγαηί Α. Ρορίαπηῖαπα, εί ηιασἰςίγαπι ο έαπα Ε,, απ απι, 

(9) οἱ 5εΙαο(ἱβΣίπηῖς οορί15 ἵπ Ποβδίαπα ἴουτας ριοσιοβαῖ, ΠΠῖ- 

{19 ἵπ αρτο» οἱ γί]]α5 συαςδαΠ{Η ΓΣ ΠΟΣ, σααπι τα! Ιπςίτησία 

86016 56 ομ]ίοργοηέ, Ργα]ίο γἱοίοτίαπα οὐίίποΠί Βοπιαπ, Τη- 

6εης {πα Πορίίαπαι «465 οαῖία, πας ραιοῖ ΠΙ8ΠΙΙ5 ΥΙΟίΟΓΙΠΙ 

() 
Ροςί εοπβϊοίαπα ἄααὶ εἰαάς ἴ]α (ας ΠΟΠΙΑΠΟΤΙΠΑ 56 Π46ἱ 

οαρίϊνί 5υρίσγαηί : ΞΡΟΙΟΤΗΠΙ οίαπι π]ᾶσηα νῖς το]αία. 

εαηπηϊδετιπέ. Ροδίαπιίας Υοτο Ρο απα Ίος ργῶεἶατο αἀπη]- 

ηἰδίγα»ςθ οχἰςπιαία5 οκ πογαο [ΠΙΙΠΙΡΙΙΠΙ ορ. Βαναπι 

απἱάρίαπα οἱ πΙΙηίπιε οΓοάθΠάπι α Ῥοδίπππίο ροεγροίγαίπα 

6556 ἀἰοιηί. Ἐαπα δοἰ]σοί ια) ΠἰππΙο ατάοτα ἵπ Ραβηα 

οχίγα 5{α{ΙΟΠΕΤΗ α Ραΐτε αβεἰσηαίαπα ρτοβϊ]αίςςε : Π]άΠῃ γετο, 

ραπ πιογῖς ο,5θγναΠ{ἰδείλαπηα, οαρίίαΙ θΗαπα, αἱ οτάιη]ς 

ἀθαδοτίογθπῃ, δρ] σἷο ππα]ίας5ο. 

ΤΙΧΥ. Ἐχασίο Ιδίο 4ππο, Γδατομας Αίπεπίς δαπηπηῖ ϱγῶ- 

{ους ΠΙΠΠΙ5 σοιοβαί, οἱ Ἠοπιῶ εοηδι]65 τοπΙρΙΡΙΙΟΑΠΙ σὰ- 

Ρορεγαπί Τ. Ουἱπήμ5 6ἱ ο, δα]ΐα5, 4ππ ΟΙγπιρίας αριά 

Ἠλείοις Ὀλυμπιὰς 7χθη ἐνάτη καὶ ὀγδοηκοστή, καθ | Ε]σος εο]εργανοίατ οοίοβοεῖπια ποπᾶ, άμα ΥΠΙΠΙΔΕΡΗ5 Ἡε- 

29, 
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ἣν ἑνίκα στάδιον Σύμμαχος τὸ δεύτερο. Επι δὲ 
[κ / / λ 

τούτων Ἀθηναῖοι στρατηγὸν καταστήσαντες Νικίαν τὸν 
τ / 2 ο / λ σος 

Νικηράτου, καὶ παραδόντες αὐτῷ τριήρεις μὲν ἐξήκον. 

τα, ὁπλίτας δὲ τριςχιλίους, προεέταξαν πορθῆσαι τοὺς 
(5) οὓς ο, ὃΞ 

/ 
ς την τε χώραν ἔδύωσε 

Λακεδαιικονίων συμμάχους. ἐπὶ πρὠτ την 

α . λ λ / 

τὴν Μ]λον πλεύσα χαὶ τὴν πό- 
. "ης λ ς / 3 . 7 [όέ 3 λ μι 

λιν ἐφ᾽ ἵκανὰς πα. ἐπολίόρκησεν: αὕτη γὰρ μονή 

τῶν Κυκλάδων νήσων διεφύλ. αττε τὴν ος ο ο 

Ὁ ὃ 

Νιχίας. ἵεύναμως ἀμυνομένων τῶν ἡπηλίων οὐ δυνάµε- 

γίους συμμα]χίαν, ἄποιχος οὖσα τῆς Ἁπά άρτι ἴ6ν 

νος ἑλεῖν τὴν πόλιν, ἀπέπ. ευσεν εἰς Ολρωπὸν τῆς [οιω- 

τίας. (8) Ἐνταῦθα δὲ τὰς ναῦς ο ολ τῶν παρηλθεν 

εἰς τὴν τῶν Γαναγραίων χώραν μετὰ τῶν ὁπλιτῶν, 

Ἐ παπα δύναμ.ιν ἑτέρα αν Ἀθηναίων, ἧς 

ἐστρατήγει Ἱππόνικος ὁ ἸΚαλλίου. (9 Συνελθόντων 

δὲ εἰς ταὐτὸ τῶν στρατοπέδων ἀμφοτέρων, οὗτοι μὲν 

ἐπορεύοντο τὴν χάραν πορθοῦντες, τῶν δὲ Θηέαίΐων 

ἐκόοηθούντων, συνάψαντες αὐτοῖς µάγην οἳ Ἀθηναῖοι 

χαὶ πολλοὺς ἀνελόντες, ἐνίκησαν: μετὰ δὲ τὴν µαάγην 
ο» λ 3 9 / 3 / 

οἳ μεθ Ἱπ τπονίχου στρατιῶται τήν εἲς Αθήνας ἔπανο- 

Νυκίας δὲ πα αν. λθὼν ἐπὶ τὰς ναῦς 
: 

χαὶ τὴν παραθαλάἄττιον 
δον ἐποιήσαντο. ({6) 
παρέπλευσεν ἐπὶ τὴν Λοχρίδα, 

χώραν πορθήσας, σι άοης παρὰ τῶν συμμάχων 

τριήρεις τετταράχοντα; ὥστε τὰς πάσας ἔχειν αὗτον 
Ὁ. ος / 5 /Υ αλ Δ Δ δν μυς ον 

γαυς εχατον χπαταλεζας οξ και πεζοὺς στρατιώὠτας ουκ. 

23 ον ο κ οσα ος ολ. κα 

ὀλίγους, χαι ουναυ.ιν αξιολογον συστησομ.ενος» επλευ 

3. [α 1 ο] 

Ἀποθιοάσαντος ὃ 
λν) 

αΣ 
(6) αὐτοῦ η . Σ/ 

σεν ἐπὶ τὴν ο. 
ο - / 2 αν 

τῶν Ἕοροφιων σος τοὺς στρατιώτας χαὶ 

οἳ Ἀθηναῖοι δυσὶ µάγαις ἐγίκησαν καὶ τροκαν ἔστη-- 

σαν, πολλοὺς τῶν πολεμίων ἀνελόντες, πελεύτησαν 

ὃ' ἐν τῇ µάγη τῶν Αθηναίων εἲς ὀκτώ» τῶν δὲ Κοριν- 

θίων πλείους τῷ τριακοσίων. () «Ὁ δὲ Νιχίας πλεύ-- 

μμυῦνα, τήν τε γώραν 

Ε0θὺς ὃ) ἐπανα 

σας εἲς ἴκρομ ἐδήωσε καὶ τὸ φρού- 
/ 

ύξ ζεύξας χαὶ τει/ίσας 5 ιο βιον. ἐχειρώσατο. 

φρούριον ἐν τῇ Μεθώνη, φυλ αχὴν χατέλιπε την τὸ γω- 

ρίον ἅμα φυλάξουσαν καὶ τὴν ἐγγὺς γώραν δῃώσου- 

σαν: αὐτὸς δὲ τὴν παραθαλάττ ιον πορθήσας ἐπανηλθεν 
- ”/ -ω 

εἰς τὰς Ἀθήνας. (8) Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ Κύθηρα ναὺς 

ἀπέστειλαν ἑξήκοντα χαὶ ὃν ιοχιλέ ους ὁπλίτας, ὧν εἴγε 

τὸν στρατηγ αν Νικίας μετ᾽ ἄλλων τινῶν. Οὗτος δὲ 
υ 

στρατεύσας ἐπὶ τὴν νῆσον καὶ προςθολὰς ποιησάµενος, 
. / 

ρε τὴν πόλιν καθ᾽ ὁμολογίαν. 
ιἡ 

5ε. ολ ο- "ο 

παρέλα Εν δὲ τῇ νήσῳ 

καταλιπὼν φρουράν, ἐξέπλευσεν εἰς τὴν Πελοπόννησον 

(9) Καὶ Θυ- 

Άαχωνικ Ἶς γαὶ 

σα / 
ῦ ἐδίωσε. 

ρίοις τῆς 
ο. 
ἐξηνδὸ βαποδίσατο χα) χα- 

καὶ τὴν παραθαλά ἅττιον γώραῦ 

ρέας | μὲν χειμ. ἕνας ἐν τοῖς µεθο 

τῆς μη ας ἐκπολιορχήσας» 

τέσ σκαφοτ τοὺς ὃ᾽ ἐν αὐτῃ κατοικοῦντας Αἰγινήτας καὶ 

τὸν φρθύραρχον ᾿άνταλον Ἀπαρτιάτην ζωγρήσας εἰς 

τὰς Ἀθήνας ἐξέπεμψεν. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὸν μὲν Τάν- 

ταλον μετὰ τῶν ἄλλων αἴ[μαλώτων καὶ τοὺς Αἰγινή- 

τας ἐν φυλακῆ χατ τείχον. 
ἑτ τοµένοις οἳ Μεγαρεῖ 1 ΧΥΙ. Ἅμα δὲ τούτοις πρατ ς (αρεῖς 

(λιόόμενοι τῷ πολέμωῳ τῷ πρὸς τοὺς μια, χαὶ 
. η 

-ω Δ . απ! 
" 

τῷ προς τοὺς ανορας τοὺς φυ γάδας. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡλ. 18. (50, 654.) 

ΓΙΠΏ ςέπάο νὶοε. Τα Αἰιοηίθηςος ο]αςθί ΡγαΠοἰί ΝΙ- 

οαπα, ΝΙεσγαα ΕΠπα, (αΦΠξααθο θοχασἰηία τοπίρης οἱ 

(θιις π]Πρις αΓΠΙαΙΟΥΙΠΗ παπα, ΤιαοεάΦΠΙΟΠΙΟΤΗΠΙ 50- 

οἷος αγηιῖς ἱη[ορίανο Ἱαροπέ. (9) Πίο ΡρππάΠΙ ΜΕΙΙΠΙ 1ῃ5ιὶ- 

Ἰαμ1 αἀοτίας αθτοςδ ναδίαξ, οἱ πτβθΠη ρου ἀἱες ααυοί Πρη 

ῥαπ6ος ομβίἁδί.. δοἱα οπία οκ ΟγΟΙαάἴριΙ5 ας ἵη φοοϊσίαία 

ας β4ο Τιασεάς»ηοπΙογΗΤΑ ἤνρηα Ῥοτδίαβαί, αιοά ἰπάο οι]{ο- 

γα ασθορῖςδεί.. ΟπέΠ1 Ισίίαν 5ίγεµιια 5ε ἀο[επάστγεηί, ΝΙοία8 

αχρασπαπαἰ (αοπ]ίαίοπα 51Ρί ἀθθςδο ἱπίθμίσαοης, αἆ ΟΥοράπι 

Ῥωοσρ ἰγα]οοί. (0) Πε]ίοΙς ρῖ πανίδας ἵπ ΤαπασιαοΓΙΠΧ 

(αυηίονΙαπα. οορίας ῥγοηιονίέ, αδὶ πογας ΑΠεΠΙΘηδΙαΠα «0- 

Ρρίας αβδδαυ αν, ααἱρας ΗἩἱρροηίοας, ΟαΗί βΗα5, Ῥιῶειαί. 

(4) Ὁμοσια Ιβίίατ αρυπίπο οοη]αποίο, ἀερορι]αίαπη αμτΟΡ 

Ρουσδαη{. ΦΗπ]α16 αἆ ἀ4ο[οηδίοΠοα 5πογαῦὰ Τηοραπϊ ΡΓΟΟΙΙΓ- 

τοιθηί, ριδηα ουΠ 115 οοπηίδξα ΑἱΠοπίθηςος νἰηομη{, πο 

εχίσιαπα. ρτοβἱσαίογαΏὰ οῶάθπα [ασἱαηί. Ῥασπα εοηίεσία, 

(5) Ῥοα Ν- 

οἷας α Παγες Τθρίσδδ5, ἆάπῃ Τ,οσγ]4ἱ5.οἵα5 Ρργίοτ]αβεης 

5Η ΗΙρροπίοις εχογοΙίαπι Αίµοπας τεὐυχ!{. 

πια π]α Ίοσα ναδίαξ, παἀτασίηία πγειηες α 5ορἱς ααα[ρῖ!, 

σπα) αἆ ργίογος αὐ]αποία" οοη{απ παγἰσίονἩπῃ ΟΙ8856ΠΙ οοης!]- 

ίαεραπί. ἩἹασηο αἵαπα ΠΠ πη1 ἀθ]ασία Παβίίο., ἱΠδίσΠσΙη εχθί- 

οΙέππα 6ο] 6Ρῖέ, ἐπ άππο ΟογΙπ{μαπα ρεΙ{: (6) αἱ αααΠιοχρο.. 

εἰς η] Ηθας 5ηας ΟοπΗΗΙ εορίας οϱ]εοίβδδηί, ΑΗιοΠΙΘηΡΡΒ 

Ρἱ5 Ποδίαια ππάπηί, ηχα]ήδᾳαο ἱπίεγίοοίἰς νορῶαπῃ οραηί. 

Ροβίάσγαί{ 6ο Ρτώ[ο ΑΩποποηςίαα οσίο (Φε γιφιιαφἰπιία) οἶν- 

αἴοι, Οοπϊπ{μίογαπα ρ]άγ65 {γοσσμ{ῖς. (7) ΝΙοίας Ίπάς νειδ5 

ΟΥΟΠΙΙΗΥΟΠΘΙΗ παγίσαης αἳ αστος ρορι]αξΙ αἱ οᾶδίθ]]ΙΠΙ 

{ρειπα σαρί{. ΝΤοχ ταίτο πηο(ῖς οορ]{5 6ί ὀοπηπιαπίίο Μοαίμοπες 

οαδίο]]ο, ναμάαπα Ῥγαδίάἴαπα Ἱππροπίέ, ααος. δἴππυ]. Ἰού8Πι 

ἀο[οπάστοί οἱ, ΕΠΙ ήπια ΓγοβίοηεΠα ἀθγαξίαναί» 1ῃ586 Υετο, 

ἀθναςίαιἰς (νασίῖριις παν]Ηπηίς, Αίμοπας γεγογΗίατ. (8) Ῥο5ι 

ος ρορη]α5 ποχασ]ηία παγος οί Ρἱ5 πηῖ]]α ανπιαίογαπῃ οοη/γᾶ 

Ογπνοα πα Η{, Νίοία οα1η απἠραδάσπα αΏῖς ΤΠΙΡΕΤΗΠΗ σθ- 

γοµία. 15, ἰαπβνοσ(ἶς ἵη ἱηδυ]αι. οορίΐ5, 1ΡεΠΙ ορρισηᾶ- 

ίαμι ἀθαϊίοηθ Π Ροιοδίαἴ οσα αοοἰρίί, αἱ τοΠςίο αἲ εαδίοΚἵαπι 

Ίηςη]α. ργαἰάίο, ἴπ ῬεΙορομπας (αᾖίοί, εἰ αστος πιαν{- 

π105. Ρορι]αἑἰοπί Ἰη[οσίος τοάα1!. (9) Τηγτοας ε]απη η 60Π- 

βπῖῖς Τ,αεοπία αἱ Αγσοιίοσς εἴία» αὐ οχρασπαήοπθ ἀἰριί, Ἰ10- 

πιήμοσιε δν να ἰ! μπαοραν{ί. ριπείας απίεα Πί6 Παβ]- 

αμίας οί Ταπία]απα οαδίθΗῖ ρτῶ[εοίαπι ΒραγίαπΠΙ οαρίῖνος 

Αἴιομας Πέ : 41ος εὔπι αλῖς εαρἰἰνίς ἵπ νἰποι]5 Αίε- 

πίθηςες ἀαμππεγαη{. 

ΙΤ ΧΥΙ. Ώιπι ας σογυπίαχ, Μοσαγεηδες Ῥοδ], αποά εί 

οππι Αιοπίσμδίθις εί εαπα οχρι]ίθς ονομά πα εΓαί , Πιο]ο 

(μἰκεσναπί: απππη(θ Ιεσαίῖ Ἱπίον οἶγος π]ίτο οίνοπιιο Πηῖς- 
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νων δὲ πρὸς ἀλλήλους περὶ τούτων, τῶν πολιτῶν τινες 

ἀλλοτρίως ἔχοντες ποὸς τοὺς φυγάδας. ἐπηγγείλαντο ο ρεχατεεπῃ ας λν 
πρὸς τοὺς Ἀθηναίων στρατηγοὺς προδώσειν τὴν πόλιν. 

ς νὰ νε / ι / 
(5) Οἱ δὲ στρατηγοὶ Ἱπποκράτης καὶ Δημοσθένης συν- 

θέμενοι περὶ τῆς προδοσίας, ἐξέπεμψαν νυχτὸὺς στρατιώ- 

τας ἐξαχοσίους εἰς τὴν πόλιν, καὶ οἳ συνθέμενοι παρε- 

Καταφανοὺς 

δὲ τῆς προδοσίας γενομένης κατὰ τὴν πόλιν, καὶ τοῦ 

αν /Υ Ν 3 / 3 Ἆ σα 

ὀέξαντο τοὺς Αθηναίους ἐντος τειχῶν. 

πλήθους σγιζοµέ τὰ τὴν αἴρεσιν. καὶ τῶν μὲν ήθους σγιζοµένου κατὰ τὴν αἴρεσιν, χ Ὃν μὲ 
-- ο” ’ - 

συμμ.αγούντων τοῖς Ἀθηναίοις, τῶν δὲ βοηθούντων τοῖς 

Λακεδαιμονίοις, ἐκήρυξέ τις ἀφ᾿ ἑαυτοῦ τοὺς βουλομέ- 
/ 

νους τίθεσθαι τὰ ὅπλα μετὰ Ἀθηναίων καὶ Μεγαρέων. 
/ ο ο / Ρ] / - 

(8) Διόπεο τῶν Λακεδαιμονίων ἐγκαταλείπεσθαι µελ- 
λόντων ὑπὸ τῶν Μεγαρέων, συνέθη τοὺς φρουροῦντας 

τὰ μακρὰ τείχη χαταλιπεῖν, εἰς Δὲ τὴν χαλουμένην Νί- 
σαιαν, ἥπερ ἐστιν ἐπίνειον τῶν Μεγαρ έων, καταφυγεῖν. 

8) Περιταφρεύσαντες δὲ αὐτὴν οἱ Ἀθηναῖοι ἐπολιόρ- 

χουν μετὰ δὲ ταῦτα ἐκ τῶν Ἀθηνῶν τεχνέτας Ἰ προςλα- 

θόµενοι περιετείχισαν τὴν Νίσαιαν. Οἱ δὲ Πελοπον- 

νύσιοι φοβούμενοι μὴ κατὰ κράτος ἁλόντες ἀναιρεθῶσι;, 

πο οσα, τὴν Νίσαιαν τοῖς ᾿Αθηναίοις καθ) ὁμολογίαν. 

Καὶ τὰ μὲν κατὰ τοὺς Μεγαρέας ἐ ἐν τούτοις ἦν. 
ΓΧΥΗΠ. Βρασίδας δὲ δύναμιν ἴκανὴν ἀναλαθὼν 

ἔχ τε Λαχεδαίµονος χαὶ παρὰ τῶν ἄλλων Πελοποννη- 
/ 3 /. . [5 9. λΤέ κ .. λ. σ / ολ ον 

σίων, ἀνέζευξεν ἐπὶ Μέγαρα. Καταπληξάμενος δὲ τοὺς 
3 μ 4 κό λ 2ς {1/2 λ 3 ο Ν / Ἀ Ἀθηναίους, τούτους μὲν ἐξέθαλεν ἐχ τῆς Νισαίας, τὴν 
ολ /΄ ο» ΄ 3’ / 3 / 

δὲ πόλιν τῶν Μεγαρέων ἐλευθερώσας Αποκ ασησον 

εἲς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων αυέμα μίαν. αὐτὸς δὲ μετὰ 

τῆς δυνάμεως διὰ Θετταλίας τὴν πορείαν ο ες 
(5) Εκεῖθεν δὲ παρελ- 

Καὶ 

πρώτην μὲν τὴν Ἀχανθίων πόλιν τὰ μὲν καταπληξά- 

ἦχεν εἰς Δον τῆς Μακεδονίας. 

θὼν εἰς Ἄκανθον, συνεµάγησε τοῖς Χαλκιδεῦσι. 

Δ οἲ Ν / / / 3 «. 

µενος, τὰ δὲ χαὶ λόγοις φιλανθρώποις πείσας ἐποίησεν 
3 τω τω, 5 / 3 - Ἀ λ ο» π 
ἀποστΏναι τῶν Αθηναίων" ἔπειτα πολλοὺς καὶ τῶν ἄλ- 

ο ’ 

λων τῶν ἐπὶ Θράκης κατοικούντων προετρέψατο χοι-- 
- οω ο / / 

νωνεῖν [μετὰ] τῆς τῶν Λακεδαιμονίων συμμαχίας. (3) 
α αἱ ο. ὸ /Ν ρ λό - ην» / | 

Μετὰ δὲ ταῦτα Ἡρασιθας βουλόμενος πο ἄψα- 

σθαι τοῦ πολέ .. μετεπέμπετο στρατιώτας ἐκ τῆς Λα- 

χεδαίµονος, σπεύδων ἀξιόλογον συστήσασθαι δύναμιν’ 
ς ο) ν ο) / κά ον ή λ / 

οἵ δὲ παρτιᾶται βουλόµενοι τῶν εἴλώτων τοὺς χρατί- 
/ ο Ν 5 

στους ἀπολέσθαι, πέµπουσιν ἐξ αὐτῶν τοὺς μάλιστα 
/ / ον 

πεφρονηµατισμµένους χιλίους, νοµίζοντες ἐν ταῖς µάγαις 
ο Τι - 

τοὺς πλείστους αὐτῶν καταχκοπήσεσθαι. (4) Ἔπραξαν 
δ/ ο) / να σ / ο. ος / 
δέ τι καὶ ἄλλο βίαιον χαὶ ὠμόν, δι οὗ ταπεινώσειν 
« / σ Ν σ’ 3 ΕΜ ΗΑ σ Δ 3 / 

ὑπελάμθανον τοὺς εἵλωτας' ἐχήρυξαν γὰρ ἀπογρά- 

φεσθαι τῶν εἴλώτων τοὺς ἀγαθόν τι πεποιηχκότας τῇ 
/ 

Σπάρτη, καὶ τούτους κρίναντες 
Ἀπογραψαμέ νων δὲ διςγιλίων, τούτους μὲν 

2 / 3 / 

ἐλευθερώσειν επήνγο», 

λαντο. 
προςέταξαν τοῖς χρατίστοις ἀποχτεῖναι κατ οἶκον ἑκά-- 

στου. (6) 
/ λ ον / / 3 / 

ξάμενοι καὶ μετὰ τῶν πολεμίων ταγθέντες εἰς κίνδυνον 

Οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ Βρασίδα 
παραγενοµένων χιλίων ελώτων, ἔκτεσυμμάχων στρα- 

Δ / ο / 

τολογηθέντων  συνέστη δύναμις ἀξιόλογος. 

Σφόδρα γὰρ εὐλαθοῦντο µήποτε καιροῦ δρα-- 

στη Ἀν 5 / η 
αἳ αγωσι την παρτην. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΗ 11Ρ. ΧΙΙ. 
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ἆσλ 

Πανοηίαῦ, ποπηΙ οἶνος οχδιρις ἱπρηςί ΑἰΠοπΙσΗΦΙΠΙ 

ἀποἵρις 1 Ῥοπα 56 ργοάΠἵνος ρο]εσπίαν. (9) Πϊρροσγαίος 

ευρο εί Ώεπιοβί]θπες, ΑἰΠεπίεηδίαπη Ἱπαρογαίοτος, Ρτοά- 

Πσποπα. οπΠι Μορατοηβίριι5 ρασ{1, θοχόσπίος ποσα πη]ίος 

α4 τα Ώθηα πλ Μ{μΠέ, απος ρτοβ(ίογος πίτα πια "πῖα γαρ, 

Ρείεσία απίοπι ᾖαιάς, ἵπ ἆπας ρ]εῦς [αοίοπος 5εἰπάέαν. 

Χα ας ΑἰΠοπίοηδίαπα φοοοίαίθιη απιρ]εο, αΏῖς Τιασς- 

4 ὔρΠΙΟΠΙΟΤΙΙΠΙ Ῥατίος {πονί ρ]ασεί. Ππίθηίηα δα δροπίθ φἱ- 

4απα ργαορηϊΐς γἰσοια φαρίοης Ρῥγου]απηαί, μἱ ατηλα οπηι 

Αλοπιθηςίρις οἱ Μοσατοηκίρις, απἰουη(ο ποΠς, οοπ]πι- 

ραΐ. (ϐ) Ώερογίῖς ἰσίίατα Μοσατοηκίθιι5 Ίος πιοςο Τασεία.- 

ὑλοη]ς, ρυῶρίάἴππη, απο ρτο Ἰοποῖς πιωπῖριας οχοιβαραί, 

τοβσία. φίαΐΐοπε 1 ία, απαπ1 γοςαηε, (Ἠεραγθηδίιηη 

ηος Ππᾶναία ο5ί) οοη[ασί. (4) 5εά (085α ΑἰΠοπίοησος οἶγ- 

ομπηάπεία Ἰοσαπα οὐδίάεμ{. Νες πΙΠ]{ο ρο»ί, αοσθιδίᾗ5 οχ 

Πο [απίδ, ΠλΙγο Νίδα πα ἱπο]πά Πέ, Ὑογϊ οισο Ῥε]ο- 

ΡοπηθςΗ, πο ρου γίπι αχρασηαΙ ποἰδαγοπίας, εθγία Νί- 

50)4Π σοπάΠίοπα ΑἰΠοπίεηρίρας ἀοάίάσταο. Επ ου {11 

δίαΐπ τος Μαρατθηδίη ογαη{. 

ΗΧΥΠ. Ῥναρίάας απίοπα, οχογοῖ(α 5α{ἱς π]ασιιο 6 βραγία οί 

οείενῖς ΡεΙοροηπο»ί Ἰοοί οοπίγασίο, Υεῦριις ἨΤεραγαπη οοἩ- 

ἰεπά[έ, οἱ Αἰἰιοπίηςες {αι 5π)ίίο αἀγοπίι Ροτίοιγείασίος ο 

Ἀίδῶα αχίυνραί, α1Ώθηη(αε Προγίαι! τοβδΙίαπα αἲ Ρηήςἴπαπι 

Παζεάσποπίοταπα. φοοἱδίαίθια το. Τη ποιο ρος 

(9) Ιπόὸρ 

ΑοληίμαΙη πδαις Ργοςήθδρι5 Ομα]οἀσηδίρας ορθπι (πε, 

Τμεβδα]ίαπι [ασίο, Ὠϊαπι Μασοάοπία ροιγεηῖέ, 

ΡΙήπιαπ]απθ ΑσαπίΙΙΟΡΙΠΙ ΤΡΟΙΑ Ρα ΓΙΙΠΣ ΠΗΙΠΑΤΗΗ {θγοτο, 

ΡΗΤΙΠΙ ΥΕΙΡΟΓΗΠΙ ΡΙαΠάΙΠΙΕΠΗΙ5, ιί α 46 ΑΙοπίοηςΙπΠη 

ἀθδοίξέετεί, αἀθρῖί. Ῥορίρα πη]ίος οἱίαπι αἰος Τ]ηγασίας 

Ρορα]ο5 α Ιαησοπάαπα οΠΙη Τιασθάαμιοπ]ΐ5 Βο]1ῖ «οσἱθίαίθιη 

Ππααχί. (3) Ηίπο Εναδίάας, ππα]ογο Ῥδ]]πῃ οοπαίῃ Ῥογςθ- 

απ] ἑαρίθης, πη]]{ος ΤιαοθάςΙποηε ονοσαί : ΥΠΙΙΟΓΘΙΗ ΘΠΙΠΙ 

εχατοΙαπα οοηίναἰιογο Ῥνοροειαραί. ῥρατίαπί οισο, απίρις 

Ηε]οίαπι ορίίπιος 4ποδᾳπε ἀείοιο εοπςαίππα ογαξ, πι] 

αχ αἶδ, αΠΙΠΙΟΓΙΠΙ οεἱδ]πάἶπα ῥργαδίσπος, ΤΙ παπί, Ρ]6- 

(4) δεἀ 

αίίαπῃ αῑιά ααοἀάαπα γἰο]εῃ{ῖος οί(εγιά ο Πα ἶς ΡΙΟΠΗΠΙ {α6ἵΠΙΙ5 

τοδαθ Ιπίαυ (οἱ οοπ[εία5δ οεοίδαπα Ππὶ δρεταπίος. 

8Ώ. Ηΐς ρογροαίταίαπη ({, απο Ηο]οίππῃ σοηίοπ] 56 ρτο[ίρα- 

έατοβ-ὀοηβδοραπ{. απ ριαοοηῖς τους οϊχοταπέ, αἱ, αηῖ- 

οππ(πθ ΗΠοίατη αἰί(αο Βρατίαπα Ώοπο ἀεπιθγι]ςδοί, ποπηίηα 

Ργοβίστεη{ας: Ἠ95 θΠΙΠΊ ΥΟΟΘΗΒΟΒ Πωογίαίο 5ο 4οΠα[ΗΤΟΣ 

Ρτοπηίοραπί. ΩΠΠΠ Ἱασπθ αἆ ἀπο ΠιΠ]Ια ἵη αἴθπα γοἰα(ἰ 

εβςοηί, ῃοίοη[ϊςείπιὶς ἴπαο πίτα Ργ]ναίο5 οµίαι Ίαγ65 οΡ{ΓΙΠ 

σαπα1 ]ος ποροίαπα ἁαίππα οί. (0) Τηροπς οπίπι π]αίιις Ἱ]- 

Ιο5 οαροταί, πο 4ΠαΠάᾶο οσζαδίΟΠΕ αγγθρία ΟΠΠ Ποβίρυς 5ε 

οοπ]αησογρηί δἱ ππασηπα δρατί ρεπίσπ]απα ογεατοηί. 

Ῥοντο σπα πη]]α ἰδεῖ Πο]οίας πονίαπθ ὁ 5ο6ἵς ἀεΙοσίυς Ρ{8- 

οἶ]α' αοορ5ρἰ5δοηί, οστορίπη ἴ]ο τοβιγ οχογοΙς οοπΠα{ Πα 

ἠοοβα(. 
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ΙΧΥΠΙ. Δὼ καὶθαῤῥήσας τῷ πλήθει τῶν στρατιω- 

τὸν ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν καλουµένην Ἀμφίπολιν. 

Ταύτην δὲ τὴν πόλιν πρότερον μὲν ἐπεγείρησεν οἶχί- 

ζειν Ἀρισταγόρας ὅ Μιλήσιος, Φφεύγων Δαρείον τὸν 

βασιλέα τῶν Περσῶν. (9) ἐκείνου δὲ τελευτήσαντος, 

καὶ τῶν οἰκητόρων ἐχπεσόντων ὑπὸ Θρακῶν τῶν ὀνο- 

μ.αζουένων Ἠδωνῶν, μετὰ ταῦτα ἔτεσι δυσὶ πρὸς τοις 

τριάκοντα Αθηναῖοι µυρίους οἰκήτορας εἰς αὐτὴν ἐξέ- 

πεμψαν. Ὁμοίως δὲ καὶ τούτων ὑπὸ Θρακῶν δια- 

φθαρέντων περὶ Δράθησχον, διαλιπόντες ἔτη ὀύο πάλιν 

ἐκτήσαντο τὴν πόλιν, γνωνος ἠγουμένου. (8) Περι- 

μαγήτου δ᾽ αὐτῖς πολλάκις γεγενηµμένης, ἔσπευδεν ὅ 

Βρασίδας κύριος γενέσθαι τῆς πόλεως. Διὸ καὶ στρα- 

τεύσας ἐπ᾽ αὐτὴν ἀξιολόγῳ δυνάμει, καὶ στρατοπεδεύ- 

σας πλησίον τῆς γεφύρας, τὸ μὲν πρῶτον εἷλε τὸ προ- 

άστειον τῆς πόλεως», τῇ δ' ὑστεραίᾳ καταπληξάµενος 

τοὺς μφιπολίτας, παρέλαθε τὴν πόλιν καθ’ ὁ μολογίαν, 

ὥςστ ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ τὰ ἑαυτοῦ λαθόντα ἄπελ- 

θεῖν ἐκ τῆς πόλεως. (4) Εὐθὺς δὲ καὶ τῶν πλησιογώ- 

ρων πόλεων πλείονας προςηγάγετο, ἐν αἷς ἦσαν ἄξιο-- 

λογώταται Οἰσύμη καὶ Γαληψός, ἀμφότεραι Φασίων 

ἄποιχοι, καὶ Μύρχινον, Πδωνικὸν πολισμάτιον. ᾿Ἔπε- 

(άλετο δὲ καὶ ναυπηγεῖσθαι τριήρεις πλείους ἐπὶ τῷ 

Στρυµόνι ποταμῷ, χαὶ στρατιώτας ἔκτε Λαχκεδαίμο- 

νος καὶ παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων µετεπέμπετο. ({6) 

Κατεσχεύαζε δὲ καὶ πανοπλίας πολλάς, καὶ τοῖς ἀνό- 

πλοις τῶν νέων ἀνεδίδου ταύτας, καὶ βελῶν καὶ αἴτου 
ς 
Ὡς 

α. . ο / / ο πια. . » 30 

ὃ) αὐτῷ πάντα παρεσχκεύαστο, ἄνέςευξεν εχ της Αμφι- 
. 

μα ο/3 / π . 

καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων παρασχευὰς ἐποιειτο. 

. ο / 

πόλεως μετὰ τῆς δυνάμεως, καὶ παραγενόμενος εἰς τὴν 
/ 9 λ / 3η. / ον) 

χαλουμένην Ἀκτὴν κατεστρατοπέδευσεν. ν ταύτῃ ὁὃ 
ο ο ; / 0] στι { Ν Ἑλλ, 9. τω 
ὑπῆργον πέντε πθλεις, ὧν α μὲν Ἑλληνίδες ήσαν, 

ΑἈνδρίων ἄποιχοι, αἵ δὲ εἰγον ὄχλον βαρθάρων διγλώτ- 
οω 

/ 

των ἠισαλτικῶν. 
ἱ 

τευσεν ἐπὶ πόλιν Τορώνην, ἄποικον μὲν Χαλκιδέων, 

ιά ΄ ον 
; Αν 

(9) Γαύτας δὲ γειρωσαμενος εστρα- 

32 / Α/ θ/ 

κατεχομένην δὲ ὑπὸ Αθηναίων. ΠἩροδιδόντων δὲ τινων 
ή / Ν Δ / -ω 

τὸν πόλιν, ὑπὸ τούτων εἰκαχθεις νυκτὸς ἐχράτησε τῆς 
ο η λ ότ ἃ 

Τορώνης ἄνευ κινδύνων. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὸν 
/ ό Δ .ω Δ 

Βρασίδαν μέχρι τούτου προέθη κατὰ τοῦτον τὸν ένιαυ- 
/ 

τόν. 
/ / λ λ 

ΤΧΙΧ. μα δὲ τούτοις πραττοµένοις χατὰ τὴν 
/ / / 3 / 

Βοιωτίαν περὶ τὸ Δήλιον ἐγένετο παράταξις Ἀθηναίων 

Δ Δ ο / λ ο τει 

πρὸς Βοιωτοὺς διὰ τοιαύτας τινας αἴτιας. }ῶν ΕΒοιω- 
να εω / / Ν / 

τῶν τινες δυςαρεστούµενοι τῇ τότε πολιτεία καὶ σπευ- 
ο οω ο / 

δοντες δημοκρατίας ἐν ταῖς πόλεσι καταστῆσαι , διελέ- 
.ω / ων 3 / 

χθησαν περὶ τῆς ἰδίας προαιρέσεωςτοῖς Αθηναίων στρα- 

τηηοῖς Ἱπποκράτει καὶ Δημοσθένει, καὶ κατεπηγγέλ- τηγοις ποχκρατὲε ημοσυΞξνΕΙ τετ ηγΥΕΛ 

(3) 
Δ ο / ιά / . ο 

᾽λσμένως δὲ τῶν Αθηναίων προςδεξαµένων, περὶ τε των 

αν / λ 3 οω / / 

λοντο παραδώσειν τὰς ἐν τῃ Βοιωτία πόλεις. 

κατὸ τὴν ἐπίθεσιν διοικήσεων διελομένων τῶν στρατη- 

γῶν τὴν δύναμιν, Δημοσθένης μὲν τὸ πλεῖστον τοῦ 

στρατεύματος ἀναλαέὼν ἐνέδαλεν εἰς τὴν Βοιωτίαν, 

καὶ χαταλαέὼν τοὺς Ῥοιωτοὺς προνενοημένους τὸν 
η ”/ 5 οω ς / Αλ Φ 

προδοσίαν, ἄπραχτος ἀπῆλθεν' Ἱπποχρατης οἳ πανοη- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1. [δοσ, 529.) 

ΙΧΥΠΠ. Που Ἰβίέαν πε απη ΠΙΠΙΘΓΟ ἂς Τοβογθ [δίς Απῃ- 

ΡΙήρο]ί οορίας αἀπιογῖί. Ἠαπο 1 Ῥ6Πι Απδίαρογᾶδ αποπάσηι 

ΜΙορίις οο]οπίς (Γεαποπίαγο αὔοιδα5 (αογαί, Ύπμπ1 611 Πα 

ῬογβαγΙΠὰ Γοβθπη Γαρεγοί. (2) Φεᾷ ἴ]ο εχδηοίο, μαραίογες 

ἃ σοηίο ΤΗγασια, ουἱ ΕάοΠοΓαΠ1 ΠΟΙΘΗ ϱ5ί, ο]οοί! Ῥηί. 

Ῥοςἱ (Πρίπία ἆπος οχ/ηά6 4ΏΠΟΦ Α{λθηίθηςα» 6οΙοπίαπη 4εοῖε5 

πι]]α οπιίπαπα 1]]ας πηϊφογθ. 56ᾷ Πὶ5 αἰῖαπα Τμγασπα πηανία 

ἀσ]οιῖς οἶνοα Ώταβοδουπι, Ιπέοι]θοίο Ῥϊουπίο αγ Ώεπα γδυαρετᾶ- 

γαΠέ, Ἡασηοπθ εο]οπία ἀποίοια. (3) Ότρεια βία ΟΓΟΒΏΓΟ 

αι ηιῖς {οπίαίαπι Ῥνγαδίάας ἵη Ροίε5ίαϊεπα Γ6άίς6ΓΘ ΜΗ ῃγορθ- 

γαμαξ, Τάσο ναΠαἰςαίπιο ἴΠαια οκογοίέα Ῥοίεης, οαδίτα αά 

ροπίσιη οο]οσαί, οἱ δα ρΗΥΡΙο ία Ῥοβίαν. Ῥοβ[πάϊα 

Απιρηιρομιαηίς τη ππηπ]απη [πορίάαίοπεπα αἀἀαοἲί5 , πΙΏΕΠὰ 

οίίαια ἱρδαιῃ Ἰῖς ρασιή5 ἵπ ἀσά[μοπεπη αοοθρῖέ, αἱ, αμίοπη- 

απο νο]]οί, Ιρογανα οχοιη({ ουὰ γοῦι]5 θπῖς ρο[εδίαίεπα Ἐα- 

Ῥοισί. (4) Μον Ρ]οαθητιθ οίίαιη ΑΙ Ιππογαπα α’ρες δβθρῇ, 

Ἱπίον απῑας γα οἱραῖ ποπηἰπίς εγαπί 55γΠ1ο εί ἄαἱορδη», α{γᾶ- 

απο εοἰοπία Τιαδίοναπε, εἰ ἨΜγτοππα, Ε4οπογα(η ορρῖάι- 

Ίαπ1.. Νονῖς οµίαπι (γοπιίριας οοπάσηάἶδ απίπιαπι αά[εοῖί 

Ἱαχία ΘΥΥΠΙΟΠΟΙΩ Πα γίππα, εἰ πονᾶ πΠέαπα δαρρ]επεηία ἃ 

(5) Μιίας 

[να ἴογοα απαίανα5 οοπβοϊοπάας οπγαγίέ, απἱρις ᾖαγεηίη- 

Τ,αορά(ρπιομθ. οοίοισαιιο εοπ[αἀεγαῖς αροἰνί{. 

{απι Πποιπιοα {πδίγαχτέ, (ο]ογιησιο αο (πηοΠ{Ι ηθό ποιι 

αἲἱο αρραταία οπιηῖ 5ἱρῖ Ῥγοδροχ{, Οπημίρς {απάσηη γεσίο 

Ρτοσμτα 5, οχθΓΟΙΗΠΙ Απιρηιροηι εἀαχ]έ, εἰ ἵπ. ἸοοΠ1, οί 

Λεία ΠΟΙΠΘΗ, Ρνοίοσίις εἰαίΐνα μαρια, Ορρίάα Μίο φα[η- 

ας ογαηί, ραπ ανα ποπηϊαίς ΑπάπΟΓΗΠΙ εο]οη]15. {γ6- 

αποπίαία, Ραγΐηι ᾱ- ῥτοβιίκόμα ΒΑΥΡΔΤΟΡΙΗ {ανρα, 4ος 

μήήησαος Ρἰβεα]ία. ργοραρανεναηί, ἰππαριία{α. (6) ΗΙ5 εις 

Ἱασαπ. τοσςῖδ, Τοῦοπεη αἀοτγίας οδί, α Οµα]οϊάοηδῖρις 

απἱᾶοπη οοπαἰίαπα, 564 ΑΠλεπΙΕηΣΙΗΤΩ Παπὶκάϊσἰομί ἴαπο δῇ- 

Ἱοσιαπα.  Ὀδί. ργοάήοπο απογυπύανη [αοίππη οδί υἱ ποσία 

ἱπίτοπηίςνιις οἶίτα ροπή Έογοπο ροβνείαν.  ΕΒί εχρεί]- 

Πο Ῥναδίάσ» 60 απίάσπα 4ΠΠΟ πο πδααο ΡΤΟΡΤΕΡΡ 651. 

Τ,ΧΙΧ. Ώαπι Ἠσοο ἴία Ῥονασυπίας, αά Ώδμυπι ἵη Βωοίῖα 

Αίλοπίομςος οππα Ῥα.οῖς οο]λα[ή5 θἰσηίς ἀππίσαγαηί , ΟΡ Ἰαθ 

απίᾶσηα οααδᾶ5.. Νοπηα]ής η ΒάοΓα Ργῶδεη/[ή5 γεἰριαβ]1όσρ 

οίπέις ἀἰδριίσοιο «αροναί. Οποᾷ Ῥορι]ανε ΙβίαΓ. ΓΕΡΙΠΙΕΗ 

ἵπ ορρίᾶἶς οοπήαετο ρεγοαρετοηί, οοια[ία δια Ργῶ{ονίρις 

Αἰποσοπείπι ΗΠἱρροστα εί Γ6ι:οβοπί εχροπιη{, 564116 

χωος Ρα οίίῶ ἱροῖς (γαάΠμνος ρο]ήσσμίατ. (2) Νοη Ιηριαία 

Αί ἵνῶς (πι εοπηπαοῦα. ἀποίρας οὐσαδίο.. Ὁϊ ἰδίέην πιοµς 

το ἱπδήέία αἀαληἰςίτατθηίν, ἀῑνΙςί5 Ιπίαυ 56 εορΙ!δ, Ῥε- 

πηοβ]θῃος 611 πιαχ]ᾶ. οχογοῖ ας ρανίθ ἵη Ῥαοβίαπι 1πῇ- 

Ριοφείομθπι [ααῖέ : 564 απ ἀἀνοιριι5 ριοά ἡ1ομῖς [αρη]οᾶς 

ρηαάδηίεν Ιηβίγαείο» ας Ργορηπίἑος ο επάεγεί Ῥῶοίος., τε 
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/' 

μεὶ τοὺς Ἀθηναίους ἀγαγὼν ἐπὶ τὸ Δήλιον, κατέλαθε 
ο οω / 

τὸ χωρίον, καὶ φθάσας τὴν ἔφοδον τῶν Βοιωτῶν, ἐτεί- 
η -ω εν Λ 

γισε τὸ Δήλιο. Τοῦτο δὲ τὸ χωρίον χεῖται μὲν πλη- 
3 ο εω ) : 
σίον τῆς Ὡρωπίας καὶ τῶν ὅρων τῆς Βοιωτίας. (9) 
-ἱ κο -ω / 3 

Παγώνδας δὲ ὃ τῶν βοιωτῶν ἔχων τὴν στρατηγίαν ἐς 
-ω / 

ἁπασῶν τῶν κατὰ τὴν Βοιωτίαν πόλεων µεταπεμψάµε- 

γος στρατιώτας, ἡκεσπρὸς τὸ αλ μετὰ πολλῆς δυνα- 

μεως" είχε Ύὰρ οιώτας πεζοὺς μὲν οὐ πολὺ λεί- 

ποντας τῶν διςμυρίων, ἴππεις δὲ περὶ χιλίους. (4) 

Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι τῷ πλήθει μὲν ὑπερεῖγχον τῶν Βοιωτῶν, 
- / 9/ ν 

ὡπλισμένοι δὲ Ἄ οὐχ ὁμοίως τοῖς πολεμίοις ἄφνω γὰρ 
Ν / 3 λ αλ 8Ε 5 ρα λ ι διὰ 

καὶ συντόμως ἐξεληλύθεισαν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ διὰ 
τὴν σπουδὴν ὑπῆρχον ἀπαράσκευοι. 

ΓΧΧ. Ἀμφοτέρων δὲ προθύμως ὁ ὁρμημένων, παρε- 
τάχθησαν αἵ δυνάμεις τόνδε τὸν τρόπον. Παρὰ τοῖς 

Ροιωτοῖς ἐτάγθησαν ἐ ἐπὶ τὸ δεξιὸν χέρας Θηθαῖοι, ἐπὶ 
ΕΜ ασρις / μεσο νο μ. 
δὲ τὸ εὐώνυμον ᾿Ορχομένιοι, τὴν δὲ µέσην ἀνεπλήρουν 

3 

πάντων οἳ παρ 
θὰ 

ἄνδρες 
Φ / Ὑ 

διατάττοντες ἔτι 

(5) Γε- 
ο οω Ν λ ωτ« ς 

νοµένης δὲ τῆς παρατάξεως ἰσγχυρᾶς, τὸ μὲν πρῶτον οἳ 

λ 

φάλαγγα Βοιωτοί: προεµάχοντο δὲ 

ἐκείνοις Ἠνίοχοι καὶ παραθάται καλούμενοι, 
ἐπί χκό Ἀθηναῖοι δὲ ἐπίλεκτοι τριαχόσιοι. ηναϊοι δὲ 

/ 

τὴν δύναμιν ἠναγκάσθησαν συνάψαι µάχην. 

τῶν Ἀθηναίων ἴππεις ἀγωνιζόμενοιλαμπρῶς ἠνάγχασαν 

φυγεῖν τοὺς ἀντιστάντας ἴππεῖς μετὰ δὲ ταῦτα τῶν 

πεζῶν διαγωνισαµένων οἱ ταχθέντες κατὰ τοὺς Θη- 
θαίους ᾿Αθηναῖοι βιασθέντες ἐτράπησαν, οἳ δὲ λοιποὶ 

τοὺς ἄλλους Εοιωτοὺς τρεψάμενοι καὶ συγνοὺς ἀνελόν- 

(8) δὲ Θηόαΐϊοι, 

διαφέροντες ταῖς τῶν σωμάτων ῥώμαις, ἐπέστρεψαν 

διώκουσι τῶν Αθηναίων 

/{ 

τες ἐφ᾽ ἵκανὸν τόπον ἐδίωξαν. 

ἀπὸ τοῦ διωγμοῦ, καὶ τοῖς 

ἐπιπεσόντες φυγεῖν ἠνάγκασαν' ἐπιφανεῖ δὲ μάχη νική- 

σαντες μεγάλην ἀπηνέγκαντο δόξαν πρὸς ἀνδρείαν. 

(0 Τῶν δ’ Αθηναίων οἱ μὲν εἷς Ώρωπόν, οἳ δὲ εἰς τὸ 

Δήλιον κατέφυγον, τινὲς δὲ πρὸς τὴν θάλατταν διέτει- 
Δ 3 .8/ οω 3/ ολ 9 ς 3, 1 

ναν πρὸς τὰς ἰδίας ναῦς, ἄλλοι δὲ χατ᾽ ἄλλους ὣς ἔτυχε 

τόπους διεσπάρησαν. ᾿Επιγενομένης δὲ τῆς νυχτός, 

ἔπεσον τῶν μὲν Βοιωτῶν οὐ πλείους τῶν πεντακοσίων, 

τῶν ὃ Ἀθηναίων πολλαπλάσιοι τούτων. [ῖ μὲν οὖν ἡ 
νὺξ μὴ προχατέλαθεν, οἳ πλεῖστοι τῶν Ἀθηναίων ἂν 

ἐτελεύτησαν' αὕτη γὰρ᾽ Μεαθλαθήσασα τὰς τῶν διω- 

χόντων ὁρμὰς διέσωσε τοὺς φεύ γοντας. (5) Ὅμως δὲ 

τοσοῦτο πλτθος ἦν τῶν ἀναιρεβέντων, ὥστε τοὺς θἨ- 

ῥαίους ἐκ τῆς τῶν λαφύρων τιμῆς τήν τε στοὰν τὴν 

μεγάλην ἐν ἀγορᾶᾷ κατασχευᾶσαι καὶ χαλκοῖς ἀνδριᾶσι 
κοσμΏσαι, τοὺς δὲ ναοὺς καὶ τὰς κατὰ τὴν ἀγορὰν 

στοὰς τοῖς ὅπλοις τοῖς ἐκ τῶν σκύλων προςηλωθεῖσι 

ταχαλκῶσαι' τήν τε τῶν Δηλίων πανήγυριν ἀπὸ 6 

των τῶν ο ἐνεστήσαντο ποιεῖν. Μετὰ δὲ τν 

µάγην οἳ μὲν Βοιωτοὶ τῷ Απλίῳ προςθολὰς ποιησάµε- 

Ύουυ χατὰ κράτος. εἷλον τὸ χωρίον: τῶν δὲ φρουρούντων 
τὸ Δήλιον οἱ πλείους μὲν μαχόμενοι γενναίως ἀπέθανον, 

διχχόσιοι δὲ ἤλωσαν' οἳ δὲ λοιποὶ κατέφυγον εἷς τὰς 

ναῦς, καὶ διεχοµίσθησαν μετὰ τῶν ἄλλων εἰς τὴν Ἀτ- 
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Ιη[εσία ἀῑδεεαϊί. Ηϊρροσγαίας ἱπίογῖπα Ο11Π1 {οία 51η Ῥεμίαπι 

ΠΙᾶΠΗ ΙΠΥ4ΔΕΗ5; Ἰοσ"πη οοοπρᾶέ, οἱ ΡΓΘΥΘΙΦΟ Βωοίογυπι 

αάγονία , οαδίραπη πηαοῖρης (για. Ονορία. Π]αὰ αά]ασθί 

οἱ (εγηπος Βαοί]α) αἡηαῖί. (8) ΑΔ Υονο Ρασοηᾶας, ἶπιρό- 

ταίορ]α {υπ1 ροίορἰαία (πηροης, οοηγοσαίο οκ οΠΙΠΙΡΙ5 Ῥωο- 

ερ αγθίρις ἀε]εσία, οΗπ. παπηθγοβίς αἆ Ώε]ιπη οορίϊς ας- 

οε]εναί. απ Ροδϊίος Ἰπαιιά η] (ο ραιιοῖογος γ{σίπ(ἱ πε ρις 

αἱ αἆ πηῖ]]α οφ έάπ] Ἰαροβαί, (4) Αἰ]ιοπίθηςος οοηίγα ΠΙΠΙΘΓΟ 

(πΠάθιη Μοδίθς 5αρειαραΠέ, 5εᾷ ἀἱδραν 15 αγιηαίητα οαἰ. 

Ου 011 οπίπα γαρίίπι οἱ δυ){ίο εχοιΓδΗ οχ αγ) δια Ργονο]ας- 

8εη{, Πηι{ἱ5 αγηι ποοθςΣαγίαδαπο αρραταίας ἀθογαηί, 

ΗΧΧ. Ὀμίδηια ΙΙ ΠιασΠΟ αΠΙΠΙΟΓΠΙΗ Γογνογο 4 ἀἱπηι- 

οαπά1Π1 ῥγοσίηε(ῖς, αοἷθς Ίου ππο(ο Ιηδίτισία [πεγο. Αριιά 

Βαοίος ἀθχίταιη ορ περαπέ οοτηα ΤΠοβαΠί, ςἰπίςίγαπα Οἱ- 

Οοπιοπ!{ , ΠποάἴαΠα νογο ἄσπιοη 5ραβαπί Βῶοί1. Τη Ριίσια 

αοῑεί [οηίς ργοραρηαίοτος ουαηέ, απος ἱρδί Ηοπίος]ος οί 

Ραπαβαίας (ος εδί αιγίδα» οἱ ϱγααίουες ου γα]ο5) ποπηῖμαΠί, 

γΙγὶ ο ηΠ( απ Ιασί1ςς]παϊ, ΠΠΙΘΥΟ (γοσρη(1. Ππέθγῖηα Α{ἰιοηϊση- 

565, αἆμιο ἵῃ ονάἱπαπᾶα ασἱο οσεαρα(ἱ, πιατ5 6Η Ἰχοςίθ 
60ΗΝεΓΕΤΟ οοβιμίαν. (9) Ῥινα]ο Ἱίαπαο θμπηηῖς νἱπθιις 

οοπαπηἰσ5ο, Ρηϊποῖρίο ΑΗλεπίσηςιηι θηἱίος Ῥηο0ἶαγο ἀῑπηὶ- 

οαηίθς οῦ]6οίαπα 8ἱρί ση ἱ(αξαπα ἵη Δ1σαπα οοπηρο[ η. Ηίηο 

Ροάϊίαπι οδι(αιηίηο πΙίο, Αἰιοπίοηςίαπα αοίος Τουαιῖς αἲ- 
Υ6ΥΦὰ υΙο]εμίο Ποδίαπα ἱπχροία ρουταρία (πάν, Αί ορίοτῖ, 

απ]άφἷά ρνῶίογοα Βαοίογήη ογαί, ΤΠ [πραπα ασαΠ!, οἱ πη]- 

{ος Πη{ογβοἰοηίος5 αἲ 5αΐ Ἰοησπα ἰπίογα απ ρου5δαππίατ. 

(3) Ροᾷ ῶπεραπ{, 1οῦογα οοΓροτΙπΙ ργαρίαπίος, αὐ ἱπδσι- 

Ποηθ ΠΟΘΠΠΑ 96 γοοἱρίαηί, εἰ Α/ιοηίοηκες {θγσῖς 8ΙΙΟΓΙΤΗ 

Ππωνοπίος αἀογ 1η (1541 ἑοπηρουΠ{. Τηδίσηί 6ἱσο ργ- 

(4) ΑίΙι6- 

πηἰεηςῖαπη Υτο αΠί αἆ ΟνορΠ”, αἲἲ αἆ Ὠοα]ίπα οοη[ασἰειάο 

Πο γἱείονες ΠπασπαΠα υἰγία{15 Ἰαπά σπα γοι]ογαη{. 

αἱ! ουηςη]πογπ{έ : ποηπα]Η οοη{θηίο αἆ Πιατο οπής {η 

ΠαΥΟ8 56 Γεοοροτιηί : αΏῖ αἰίο;, αἰσιπαθ 5ος Ἰοσι οῬέι- 

με, ἀἰασογαπί; ἀοπες ποχ ΙπβδοίαίοΠθηι Ποδέίπη ἱπίθγγιι- 

ρ. Οεσάεταπί εο οπβϊῖοία Ῥαοίογαπα ποη ρίατος αμίη- 

5εη/[{5, Αιοπ]θηςδίαΠα ΠΠΠΊΘΓΙ5 Ίοηςσο ΠΊΒΙΟΓ. 

εῶάθια ἱπίεγρε]]αδςεί, 

Α0 Πἰδί Ποχ 

46 πιαχίπια ΑΙΙιοΠΙΘΗΦΙΙΠΗ Ῥατίο 

οσα Γμ1ςβοί.  Ἠ]α επί , Πηίογεθρίο ρεγ5ο(αθΠίαΠῃ Ίπ]ρο. 

ία (5) Ταπία πΠγοηήπιας 

ΟΡΒΟΡΗΙΗ η] {πάο {η1{, αἱ οκ παπι Ρίαγά πα Ργθ{ίο ΠἹασηαΠα 

εα]πίσοια Γασίοπίρς ρα β{. 

ἵπ {ογο ρογίσαπα εχδίγπετοπ{ αποίδᾳπο 5ίαξμῖς οχογΠαγθηέ, 

{επιρ]α εαπα οί ρογ/ΐσις ΓΟΥΘΗ5Ο65, αγηι5 βρο]ἰα{ογΙΙη. Ἠο- 

άμα αβιχίς, πάίααα νο]αί ὤνγο οβάποργοηέ. Ὠο]ίογη 

ΙΠΣΗΡΟΓ 11405 ορίθα5 Ἠος Ῥο]]ο ρα ασοπάος ἱπ5ογηί. 

Ρορί Ἠπ]15 Ραση δΙΟΟΘΡΒΙΠΠΙ Ρο πιασηα τί Γο]ίππι 

αἀοτίί οχρυιρηαυηί.  Ἠ ου]α5 Ρυδίάῑο Π]α]ΟοΥ ρ815 5ΙΓ6ΠΙ16 

Ρτοραρηαπάο οσόρς, ἀπσσηῖ οΙαπη οπρίῖς τοἠφαῖ αἆ 

η8γος οἱαρςί 61 ορίοια πα] παίπο η ΑΙΟαΠΙ {γαΠ5Π]Ις6- 
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τικήν. Ἀθηναῖοι μὲν οὖν ἐπιθουλεύσαντες τοῖς Ῥοιω- 
ον ρθρα, / 

τοῖς τοιαύτῃ συμφορᾶ μη, 

ΙΧΧΙ. Κατὰ δὲ τὴν Ἀσίαν Ἐ 
/{ 

λεύτησεν ἄρξας ἐνιαυτόν, ὃς ὃ) ἔνιοι γράφουσι, μἣνας 

) Σογδια- 

5 

έρξης ὃ βασιλεὺς ἔτε- 

δύο" ον δὲ βασιλ είαν διαδεξάµενος ὃ ἀδελφὸς 

νὸς ἡ ρξε μΏνας ἑπτά. Τοῦτον ὃ) ἀνελὼν Δαρεῖος ἐθα- 

σίλευσεν ἔτη δεκαεννέα. ϱ) Τῶν δὲ συῄγραφ ορέων Αν- 

τίοχος ὅ Συρακόσιος τὴν τῶν Σικελικῶν ἱ ἱστορίαν εἰς 

τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν κατέστρεψε ν» ἀρξάμενος ἀπὸ Κω- 

κάλου τοῦ δικανῶν βασιλέως, ἐν βίόλοις ἐννέα. 

ΤΧΧΗΠ. Ἐπ΄ ἄργοντος δ) Ἀθήνησιν Ἀμεινίου Ῥω- 

μαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Γαΐον Ἡαπίριον καὶ 

Λεύχιον Ἰούλιον. ᾿ἘΕπὶ δὲ τούτων Σχιωναϊοι μὲν κα- 

ταφρονήσαντες τῶν Ἀθηναίων διὰ τὴν περὶ τὸ Δήλιον 

ἧτταν, ἀπέστησαν πρὸς τοὺς Λαχεδαιμονίους καὶ τὴν 
ο 

πόλιν παρέδ θωχκαν πράος το στρατηγοῦντι τῶν ἐπὶ 
ῃ 1 

αλ 

Θράκης Λαχεδαιμονίων. (5) Ἐν δὲ τῇ Λέσθῳ µε τὰ 

τὴν ἅλωσιν τῆς Μυτιλήνης ὑπ᾽ 

ἁλώσεως πολλοὶ τὸν ἀριθμὸν ὄντες χαὶ πάλαι 

Ἀθηναίων οἵ πεφευγότες 

α τῆς 
μὲν ἔπεχε είρουν χατελθεῖν εἰς τὴν Λέσβον, τότε δὲ συ- 

στραφέντες Ἄντανδρον χατέ έλαδον, χάκχεϊθεν ὁ ὁρμώμενοι 

διεπολέµο ουν τοῖς χατέχουσι τὴν Μυτιλήνην Ἀθηναίοις. 

(5) Ἐφ᾽ οἷς παροξυνθεὶς ὁ δῆμος τῶν Ἀοημείονι ξέπεμψε 

[τοὺς] ο γοὺς μετὰ δυνάµεως ἐπ᾽ αὐτοὺς Ἆρισ ο βες. 

δην καὶ Σύμμαχον. Οὗτοι δὲ ἑ καταπλεύσαντες εἰς τὴν 

Λέσθον χαὶ προςθολὰς πριης ἄμενοι συμεχ εί ) 

φυ γάδων. τοὺς μὲν ἄπεκτειναν, τοὺς 

βαλον, αὐτοὶ δὲ φρουρὰν ἀπολιπόν- 

εἷλον τη 

ντ Ἓαγδρον, χαὶ τῶν 
αν 3 λε 
οξ εΧχ της πολ. εὼὠς εςε 

λ Ὃ κκ 
τες τὴν φυλάξουσαν τὸ χωρίον, ἀπέπλευσαν ἐκ τῆς Λε- 

2 λ ολ 

βου. 6 Μετὰ δὲ 
.) Ν / λ 

χα ορ αία: τις ἔπλευσεν εἰς τὸν Ἰόντον, χαὶ χαθορµι- 

ος δολ 
ταῦτα Λάμαχος ὃ στρατηγος ἔχων 

να, σὺν ον κι. 
οθεὶς εἲς Ἡράκλειαν αι τον ποταμον τον ὀνομαζομε- 

ἳ ν - 
πάσας τὰς ναὺς ἀπέδαλε. Μεγάλων γὰρ -/ 

νον ἰκάλητα 
ὃς πο Ν 

ὄμόρων καπαβῥαγεντων» καὶ τοῦ ποταμοῦ βίαιον τὴν 
/ Δ / 

ποιησαµένου, τὰ σχάφη ο [4 

καταφορὰν του ος ,ατος 

χατά τινας τραγεῖς τόπους παροσπεσόντα τη γη διεφθά- 

6 Λαχεδαιμονίους σπονδὰς ρη. (6) Ἀθηναῖοι δὲ πρὸς 

ἐνιαυσίους ἐπ οιήσαντο κατὰ ταύτας τὰς ὁμολογίας, ὥςτ) 

ἔχειν ἔχατ έρο ους ὧν τότε κύριοι χαθειστήχεισαν. Συν- 

ιόντες δὲ πολλάκις εἰς λό, γους ᾧοντο δειν χαταλῦσαι 

τὸν πόλεµον χαὶ εἰς τέλος παύσασθαι τῆς πρὸς ἀλλή- 

λους φιλοτιµίας” Λακεδαιμόνιοι δὲ ἔσπευδον ἀπολαθεῖν 

τοὺς ἐν τη Σφακτηρία γενοµένους αἰγμαλώτους. 8 

δὲ σπονδῶν τὸν εἰρημένον τρόπον συντελεσθεισῶν, 

περὶ μὲν τῶν ἄλλων αὐτοῖς ὁμολογούμενα πάντα ὑπἩρ- 
ο 3 2 / 3 / 

τῆς Σκιώνης ἠμφιςδήτουν ἄμότεροι. Γε- 

μια πες φιλοτιμίας, τὰς σπονδὰς χκατελύ-- 

σαντο, περ δὰ τς τῆς Σκιώνης διεπολέμοὺν πρὸς ἀλλή ουὲ 

(1) Κατὰ 
ιούς πρστη καὶ τν οιλοτιίάν τὴ Λαχεδαιμονίους ο καὶ τὴν φιλοτιμίαν τὴν 

ΔΝ Δ 

Διο χαὶ Βρα- 

με. μὲν ἐκ τῆς Μένδης χαὶ τῆς Σκιώνης ἀποχομίσας 

ἑ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ Μένδη πόλις πρὸς 

τῆς Σκιώνης ἰσχυροτέραν ἐποίησε. 

τέχνα καὶ γυναῖκας καὶ τἄλλα τὰ γρησιμώτατα, Φρου- 
ἀ πλάι ) η {5 2 . 

ραῖς ἀξιολόγοις ἠσφαλίσατο τὰς πόλεις. (ϱ) Ἀθηναῖοι 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. 1Ρ. (657, 659.) 

παηί, Τη απο Ἱία οπἱαπηαίεπα Ιποάθγηπί Α{θηίοηςος, 

ἀ1πα Ρο Ιηδίάϊα5 Ῥωοίογιπῃ ορ65 οαρθβδιηΐ, 

ΗΧΧΙ. ἵῃπ Αδία {παπα Τε ΡεγδαγΙΠ] Χθτχος, οκρ]θίο 1Πο 

Ἱππρογ] αηΏπο, γε, αἱ ΙΙ (γαάηί, ππο αἴηπθ αἱίθγο {αμίαπι 

πηθηδθ, γρ Παπηαηῖς οχεπη{ις οί. ΟΙ δοράίαπας (αΐθι 

Ρ6Υ ΠΊΘΗΦΕ5 5ερίαπῃ 5ιοσθςῖέ: άιο Ππίεγ[ίεςίο, ΏαιΊας νοση η 

αἆ ππάσν]σίπ{ἶ απηος ἐρηέ. (9) Οι] Ἰος 4ΏΠΟ 5ἱΙΊΑΓΙΙΠΙ 

ῬογΠῃ θοπΙρίου Απίίοεμς ΘΥΓαςΙΡΔΠΙΙ5 Ἠήςίοι Ίο 51) ΠΠΘΠΙ 

Ππηροπί{, (παπα Πρηῖς ΠΟΥΕΠΙ ἃ Οοσα1ο ἴπᾷε τοσο ἀααακ]{. 

ΤἘΧΧΗ. ΘπάΠΙ ΦΙΠΩΠΙΗΠΗ Αἰμεηίς πιαρἰςίγαίππα. σογοτθί 

Αιπηπίας, Ποπιῶ οοηςἱαίαπι αἀἱεγηαπί 6. Ῥαρίτῖας οἱ Τ,. δ- 

Ἠμςδ. Έα {οπιρεδίαίε Βοϊοπα1, εοπ{επηίο Ώοδ[απαπι οἨ εἶα- 

46πα ΑΙΙλοπἰοηδίαπη Ἰπηρετίο, αἲἲ Τιαοεάςπιομίος ἀθβοῖδομηί, 

α/ρογηαιια Ώγαδίά αν, 5ΙΠΊΠΊΟ οπή Ἱπροτίο Ῥο]]ήήῃ ἵη Τμτασία 

(ατα αἀη]η]ίταπ(]ς, Πάς6ἱ οοπιπη η. (9) Ἐκ Τ65ΡοΟ αἵαμι, 

ααῖ ροδί οαρίαπι αΡ Αἰποηίεηρῖρις ΜΥΠεποη ργοβιςῖ (61ο- 

ΤΠΠ οργίο ΠΟΠ οχίσα5 ογαΐί η Πππθτας) δουν {η {15 ΠάδιΠη ουα- 

5οταἩί, τοὔΙμαπα ]α1 Ῥηάσθιη ἵῃ ραίρίατη πιο], αἀπηαίίς 

{απ γ]ρας Απίαπάταπι οοζαραηί : παπάς Ῥ6γ ο06αΦΙΟΠΘΠΙ 

ογαρίίοπο [αεία, Ργδ]άαπη Αιοπϊθηςίατη ΜΥ{Πεηος ΙΠηροβί- 

Ππη αγπηῖς πηροίεμαπί. (9) Οσα ἱπδι]ία[ίοπθ αἆ ἵγαπα Ῥγο- 

νοσαίας Αλοπ]θηδίαῖη Ῥορι]ας Ατίςάσια 6ἱ ΘΥΠΙΠΙΑΟΗΠΗ 

ἆασος οχογοΙαπα ἵπ 605 ἀπόσιο Ιηραί: απὶ (γα]θοίῖς ἵπ Τιο- 

ΡΙΙΠΗ εορίῖ5, Ῥοδί ορρασηαοηθς ααιιοί Απίαπάγιπι ϱ- 

Ρίπηί, οἱ Ῥαγία οχδι]π] πεοαία, τοσο πια αοχρε]Ηπ{, 

ΡιπκΙάίοαιο Πίο αἆ πίαπά πα 1ο0Π1 ΤοΠείο, ος Τ,οςΏο ἆἱδ- 

εσά η έ, (4) Ῥορίοα ΤαΠΠαςΙΗ5, ἀαοσπα (νοππίαπα ῥνα{οσίας, 

οΠα οἸαβςα Ροπίπη ΙΠΙέ, αἱ 5ίαΐΐοπο αἆ Ηοτασίεαπα ἀθιοεσία, 

αἴτοα Οα]θίαπῃ ΠΠ ΥΤάΠη οΠΙΠΙΙΠΗ Πα ΠΠΗ ]αοίαταπῃ [{οοῦί. ΟΠ} 

οπίπη ππασηα. 5 Ππηβγίαπα ο[ίαδα ο55εί οἱ απιπῖς γἰο]θηίο 

ααπαγαη Ἱππρεία 5ο Ῥγοἱρίίατοί, Παυες αἆ οοπ/γάσοςα ΙΗο- 

τάΏὰ η] ροςδαπῃ Ἱογαηί. (0) Ταπο Αίμεπίεηςες απίη5 αΠΏϊ 

ἱπάείας ο} Πιασοεάςσπιοη](ς 5 οοπά{οπῖρας Γεοσταπ{, αἱ, 

ασ αἰίάπα ἀῑίοπα έππο οοπηρ]εχί οδδεη{, γαποτοηί : ἢα- 

Ριϊκαιο ἱίνο οἰίτοσιο εοἠοσαΐ5, αἱ βο]αίο {απάεπι Ῥε]ο, 

α (ποςίίς Ἱπίθγ 5ο οογίαπηπίρας ἵη ρογρείπαπη απθδορτεηί, 

οοηθι]έτα Ἰαάἱσαγιπί. Ταοεάα ΠΙΟΠΙΟΒ απἰάσπη τοζϊρίεμάᾶ! Π]- 

Ίο, αὶ ἵπ βρἰιασίετία οαρίῖ Πιεναηί, ουρίΦιίας Ἱπιρεμεραί. 

(6) παπί 54Π6 αἆ πάτο πιοάαπα εαποϊεραπ{άτ : ααάπισΠθῖη 

οσίονῖ5 Ρο. οιηπίᾶ 1Πί6Υ 56 οοπγοπίτοπ{, ἀ46έ Βο0ἵ0Π6 {8ΠΙ6Π 

πήπαο ἀἰδεορίαίσπηα δεί. Εἱ απἷα 15 Ιπαγανορεεραί, {ασίαπα 

οδί αἱ [α.ᾶσγο 5ο]αίο 4αβοἴοπε αγηηῖς Ιπίεν 56 ἀθοθγηθγοπί. (7) 

Ῥοχ ἰά (επρας οαπῃ Μοπάα αἆ Ταοσράσηποπίος ἀε[οσῖέ, εἴ 

εοπ(οπ(ἰοπί ἄο Φᾳ1οπο ἵηδθης Ροηά5 αἀ]οοζ. Ῥγαξδίάας 61Ρ0. 

Ιἱνουίς αἱ οοπ]ασίριας εἰ η ἡΙςείπια 5πρε]ἱθοΓΠ{ εκ Μεπάα εί 

σοἶοπο αἲίο (Γαηβροτ(α{15, Υαἰἰά{ς α.Ώος ργοοςίαῑς νηλαί. (8) 
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δὲ παροξυνθέντες ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν ἐψηφίσχντο πάντας 
Δ / ς] στι. οὉ 6 ΔΝ 3 ὃς 

τοὺς Σκχιωναίους, ὅταν ἁλῶσιν, ἠθηδὸν ἀποὀφάξειν, 

καὶ δύναμιν ἐξέπεμψαν ἐπ᾽ αὐτοὺς ναυτικὴν τριήρων 

πεντήχκοντα" τούτων δὲ τὴν στρατηγίαν εἶχε Νιχίας 
ν΄ ητ / ο) Φλ ῃ ον Ἅν / 

καὶ Νικόστρατος. (9) Οὗτοι δὲ πλεύσαντες ἐπὶ πρώ- 
την τὴν Μένδην, ἐκράτησαν τῆς πόλεως προδόντων τι- 

νῶν αὐτήν" τὴν δὲ Σκιώνην περιετείχισαν, καὶ προσχα- 

θήμενοι τῇ πολιορκία συνεχεῖς προςθολὰς ἐποιοῦντο. 

(1ο) Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σκιώνη Φρουροί, πολλοὶ μὲν τὸν ἀρι- 
ο ΔΝ / πω 

θμὸν ὄντες, εὐπορίαν ὃ᾽ ἔγοντες βελῶν καὶ σίτου καὶ τῆς ͵ 6) ρ ος ] 
ἄλλ. ευῆς, ῥᾳαδίως ἡμύνοντο τοὺς Αθηναίους ἄλλης παρασχευῆς, ῥαδίως ηι ς Ἄθη ς, 

’ Ν / 

καὶ στάσιν ὕπερδεξιον ἔχοντες πολλοὺς χκατετίτρωσχον. 

Ταῦτα μὲν οὖν ἐτράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. 

ΤΧΧΠΙ. Μετὰ δὲ ταῦτα Ἀθήνησι μὲν ἤρχεν Ἀλ- 

καῖος, ἐν Ῥώμη δὲ ὑπῆρχον ὕπατοι Οπίτερος Λουκρή- 
δν) λ 

τιος χαὶ Λεύχιος Σέργιος Φιδηνάτης. ᾿Επὶ δὲ 

Ἀθηναῖοι τοῖς Δηλίοις ἐγκαλοῦντες ὅτι λάθρα πρὸς Λα’ 

/ 

τουτώὠν 

ο / (( : ο μή τό ον 
κεδαιμονίους συντίθενται συµμαχίαν, ἐξέθαλον αὐτοὺς 
ἐκ τῆς νήσου, καὶ τὴν πόλιν αὐτοὶ κατέσχον. Τοῖς δ᾽ 

ἐκπεσοῦσι Δηλίοις Φαρνάχης ὅ σατράπης ἔδωχεν οἰκεῖν 

πόλιν Ἀδραμύτιον. (5) Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι προχειρισά- 

μενοι στρατηγὸν Κλέωνα τὸν δηµαγωγόν, καὶ δόντες 
σσ 0) α/ ία οτε. η 3 λ οι 

ἀξιόλογον δύναμιν πεζικήν, ἐξέπεμψαν εἰς τοὺς ἐπὶ 

Οράχης τόπους. Οὗτος δὲ πλεύσας εἰς Σχιώνην, χά- 

κεῖθεν προσλαβόµενος στρατιώτας ἐκ τῶν πολιορκούν- 

των τὴν πόλιν, ἀπέπλευσε καὶ χατΏρεν εἰς ᾿Γορώνην: 
ἐγίνωσχε γὰρ τὸν μὲν Βρασίδαν ἐκ τούτων τῶν τόπων 
ο) / λ ΦΑ ο” Γ [4 λ 3 / 

ἀπεληλυθότα, πρὸς δὲ τῃ Τορώνη τοὺς ἀπολελειμμέ- 

(8) Ηλησίον 
ον οω ια ’ ωχ. λ / 

δὲ τῆς Τορώνης καταστρατοπεθδεύσας καὶ πολιορχήσας 

/ 3 3 
νους στρατιώτας οὐκ ὄντας ἀξιομά/ους. 

πλ χΛὶ μ 

3 ρα στ’ Ν / 
[τᾶλλα] κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, εἷλε κατὰ κρά- 

κ. Δ ) .ν 

τος τὴν πόλιν, καὶ τοὺς μὲν παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας 
2 / Ν Ν Δ λ /. ο 
ἠνδραποδίσατο, αὐτοὺς δὲ τοὺς τὴν πόλιν φρουροῦντας 
2. / {ρ / ο / 3 / λ - λ 3 0 ὥ 

αἰχμαλώτους λαθών, δήσας ἀπέστειλεν εἲς τὰς Αθήνας 
οο ν ο λ' 3 Δ ὀ ς λ / 2. 

τῆς δὲ πόλεως ἀπολιπὼν τὴν ἱκανὴν φρουράν, ἐξέπλευσε 
σν / Ν ο ο / . 

μετὰ τῆς δυνάμεως, καὶ χατΏρε τῆς Θράκης ἐπὶ Στρυ- 
- ; ολ. / 

ψ.όνα ποταμόν. Καταστρατοπεδεύσας δὲ πλησίον πόλεως 
᾿Ηό 3 τν , ο νὰ - Δ ου ἎΑ 2) μα / 

Ίόνος, απεχούσης [δὲ] ἀπὸ τῆς Ἀμφιπόλεως σταδίους 
΄ ᾱ, - -ω / 

ὡς τριάχοντα, προςβολὰς ἐποιεῖτο τῷ πολίσµατι. 
-- / τ ΔΑ 

1 ΧΧΙΥ. Πυθοµενος δὲ 

εως διατρίθειν περὶ πόλιν 

9 / 
ουνα- 

3 

λ /8 λ 

τον Βρασίδας μετὰ 
το /  βι ία 3 

Ἀμφίπολιν, ἀνέζευξεν ἐπ 
ΝΑ ς ο {η ς Υ /. λ 

αὐτόν. ὍὉ δὲ Βρασίδας ὡς ἤκουσε προςιόντας τοὺς πο- 
.) / 3 /“” Δ Α/ 3 / . 3 ( / 

λεµίους, ἐκτάξας τὴν δύναμιν ἁπήντα τοῖς Ἀθηναίοις: 
/ / Δ -” / 

γενομένης δὲ παρατάξεως μεγάλης, καὶ τῶν στρατοπέ- 
ον 2 ών 3 / -- Δ Δ ο 

θων σγώωνισσενων αμ.φοτερων λαμπρῶς, το μ.εν προ- 

/ 2πόρ ς ἦν ὁ μµάνη μάτὰ ὃδ ταῦτα, παρ) ἔχατέ- τον ἰσόῤῥοπος ἠν ἡ μάχη: μετὰ δὲ ταῦτα παρ΄ ἔχατε 

ροις τῶν ἡγεμόνων φιλοτιμουμένων δι ἑαυτῶν κρῖναι 
τὴν µάχην, συνέδη πολλοὺς τῶν ᾽ἀξιολόγων ἂν δρῶν 

ἀναιρεθῆναι, τῶν στρατηγῶν αὑτοὺς χαταστησάντων εἰς 

τὴν µάχην καὶ ὑπὲρ τῆς νίκης ἀνυπέρθλητον Φφιλοτιμίαν 
εἰσενεγχαμένων. (5) Ὅ μὲν οὖν Βρασίδας ἀριστεύσας 

καὶ πλείστους ἀνελὼν ἡρωικῶς κατέστρεψε τὸν βίον" 

ὑμοίως δὲ καὶ τοῦ Κλέωνος ἐν τῇ µά/η πεσόντος, ἀμ- 
φότεραι μὲν αἱ δυνάμεις διὰ τὴν ἀναρχίαν ἐταράχθη- 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟὉΙΙ ΠΡ. ΧΠ. 457 

564 Αμοηίσηςος, ἱπάἰση]ίαίο γοί σιαγ]{οι εοπηπλοί!, ραρ]ῖσο 
ἀεοτείο κἰαίαπη{, 56, ααἰά(αἰὰ Φεϊοπα ΟΡ) ραβοεγία[ἰς ἱπ]- 

εα δπρογαδεί, αγθο οαρία Ιπίαιηοσίοηῖ ἀαἴνον.. Θπαα- 
βἰπῖα Ιπίέα παν {πηα οἸα6ςοπῃ οοηίτα ο05 πα Μ[πί, οί Νἱεῖας 

(9) ΠΙ Μεπάανη Ρεῖας αἀοτ[ῖ 

Ρνοά((ϊοπα «πονηπάαπα. σαρίΠ. 

εί ΝΙεοδίταίϊας ργα[ος(ί1 οαη{. 

ΦΟΙΟΠ6ΙΠ ἀοϊπάς οἴγοιπι- 

να[απί, οἱ οὐδίάϊοΠοπη πγσοµίος οοπ{ίππα ορρισηα[ἴοπα ἵτ- 

ΤΗΠΩΡΕΤΟ [οπίαραηί, (19). Α: ρναφἰάἰανῆ Βοίοπος πέος, 

απαπη ε{ ΠΗΠΊΕΤΟ γα]θγοηί οί {εογιπα (Γππηθη/ίσιιο οἱ αἰἰαγα η 

γεΓΙ αρραναία α[[αϊπα ΙηδίγαςσίΙ 6β8οπ{έ, Αἰλοηίσηδίρις {- 

οἵε νανἰνίεραπί, οἱ οχ οηἰπεπ[Ιονί ἀερασηαπίος Ίοσο πηπ]ίος 

Μοδίΐαπι αποἰαθαπ{. Αίάπθ Ίο ϱ0 4ΠΠΟ 5Η1Π{ σορία. 

ΕΧΧΠΠ. Ροδί ου (παπα αγολοῦ Αἰιοηῖς ΑΙοσς, οοηδι]ες 

Ῥοπιῶ ΟΡρίίαυ Πωπογείίας αἱ Ι,. δογβίας Εἱάρπας ο55οηί, Αίῑιο- 

πηθηςε5 Γ81ἱ05 ἵΠ ογίπΊεΙ γοσαίο5, ααοά εἶαη1 ο Ταοοᾶα.- 

ηιοη]ΐ5 φοοἰσίαίσι ἰπΙςθοηί, ἱπςι]α" ροβςοςκίοια ἀε]εσσγαπί, 

υπ επιαπο δἱρί γἱηἰεανιπί. Ὠο]ς απίσιη ρα(γῖο 5οἶο. οχρι]- 

οἷς Ῥμανηασος Αάταιηγ πα ἱποοιομάαπι ἀθάΙί. (0) Ταπι 

Αλλεπίεηςε» ΟΙ6οΠ6Π1 ἀδπιαδοσπη ΡΓΟΡΙΟΓΟΠΗ ογθαη{, οἱ Υα- 

Ιά4α ροά[απι Παπ (γαθίία, ἵπ ονας ΤΗγασί ρτοβεῖςοὶ Ἱπ- 

ϱοηί. [5 α Βοΐοπεπι αρριίδις, ρατίο παπι αἲ Ἠΐ5, α1ι 

π1Ώθπα οἰγουπηδοάσταπ{, αοεθρία, πανίρις αἆ Τοτοποπ. ἆα- 

(ον. Ῥοευ Ιπάϊοῖα οηπι οοσηοτοταί, Ὠναρίάα αχ Ιοοίς ΙΠ]ίς 

ἀστοβςο, τοἰἰείος 1! πηΠίος ἀἰπιισαπάο δεΟΙΠΏ ΠΟΠ 6556. (3) 

Οαρίγῖς Ιβίαν απαν ργοχίπιο ΙΤΡΕΠΙ Ροδί815, ἴθγνα ππαγίαιια 

ορρισηα{οηί Πηδίαης, ν ΙΤΡΕΙΗ εαρῖ{, Ραογίδαι1ο ας Γοπη]ηῖς 

που γ]π{{ αἀάἰοίἰς, Ῥγδιάἰατίος πηη]ίος ἵπ γΙποι]α οοπ]αοίος 

Αίμοηᾶς Πέ, αἱ να]άο α ατβί5 ἀα[οπδίοΠοπα ργφί(1ο γθ- 

Ποίο, ο Π1 οὐ ο(ῖ5 ἱπάο οορίἰς αἆ ΦΗΥΠΙΟΠΕΠΙ Τητασίω ΠιΙ- 

νίαπα ρτοσθ1ί, οἱ οπςῖς Εἰοπί ατοῖ, απσο (ἰσίηία οἴνοῖίογ 

ἰας1ῖς Απιρηηιροι αῑδίαί, αἀπιο[ί5, εαῦι ορρισηαί. 

ΤΙΧΧΙΥ. Ηϊπο οαχρ]οταίο, Βναδιάαίη 611 οχοτοῖία αἆ Απι- 

Ρρο]ία γοτρατῖ, εχροθά[ίο ἵη 6η αρηπ]πο οοπ{οπάΙ{. Ο 1 4 

ος σα αἀγοπία οσίου [αοίας Όσπο εοπιροβῖία αεἷα ΑΙιοηῖ- 

οηςίριι5 ουγίαπα ργοσθά{{. Μον ασγο Ῥγω απ οοπημα λίαν; οἱ 

ἆαπη δίθηο α(πίησο ογάῖπας ἀθοθτίαηί, Ἱπιία ποιίταπη ἵπ 

Ρατίθπα πποηλθηία ρσης» ΙΠΟΠΠαΤθ. Αἱ (ΠΙΠΙ ια Ιπρεταίοτες 

τ{τιαίο ἀαοθνπὶ υἱοοπίαπι απηϊαπίαν, ΠΠ ργωσ]αγί γ]γ 

ἑαάθτα, ο (ποά ἆασεςδ ἱπγῖοίαπι αΠΙΠΙΟΤΙΠΑ εοη{θη{1οποΠὶ 

5αοπα οἰτοαπη[ογοηίος, ἵπ πιδάἵαπα ραση) ΓΕΓΥΟΤΕΠΙ 05 58 

οσπι ταρυτοηί. (9) Ταπάσπι Βιαδίάας [ογιςδίπιο ρρηαης 

ἰίοι πιασηας Ποβίίαπι α 5ο ἰαοἰάαίογαπ. 5ίΓασες Ἰεγο]ζο 

γ{ίαπα οχῖέα (ογππανίέ.  Ο16οή οἵαπα πα ηχεία ἀπ σαΠ ΠΗΓΗ 

πα οσδιις οσσα ρα. Ταπη παπα αοῖες οϱ ἀπηίςδος 4μ» 
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σαν, τὸ τέλος δ᾽ ἐνίκησαν οἳ Λακεδαιμόνιοι καὶ τρόπαιον 

ο Οἱ ὃ) Ἀθηναῖοι τοὺς νεχροὺς ὑποσπόνδους 

νελόμε νοι χαὶ θά9 Ψαντες ἀπέπλευσαν εἰς τὰς Ἀθήνας. 

3) Εἰς δὲ τὴν Λακεδαίμονα / παραγενομένων τινῶν ἐκ τῆς 

μάχης χαὶ τὴν Πρασίδου νίκην ἅμα καὶ τελευτὴν ἅπαγ- 

γειλάντων, ἡ μήτηρ τοῦ Πρασίδου πυνθανομένη περὶ τῶν 

πραχθέ ντων κατὰ τὴν μάγην, ἐπηρώτ ςησενποϊός τιςγε γο- 

νεν ἐν τῇ παρατάξει Βρασίδας: τῶν δ' ἀποκριναμένων 

τι πάντων Λακεδαιμονίων ἄβιστος» εἶπεν ἡ μήτ ηρτοῦ 

τετελευτηκότος ὅτι Βρασίδας ὅ υἱὸς αὐτῆς ην ἀγαθὸς 

(ῷ 
”/ ’ ὃν Ό ) 

ὸῶὣν δὲ λόγων τούτων διαδοθεντων χατὰ τὴν πο ο, οἳ 

ο ο / 

ἀνήρ,, πολλῶν µεντοι γε ἕτέρων καταδεέστερος. 

ον] 

ἔφοροι δημοσία τὴν οσα ἐτίμησαν, ὅ οτι προέκρινε 

(5) 
τὴν εἰρημένην µάγην ἔδοξαν οἵ Ἀθηναῖοι τοῖς 

ποτ ερίδος ἔπαινον τῆς τοῦ τέχνου δόξης. 

αν 3 Ν 

Λακεδαιμονίοις συνθέσθαι σπονδὰς πεντηκονταετεὶς ἐπὶ 
Ι) / - 

ὺς μὲν αἰγμαλώτους παρ᾽ ἀμφοτέροις ἄπολυ- 
ολ 
δε 

/. 3  Ω ων ον 

πολεις ἀαποὀδουηναι τας χΧατα 

ληφθείσας. (6) Ὁ 
οισυ.εινος το. τῶν ὕποχειμ. ένων καιρῶν ἔτη δέκα, τὸν 

{3 

πόλεμον 
Δ Σ 3 Δ / 

μὲν οὐν Πελ οποννησιακὸς πόλεμος, 

εἰρημένον τρόπον κ ποτ! 
ο ν-) / 3 « 

ΙΧΧΥ. Ἐπ) ἄρχοντος ὃ Ἀθήνησιν Ἀρίστωνος Ῥω- 
- / ο στα ο δ Δ Αὖ) 

μαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Τίτον Μοΐντιον, καὶ Αὐλον 
” /. 2 Υγ) . ο] ’ ά ο αν 

Κορνήλιον Κόσσον. ᾿Επι δε τούτων ἄρτι τοῦ πολέμου 
υ 

-ω ο / /᾿ λ 

τοῦ Πελοποννησιακοῦ καταλελυµένου, πᾶἄλιν ταραχαὶ 
λ / λ / Ν 

καὶ κινήσεις πολεμικαὶ συνέθησαν διὰ τοιαύτας τινὰς 
η αν τς ϱ - ] ων / κ. Δ 

αἰτίας. (5) Ἀθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι κοινῇ μετὰ 
-- / 

τῶν συμμάχων πεποιηµένοι σπονδὰς καὶ διαλύσεις, ο. 
-- / 

ρὶς τῶν συμμαγίδων 
”- 

/ 

πόλεων συνέθεντο συμμαχίαν. 
/ ) { Ν ον 

Τοῦτο δὲπ πράξα ντες εἰς ὑπόνοιαν ἦλθον ὡς ἐπὶ χαταδου- 
ή. ς / / / 

λώσει τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἰδίᾳ ποιησάµενοι συµ.µα- 
/ / ιά / ο». ο / 

γίαν. (3) Διόπερ αἱ µέγισται τῶν πόλεων διεπρεσθεύοντο 
Δ δν /3 Δ α ” λ / Δ 

προς σαλληλας χαι συνδιελέγοντο περι ὑμονοίας χαι συµ- 
κ; 3 πα ΘΑ Ω / Σεν Ξ , - 

μαχίας κατὰ τῶν Αθηναίων χαὶ Λακεδαιμονίων. Ἠσαν 
λ -ω /' 

δὲ προεστῶσαι πόλεις δυνατώταται τέτταρες, 
3 ως ου σετ. - 

Άργος, Θἵόαι, Κόρινθος, Ἠλις. (4) Εὐλόγως δ᾽ ὕπω- 
Ἶ ε / ο Δ οω ελλ /3 

πτούθησαν αἱ πόλεις συμ.φρονειν κατὰ τῆς λλλάδος 
ὃ λ 

’ ς 
ταύτης σι 

διὰ τὸ προς Ὑεγράφθαι ταῖς κοιναῖς συνθήχαις 

Ἀθηναίοις χαὶ Λαχεδαιμονίοις ὅπερ ἂν 

ἐξεῖναι 
ον ο / 

μὴ ταύταις 

οώ ο ο πόλεσι πο ο εος ος, καὶ 

ψηφίσματος ἔδωχαν ο. ἀνδράσιν ἐξουσίαν ἔχειν ον. 

λεύεσθαι περὶ τῶν τῇ πόλει συμφερόντων: τὸ παρα-- 

πλύήσιον 93 χαὶ τῶν Λακεδαιμονίων πεποιηχότων, φα- 

η Ὑενέσθαι τῶν δύο πόλεων τὴν πλεονεξίαν. 
αλ 
οξ πόλεων ὑπαχκουουσῶν πρὸς τὴν χοινην 

2 
σος ιο] υ 

- / 3 λ ο» 1 3 / 

υβερίαν, καὶ τῶν μὲν Ἀθηναίων χαταφρονουμένων 
Ἄ) μκάλι οΑ μη / ο» αλ : ς την περὶ τὸ Δήλιον ο τῶν δὲ Λακεδαιμο- 

ὧν τεταπει 
ς 

- 

νωµένων τη δόξ ἔῃ διὰ τὴν ἅλωσιν τῶν ἐν τῇ 
αχτηρία νήσω, 

1ἴ ͵ υ 

οι ο ἳ «ὃ πολλαὶ πὀλειςσυνίσταντο , καὶ προῆ- 

(6) 
αἳ ΔΝ Δ 

διὰ τὰς παλαιὰς 
εις” πρὸ γὰρ τῆς Ἡρακλωδῶν χατηλύσεως ἐκ τῆς 

5 ο ρμί ας ὑπῆρξαν σγεδὸν ἅπαντες οἳ µέγιστοι τῶν βα- 

--ᾱ [ο] 4 
τῶν κοεἱ πόλ ἐπὶ τὸν ᾗ ; την των σα πο) επι την ευ. ονιαν. 

Ὠ 
ή 
ας ζιομ.α σσή πω ὃς ω -ὖ 

ο 
ο 
πα 

τ] ο. ο. 
.. 

ο σς5 Ξ] 
ο --ὖ 
ως 

(ω 
ο 

ὲ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ Του ΣΙΚΕΛΔΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. ΙΡ. (520, 651.) 

εο5 ροηαιβα(ῶ : ΤεθᾶτθΠΙΟΠΙἶ {8Π1ΕΙ Δὰ οχίΡΘΠΛΗΠΗ γἰίογος 

(ποραραπα ςἰααοτυμί. ΑἰΠοπίεηςες γοτο, γουρρ!! ρεε ἱηάι- 

οἷας οπἀαγοτίρις (ογτα( ο πιαπάα{ἰςδ, ἀομηΙΠα τοπαγϊσατιπί. 

(3) Εκ Ίου οοπῄἰσία απππη απἱάαίη ΤαοθάςΠΙοΠΘΙῃ τευθγβὶ 

γ{οίορίαα δι] οἱ ἹπίσγΙΗπα Ῥγαδίά αρ πα 1α556Π{, ΠΙΔΊΤΘΠΙ 

αἷας, αιἀ]ίο ρασηα ογεπία, ρογεοηίαίαπι [ογαπέ, 41816 1η 

ασἱοε ρτωβριἱςςεί; ἀαίοφιο ΓΕΣΡΟΠ5Ο αποά οΓΙΠΙΗΠΗ Τ866- 

ἀσθηιοπΙογΗΠα ρταδίαπ{]ςδίπηας [αἱςεεί, πιαίΓεα ἀε[αποίί πος 

τορθβδίςδ6 : Παπ ΠΠ Ῥταδίάαπα Ροή απἱάεηα Υίγαπα 

οκ ίιςδα6, π]ῖς {αππση αἡῖς βρατίαποτΗπη νἰτίπίο 1Π{εγί0- 

τοιη. (4) ΒΙν]σαί]ς ἵπάε ρου τοπ Π]5ρε γειρί5, ερ]ουί Ρι]- 

Ρ]16ἱ5 πιαίτοπαπα Ποποπῖβιας οχοτπαταη{, απος ραΐτίο Ιαπάεπι 

ηα/{ 51 σ]ογία ϱγο(ογεπάαπη 5εη5ί55αί. (5) Ρο5ἱ Π]απι 4 18Πῃ 

πιθιηογανίπηας ρΗςπαπα οοπηπιοά πα ΑΠιοηϊθηδίθις νΙδΗΠη 

οδε, η Ἱπάποῖας ααἰπαπαθίπία ΠΠΟΓΙΙΗ οµπη Τ,αοεράπιοπΙ]5 

5αηοίγθηί,, ἵη Ιαδ π σας οοπάποπας : αἱ οαρΗνί ππῖπαιε 

ρα ἀἰππίοτοπίατ, ίσιο ατρε5 Ρε]]ο οσεαραίο τοςΗπογό- 

{αν. (6) ΡεἰοροππεξίασμΙη εἴσο Ῥεἱαπα, αιιοά αἆ ας Ἡδ- 

απς {Θιηροτα ἵῃΠ 4ἨΠΟ5 ἀεεσπ] {αοεταί Ρτοίγασίαπα, Πο πιοᾶο 

Ρραέααγ., 

ΤΧΧΥ. Ατγειοηίο Μπο Αἰοπί5 Ατίξίοπα, (πα Ποπηβηϊ 

εοης]αγθ ΙΠΙρεΓΙη (ταΙάϊδεεπί Έ. Ομἱπείίο οί Α. Οοτηθ]ο 

00550, σἰχάσπα Ῥε]ορομηοεςίαςο Ώθ6μο αΠηπαπ{α]απα 5θάαίο, 

πον] ἆθμαο (αηχα]ίας Ῥεογαπιααθ πιοία5 Πα]α5πποςί οϐ έαιι- 

κα5 οχογί1 θηί. (9) Αἰπεπίοηςος εἰ ὁραγίαπἰ οοπιπιηΙ ᾷΗ]- 

ἆοπα φο6ἵογαπῃ σοηΏξθης Ἱπάποίαγαπῃ [οάμ5 {Πίου 5ε Ιπ]εγαηί: 

συ οχο]αςίς Ἱπίανίπα οἴνταΠρας αἰγίάπο ρατ1 αἀάΙοι5, Ρρτῖ- 

ναίαπι Ιηί6γ 5ο Ρε 5οεἰείαίοπα Ρρασ οιαπ{. Οτο {ασΐο 5ι- 

ερἰοίοπεπ] πιογεγυη{, ααξί αἲ εονγ(πίθιη ἄτωςίς αἲἲῖς ἵπι- 

Ροποαπάαπι Ργ]ταία Ἰδία αΤΩΠΟΓΙΠΙ οοπ]αποίο βρεοίαταί. (9) Τά- 

ἄτοο ππανῖηο» 1η ἄτασ]α οἴγίίαίος ρου Ιοσοίίοηας γΙοΙβδίπα 

ηηϊςε]ίαία5 4θ εομοογάία αἱ 5οο[είαία οοπίτα Α{Ιοηίεηςες εί 

1.4οοεάΦιποπῖος Ιπίει 5ο Ἱαησεπάα οο]]οα{ εί {γαείατε 6α.ρε- 

παπί. Ῥτϊπεῖιρος οἶας ταί ογαπί ροϊεηΙδείπι ατοοίδ π1Ώες 

απα[ίπου, ΑΙΡο5, Τ]ιερα., σοππίπας, ΕΙδ. (4) Νες αΏδαιθ 

ΓΙΙοΠ6 ῥτοίοσίο οἶν]ίαίας ΠΠ] ἆα. 4 οεοπβρἰΓα(ἴοπε α4γει- 

εΗ5 Ονα6ἶαπῃ δα5ρδοία: µαμεραπίατ, ργορίετεα απο ἵπ οοΠ]- 

πηιπί [οράσις ἰαθπία αδοπρίαπη ο5δεί, Αἰλοπίοπδίρας οί 

ἸμαεεάαρηοΠΙῖς 115 ας ροίεείαίεπῃ 6:56, 4ποάσαηπα πα ήααο 

Ρορι]ο τίδιπα {ογεί, αἀᾖϊεοια γα] ἀείταμεγαο απίεα 5αΠΟΠΙ5. 

Ῥνωίοαι Ἠσο ΑίμοπΙεµςες ριῤ]σο ἀθοτείο Ὦοδερπηνίτος 6γθᾶ- 

γαῦί, απῖνιας Ιηΐοστα ἵη οοπποα ταἰἱραβ]σα οοης]οπά1 ρο: 

ἰοδίας ορςεί. Τὰ ἵρεαπι σαι δἱ ΓαοοάαπιοπΙϊ [οοἱβδεηί, 1π 

Ῥτορα{π]ὸ Ίαπ1. ογαξ, αοτδίή ἱηαχρ]ερῃῖς αήάδσε οἶνῖ- 

ἰαΗς επρίἀο {επάσνεί. (5) Οοιηρίατος Ισήατ ατΏθς αἆ 60ΠΙ- 

ΠΙΠΕΠΑ Πεγίαίεπ αἰαπάατη ετεσία, αποά ΑΠλοπίθηΣΗΙΠΙ 

Ροίεηίῖα οϐ ασθορίαπα αἆ Ώομίαπι οἰαάθῃ εοπ{σμιηῖ, οί Τια- 

σε ΠποΠΙΟΓΙΠΗ. σ]ονία Ρτορίετ εαρίοςδ ἵπ Βρ]ασίεηᾶ νΙ0Β 

που/ἡςδίηλος ἀειηήπιϊ οαρρίςδεί, οοηδρίναΠΙοπο Ππίία Ππίετ θε, 

5ΗΙΗΙΗΙΠΗ ΡΕΜΙ Ἱππρείαπη Αγρίνογαῦι οἰν[ίαίἲ ἀοίοναπί. (6) 

ΜαρηαΠι οηΙα Παῖο αἲβί Ωλα]οδίαίεια οἱ ργῶτοραίἵναπι απίϊ- 

απα ργεἰανῶ γ{α(ΐ5 σεδία οοποϊΠαβαἡ{. Ναπι π5απο αἆ 

Πονγασµάατανη ἵπ Ῥειομομηθδὴ. Ἱπηπηϊσγα[ίοηθιη Ππαχἰπιϊ 
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σιλέων πρὸς δὲ τούτοις πολὺν χβόνον εἰρήνην ἔχουσα 

προςόδους μεγίστας ἐλάμθανε, καὶ πλΏθος οὐ µόνον 

() Οἱ ὃ) Ἄργεῖοι 

νοµίζοντες αὑτοῖς συγχωρηθήσεσθαι τὴν ὅλην ἡγεμονίαν, 

ἐπέλεξαν τῶν πολιτῶν γιλίους τοὺς μάλιστα γεωτάτους 

χαὶ τοῖς τε σώμασιν ἰσχύοντας καὶ ταῖς οὐσίαις' ἄπο- 

χρημάτων εν ἀλλὰ καὶ ἀνδρῶν. 

λύσαντες δὲ αὐτοὺς χαὶ τῆς ἄλλης λειτουργίας καὶ τρο- 

φὰς δηµοσίας χορηγοῦντες, «προςέταξαν γυμνάζεσθαι 

σοεχεῖς µελέτας. Οὗτοι μὲν οὖν διὰ τὴν Ἓορη γίαν χαὶ τὴν 

συνεγἩ µελέτην ταχὺ τῶν πολεμικῶν ἔργων ἀθληταὶ 

χατεστάθησαν. 

ΙΧΧΥΙ. Λαχεδαιμόνιοι δὲ ὀρῶντες ἐπ᾽ αὐτοὺς συν-- 

ισταµένην τὴν Πελοπόννησον χαὶ προορώμενοι τὸ 
μέγεθος τοῦ πολέμου, τὰ χατὰ τὴν ἡγεμονιαν ὡς ἦν 

δυνατὸν ἠσφαλίζοντο. Ἰαὶ πρῶτον μὲν τοὺς μετὰ 

Βρασίδα κατὰ τὴν Οράκην ἐστρατευμένους εἴλωτας 

ὄντας χιλίους ἠλευθέρωσαν, μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς ἐν τῇ 

Σφακτηρία νήσῳ ληφθέντας αἴγμαλώτους Ἀπαρτιάτας 

ἀτιμία περιθεθληχότες, ὡς τὴν Σπάρτην ἀδοξοτέραν 

(5) Ἀκολούθως 
ν » /' / Ν ο» 

δὃΣ τούτοις τοῖς κατὰ τὸν πόλεμον ἐπαίνοις καὶ τιµμαῖς 

ο) οω 3 / 

πεποιηκότας, ἀπέλυσαν τῆς ἄτιμίας. 

προετρέποντο τὰς προγεγενηµένας ἄνδρα γαθίας ἐν τοῖς 

μέλλουσιν ἀγῶσιν ὑπερθάλλεσθαι: τοῖς τε συμμάχοις 

ἐπιεικέστερον προςεφέροντο, χαὶ ταῖς φιλανθρωπίαις 
κό ω / ον 

τοὺς ἀλλοτριοφρονοῦντας αὐτῶν ἐθεράπευον. (5) Ἀθη- 
ΕΦΜΤΩ κο 2 / /Υ 

ναῖοι δὲ τοὐναντίον τῷ φόόῳ βουλόμενοι καταπλήξασθαι 
. / ο 

τοὺς ἐν ὑποψία ἀποστάσεως ὄντας, παράδειγµα πᾶσιν 
: 32 

( Ἔκ- 
τῷ 1 ο Λα ον λ / ον 

πολιορχήσαντες γὰρ αὐτοὺς καὶ πάντας ἠθηδὸν κατα-- 
- λ ας σ / 

σφάξαντες, παϊῖδας μὲν καὶ γυναϊκας ἐξηνδραποδίσαντο, 

τὴν δὲ νῆσον οἰκεῖν παρέδοσαν τοῖς Ηλαταιεῦσιν, ἐκ- 
/ 9 3 / 3 νὰ /8 ὰ 

πεπτωχόσι δι ἐκείνους ἐκ τῆς πατρίδος. (6) Περι δὲ 
λ ” Δ 

τοὺς αὐτοὺς χρόνους κατὰ τὴν Ἰταλίαν Καμπανοὶ µε- 

γάλη δυνάμει στρατεύσαντες ἐπὶ Κύμην, ἐνίκησαν μάχη 
. - / κ» / 

τοὺς Κυμαίους καὶ τοὺς πλείους τῶν ἀντιταχθέντων 
’ / πα κ. ὗ / Δ 

κατέχοψαν. Προσκαθεζομενοι δὲ τῇ πολιορχία καὶ 
- / Ν / σά λ 

πλείους προςθολὰς ποιησάµενοι, κατὰ κράτος εἶλον τὴν 
λ / 

πόλιν. Διαρπάσαντες δὲ αὐτήν, 

, -ω / / 

ἀνέδειξαν τὴν ἐκ τῶν ἈῬκιωναίων τιμωρίαν. 

λ λ 

χαὶ τοὺς παταλη- 

φθόντας ἐξ νλραποδισάµανοι, τοὺς ἱκανοὺς οἰκήτορας ἐξ 
αὑτῶν ἀπέδειξαν. 

Π.ΧΥΗ. Επ ἄρχοντος ὃ' Ἀθήνησιν Ἀστυφίλου, 

Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύχιον Ιοΐντιον καὶ 

ἀδλου Σεμπρώνιον, ᾿Ηλεῖοι δ ἤγαγον Ολυμπιάδα 
3 / » ”. / ιά / ια Ῥ) / 

ἐνεγηκοστήν, καθ’ ἣν ἐγίκα στάδιον Ὑπέρβιος Συρακό- 
σιος. ᾿Τπὶ δὲ τούτων Ἀθηναῖοι μὲν κατά τινα χρη- 

Δ / 3 /8 Ν ο” ᾿ ον 3 : Λ 

σμὸν Δηλίοις ἀπέδοσαν τὴν νῆσον, καὶ κατῆλθον εἰς τὴν 

πατρίδα οἳ τὸ Ἀδραμύτιον οἰκοῦντες Δήλιοι. (5) Τῶν 
δὲ Αθηναίων οὐχ Αποδιδόντων Λακεδαιμονίοις τὴν Πύ- 
λον, πάλιν αἱ πόλεις αὗται πρὸς ἀλλήλας διεφέροντο 7 1 

χαὶ πολεμιχῶς εἴχον. Ἅ δὴ πυθόµενος ὁ δἥμος τῶν 

Ἀργείων ἔ ἔπεισε τοὺς Αθηναίους φιλίαν συνθέσθαι τον 

τοὺς Ἀργείους. (38) Αὐξομένης δὲ τῆς διας φορᾶς, οἱ 

μὲν Λακεδαιμόνιοι τοὺς Κορυθίους ἐ ἔπεισαν ἐγχαταλι- 
πεῖν τὴν χουν ὃν σ σύνοδον χαὶ συμμαγεῖν τοῖς Λαχεδχι- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΗ ΤΡ. 

ὈῬνϊκήπαπι ἀἰσηϊίαίοηα τος (αογιΠ(. 

ΧΠ. 

απἶατα τορας οχ ΑγαϊνογΙπι σοπίο ργοάἱσταηί, 

459 

Αάάο αοά 

Ἰοηβο {ειπρογα ρασθ {Γαεη5 ο γεοἰρο/υα5δ π]αρηας 5ἱΡὶ ορες 

ἑομεσογαί, που ροοιη]15 {απίαπα, 564 οὐίαπη γἱνῖς Ρρο]]οραί, 

(7) Δισὶνί οὐ5ο 5ἳρί οπΙΠΙΙΠΑ ΤΟΓΙΠΙ ΕΠΗΠΙΑΠΙ Ῥονπηίβδαπηα 

6556 τα, οχ ογίαπι ἀθ]οσία ηλῖ]]ο 11γ6Π6Θ5 σοΓΡΟΓΗΠΗ τοῦογο 

εί ορίρα5 να]οπίος 5οσγοραπί, απἱρας γασαίοπα α- ριβ]οῖς 

πηΠοῖθις οοη6θδδα οἱ απιοηί{5 οκ ὤγατίο ριβ]σο αι - 

π]ς(να[ῖς, αἱ αθρίάα εο οιιΓα Ιγγοηΐδδοσιε Ίαῦογο οχογζθαΠί, 

Ἱη]αησαηί. Ηο8. Ἱπροηδα ρογα]1ς 5πάἴαππσπα ῬογροίαΏι 

Ρτονί οχεγοι{α{ἰδδίπιος Ῥε]αίογος ο[[οοΙ. 

ΤΧΧΥΙ. Αίάάπι ΠΓαοοάΦπηοπΙϊ (οίαΠῃ 1η 56 Ρε]οροΠΠθΒΗΠΙ 

οοπδρίταςδο ν]άθγοπέ, Ἠο]1 ]απι ρ]δοθη [15 Πποἰο ροιδρεσία, 

Ἱπρονἱ 5υἱ πια]εσίαίοπα, ααἴθας {πα Ποσθαί γήρας, πιι- 

ΠΙπηΙ. Απίο οπηηία ἰβίέαν πλῖ]α Ἠσιοίίρας, απἰ 5180 Ὠγαςί- 

ἀᾳ Ππρογίο ἵπ Τμγασία πΠίαγογαπ{, Προγίαίοπι ἀοπαταπ{. 

Ροδίεα οἶγες ἵπ Βρ]αοίετία ας {ασαπι ΠΙΙΦςΟ5, 4105 ο 

ἱσηοπηϊπίαρ ποίαα ραϊ ία Πηιδίαπα οηΠ{ ΠΟΠΟΤΟ οχθγαΠ!, 

(9) Ηἰς αοοθδδῖί ααοά 

Ιαπά σπα οπογυπι(ο ργαηῖς οῦ. τοιη Ὠε]]ο. Γογ{ου σοδίαπι 

5105 οχοίαρανέ, αἱ ρηϊσίπα νἰναἶ5 (αοἴπογα ἵπ 5οαθη({- 

Ῥι5 ἀθίπεορς οογίααίπαπα ροηἱομ]ς 5αρογργοᾶ! πάστοπέ. 

Ουἷά ὁ Ππα]ογθήα φοοἳῖς Ὠομϊσηίαίεπα οχΙΙροραπ{, ας ΗΠΙᾶ- 

πη]ίαίο οοηεί]ατε αΠθπαίος αΏ 1ρ5ίς εαάεβαπί. 

565 γόνο ορηίτατίαπα ΠΠ] θαΠί ΤαΠΊοπθηῃ. 

(3) Α{Ιιοπίθη- 

Ομ Πα οΠἵΠ] {6ΓΤΓΟΤΘ 

(Γαηφθ6πάο5 Π]ογΙΠή αΠΙΠΙΟ5 9556 66Π66ΥΟΠέ, απος ἀθίος[ο- 

ηἰ5 βιιδροςίο5 µαβογεηί, α]ήοποπῃ 4ο 5οἱοπορῖς πηίαπη Π]]α- 

βίγο θογοη{αἰῖ5 αχαπηρ]απα οπηηῖρας ῥτοροδθγαη{έ. (4) Εχ- 

ηρηαία οπίΠα 196, απἱοπήήιο ρηρογίαίθπη αγΗαίςοοπί, αἆ 

ΕΠΙ ΟΠΠΠ6Ρ. Ἱασι]αγαπές ΙΠΙΡοΘΙΙαπι Υοο ῬπσοτοΓΙπα οί 

ΠΙΠΜΘΡΙΠΙ ἔατραπα 1π. δογν{(πίοπι αβάαχογαηές ἱηδαία Ῥ]α- 

(8Η5ἱΡΗ5, αι] Ργορίοι 5ο ρα[τία οχρι]ςί οιαη{, αἲ πα βίίαη 

4η 6οΠόθ55α.. (6) Ῥου Ιά6πα {οηρας ἵπ Πα[ία Οαπιραπί, 
ΠΙᾶρΠο αάνθγεας ΟμΠ]ᾶπ εχοτεῖία ἀπσΐο, ορρίάαπος ργα]ῖο 
[από 6{ πιαχΙπ]ᾶ πα ΘΟΓΗΠΗ” 41ο5 αοῖος ομμ]ογαί, ῥαίθΠΙ 
οοποἰάσηί.. ἨΗϊπό αἆ οῬβίάϊοπεπα σου γογςί Ροδί ογεργας ἔπη- 
4εῦ ορρισηαίοπος υἱ α1Ώοι οδρεγυηί, οα(πο ἀῑνορία, οί 
Πποοίί5, αποίᾳποί ἴπ σα ἀεργεμεπάεγαπί , δεν η { αἀάῑοιίς, 

εκ 56) οἰγ[ία(ἶς οοροῦς, 4παΠΙΠΠΗ 5α {15 ο68οί 6ΟΙΟΠΟΓΙΗΙΗ ἵπ 

Π]απη (γαηςοΓρδογιηί. 

ΗΧΧΥΗ. Απόιοηίο Αλοπὶς ΑΦΙΥΡΜΙοΟ, Ἀοπια ορης- 

165 οιαηί Τι. Οἱποίας εί Α. ΒοπηργοπίΗ5, Ε]αῖ Υθγο ΠοΠᾶΡθ- 

παπα ΟΙγπιρίαάεπα εροταπέ, ατα δίαά1 οογοήα Ιηδίσηιέας 

δρ Ηγροειρίας ΘγτασιδαηΗς. Τα Α{Ποπίθηςες ογασι]ί 

οπ]αδάατη 155. Ρ6]15 ἱης]απη τοδβµασγυΠ{.. Έγρο αἱ Αίτα- 

πΙΥ Πμπη Ἰποσ]αεναπ{ μασίομς, ρηϊσίπα: ρα(γῖω 6οᾳο5 τΘρο- 

µαραπί. (ϱ) Ωπαπι(άο ΑἰΠοπίομςες ΡΥΊάΠ Τιαοράαπιοηί!ς 

που τεάδετοπί, Τάη5α5 οἰν[ίαίες Ππίογ 5ο ἀῑδδίάστα Ῥε]ηιε 

οθηφΙ]ία ἰνασίατο εαροτυπί. Ο1ο αὐά[ίο, Ρορι]Ης Αγρίνο- 

τάπη αἆ Ππδιπά η απλϊοϊίαν 8αοπῃ {αά5 ΑἰΙοηίοηςος ἱπά- 

οσηί. (3) Οτοδοθηίο ἱρίίαν ςἰἱπππ]αίο ας ἀῑςοσταῖα, ΟοτΙη- 

[5 Τιαεσάαπιοπῇϊ ῃεγειαάεπί αἱ, γο]ἰοία οοΠ/[οΡἀθγαίαγα Πα 

ονΠίαίαπα εοοἱείαία, 5ο6ιΠΏ ἀείποθρς αΓπια οοπ]αησαΠί. Τη 
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μονίοις. πο αρ δὲ 

χίας οὔσης, τὰ κατὰ τὴν Πελοπόννησον ἐν τούτοις ἡν. 

(4) Ἐν δὲ τοῖς ἐχτὸς τόποις Αἰνιᾶνες καὶ Δόλοπες καὶ 

Μηλιεῖς συμφρογήσαντες δυνάµεσιν ἀξιολόγοις ἐ ἐστρά- 

τευσαν ἐπὶ την Ἡράκλειαν τὴν ἐν Τραμνῆ. Ἂντι- 

ταχθέντων δὲ τῶν Ἡραρλεωτῶν, καὶ μάχης γενομένης 

ἰσχυρᾶς, Ἡττηθησαν οἳ τὴν Ἡράχλειαν κατοικοῦντες. 

Πολλοὺς ὃ) ἀποθαλόντες στρατιώτας, καὶ συμφυγόντες 

ἐντὸς τῶν τειγῶν, μετεπέμγψαντο βοήθειαν παρὰ τῶν 

Βοιωτῶν. ᾿Ἀποστειλάντων ὃ᾽ αὖτοις τῶν Θηδαίων 

Χιλίους ὁπλίτας ἐπιλέχτους, | μετ 

ἐπεστρατευχότας. (8) Ἅμα δὲ 

Ολύνθιοι μὲν οτρατεύσαντες ἐπὶ 

αὐτῶν ἠμύνοντο τοὺς 
/ 

τούτοις πραττοµένοις 
πόλιν Μηκύθερναν, 

0 ὃν ο οὰν ἐξέδα-- φρουρουμένην ὑπ ηναίων, τὴν μὲν φρουρὰν ἐξέδα 

λον, αὐτοὶ δὲ τὴν πόλιν κατέσ]ον. 

ΙΧΧΥΠΙ. Ἐπ) ἄρχοντος δ) Ἀρχίου 
/ 

Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύχκιον Παπίριον Μου- 

Ἀθήνησιν 

γιλανὸν καὶ [άΐον Σερουΐλιον Στροῦκτον. Επὶ δὲ τού- 

των Ἂρ ἴεοι, μὲν ἐ Υκαλέσαντες τοῖς Λακεδαιμονίοις ὅτι 

τὰ θύματα οὐκ ἀπέδοσαν 

μον αὐτοῖς κατήγγειλαν’ καθ ὃν αν χρόνον Ἀλκιθιάδης 

τῷ Ἀπόλλωνιτῷ Πυθίῳ, πόλε- 

ὃ στρατηγὸς τῶν. Ἀθηναίων εἰςέθαλεν εἰς τὴν Ἄργε τν 
ς 

ἔγων δύναμιν. (5) Γούτους ὃ Ἄργεϊοι παραλα- 

6όντες ἐστράτευσαν ἐπὶ Ἴροιζῆνα, πόλιν σύμμαγον 

Καὶ τὴν μὲν γώραν λεηλατήσαντ ες, 

λ ς 
ξ ον 

Λακεδαιμονίων. 
3 

τὰς δὲ ἐπαύλεις ἐμπρήσαντες, ἀπηλλάγησαν εἰς τὴν 
[5 , λ ” 

οἰκείαν. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ο απ ς ἐπὶ τοῖς 
ον 

εἲς τοὺς Τροιζηνίους παρανομήμασιν ἔγνωσαν διαπο- 

Χο. καὶ δύναμιν ἀθροίσαντ 

(5) Οὗτος 
Δ 

ὶ τοὺς Α ργείους καὶ 

εμεῖν πρὸς Ἆρ ργείους. 

ἐπέστησαν ἡ γεμόνα Ἅγιν τὸν βασιλέα. 
ἐπὶ 

μετὰ τῆς δυνάµ.εως εσ τρᾶτε ευσεν 

ο 

ἐτ 

τὴν μὲν γώραν ἐδίωσε, πλησίον δὲ τῆς 1 πόλεως ἄ ἴ γὼν 

τὴν δύναμ. ιν προεκαλεῖτο τοὺς πολεμίους εἰς τὴν μυ. ἄγ ην. 

(4) Οἱ ὃ᾽ Αργείοι { προςλαθόμενοι στ ρατιώτας παρὰ μὲν 

Ἠλείων τριςγιλίους» παρὰ δὲ Μα τοω οὐ ον 

λειπομένους τούτων, προσ, ἐκ τῆς πόλεως τὸ στρατό- 

πεδον. ἸΜελλούσης δὲ παρατάξεως γίνεσθαι, οἳ στρα- 

τηγοὶ παρ᾽ ἀμφοτέροις διαπρεσθευσάµενοι τετραµη- 

νιαίους ἄνογὰς συνέθεντο. 6) Ἠπανελθόντων δὲ τῶν 

στρατοπέδων ἀπράκτων εἲς τὴν οἰχείαν, δι’ ὀργῆς εἴχον 

αἵ πόλεις ἀμφότεραι τοὺς συνθεµένους τὰς σπονδὰς 

στρατη Υούς. Αιόπερ οἳ μὲν Ἀργεῖοι τοῖς λίθοις βάλλον- 

τες τοὺς τ γεμόνας ἀποχτείνειν ἐπεγείρησαν, χαὶ μόγις 

μετὰ πολλΏῆς δεήσεως τὸ ζην συνεχώρησαν, τν δ) οὐ- 

σίαν δημ.εύσαντες χατέσχα ναν τὰς οἴχίας. (6) 
/ 

Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τὸν Ἅγιν ποσο μὲν κολά- 
αὖ τῶν 

ζειν, ἐπαγγειλαμένου ὃ αὐτοῦ διὰ τῶν χαλῶν ἔργων 

διορθώσασθαι τὴν ἁμαρτίαν, μόγις συνεχώρησαν΄ εἰς δὲ 

τὸν λοιπὸν Ἰβόνον, ἑλόμενοι δέκα ἄνδρας τοὺς σὐνεπο- 

τάτους» παρακατέστησαν συµέούλους χαὶ προςέταξ αν 

μ.ηδὲν ἄνευ τῆς τούτων γνώμης πράττει». 

ΙΧΧΙΧ. Μετὰ δὲ ταῦτα Άθην αἴων ἀποστειλάντων 

χατὰ θάλατταν εἰς Ἄργος ὁπλίτας με ἓν γιλίους ἐπιλέ- 

κτους, ἵππεῖς δὲ διαχοσίους, ὧν ἐστρατήγουν Λάγης 

ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1. {68 

ταραχ! Ἑς γενουε ένης, καὶ ο. |. που (νάεπα δίαία , τερας δίπο οργίο ἀάσο (ἑππα]ίπατία Ἰη1ό 

| 
| 

» 050.) 

Ί]πο Πιοπαπθας, Ῥ6ΙοβροηπεςδΗς ογαί. (4) Τη Ιου γοτο 

εχίτα Ῥε]οροπήδδΙη. θἱἱ5δ /ΠίΔΠ65, Ὠοίοροβ αἴαιμε Ἠ6- 

Ἰεῃδος Ῥος οοηβρἰγαοπαπ απαπάαΙα Ιπασηί5 Ἠσγασ]όβηὰ 

ἵπ Ττασμ]ηῖα οορῇ5 ΙηναάσΠῖ. πο α Πα Ἰηδίγασία Ἠοτα- 

«Ἰεοηπδος αοἰα εχοϊµοισοηέ, ΡΥα”]1ο {ογ{{ου ἐοΙΗΠΙΙ560, 5Η6ΟΠΠΊ- 

Ῥυμΐ, αἱ ππασηα αηΙΠίαΠΙ Ρρατία αιηίσδα, ρου [ασαπι Πηΐγα 

παπα ο]αρθί ργδἰάπα α Ρα.οῖς ατόοθβδιη{. Μία ἰσίία 

στανίς αγπιαίαγα. ἀα]εσί1 πλ απίαγ τ σπα παπα Ππργαθηίθπα 

Ποδαπι Υίπα πορι]αναηί, (5) Τηίατοα ἀἆαπα μ.ο Ροταριπίή, 

ΟΙγπΗΝΗ, οχροα[ίοπα ἵπ ΜασγΡογπαια ΙΤΡΕΠΙ [αοΐα, ΑἴΠο- 

ηΙθηδίαπα Ῥγαδιάίο Πασίσηις ἀείοησαπα, ο ρτα"δίάϊο ἴπάς 

οχρι]ςο, 1Ώ6 81) Παγἡς]ομ]οηῖς {ασ μη. 

ΙΤΧΧΥΠΙ. ΑγοοΠπ {πι Αιοπῖς ογαΐξ Ατοίας, οἱ Βοπι 

οοηςι]ος Τ,. Ραρϊηίας Μασί]απας αἱ Ο. Φαεννίας δίνασίας,, 

όπππα Αγσὶνί Τιαεσάςπιοηῖϊς (Μριάαιγ{118) Ρτορίον 5α0Γα 6χ 

ΊηΟΤΘ ΑΡοΙΠΙ ΡΥ{Πίο ποη τοθϊῖία αοοιδαἰς Ρ61ΠάΠ Ιπά]χθ- 

ταηί. Οπο {οπιροίθ ΑΙοϊρίαάες, Ιπιροναίοτ ΑἰΠοπίοηδίαπῃ, 

οαπι οχοτοῖία πο ἵπ Αγρίναπι ταβίοπθΠ] {γα]θοῖί. (2) Που 

εοηβγηηα! Αγοϊνι, ΤνῶΖ6πε) ρατίαπί5 οοη{α ἀθγαίαπη 1ηΥ8- 

ἁπηπί, ἀἰτερίξδαπο αστῖς οἱ Ιπορηςὶς Η]15, ἀοΠΙΙΠΙ ταστεά(πη- 

{πτ.  Παοσθύθπιομ γετο, Ἱπ]ατῖας Τγασεη5 Ῥιορίετ Ίπς εί 

ΦΟ4ΗΠΠΙ ἸΠαίας Ιπάΐσης [ογοηίο5, Ῥο]] πα ἵπ Αγρίνος ἀθοετ- 

πυηί.  ΟοηδοΠρίϊδ ο/σο ἑορίἱδ Ασίη Ἱπιρεγαίογσοπα ρταΠβοιαπί, 

Αραγία»Υβσ6π.. (9) Ηίο Ατοῖνος εχοΓοΙ{α ρείθῃς ασγος νασίαί 

οἱ 1ρ8ῖ {απάσπι τί ΙΠΙΠΙΙΠΟΠΡ’, Ἰοδίος αἆ Ῥάρδπαπῃ Ιαεοςςῖΐ. 

(4) Ατβϊνϊ Ισίέαν, αά]αποίὶς ΕΙδογΙΤη {αυ ππ]]]ο, οἱ ΜαπίΙπθεη- 

5ίαπῃ Ἰιασά ηλα]ίο ραποϊοτίρας, οορίας εχ π1ρ6 εἀυουπί. Εί 

Ίαπα Ῥτορο ογαί αἱ αχρ]ἰαϊία {Ίππο ασε ἵπ Ῥι ΠΠ Τ18- 

τοηί : άαπη Ἰππρογαίογος, πηϊςδίς αἰτίπαιθ Ἰεσαίί5, ἱπάποίας 

απαίίπου πιοηςία η Ρερίσοναηξ. (0) Βεατεβρίς Ἱία νο ΙπίεΟία 

εορίΐς, αηβα οἰγ]ίαίος Ιπά ποϊαγαπα αποίοῬιις ΙΓΡΟΘΡΑΠΤΗΗ, 

πδηπθ αἀθο, αἱ Αιοίνί ἹἸαρίάίρας Ἱππρο[ίίος ἀπσός πεσᾶγα 

ἱηςέπογοηέ, πὶςί πππ[ίαΓΙΠ ΡΓΕΟΙΠΑ Ιπίθγεθβρδίοηθ γ]ία ΠΠ] 

ἀομαία, Ώοπα ἰαπίηα η ρα ]σοαπα τοδαεία, ἀοππάδᾳπε εγι- 

{σα [αἱ δοθη{. (6) Τιασράαπιοπίϊ οἵαια Απίάϊ 5αρρΙΙίαπη Ππίεη- 

ἀσμαμί. 8οἆ απππη Ἠοποβίίς 5ο [αοίἶς ροοσα(ἳ Ἠα/α5 πηασ]αΠα 

οἸπίαταπα δροπάστεί, υἱχ ἔπιη γευΙαπα Πηροίγαν. ἴπ τε]- 

σπΗπη {αΠΊθη ἵπᾶς ἴοπρας ἆθοθπι Ρυοραίαρ φαρίοπίίο οοηςί- 

Πατίος οἱ αἀ[απχογιπί, ἱππρογαγογαπίαιό πο απ]ά αΏθσιθ 

Πιουτη 5οη{θη/ία ἀείποορς ἂρενεί. 

ΙΧΧΙΧ. Ρορί σος απ ΑἰΠεπίθηςας Π16 συαγἰς αΓΠ]8: 

(ανα. μη Πίο αρριήπιο ἀε]εσίος οἱ ἀποσηίος οᾳπ1ΐο5, ἀποζι 



(659-525) 
ο Δ / 9 

χαὶ Νικόστρατος' συνην δὲ τούτοις χαὶ Ἀλκιθιάδης 

ἰδιώτης ὢν διὰ τὴν φιλίαν τὴν πρὸς Ἠλείους καὶ Μαν- 
κω . 

τινεῖς' συνεδρευσάντων δὲ πάντων, ἔδοξε τὰς μὲν σπον- 

(5) 
.] νἡ 3 / ο! 

δ Διὸ χχὶ. τοὺς ἰδίους ἕκαστος στρατηγὸς παρώρμησε 

ολ σον / λ αλ Ν / « το 
δὰς ἐᾶν χαίΐρειν, πρὸς δὲ τὸν πόλεμον ὁρμῆσαι. 

Ν Ν κα Ν /{ ’ « / 

πρὸς τὸν ἀγῶνα, καὶ πάντων προθύµως ὑπαχκουσάντων, 
Ν ρω /. 3 - στ 

ἐχτὸς τῆς πόλεως κατεστρατοπέδευσαν. ᾿Εδοξεν οὖν 
- / ο. ο 

αὐτοῖς πάντων πρῶτον στρατεύειν ἐπ᾽ ᾿Ὀρχομενὸν τῆς 

Ἀρχαδία Διὸ χαὶ λθόντες εἰς Ἀοχαδίαν, προς- ρχαδίας. ὁ καὶ παρελθόντες εἲς Ἀρκαδίαν, προς 
θε” / ο -- 1) ϱ) ᾱ- ον 3 κ. « ) λ 

10 χαθεζόµενοι τῇ πόλει καθ’ ἡμέραν ἐποιοῦντο προςθολὰς 
μα λ 

τοῖς τείγεσι. (5) Χειρωσάμενοι δὲ τὴν πόλιν, Χατεστρα- 
/ 

τοπέδευσαν πλησίον Τεγέας, χεκριχότες χαὶ ταύτην 
οο αλ ο» 2Υ / Ἀ 

Τῶν δὲ Τενεατῶν ἀξιούντων τοὺς Λα- 
9 / κ λ ᾳ ειν -- 

κεδαιµονίους βοηθῆσαι χατὰ τάχος, οἳ Ἀπαρτιᾶται 

πολιορκήσειν. 

{ ἃ 39 / / λ : κά 16 παραλαθόντες τοὺς ἰδίους πάντας καὶ συμμάχους Ίχον 
ἐπὶ τὴν Μαντίνειαν, νοµίζοντες ταύτης πολεμουμένης 

(4) Οἱ δὲ 
Μαντινεῖς τοὶ έγους παραλαθό ὶ αὐτοὶ τινεις τους συμ.μ.αγους παρα ΊπὈοντες, χαι αυτοι 

/ ο . 

ἀρθήσεσθαι τὴν τῆς Τεγέας πολιορχίαν. 

αν λ / φ -” πανδηµει στρατεύσαντες, ἀντετάχθησαν τοῖς Λαχεδαι- 
ου τς ο ο ασ ο ᾱ- ! ς. ενοµένης δὲ μάχης ἰσγυρᾶς, οἵ μὲν ἐπί- 

-ω .] .) Δ 

λεχτοι τῶν Ἀργείων, γίλιοι τὸν ἀριθμὸν ὄντες, γεγυ- 
/ ο . / / 

μγασμένοι δὲ χαλῶς τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, ἐτρέψαντο 
Ἀ ο / αλ 

τοὺς ἀντιτεταγμένους πρῶτοι, χαὶ διώχοντες πολὺν 
{ο / λ / / / 

φόνον ἐποίουν. (5) Οἵ δὲ Λακεδαιμόνιοι τἆλλα μέρη 
ο η η σι / 

τοῦ στρατεύματος τρεψάµενοι χαὶ πολλοὺς ἀνελόντες, 
« / πα 3 Δ 5 / Α Δ ο. ος 
ὑπέστρεψαν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐχείνους, | οἳ] καὶ τῷ πλήθει 

ο. μ 
Τῶν δε 

/ ο κ» 

λογάδων τῷ μὲν πλήθει πολὺ λειπομένων, ταῖς ὃ᾽ ἂν- 

- 2 ; ”/ ἱ [νά 

Κυκλώσαντες ἥλπιζον χαταχόψειν ἅπαντας. 

δραγαθίαις προεγόντων, ὁ μὲν βασιλεὺς τῶν Λαχεδαι- 

30 µονίων προαγωνιζόµενος ἐνεχαρτέρησε τοῖς δεινοῖς, καὶ 

πάντας ἂν ἀνεῖλεν: ἔσπευδε γὰρ τοῖς πολίταις ἀποδοῦναι 

τὰς ἐπαγγελίας, καὶ μέγα τι κατεργασάµενος διορθώ- 
σασθαι τὴν γεγενηµένην ἀδοξίαν: οὐ μὴν εἰάθη γε τὴν 
προαίρεσιν ἐπιτελέσαι. () Φάραξ γὰρ ὃ Σπαρτιάτης, 

36 ο 4 -- ϱ /) 2 / νο ή μα: 3. Ε) ο 
εἲς ὦν τῶν συμθούλων, ἀξίωμα δὲ µέγιστον ἔχων ἐν τῇ 

/ - -ω α/ . 

Σπάρτη, διεκελεύετο τοῖς λογάσι δοῦναι δίοδον, καὶ 
λ ο 9 / - μὴ πρὸς ἀπεγνωχότας τὸ ζην διακινδυνεύοντας πεῖραν 

4 μυ 

(σ) “Ὅθεν ἠναγκάσθη κατὰ 
λ 3 / « ο] 3 λ ο ου ον 4 ο λ τὴν ἀρτίως ῥηθεῖσαν ἐπιταγὴν δοῦναι διέξοδον κατὰ 
λ ο ζ Ν 3 / ν 

τὴν τοῦ Φάραχκος γνώμην. Οἱ μὲν οὖν γΏκιοι τὸν 
9 / / ο οεθό δ ων ο. ζβ μις νὺ 
εἰρημένον τρόπον ἀφεθέντες διελθεῖν διεσώθησαν: οἵ δὲ 

λαθεῖν ἀτυχούσης ἀρετῆς. 

40 

Λακεδαιμόνιοι µεγάλη µάγη νικήσαντες καὶ τρόπαιον 

στήσαντες ἀπ]λθον εἲς τὴν οἰχείαν. 

ΙΧΧΧ. 1ο δ᾽ ἐνιχυσιαίου Ὑρόνου διεληλυθότος 

Ἀθήνησι μὲν Ίργεν Ἀντιρῶν, ἐν Ῥώμῃ δὲ ἀντὶ τῶν 

ὑπάτων γιλίαρχοι τέτταρες χατεστάθησαν, [ αϊος Φού- 

ριος καὶ Τίτος Κοΐντιος, ἔτι δὲ Μάρκος Ποστούμιος καὶ 

Λύῦλος Κορνήλιος. πὶ δὲ τούτων Ἀργεῖοι καὶ Λα- 

χεδαιµόνιοι διαπρεσβευσάµενοι πρὸς ἀλλήλους εἰρήνην 

ἐποιήσαντο χαὶ συμμαχίαν συνέθεντο. (5) Διόπερ οἱ 

Μαντινεῖς ἀποθαλόντες τὴν ἀπὸ τῶν Ἀ ογείων βοήθειαν, 

ἠναγκάσθησαν ὑποταγῆναι τοῖς Λακεδαιμονίοις. Περὶ 

δὲ τοὺς αὐτοὺς γρόνους ἐν τῇ πόλει τῶν Ἀργείων οἵ 

χατ᾽ ἐκλογὴν κεκριµένοι τῶν πολιτῶν χίλιοι συνεφώ- 

45 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΌΙΙ ΤΡ. ΧΙ. 

| 

461 

Τασμεῦς αἱ Νἱοοδίτα{ (αιήρας ΑΙομίαᾶος, ΠΙΠΙ] ἔαπο Ωιι- 

πετ β6ΥΘΗ5, ο) Μοπιμεαηδίαπα Εἰεοταππ(Ια απο] απι 

86506 αβδοοίαγαξ), ΑἴΡος οχροςΙβδοπ{ς ἴπ ουπηηαΠΙ ΟΠΙΠΙΠΠ 

ΑιβΙνΟΥΙΠΙ οοποΠο ἀθογείαπῃ οδί, τί ]αςείς ναἰθυο Ιπάιοῖϊς, 

(9) Τάεο 51108 

Οµμἱρή5 πο ἱππρίστοα 

101 

εοηςι]155ΙΠΙΗΠΗ 1ρςῖς γίσΠα, Υθιδιις ΟΤΟΠΟΠΙΕΠΙΠΑ Ατοαάϊαν 

ΙηΙΗΠππα. οχροςΠΙοπῖς {α60016. 

οπιηῖ ἴπ Ώεμαπῃ οοπ{οπ{ἴοη6 Ἱποππιβοτεπί. 

ἀπεπι απῖδαια αά οδγίαπήθῃ ασζρπαἴ{. 

ομδεαΘμΗρης, εχίτα πησηία οαδίτῖς Ίος ΓΙ «αρθβδΙΠΕ. 

Ρ{ομο(ῖ5 615ο ἵπ Αγοαάίαη 

σας, οἴγοιπιδεδκος αγβῖς Πμας πιαπία (ποβΠάίαπο ορρι- 

βηα{ἰοηῖς Ιηδι]ί (αἱσαπί. (9) Ε{ορρίάο ἵπ ροίαςιαίεπι τθ- 

ἀασίο, Τεσεαπι εαδίτα {ταπδίεγανί, αΜῖαπι Παπ οβρρισηαγο 

σετ, ΕΙ Ύπαπι Τοροαία ΤαζσάαπποπΙογη. ορθίῃ {18η 

πια{αγγίπ]απα. ἱππρ]ογαξδομέ, Ταζθάσπιοπ, πηἰγθγςί5 {1Πα 

ονίαπα {απα 5οσἰοταΠΙ ααχΗΙς η ΠΠ οοηίναςῖς, Μαπιϊ- 

πεαΠα Ῥείυηί, Ἰαο ορρισηαία {[αάἱαο Τασος οΡβ8ςΞΙΟΠΘΠΙ ἴῃ 

5Ι5Ρεηςο {αἱήαπα τα. (4) ΑΔ ΜαΠΗΠΕΘΗΦΘΒ, ΞΟΟΙΟΓΗΠΙ αἱἰ- 

χἰ]ς οοπΗγλα 1, οπηΠί οἰνίαπα ]ανοπίαίο οποία, αἆ τοςὶςίθιι- 

ἀππα Ἱιασσεδαπιοηίΐ5 ααἶοπι οχρεάϊπηί. Αα Ισίαγ ρασπα 

εοηδετία, ἀθ]εσία Αγοίνοταπη Ἱαγοηίας, απᾶ» πλΙ]]α γ]γῖς ΙΠ 16 

πηηΠ(ατὶ εστεσία αχοιοἴίαιῖς οοηκίαβαί, ρτϊπϊ Ιοδίθπι ἴθισα 

ἀατο εοριΠ{, εἰ [ασἱεηίες {η5εοιῖ ΠπασηαΠα 5{Ε/ασθιη Θ4ΠΗΓ, 

(5) Αἱ Γαοεάῶπιοπ, μοδββις το]ί(πα ρατία ἵπ ῄῃσαπι ἀῑς]θ- 

ουἳς, αὐ Πογαπι οσρ6 τογοιςί ]ο5 αἀογαπία τ οἱ πιπ](αἷ- 

ης οἴγοπιη[ηδα, ἵπ πιαάῖαπα οοπόο]αδο5 αἲ ΠΠΙΠΙ ΟΠΊΠΕΡ 56 

ποέαίιγος δροναΠ{. 

Ίοηβο ἱπίοιοτεςδ, γἰγίαία {απιεπ Ποξίρας Ργαεθ]ετοηί, Τεν 

ΤιαεθάσρηποηΙοΓαπη 1Π. ρηίη]α Γγοηίο ἀῑππίσαας οΠΊΠες ΡρΙσης 

ΟπἱπισΠο οφτγοσ!1 ΠΠ ΥΙτί, Πουί πΙΠποτοΟ 

ἀϊβιου]ίαίας {ογμίαι εχοορῖέ οί εγἰοῖ{, οππείοδᾳπο οσσΙάἴοπα 

οσἑἰάϊδδεί (παπι ρτοπηίδδα οἴνίριας οχκκοϊγειο εί πιασπίβσζο 

αποάαπι [{ασἴπογα ριτῖοιῖς ποίαπα Ισηοπηϊπία αβο]ετο [ο5[ίπα- 

Ῥα{), π]ςί οοπαί5 οἶας ἹπΠΙΡΙία5 [πἱςςδαί, (6) Ῥπατακ οπῖπα 

ΑρατίαΠΙ5, εχ ἐοηβ]Πα 5 απα5, ΥΓ ΕΠΙΠΙΑ ἵΠ 1196 Τι8ς06- 

ἀἆαπποπο αποἰοπ(αἶδ, ἀε]ασομῖς Ιδί5 Ατοπάϊρις οχῖίαπα ἀαγί 

Ἰαδδίέ, π6, 6ΠΠΙ ἀθδρεταία. 5α]ηῖς Ποπηπῖρας ἀεσθγπεπάο, 

απ] υἰτίας αἆ οχίτοπιας αησηςίία5 τοήαοία Ῥο556ί, εχροτί- 

ΠΠΘΠ{ΙΠΙ οαρθτεη{. 

ὀθηδισγαίι Ῥματαχ, Ποδίρας ρετγαπιρεμάί γίαπι ραίε[οο. 

ΜΙ]α ἴσίίαν ΤΠ, Ίου πιοάο ἀῑπιίβαί, ΙΠποσΙαπ]ας αΡίεγο; οί 

Τιαοσθᾶσσιοπ1, Ἰηδὶσηί Ργῶ]ίο γἱείοτες, εγεείο {τορα.ο ἀοηΠΣ 

(7) Ναροτο ἰδίαγ εαἶσίο ορασία5, ρτουί 

τοΙεγαη{, 

ΤΙΧΧΧ. Ἐχασίο 1]ο 4ΠΠΟ, ΤΕΓΗΠΙ 5ΗΠΙΠΙΩ ΑἱΠοαηῖς Ργῶ- 

(ου ΑΠΙΙΡΙΟ, εί Ώοπια. ρτο οοπδυρας απαέπου (τραηί πιῖ- 

Πίαιος, Οαἷας Εατίας, Τις Οµἱποιία5, Ματοις Ῥοδίαπίας, 

οἱ Απῑις Οογποα[ίας, ἱπιροηήαπι σογτεραπίέ. Ταπα Ατοϊνι εί 

Τ,ασεάα ποπ , πιϊςοῖς ]ίγο οἰίνοφι6 Ἱεραίῖ5, ἆθ ραςε ας 50- 

αἰοίαίο Ἱπίου 5ο εοἰοεπάα οοπγθπθγιΠί. (9) Τἀοίτεο Μαπίϊ- 

πθοῃαος, Αγρίνογαπη τα φἰάῖο ἀεί1, Ἱπορεγίαα Τασεάαρ- 

ΠΙΟΠΙΟΓΗΠΙ 5αἡίτο «σασί εαμί. Οἶνσα 4 ἵρεαπη ἔπιριας ΤΠ 

π1ωο Αγοϊνογιπη, πηἰ]]α, 41ος ἀῑχίπιις, εἶνες ἀε]εοίῖ, 60Η” 
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νησαν, καὶ τὴν μὲν δηµοχρατίαν ἔγνωσαν καταλύειν, 
Β { Ες αρρν 0 η ”"”ς. - ἀριστοκρατίαν δ᾽ ἐξ αὑτῶν χαθισταναι. (9) Ἔχοντες 

Δ / -”. ο - 

δὲ πολλοὺς συνεργοὺς διὰ τὸ προέχειν τῶν πολιτῶν ταῖς 
ο δες 1 κ) ανά οὐσίαις χαὶ ταῖς ἀ)δραγαθίαις, τὸ μὲν πρῶτον συλλα- 

- / / λ 

θόντες τοὺς δηµαγωγεῖν εἰωθότας ἀπέχτειναν, τοὺς ὃ᾽ 
οῇ, ια μι /΄ Ν / ι ο 3 
ἄλλους χαταπληξάµενοι χατέλυσαν τοὺς νόμους χαὶ δι 

ο 9 / Ν / ΑΙ 

ἑαυτῶν τὰ δημόσια διῴχουν. ({4) Διαχατασχόντες δὲ 
ω ΔΝ / ου 

ταύτην τὴν πολιτείαν μῆνας ὀκτὼ κατελύθησαν, τοῦ 
ον / / 

δήµου συστάντος ἐπ᾽ αὐτούς' διὸ καὶ τούτων ἀναιρεθέν- 
ο. 3 / 3τ. /{ 

των, ὁ ὃἥμος ἐκομίσατο τὴν δημοκρατίαν. ᾿Εγένετο 

δὲ καὶ ἑτέοα χίνησις κατὰ τὴν Ελλάδα. (5) Καὶ Φω- 
ο . ς ο. / 

χεις τορς πρὸς Λοχροὺς διενεχθέντες παρατάξει ἐχρίθη- 

σαν διὰ αν οἰκείαν ἀνδρείαν' ἐνίκησαν γὰρ Φωχεῖς 
Ἀθηναῖοι δέ, Νι- 

οω / Ζ/ Δ / 

χίου στρατηγοῦντος, εἷλον δύο πόλεις, Κύθηρα καὶ Νί- 
/ ο Ε] ) α ἐν ἜλςΘΣι ο) ῇκ 

σαιαν' τήν τε ΒΜ]λον ἐχπο ο... λος ἀπέ- 

ἐξηνδραποδίσαντο. 

ἀνελόντες Λοχρῶν πλείους χιλίων. 

- λ Δ ο) 

σφαξαν, παῖδας δὲ καὶ '.. 

(ο) Καὶ τὰ μὲν χατὰ τοὺς Ἕλληνας ἐν τούτοις ν. 

Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Φιδηνᾶται μέν, παραγενοµένων 

πόλιν αὐτῶν πρέσθεων ἐκ τῆς Ρώμης, ἐπὶ 

0) 
.ξ / 3 / » Ν μέν 
αζυνθεντες ἐψηφίσαντο πολεμεῖν, χαι τα. ει” 

εἰς τὴν ὦ 

μικραῖς αἰτίαις ἄνεῖλον τούτους. Ἐφ οἷς οἳ Ῥω- 

μαϊοι πα 

ρισάµενοι δύναμιν ἀξιόλογον, εἵλοντο ὃ δικτάτωρα Ἄνιον 
λ 

Αἰμίλιον καὶ μετὰ τούτου κατὰ τὸ ἔθος Λῦλον Κορ- 

νήλιον ἵππαρχον. (8) Ὁ δ) Αἰμίλιος παρασχευασάµε- 

νος τὰ πρὸς τὸν πόλεµον, ἀνέζευζε μετὰ τὶς δυνάμεως 

ἐπὶ τοὺς Φιδηνάτας. Ἀντιταξχικένων δὲ τῶν Φιδηνα- 

τῶν, ἐγένετο μάχη ἐπὶ πολὺν χρόνον ἴσχυρά: καὶ πολλῶν 

παρ ἀμφοτέροις πεσόντων, ἰσόῤῥοπος ὁ ἀγὼν ἐγένετο. 

ΕΧΧΧΙ. 
Ῥώμῃ κατεστάθησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων ών 

Λεύκιος Φούριος, Λεύκιος Κοἴντιος καὶ Αὔλος Σ 

᾿Επὶ δὲ τούτων Λακεδαιμόνιοι μετὰ τῶν 

Ἐπ᾽ ἄρχοντος δ) Ἀθήν νησιν Εὐφήμου ἐν 

εµ.-- 

πρώνιος. 

συμμάχων στρατεύσαντες εἰς «ὴν Ἀργείαν, Ὃρος ο 

βίον, εἶλον, καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας ἀποχτείναντες τὸ μὲ ν 

φρούριον. κατέσκαψαν. 5) Αὐτοὶ δὲ πυθόµενοι τοὺς 
Ἀργείους ᾠχοδομηχέναι τὰ μακρὰ τείχη µέχρι τῆς 

3 

Δαλάττης, ἐπελθόντες τὰ κατεσχευασµένα τείχη κατέ- 

σκαψαν, καὶ τὴν εἰς τὴν οἰχείαν ἐπάνοδον ἐποιήσαντο. 
Ἀθηναῖοι δὲ ἑλόμενοι στρατηγὸν Ἀλκιθιάδην, καὶ δόν-- 

τες αὐτῷ ναὺς εἴκοσι, προζέταξ αν συγκατασκευάσαι 
τοις Ἄρ γείοις τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν: ἔτι γὰρ ήσαν ἐν 
Ζαραχαῖς διὰ τὸ πολλοὺς ὑπολελεῖφθαι τὴν ἄριστοχρα-- 

(8) Ὁ δ᾽ 
σας τς τὴν τῶν Ἀργείων πόλιν, χαὶ συνεδρεύσας μετὰ 

τίαν αἱρουμένους. οὖν Ἀλκιθιάδης καταντή- 

τῶν τὴν δηµοκρατίαν προχρινόντων, ἐπέλεξε τῶν Ἂρ- 

γείων τοὺς μάλιστα δοχοῦντας τὰ τῶν Λακεδαιμονίων 
ας / ο . 

αἱρεῖσθαι' μεταστησάμενος δὲ τούτους ἐκ τῆς πόλεως, 

καὶ συγχατασχευᾶάσας βεθαίως τὴν δηµοχκρατίαν, ἀπέ- 

πλευσεν εἰς τὰς Αθήνας. (4) Τούτου δὲ τοῦ ἔτους λή- 
ο / λ λλὸ ον ν. 3 έ / 

γοντος, Λακεδαιμόνιοι μετὰ πολλῆς δυνάμεως ἐμέαλόν- 
3 3 / λ οω / ον / 

τες εἰς τὴν Ἀργείαν, καὶ πολλὴν τῆς χώρας δῃώσαντες, 
ο / , 

τοὺς φυγάδας τῶν Ἀργείων χατῴχισαν εἰς ᾿Ορνεάς" 
Ν ο Δ / 9 σω 3 / 

ἐπιτειχίσαντες δὲ τοῦτο τὸ χωρίον ἐπὶ τῆς Ἀργείας, 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 18. (ο35. 536.) 

ρἰγα{ίοπε Ἱηίει 5ο [αοία 4ο ογογίοηάο ρορι]ατί »ίαΐη οἱ ορί{- 

πιαίπη ἱπρογίο εχ 5ο οοηβποπάο γα{ϊοπος Ιπ]ογαπί. (9) 

Ου]α5 Ιποερίῖ 41Π1 ΠΙΗο5 Παβογεηί {απίογος αἴ(πο 50605, 

αιοά (παπι ορίρας5 ἴαπα γἰγίαίο ορίογος οἴγος Δπίθοράστοπί, 

Ρορι{ ἀποίογος ίαπα 6ΟΠΙΡΓΘΗΘΗΦΟΡ ποραμ{, ορίθγίδᾳιθο 

Πιθίι Ῥετοι]θίδ, Ίοσος ρηείίπας αβτοδαταπί, οἱ Ῥτο 5ο 

γεπιρΙΡΙέαπη ατβ](ρῖο ἰγασίατα οῶρογιπί. (4) θα παπι 

Ρ6ῦ πιοιςος οείο. δίο οοοπραίαπη ἰοηιίδδοπί, α οοηοἰ(αίο 1Π 

605 Ρορι]ο ἀε]εοίῖ 5αΠ{, Ιΐδαια ἀειαίῖς, ἀοπιουταΠαπῃ Ρορι]- 

Ίᾳ5 γοσιροναν{. Ας ἱηδαροα πιοίας ἵπ αγασία οχοίαίαβ 

οδί. (5) ΝαΠι οτία Ιπίαν Ῥμουθηβθς οἱ Τι0ςγο8 οοηίτογοιβῖα, 

5ηἱ5 1ρ8ί αγπηῖς ΡΟΗ ἀἰδοθρίανοτα. ἨῬΙΟςΘΙΦΕΒ ϱΠἴπι, ῥγῶ]ο 

νΙοίοτες., 4θ Τιουγῖδ Ῥ]ας πι]]]α (γασάαταη{, 

ΠΙΘΗΦ6Ρ. 

Τη{ΘΥΙΩ Αί1Ι6- 

ἀποείοτο ἨΝϊὶοία, ἆπας τρες Ογίµειο οί ΝΙδααπη 

οσσαραναπί, ΜεΙοφαθ αχρισηαία, ΟΠΩΠ65 Ῥηογίῖο Ἠπιῖ- 

{6η θΡΥ65805 ηοι]αγηί; {εΠαΓαη Ὑστο Φἰαίοπι 5χΙΙπ- 

απθ ΓΕΠΙΙΠΕΙΠΙ 1η δογγ]μίθπη (ταιάργαπί, (6) ἀπΡΟΟΓΙΙΠΙ 

ε/ρο. βἰαΐας Ἱία 56 ἴππ Ἠαῦσραί. Τη Πίαϊία γογο Ἐϊάρπαίας 

ΒΟΙΠΑΠΟΒ Ιεραίο5 αἆ 8ο Ριο[δοίος Ἰογί ἆδ οα18α ποσαγΠί. 

(7) Φπαπῃ π]αγίαπι ΒΟΠΙΦΠΟΓΗΙΠΙ Ρορι]ᾳ5., Υο]σπ]θηίον 6ϱΠΙ- 

πιοίας, Β6ἱ10 νΙηάϊσατο ἀοογενΙί. Ὠϊοίαίογοπα ε{βο ἀῑσιπέ 

Μαπίαπι πΠαπα, εἶαια ΡΓΟ ΠΊΟΓΘ πιαρβἰδίγηπα οφαέαπι Α. 

(8) τε 

εοπηρανα[15, Εἰάεπαίες Ἱη[εδίο οχογοῖία ροιῖέ. 

οποία αα[πησιηί. ; Ἱ6ρΙς οπιπίρας αὖ Ρ6]]άπη 

Ουἶρις οἳ- 

γίαπα ορτοβθὶδ, αθονγίπιο Ῥγα]ο αἆ {απιρας Ῥεπαο Ιοηςίπι 

ἀϊἰδοερίαίατ, αἱ πια]15 αΊηηιιο {ου {αυ ορρείεηΙρα5, απο 

(απάθΠα Πηατίθο ἀἱδοθδδιπι ο8{. 

ΙΤΧΧΧΙ. ὅαπι Αίοπῖς πιασὶς(ταϊααπι Ριίπσοθρς οταί Ει- 

ΡΠΘΙΠΙ5, οί Βουια" Πίογαπ] οοηςι]αί Ρο[εδίαία Γαπρεραπίατ 

ὐραπῖ παπα Ἡ,, Ἐππίας, Ὦ. ΟΙπόβας εί Α. Βοπηρτοπίηδ: 

απα ΤιασςΦςρπιοπΙϊ, 5οθἴογΙπι α αχ ]ῖς Ἰη5ίγαςΙ, οχρεάΙαπο 

η Αγροίάσιη [αοία, ορρίἀα]απ, ααοᾶ Ηγείας γοσαηΐ{, ο6Ρ6- 

(ϱ) 
ΤυΠ αιιάΙίο, ΙοηΏσαπη ΑΓΡΙΥΟ5 ΠΠΙΓΗΠΙ Ιδαιο αἆ «ηατε ΡΓό- 

ταηί, Ιποο]ῖδαπα ορ αποαἰἶς, οαδίοΙαπη ἀθδίγαχογιηί. 

γοχίςςθ, Π]απι ἱρδαπῃ αρσιοςςί ἀἰταυπί, αἱ πο 4οΠΊΠΠΙ 56 

γουθρογιη{. Αἰποπίοπςες Υογο ἱπιρθγαίοΓεπῃ ογθαπί ΑΙοἰθία- 

ἀσομα, οἱ ναδ1(ῖς νὶσίπ( πανίραφ, ππαπάαηί{ αἱ Αγογίς ἵη Τε- 

Ρυβρίίοα Ιηδίααγαπάα ορείαπα πανδί. Ναπ αἆμιο {αγρυ]εῃ- 

(5 ος δίαΐας ογαί, αιιοά π]ασηα Π]ογαπη πηπ]Η [πάς 5αροτ- 

(3). Αἰοαϊρίαάες Ισί- 

(ή, Ύα1πὰ ΡΙΠΊΗΠὰ ΑΤΡΟΡ ροινοηίέ, οραοίο 5επαία 1ήογυτη, 

4ε]α- 

οίαπι 6ο ασίέ, απὶ πιαχίπηθ ΤαορδαπηοηΙογπα ρ8ί65. 56” 

οιαί, ααὶ απὶςίοσιαίίαιη ργῶ{[εγοραΙ!, 

απίρας ρορα]ασίς ταἱραυ]ίοςο [ουηια πηαρίς Ρἰασεραί; 

αὐϊ γἰάοραπίαν, 6οδατε εχ τα{0ο γο]οραί, εί ἀεπιοσγαία Ργο- 

(4) Βαά0 αχΙαπι 

γοτο απηΐ Πασοάσπιοπίί πιαρηίς ο) οορίς Αγβοζάσιι ἵη- 

μα ίαρίΗία, Αίοεπας τε/οριθδςιις 68. 

γαᾶσπί, οἱ ΤοβίοηθΙΏ πι] 15 Ἱπ Ἰοοῖς ἀερορι]αί, εχκδι]θς 

Απαίνογιπα ΌΥΠ6ας ἵπ οο]οπίαπι ἀθάπουηέ, θἱ Ίουπι Ἠαπο 

ἵ Αγσοιίάς δἵέαπι οἰτουπιπλππίπηί, ἂο ΡγαΦΙάΐΟ δα1ἷς Υα]ίάο 
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καὶ φρουροὺς τοὺς ἴκανοὺς ἀπολιπόντες » προσέταξαν 
ον Ἡ 3 / 3 / ολ ο. 

καχοποιειν τοὺς Ἀργείους. (6) Ἀπελθόντων δὲ τῶν 

Λακεδαιμονίων ἐκ τῆς Ἀργείας, Ἀθηναῖοι μὲν συµµα- 
χίαν ἐξέπεμψαν τοῖς Ἀργείοις τριήρεις τετταράκοντα,, 

ὁπλίτας δὲ γιλίους χαὶ διακοσίους' οἱ δ Ἀργεῖοι μετὰ 

τῶν Ἀθηναίων στρατεύσαντες ἐπὶ τὰς Ὄρνεάς, τήν τε 

πόλιν κατὰ κράτος εἶλον χαὶ τῶν φρουρῶν καὶ φυγάδων 

οὓς μὲν ἀπέκτειναν, οὓς δὲ ἐξέθαλον ἐκ τῶν ᾿Ορνεῶν. 

Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τὸ πεντεκαιδέκατον ἔτος 

τοῦ Πελοποννησιχκοῦ πολέμου. 

ΙΧΧΧΠ. Τῷ δὲ ἐχχαιδεκάτῳ παρ) Ἀθηναίοις μὲν 
ἦν ἄρχων Ἀρίμνηστος, ἐν Ῥώψηῃ δ᾽ ἀντὶ τῶν ὑπάτων 

χιλίαρχοι τέτταρες κατεστάθησαν, Τίτος Κλαύδιος καὶ 

Ἀπόριος Ναύτιος, ἔτι δὲ Λούχιος Σέντιος καὶ δέξτος 

Ἰούλιο. ᾿Επὶ δὲ τούτων παρὰ μὲν ᾿Ηλείοις Ίγθη 

ὈὈλυμπιὰς πρώτη πρὸς ταῖς ἐνενήκοντα , καθ ἣν ἐνίκα 

στάδιον ᾿Εξαίνετος Ἀκραγαντῖνος. (5) Βυζάντιοι δὲ 

χαὶ Χαλχηδόνιοι παραλαθόντες Θρᾶκας ἐστράτευσαν 

εἰς τὴν Βιθυνίαν πολλοῖς πλήθεσι, καὶ τήν τε γώραν 
3 ο ν ο ο . / ξ 

ἐπόρθησαν καὶ πολλὰ τῶν μικρῶν πολισµάτων ἐκπολιορ- 

κήσαντες, ἐπετέλεσαν πράξεις ὠμότητι διαφερούσας" 

πολλῶν γὰρ αἰχμαλώτων κρατήσαντες ἀνδρῶν τε καὶ 

(9) Περὶ 
δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους κατὰ τὴν Σικελίαν Εγεσταῖοι 

ΔΝ ν ζ 3 / Δ - / ο] 6 

πρὸς Σελινουντίους ἐπολέμησαν περὶ χώρας ἀμφιςθη- 

τησίµου, ποταμοῦ τὴν γώραν τῶν διαφεροµένων πό- 

λεων ὁρίζοντος. (4) Σελινούντιοι δὲ διαθάντες τὸ ῥεῖ- 

θρον, τὸ μὲν πρῶτον τῆς παραποταµίας βία κατέσχου" 

μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τῆς προσχειµένης χώρας πολλὴν 

ἀποτεμόμενοι, χατεφρόνησαν τῶν ἠδικημένων. (5) 
ς δ᾽ .0 ον α θέ ΔΝ Δ ” ο Ἰ -ω 

ἣ ὑγεσταῖοι παροξυνθέντες τὸ μὲν πρῶτον διὰ τῶν 

οο Δ /9 ς/ ον 4 

γυναικων και παιοων» απαντας απεσφοςκγ. 

λόγων πείθειν ἐπεβάλοντο μὴ ἐπιθαίνειν τῆς ἀλλοτρίας 
γῆς ὡς δὲ οὐδεὶς αὐτοῖς προςεῖχεν, ἐστράτευσαν ἐπὶ 

τυὺς κατέχοντας τὴν γώραν, καὶ πάντας ἐκθαλόντες ἐκ 

τῶν ἀγρῶν, αὐτοὶ τὴν γώραν κατέσχον. (6) Γενομένης 

δὲ διαφορᾶς μεγάλης ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσι, στρατιώ- 
3 /{ ον ωὰ Ε) ο. / 

τας ἀθροίσαντες διὰ τῶν ὅπλων ἐποιοῦντο τὴν κρίσιν. 

Διόπερ ἀμφοτέρων παραταξαμένων, ἐγένετο μάχη χαρ- 
ρ ε α ρ ἔ 2 ρ ν 

τερά, καθ) ἣν Σελινούντιοι νικήσαντες ἀπέχτειναν τῶν 
Ἠγεσταίων οὐκ ὀλίγους. (7) Οἱ δ' Ἐγεσταῖοι ταπει- 

νωθέντες καὶ χαθ᾽ ἑαυτοὺς οὐκ. ὄντες ἀξιόμαχοι, τὸ μὲν 

πρῶτον Ἀκραγαντίνους καὶ Συραχοσίους ἔπειθον συµ- 
μαχῆσαι: ἀποτυχόντες δὲ τούτων, ἐξέπεμψαν πρεσθευ-- 

Ν κ 3 ὴ! ” Σ ο / .ω - 

τὰς εἰς τὴν Ἰαρχηδόνα, δεόµενοι βοηθῆσαι: οὐ προςὲ- 
/ ο) ο 2 / ον / ελιά - 

45 γοντων ὁ αυτων, ἐζήτουν τινὰ διαπὀντιον συαµαχίαν 

οἷς συνήργησε ταὐτόματον. 

ΙΧΧΧΠΙ. Λεοντίνων γὰρ ὑπὸ Συρακοσίων ἐκ τῆς 
πόλεως µετῳκισμένων, καὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν 

ἀποθεθληκότων, οἱ φυγάδες αὐτῶν συστραφέντες ἔκρι- 

δ0 γαν πάλιν [αὐ]τοὺς Αθηναίους προςλαβέσθαι συμμά- 

χους, ὄντας συγγενεῖς. (5) Περι δὲ τούτων κοινολογη- 

σάµενοι τοῖς ἔθνεσιν οἷς συνεφρόνησαν, χοινη πρέσθεις 

ἐξέπεμψαν πρὸς Ἀθηναίους, ἀξιοῦντες μὲν βοηθησαι 

ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἀδικουμέναις, ἐπαγγειλάμενοι δὲ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΌΙΙ 115. Χηῃ. 4035 

11ο τοἰείο πιαπάαη{ί, αί ἴοττας Αγρίγονιιπι οχοιτδἰοπἱΏη 

Ἱη[ρείας τοδασ!. (0) Ταεσθαπιοπς ἰπάς ἀῑσιορείς, Αἴῑιο- 

πἶθηςος {γίΤοππος «παάνασίπία, οἱ πηῖ]]αο οί ἀπσθπίος πϊ](ος 

ππηῖς ἱηδίγησίος. η καηφίάἴσπα παπί. ΟΠΙ Ὠῖς Ατγαϊνί 

οχρεα[ῖοπ6 οοπίτα Ονγηθας ἱηδ[πία, νἱ ορρίάππα οαρίαηί, 

εί ρυφίά(ανίος οΠὰ εχδηΠριας ρατήπα (γποἰάσηί, ρατ{πα {η- 

46 αχροαπί. Εί Ὠαυο ἀασῖπιο αἱπίο Ρα]. Ῥε]οροππορίασί 

4ΏΠΟ σορία 5υΠί. 

ΙΧΧΧΠ. Ώοσίπιο Ἰίπο δοχίο, απυη Αίῑοπὶς γαῥραβ]ίσαρ 

Ρῖπεθρς ο5δεί Αγηιμεςίις οἱ Ποππα Ίοσο οοηβα] πα ἐπί 

πο Πίαπα απαίίπου, Έ. Οἰαπάΐας, δρητίας Ναπίίας, Ἡ,. Βοτρίας 

εἰ Ρεχ. Φα1115 πιαρἰεἰγαίυπη πετεγεηί, αριιᾷ Έ]εος ΟΙΥΠΙΡΙαΒ 

ποπασοδίπηᾶ ῥρίπια οσ]εργαίαν, σπα αἱ ν]οἰοτίαπα ο 1η αἲέ 

(2) Ἔνπα ὈγζαπίΠ οἱ ΟΠα]σσᾷο- 

η, αἀ]απεί[ῖς εἴίαπι ΤηταςῬ5, πιᾶσηο ΟΠΗ οχογοῖα ἵμ Π- 

Ἐχαποαίας Ασιϊσοηίηας. 

ἠπγηίαπη (ᾖ{οσηέ, αβτΐδαπε ροιγαδίέα(ἶς πω] ήκαιιο ορρίά 115 

Ρε πλ αχραρηα(ἶς, [αοἱποτᾶ 5αργα πιοάΠὰ οτι θ]ία ῥ6ῤθ- 

(ναγαπί.  Μασπο οπίπα ἑαρίίγογΙη ασηι]ηο οχ γ{τῖς, πλι]16- 

τρις εί ριειῖς οοἡροίο, αἆ ΠΠ οΠηο5 Ρ2οπηΐδοθ Ἱαρι- 

Ἰααπί. (3) Ρο Ι4οπα (οπρας ἵπ ΦΙο]]ία Ιπίογ Εροδίαπος οί 

ΜοΠπιη{ῖος ἄᾳ οοηίτουειδίς ασγογαα Πηΐρα5 Ῥοἱ]ο ἀἰδοορία- 

Ῥαΐαν. Ειδί επί βαγίας ἀἱβειάεη αι (ουγίίογία τη υίαπι 

ἀϊδεργησαβαί; (4) ΒοΗπαπ ἴαιπεΠ αάγοΓδαπ απηηῖς τ1ραπα 

{ταηςσγοβδί : 5ΟΙ1Π1 Πα γ1ο αἀ]ασεης ρε γίπι οσσαραΠί. Μος 

46 ρτοχ{πιῖς οαπ1 οαπηρίς ΡαΤί6 ποῦ. πιοδἰοστί αγαἱξα, Ρας 

(5) Θα (αοίο ΓΙ) ἵῃ- 

ἀϊρπιίαία ργογοσα{ἶ Εσεςίαπί, γογβῖς ρΓΙΠ]ΙΠῃ ἀεἰιοτίανί 1195, 

Ἰαάἱρτίαπα Ἱπ]οπία α[[οσίἰ5 ἱηςη]ίαπί. 

πθ ΓΠΙΠάΟ5 αἰίεπος Ιπγαάθτεη{, οοπαπίη. Θεά ΠΠ Π6Π1Ο 

Όρᾳαα5 1ρδῖς απγος αοθθΠ]Πποάαγ6ί, γηλΑίᾶ ΡοδδθδάοΓ65 Πα 

ααοίαᾳαοί οιαηί, ο6ιῖς ἀερο[απί, αἱ ἵπ ρηδίίπασα ος Ἱας 

νιπάϊσαπ{. (6) Οσα: το {Πα ΙΠ Π]ᾶσηαη ἀῑδοοτάίαηι θΓ11- 

Ρίβδοί, παλ ρας αίγασιι οἰγίίας οοηδοπρ{{5, Γ6ιη {ΑΥΓΟ ᾖε- 

οθΠοστο οοης(αί, Ἑάσοίς Ιστ ἵη αοἶεπι οορίϊ5, αἰτοχ 

ραρηα οοπιπη ΠΜ ἰίατ, απα βαεπαπ( γἱοίονας μαιιά εχίρα αμα 

Εροδίαπῖ α](15 ΠΙΠΘΓΗΠΙ οοσἰάηί. (7) Οτα εἰαάα υἱτῖ- 

Ρι5 Ἠβοδίαπογαπα γα]ἀάο ἀθηιίηι{5, 6111 Ρ6) 56 Ἠος[1 Γ6- 

βἰδίοιο ΠΟΠ Ρο5δοπί, ΑΡἲΙΡοΠΙΗΙΠΟΓΙΠΩ ΡΙΙΠΙΟ εί 2ΥΓα6ΙΡΔΠΟ- 

ΤΙΠΙ οοποΠίατο 5ἱρί ααχί]ία οοπαηίαν. Ουδς (γηδίτα {οηία- 

{ἱδ, α Οατίμαρίηθ Ρογ Ἱοραίος 5αρβίάϊα οχρείαη{. ΠΒείνεείαη- 

{δις οίίαπα 5, (παποπιατίπαϊη Ίπάς 5οοἱείαίθιη αΡΠΟΟΣΑΤΗ 

ααθηαπί. Νο (ογίαπα οοηδίΠ15 δες ἀε[υί. 

ΤΙ ΧΧΧΠΠ. ΟΠ οηίΠα Ποοπίηί οχ 196 δι1α αἰίο ΕΓ8ΠΡΙά{1 

«ἰππι] οἱ οἶν {{αίθιη οἱ αστος απηϊςίδοπέ, 4ποίσμοί 5ο1ο ραΐτῖο 

οχίοττος προγογαΠ{έ, οοπ/πποίί5 ορίρις εἰ οοηδ15, εογι- 

ἆσπι Αἰιοπίοηδίαπη ἀεπιο Ρτορίον ποοθδκί(πἀἴποια βοπίΗΙ- 

παπι φοοϊείαίοπι Ιπήσοιο ἀθογεγοταπί. (2) ο Ἱπαπε ἴπ 

ῥαβ]ίσο ροπίίαπα, απἱβαδοπα οομγοποταηί, θεπά(α 45οθ- 

Ρίαΐα , οοιηπηιΠί Ιοραίος ἀεογείο Αίμεπας πηἰαΠέ, απ αγβῖ- 

Ρας Ἰπ]ανία ορργοδεῖς ααχἰα ρείαηί, 6ἱ οΡείαπη δά Ρ5 ἵπ 
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συ Μος νὰ αὐτοῖς τὰ κατὰ τὴν Σικελίαν πρά- 

(8) Παρα Υενοµένων οὖν εἰς τὰς Ἀθήνας τῶν 

ποέσόεων, καὶ τῶν μὲν Λεοντίνων τὴν συγγένειαν προ- 

να 

μένων καὶ τὴν προὐπάρχουσαν συμμαχίαν, τῶν 
δα Β' γεσταίων επα} Ὑβλλομένων χρημάτων τε τος 

ώσειν εἰς τὸν πόλεμον χαὶ συ» μαχήσε ειν χατὰ τῶν τς 02 

ιά 
Ν ο 

ο. ἔδοξε τοῖς Ἀθηναίοις ἐκπέμψαι ο τῶν 

των ἀνδρῶν καὶ διασχέ έψασθαι τὰ χατὰ τὴν γῆς σον) 

Ἐγεσταίους. ἄ } Πάρο» ενοµένων οὖν τούτων 

Ἰ κ λης οἳ μὲ εν πες χρημάτων πλ ρος 

ὤὧω Ὁ μὲν οἴχοθεν, τὰ δὲ παρὰ τῶν ἀστυγειτό-- τ] (δις 
κ α ον ; «Εμ ο η ὼ / ολ 

γων 7ρησαμενοι φαντασίας Ενεχεν. (6) Ἀνελθόντων δὲ 
κο η - π λ ” / ο ” ον 

των πι εν χαι την προς ν των "ή /εστχίων ἅπα 1. 

Προτεθεί-- 

΄ 9 
σης δὲ τῆς βουλΏς περὶ τοῦ στρατεύειν ἐπὶ Σιχε 

8) νὰ λ 

αρετη παρὰ 

Ὑειλάντων, συνηλθεν ὅ ὃἥμος περὶ τούτων. 
- , 

λίαν, 
γ τ / / 2 

Νικίας μὲν ὅ Νικηράτου, θαυμαζόµενος ἐπ 
η 

5 ; ού : : Ότο ος 
τοῖς πολίταις, συνεθούλευε µη στρατεύειν ἐπὶ 3Φικε- 
η) λ λ ον λ ς να. πά κ Ὃ καν 
λίαν (6) μῆ γὰρ δυνατον ὑπαρχειν ἅμα τε Λαχεδαι- 

ν - Δ ς / / / 

μονίοις διαπολεμεῖν καὶ δυνάμεις µεγάλας ἐχπέμπειν 
3 λ / / 

Ἑλλήνων μὴ δυναµένους χτή- 
{ Δ ο 

διαποντίους, καὶ τῶν 
{ λ ς } 8) νο λ /{ ο» ολ) 

σασθαι τὴν ἡγεμονίαν ἐλπίζειν την μεγίστην τῶν κατὰ 

τὸν οἴκουμένην νήσων περιποιήσασθαι» καὶ Καρχγηδο- 

νίους μῶΕ ἔχοντας ψ.εγίστην ἡγεμονίαν καὶ πολλάχις 

Γαρελὶ 
υπερ τῆς Σικελίας π πολεμηριότας, μὴ δεδυνησθαι 

χρατῆσαι τῆς νήσου, τοὺς δὲ Αθηναίους, πολὺ λειπο- 

µένους τῇ δυνάμει τῶν Καρχηδονίων, δορίκτητον ποιή- 

σασθαι τὴν κρατίστην τῶν νήσων. 

ΓΙΧΧΧΙΥ. Πολιὰ 
.ω Ε) / 

τῆς προχει μένης ὑποθέσεως οἶχεια., τῆς ἐναντίας 

αἲ ν ήν. δ .. / 3 ο 

δὲ χαὶ ἄλλα διαλεγθέντος αὐτοῦ 

περὶ 
/ 3 

γνώμης προεστηχὼς Ἀλκιθιάδης, ἐπιφανέστατος Ἀθη- 

ναίων, ἐπεισετὸν ὃημον ἐπανελέσθαι τὸν πόλεμον. Ἡν 

γὰρ ὃ ἀνῆρ οὗτος δεινότατος μὲν εἶπειν τῶν πολιτῶν, 

εὐγενεία δὲ καὶ πλούτῳ καὶ στρατηγία διωνοµ.ασµ.ένος, 

() Εὐθὺς οὖν ὁ ὃ ὄτμος στόλον αξ ξιόχρεων κατεσχεύασε , 

τριάκοντα μὲν τριήρεις παρὰ τῶν συμμάχων λαθών, 
Δ [ή 

ἔκατον χατα οτισ τς. 
ο 3 

Η 

(8) Ταύτας δὲ χοσμήσας 
ἰς πόλεμον χρησίμ ις) κατέλεξεν ὁπλίτας εἰς 

3 Δ 

ίου εαν σοοη έχε ειροτόνησ εν ἐπὶ 
ΙΕΡΗ θι ., Ν {ο τηγίαν, Ἄλκι εθιάδην καὶ ιχίαν καὶ 

ο) Ἀθηναῖοις μὲν οὖν - ον ταῦτα σαν. Ἠμεῖ 

πολέμο 
ην ἐν ἀρχἩ πρόθε-- 

ν βίόλον κατα- 

ρω / 

5 ο ἐπὶ τὴν ἀρχῆν τ ου του συσταντος 

Ν 5 / Δ / 

ο... χαι ια. χα 
/ 

σιν τὰς ἑπομένας πράξε εἰς τὴν ἐχομενην 

τάξοµεν. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΛ. (637, 518.) 

ΡΙΟ]]α εχ 6ΦΠΊΠΙΟΙΟ Ἠ]ογαπα εουςΠ(πεπᾶαςδ ρο[εραηίΓ. 

(3) ϱπάππᾳε Ἱαραίἳ Αἴοπας γομῖβδεπ, Τοοππίς εορηᾶ{1ο- 

Ώ6ιη εί ρηςΠπαΠα ΡεΠΗ δοεἰαίθῦα ργετεπίρις, Ἐρερίαπίς 

γενο Πιαρπαπα ΡρεόμπΙ( γῖπι αἆ Ρε]! 5υµπρέας οἱ 5ίθηιΙδΠι 
οοπίγα ΘΥΤΑΟΠΡΔΠΟ5 ορεταη. ροµἱορπνας, Ρορι]ο ΑίΙιο- 

π{οηδί ρ]ασσ]έ, αποξςάαπα οχΊπιῖος ργιάσπ ία. οἱ γἱγπ{ῖ5 οἶνος 
Ἠ]αο μη άετα, αἱ οἱ Ιπδυ]α οἱ Ἐρρβίδηογπι οοπάΙΠοΠΘΗὰ 

εχρ]οατοπ{. (4) Ηἱ5 Εροδίαπι ργο[εοίῖς, Εσεςίαπῖ σγαπάσπι 

Ρεοπηία 5ΙΗΙΙΑΠΗ, άπππῃ οχ ὤτατίο ἀερτοπιρίαπα, ἴαπι α 

γιοἰπὶ5 πιπίπο αοθθρίσπα, 

Ρ6Π{. 

παπί οδίοπίαΠοπῖς δρθοο οχ]ῖ- 

(5) Ἠεγογαῖς πάς Ἰεσα[ῖς, αἱ οραΙοηίίαπι Ἐρερίαπορ 

υρῖς γοηυη Παπ ΗΡ5, Ρορυ]ας Ιά τος ἵπ. «ΘΠΟΊΟΠΘΠΙ εΥοςᾶ- 

αν, Ῥτοροδίίοαιο {μπι ἵπ ηδάΙαπα. εοης Πίο 4ᾳ αγηηῖς ἴπ 

ΜΙ6ΠΠαΠ. οχροά[απάϊ», Νίαΐας, Ἀἰεριαί Πας, ο γἱτς 

ΠηαβηαΠΙ ΙΠίεγ οἶνες αἀπΙγαβοπαπα Ρορεγεταί, 4ο δίοΙ]ία 

Ρο]Ιο πε(παηΆπι {αηίαηάα Ργιάσηίο ἀῑβργμί. (6) Εἰατὶ 

ΕΠΙΠΗ ΠΟΠ Ῥο586, αἱ ΟΠ ΓασράσπιοπΙϊς πια] Ῥε]]απη σογο- 

ποηί, 6ἱ πηιασηᾶςδ ἴΤαηδ ΠΙΔΥΟ οορία5 οπη(ίθγοπί. ὈὨοϊμάς 

ααμηὶ ἀταέοαπ Ἠαοίοηας ργ]ποϊραίαπα εοηςθηΙ ποφπῖθ- 

υΙΠ{, Υαπα 1]ος 5Ρ6 ἀπσί πιαχίπιαπη {οίο ογΏ6 Ἰης]απα 58 ᾖιι- 

τἱςοΙοΙοΠεΠα ΞΙαΠ1 γοδϊσεηαΙ. Ηἰ5 αἀ]θοῖί, Οαγβιασίμίθηςος, 

πιασι] Ιπρονῇ ορίρας Ιηδίτασίος, Φίε]ίαπα ογεβτῖς αχρο{ο- 

πἷραε {εηίαίαπα 5αβίσ6ια ποηἨ Ρροϊμΐδδθ6; ΠΠ Α{ΠΘΠΙΕΗΡΕΣ, 

γἰπρας Οατασιη]εηδίρις Ίοησα Ιπίοτίογες, ἵη5μ]απι Ῥοίεη- 

Εδδίπλαπη αγηηῖς 56 ἀομη]έατος οχἰ5Ππιεηί 5 

ΤΧΧΧΙΥ. Ῥοδίαααιη λος οἱ πιπ]ία α]ία ΡγῶδεΠΗ αΓςΙΠΙΘη- 

το αεοοπηπιοᾶαία ρεγοταᾶςδδεί, Αἱοϊρίαήα5, Αἰλοπίοηςίατη Π]- 

ςἰγὶςδίπλας, οοπίτανία: εεηίθπ[1ς» ΡαΐτοΠΗς, 5ααἀεπάο Ρορι- 

ΥΠ εηίΠα 

Πο άΠΊΠηᾶ Ιπίαγ οἶνες ἀῑοεπάϊ {αοι]ίαίο ργαά{αςδ, παίᾶ- 

Ἠατα ργαίοιθα 5Ρ]επάογθ ορΙηαΠθ απρΗ(παἶπο ας γεῖ Πη- 

ἸΗατῖς Ροπίία ρογσοε]ορεῖς ογαί. 2) Οοπ/οςίίπι Ιδίία Ῥορι- 

Ί15 οἱαβ56πη Ἱποθρίο ἀἴδηαπα, ΠεΠιρο {πρίπία {πΙΓεΠΙΕς ἃ 50: 

αἲῑς αοθορία5, οἱ ορπίαπη α 510 πηανα]ί ἀορτοπιρίας Πηδίτακ{έ, 

(8) Ηϊδαιθ οί αἆ Ρε] απα α{ΠΙ αρραναία εχογπα(ἴςδ, αΠη- 

απθ αγπηαίογαπη πα Ἰαθίίο ἀε]εσία Ἱππροδι{, αἱ {τες αἆ 

Ἰαπο Ργονἱποῖαπη ἆπόος, ΑΙορίαάθιη, ΝΙεί8Πι εἱ ΓΠΙΔΟΠΙΠΙ, 

ἀαδίσηανί. (4) Εἰ 18 Πάπα Α{ΙλεΠίεηςθς ποροί[ῖς οἑσοιραια 

ογαπ{. Νος Ισίίαγ αἆ Ῥε]]άπη Ιπίεν ΑίΠεηΙεήςες 6ἱ 3ΥΓαέμδᾶ- 

πος οχο][αίαπη Ῥτοργθςςί, Ῥτο ἸηδΗΠ{Ι ποβίνϊ 4Ώ ΙπΙΙο τᾶ- 

ήοπο τες πα) 5ε(α ης ἵπ Ργοχίπιαπι {πάς Ἰργυπι ἀῑβερίας 

ΡτοδειιείΏας. 

πι αἆ Ῥο]απα. ἰδίαά. δας5οΙρίεπάιη Ῥογιηον ή. 



... 

- 

(σερ -σ1ο.) . 

ΡΙΡΒΛΟΣ ΤΡΙΣΑΚΔΙΑΕΚΛΊΤΗ. 

Τάδε ἔγεστιν ἐν τητριςκαιδεκάτη τῶν Διοδώρου βίθλων. 

α΄. Στρατεία Ἀβηναίων ἐπὶ Σνρακονσίωνς µεγάλαις δυνάμεσι 
πεζικαῖς τε καὶ ναυτικαῖς. 

β’. Κατάπλους Ἀθηναίων εἰς Σικελίαν. 

Υ’. Κατάχλησις Ἀλκιβιάδον τοῦ στρατηγοῦ καὶ φυγἠ εἲς Λαχε- 
δαίμονα. 

δ’. Ὡς Ἀθηναῖοι διαπλεύσαντες εἰς τὸν µέγαν λιμένα τῶν Σν- 
ρακουσίων κατελάθοντο τοὺς περὶ τὸ ᾿Ολύμπιον τόπους. 

ε’. Ὡς Ἀθηναῖοι τὰς Ἐπιπολὰς καταλαθόμενοι καὶ μάχη νική- 

σαντες ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἐπολιόρχησαν τὰς Σνρακού- 
σας. 

σ’. Ὡς Λακεδαιμονίων καὶ Κορινθίων πεμψάντων βοήθειαν 
ἐθάῤῥησαν οἱ Συρακούσιοι. 

ἕ. Μάχη Σνρακονσίων καὶ Αθηναίων καὶ νίκη Ἀθηναίων µε- 
γάλη. 

Ἠ’. Μάχη τοῖς αὐτοῖς καὶ νίκη Σνυρακονσίων. 

ϱ’. Ὡς Σνρακούσιοι τῶν Επιπολῶν κρατήσαντες ἠνάγκασαν 
τοὺς Ἀθηναίους εἰς μίαν ἐλθεῖν παρεμόολὴν τὴν πρὸς τῷ 
Ὀλυμπίῳ. 

:. Ὡς ναυτικὴν δύναμιν οἱ Συρχκούσιοι κατασχευάσαντες ναν- 
μαχεῖν διέγνωσαν. 

τα’. Ὡς Ἀθηναῖοι, Λαμάγχου τοῦ στρατηγοῦ τελεντήσαντος καὶ 
Ἀλκιθιάδου µετακληθέντος, ἀντὶ τούτων στρατηγοὺς ἔπεμ- 
ψαν Ενρυμέδοντα καὶ Δημοσθένην ἔχοντας δύναμιν καὶ χρή- 
ματο.. ΄ 

16’. Διάλυσις σπονδῶν ὑπὸ Λακεδαιμονίων καὶ πόλεμος πρὸς 

ἸἈθηναίους ὁ Δεκελεικὸς λεγόμενος. 
ΙΥ’. Ναυμαχία Συρακουσίων καὶ Ἀθηναίων καὶ νίκη Ἀθη- 

ναίων, καὶ ἅλωσις φρουρίων ὑπὸ Συρακονσίων καὶ κατὰ γῆν 
νίκη. 

(δ’. Ναυμαχία πάσαις ταῖς νανσὶν ἐν τῷ μεγάλῳ λιμένι καὶ 
νίκη Σνρακονσίων. 

τε’. ἹΚατάπλους εξ Ἀθηνῶν Δημοσθένους καὶ Ἐὐρυμέδοντος μετὰ 

ὀυνάμεως ἀξιολόγου. 

τς’. Μάχη µεγάλη περὶ τὰς ᾿Ἐπιπολὰς καὶ νίκη Σνραχουσίων. 
εζ’. Δρασμὸς τῶν Ἀβηναίων καὶ ἅλωσις τῆς πάσης δυνάμεως. 
«η’. Ὡς Συρακούσιοι συνελθόντες εἰς ἐκκλησίαν προέθηκαν 

βουλὴν πῶς χρηστέον τοῖς αἰχμαλώτοις. : 
τβ’. Οἱ ῥηθέντες λόγοι πρὸς ἑκάτερον µέρος τῆς ὑποθέσεως. 
κ’. Τὰ Ψηφισθέντα τοῖς Συρακονσίοις περὶ τῶν αἰχμαλώτων. 
γα. Ὡς Ἀθηναίων πταισάντων περὶ Σικελίαν πολλοὶ τῶν συµ- 

μάχων ἀπέστησαν. 
πό’. Ὡς ὁ δημος τῶν Ἀθηναίων ἀθυμήσας παρεχώρησε τῆς 

δημοκρατίας καὶ τετρακοσίοις ἀνδράσι τὴν πολιτείαν ἐπέ- 
τρεψαν. 

ΧΥ’'. Ὡς Λακεδαιμόνιοι ταῖς Ὑαυμαχγίαις τοὺς Ἀθηναίους ἐνί- 

χησαν. 
πδ’. Ὡς Σνυραχκούσιοι τοὺς ἀνδραγαθήσαντας κατὰ τὸν πόλεµων 

ἀξιολόγοις δωρεαῖς ἐτίμησαν. 

κε’. Ὡς Διοκλῆς νοµ.οθέτης αἱρεθεὶς ἔγραψε τοὺς νόμους Σν- 
ραχονσίοις. 

; ; - . Ἂ ή τε ο 
πς'. Ὡς Σνρακούσιοι τοῖς Λαχεδαιμονίοις δύναμιν ἀξιόλογον 

ἔπεμψαν. 
κ’. Ὡς Ἀθηναῖοι τὸν τῶν Λακεδαιμονίων ναύαργον χατοναν- 

ψαχήσαντες Κύζικον ἐξεπολιόρχησαν. 

ππ'. Ὡς Λαπεραιμονίων ἐξ Εὐθοίας πεντήκοντα ναῦς ἄποστει- 
λάντων ἐπὶ βοήθειαν τοῖς ἠττημέγοις, ἅπασαι περὶ τὸν Ἄθω 

μετὰ τῶν ἀνδρῶν διεφθάρησαν ὑπὸ τοῦ χειμῶνος. 
Ὑη’. Ἀλκιθιάβου χάβοδος καὶ στρατηγία. 
λ’. Πόλεμος Ἐγεσταίοις καὶ Σελινουντίοις περὶ τῆς ἄμφι-όη- 

τουµένης χώρας. 

λα Ναυμαχία Ἀθηναίων καὶ Λακεραιμονίων περὶ τὸ Σίγειον 
γαὶ νίκη Ἀθηναίων- 

ΡΙΟΠΟΠΟΒ. τ. 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5Ι0ΟΡΙΗ 5. ΧΠΙ. ; 405 

ΙΗΒΕΗΒ ΡΡΟΙΜΟΣ ΤΕΝΤΙΙς. 

{16 ἵπ ἀοοῖπιο {ογί[ο Ι)ἰοογί {ἱ9γΟ οὐ {ἱηοη/}. 

Γ. ίλοπίσπδο πια οορέές, {πι {οΥΓοΡίγέδις «παπι αι -- 
(είς, πι γα ζΙδάΟΝ 6ο 1[ 10101 Γαοζπή. 

2. Ργο/[ου(ζο 4 {ιοιἱοΝΠ(ηι ἐγι ο [ἱαηι. 
δ. 4Ιοἰθίααος, οπογοζ(ις αμα, γουοζα (ια Ι,ασο Πιο ος γο- 
Γή. 

4, σι {1Ιισπίσγικος ἴπι πια δΥποιιδίογ(ηι Ῥοτίιηι ὑπυσυίέ, 
οὔὐποι]οεία ΟΙ ππρ]ο Ίοσα οοζραγύι{. 

σ. Ὁί Πιοπίσισές, οεσιρα (κ Πρέροιἰς, Ργιο[ίο υἱοίογες ο ίγα- 
σσ /γαζµδά5 Ῥαγίο οὐδοαογίμ. 

6. 5η γασιδαπέ, ΠιπορᾶΦηιοίογἹή οἱ 6ο γ {η {{Ο γη (1) ει] ἐς 
οι] 1γπια(τ, αλιζηι η γοοσρογΙΠ{. 

7. Βήθγια δή γα ΡΑΛΟΥΙΗΙ οηι 4 ( ιοπἱοπιδέθιις, ογπι( 10 ἡπ- 
465 υἱσίογία. 

8. οποίας ὑπίεγ οοδάσπε, οί υἱοίογία Η/Υ ΦάΠΙΟΥΙΠΙ. 
ϱ. Οποπποο δΗγασιδαπῖ, Ερέροἶ9 ὑπ ροίοδία {επι γοάα ο [{4, αιπὲς 

-4{ιοπιίεπδες οακ 1η αά ΟΙ πιρίπι ὑπο[ικογίπέ. 

10. Οέ παἷοῖς δη γασιδαγιί ουρί15 ἠπδίγιο({ γα Πζο παυα{[ί ἆθοσγ» 
΄10Υ6 οοηδ{Μ( ο). 

ΠΠ. «{1είθηκος, Πιαπιας]ιο ργωίογο ζε[ιπιοίο οἱ πουοσα{ο {Ιοί- 
θίαάε, ΕΤΙπιοοπιίθηι οἱ Ι)οηιος{]ιοιΗΙ ΟΙ11 δηΡΡ/ΟΠισπ{ο 
Φε έπη οί ρεσιπιὲῖς ἔπι [0ο 1 ἐΠΙΟΥ (η δι ης {{11ιή. 

12. Ιπαιποίώ α Παοθάώπιοηιὴὴς δο[υιπ{ι, οἱ ηφιίο, «ο.] Γε- 
οσ[ἱσιπι υοσαίι, οοπίγα {{ιοίσογιδος ολο έιί.. 

18. Νασα[ς ρισπα ὑπίον 5 ασΙδαπιος οἱ 4 ιοπίσηκος, (τι υἱ- 
οογιέ 4ἰλοπίσηκον. ΟαΜίοἴία ὝπΦάαπι α δηγασηδαηιία επριι- 
«η ε{ι, οἱ 5εοιιάο Ἠιαγ{ίο ὐ ἠἰράσηι πι {ογγα αἰπιίσα{ικγ. 

14. 96 Ῥγα οισιο({5 πιαυζθιις πι πιο ρογί εοπιπιίσθα, υἱ- 
οίοπίθι5 5 γασιδαπῖς. 

15. -άπανίφα[ίο Γοπιοδί]ιεπίς οί Εγηπιο]οπ{ἱς ἐπιδίφιὲ σιέηι 
εἶασσε επ 4{)ιοπίς. 

Γ6. Ιπ(ΕΊς ΡΥΕ{ζ αά Ερὶροῖας οἱ υἱοίογία 5ΗγαςΙ(ΦαΠΟΥΙΑ. 
17. Γφα «4 ιοπιζεγιδίηηι οἱ {Ο{ 119 ΟΥ εογο{τί5 ὧι μοίρδίαίσηι 

Λιοδ/ζηπαι γοάα (ης. ξ 
18. δηγασοιδαπὲ, αἀυοσαία οοπείοπε, φηᾶᾷ ἄο σαμίζυἶς 5ίαίιοπ- 

αιπι δὲ{, ἴπι[ον 5ο οοιδιΠίαπί. 
19. Ογα(ἴοπος ὧν π(γαππφιό αγφιπιεπ{ἱ ργορορε{ἑ ρατίοπι ἄῑσίω. 
90. Ρορι{ί δα σδαπιῖ ἀεοτείμπι ο οαρ{ζηῖς. 
21. Ὀί εοοῦί ῃοδί γσηι ὑι[ε[ίοἰ(ον ἴπι δοζ[ία (εδίαπι αὖ {ί]ιο- 

ζσηικ1δ1ς ἀοδολυσ γη. 

95, Π{ Ῥορις 4{ιοιίσηςίς, «πιίπιος 4εδροπιάσγις, αὐαἰσαία 10- 

ππουγα(ἶ, (κ γι οι[ἱ υὔγις ποριὈ ο απ ζηιζς {γι {ΟΕηΙ 
Ρο ΙΙδογΗή. 

23. Π,αοζάώηιολι {πα Π {δις ζφιιοί ϱΥς 11 ἱ5 [πιο { ή {)ιοηίρηι- 
865. 

24. 5Η Οδ 5105, (1 Γογ{ζ{οΥ πι Ὀεί]ο 86 Φ04δογΗ2ΙΗ, ππαφπζ- 
ος πιιογίθς οο)ιοποδία ή. 

35. Πίοε[ον [σηιπαίον ογσα {5 πουα δη γασηδαπίς πηγα ϱ0Π- 

δοτέροί{. 

26. δα ση δΙΓ οι ϱΟπ{ΕπΙΕπ19 Πασά σπιοπδὲς σορίας δι ηιέ/ 

Γη. 

97. «{Πιοπίσησδος, Παουκσπιολίοτια παυάγε]ιο «άββο υἱσίο. 

«σσ οπρι παλ. 
98. {ποσο (πια ὑπία πα υες ο Για ἴπι κ Γίηι 

υζο(15 ορ Γη ή, (πιο ΟΥ1ΙΟ5 {ές Ο/Η ζγές οἶγοα «4/10 Πιοι- 
{επι αυσγδα (σπιρεκία(ὁ ὑπ[ογίσγιιί. 

99, αΙομίιαἰς ὑπ ραίγίαπι Το Γέης εί ργσίηγα. 

30. Πο [ιά ἰπίογ [Γή οδίαπιο» οἱ 56 Ὀπ[ἷος 4ο αγίς οοπι{γουοΥ- 
αἷς. 

51. ιοπήσγιδίπε οι δμαγίαπίς Ῥηφπα αἱ δἱ/σπα πα ναί: 

ε{ υἱσίορία. 

ο) 
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λ6'.. Ὡς λαχεδαιµόνιοι τὸν Εύριπον χώσαντες τὴν Ιώθοιαν 

Ἴπειρον ἐποίησαν. 

λΥ’. Περὶ τῆς ἐν ΚΚερκύρᾳ γενομένης στάσεως καὶ σφαγῆς. 

λδ'. Ὡς Ἀλκιθιάδης καὶ Θηραμένης ἐνίκησαν Λακεδαιμονίους 

ἅμα πεζῆ καὶ κατὰ θάλατταν ἐπιφανέστατα- 

λε’. Ὡς Καρχηδόνιοι µεγάλας δυνάμεις διαθιθάσαντες ἐν Σι- 

κελίᾳ Σελινοῦντα καὶ ’μέρᾶν κατὰ κράτος εἶλον. 

λς'. Ὡς εἰς τὸν Πειραιᾶ καταπλεύσας μετὰ πολλῶν λαφύρων 

μεγάλης ἔτνχεν ἀποδοχῆς Ἀλκιθιάδης. 

λζ’. Ὡς Ἅγις ὁ βασιλεὺς µεγάλη δυνάμει τὰς Ἀθήνας πολιορ- 

χεῖν ἐπιθαλόμενος ἐξέπεσεν. 

λη’. Ἀλγιθιάδον φυγή, καὶ Χτίσις Θέρμων ἐν Σικελία. 

λβ’. Ναυμαχία Σνρακονσίων πρὸς Καρχηδονίους χαὶ νίκη Σν- 

ρακονσίων. 

μ΄. Περὶ τῆς ἐν Ἀκράγαντι εὐδαιμονίας καὶ τῶν ἐν αὐτῃ χα- 

τασκενασμάτων. 

μα’. Ὡς Καρχηδόνιοι τριάκοντα µνριάσι στρατεύσαντες εἰς Σι- 

κελίᾳν ἐπολιόρχησον Ἀκράγαντα. 

μθ’. Ὡς Σνρακούσιοι παραλαθόντες τοὺς συμµάχονς μνρίοις 

στρατιώταις ἐθοήθονν τοῖς Ἀκραγαντίνοις. ' νά 

μγ’. Ὡς τετρακιςμνρίων Καρχηδονίων ἀποντησάντων, ΕνΥΚΗ- 

σαν οἵ Συρακούσιοι καὶ πλείους τῶν ἑξακιςχιλίων κατέκοψαν. 

μδ’. Ὡς Καρχηδονίων τὰς ἀγορὰς παραιρουµένων οἱ Ἄχρα- 

γαντῖνοι διὰ τὴν σπάνιν τῆς τροφῆς ἠναγκάσθησαν ἐχλιπεῖν 

τὴν πατρίδα. 

µε’. Ὡς Διονύσιος στρατηγὸς αἱρεθεὶς ἐευράννησεί τῶν Σνρα- 

πουσίων. 
Ἀθηναῖοι ἐν Ἀργινούσαις ἐπιφανεστάτῃ ναυμαχία 

νιχήσαντες τοὺς στρατηγοὺς ἀδίκως ἐθανάτωσαν. 

μζ’. Ὡς Ἀθηναῖοι µεγάλῃ ναυμαχία λειφθέντες ἠναγκάσθησαν 

᾿ οἷς δυνατὸν ἣν συνθέσθαι τὴν εἰρήνην, καὶ οὕτως ὁ Πελο- 

ποννησιαχὸς πόλεμος κατελύθη. 

μη’. Ὡς Καρχηδόνιοι λοιμικῃ νόσῳ περιπεσόντες ἠναγχάσθη- 

σαν συνθέσθαι τὴν εἰρήνην πρὸς Διονύσιον τὸν τύραννον. 

μ΄ Ὡς ς τς 

ἳ ος ; ͵ 
Ι. Ιἱ μὲν ὅμοια τοῖς ἄλλοις ἱστορίαν ἐπραγματευό- 

τρ είν / / / 

μεθα, σ[εδὺν ἦν ἐν τῷ προοιµῖῳ περί τινων διαλεχθέν- 
3 ] . ϱι ΑΡΗ ας /Υ 

τας ἐφ᾽ ὅσον ἣν εὔκαιρον, οὕτως ἔπι τὰς συνεχεις πράξεις 

μεταθιθάζειν τὸν λόγον" ὀλίγον γὰρ χρόνον ἀπολαθόντες 

τῇ γραφῃ τὴν ἀναστροφὴν ἂν εἴχομεν τὸν ἀπὸ τῶν 

προοιµέίων χαρπὸὺν προσλαμθάνεσθαι’ (5) ἐπεὶ δὲ ἐν 

ὀλίγαις βίόλοις ἐπηγγειλάμεθα μὴ µόνον τὰς πράξεις 

ἐφ΄ ὅσον ἂν δυνώμεθα γράψειν, ἀλλὰ καὶ περιλήψεσθαι 

Ἰρόνον πλείονα τῶν χιλίων καὶ ἑκατὸν ἐτῶν, ἀναγκαῖόν 

στι τὸν πολὺν λόγον τῶν προοιµίων παραπέµψαντας 
2 

ενω ο) - 

ω / , 

αὐτὰς ἔρχεσθαι τὰς πράξεις, τοῦτο µόνον προειπον- 
ς [ 2 / 

τας, ὅτι χατὰ μὲν τὰς προειρηµένας ἓξ βίθλους ἀνεγρά- 

Ψαμεν τὰς ἀπὸ τῶν Τρωικῶν πράξεις ἕως εἰς τὸν ὑπὸ 
ο 

/ 

τῶν Αθηναίων ψΨηφισθέντα πόλεμον ἐπὶ Συρακοσίους, 
32 αἳ ο ον / ον κ 3 λ Αα ς / εν 

εἰς ὃν ἀπὸ Τροίας ἁλώσεως ἐστὶν ἔτη ἑπταχόσια ἑξή- 

κοντα { ὀκτώ )" (3) ἐν ταύτη δὲ προςαναπληροῦντες τὸν 

συνεγΏ χρόνον, ἀρξόμεθα μὲν ἀπὸ τῆς ἐπὶ Συρακοσίους 
πω 

στρατείας, καταλήξοµεν δὲ ἐπὶ τὴν ἀργὴν τοῦ δευτέρου 
Ἆ 4 ρα. ο / ΔΝ Δ ’ Δ .ν / 

πολέμου ἸΚαργηδονίοις πρὸς Διονύσιον τον Συραχκοσίων 

τύραννον. 

Π. Ιοπ) ἄργοντος γὰρ Ἀθήνησι Χαθρίου ᾿Ῥωμαῖοι 
ρη. ρ : ] : ΐ 

ο / . κ» 

μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων κατέστησαν Ὑιλιάρχους τρεῖς» 

Σέργιον Λεύκιον, ἸΜάρχον Παπίριον, Μάρχον Σερουί- 
3 συ τν ο ν 

λιον.. ᾿Επὶ δὲ τούτων Ἀθηναῖοι Ψηφισάμενοι τὸν πρὸς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ Το) ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Η.. (610-υ45..) 

9. Ὀ{ Γασυάώπιοπί(Βα.οἱ1), οὐδίγμοίο αφφετίθι8 Ἠιπίρο, εα 
7 πύώα σοι ὑποπίσηι [οοογἰγιή. 

3», ο ο [ίοπο οἱ οΦά6 ἴπι (ογέηγα. 

84. Οιιοπιοάο 4 Ιοἱθίπαος οἱ ΤιΕΥΠΙΕΊΙΕ ἆο Πιαοσάα πιοπιἶ8 {γα 
πιαγίφιιο ἐπιδίσιοπι υἱείοτίαπι γο(μ[εγίῃ{. 

25. Όί σαγ{αἰπίσπδοξ, Πια/ῖς πι ο Μἱα πι οὐρὲῖδ {γαπιδηιίς-- 

αὖς, ο Πἱπιιίοηι οἱ Ηπισγαπι υἱ οπρι(φπιαγίί. 

96. Ό ἰοϊὐίαάε», οιίπι πιαφΊια δροζίογιώπι υἱ Ρἰγώσιιπι ἴπῃγες- 
15, ΙΙΦΙΟ ροριὲ ΓαΌογε οί αρρίατίδιΓεγῖί οποσμίι5. 

37. Οιοπιοίο 4φὶδ, Ὀιδ[γιοίἰἱδαίπιο οπεγοίι «4ί]ισχια οὐφίαογε 
αὐΦγοβδΗ5, ὑποερίο οποἰαεγί{, 

38. Ιοϊθίαιαἶν ουδ πιπαι, οἱ ΊΤΠιογηιογηι πι Φἱοἰ[ία οπκ{γιο[[ο. 

99. δητασιδαιέ, πιαυαΠί οπι (ατί]ιαφἰπίεπδίδιι ϱγα[ίο 6οπ- 
ϱγολδὲ, υἱοίογία οἱ ζιι{ 111. 

40. ο [οιἱοί γογιπι οπιπιζιπι εορία 4στίφομίέ, οἱ πια π{[οίς 

ἐθίαεπι {ο (ιη18. 

4Ί. Ὀί σαγίλαφἰμίσδεδ οιίπι {πεοεπι(ῖ η Πἶδιις αγηια{ο γι 
Φιοἰ[ίαπι πο οδδί 44 επιίιι οὐδίαοχιο γοκβεγ{γιή. 

4», Ὀί δι πα σιδωιή, αά)ιοίίδ ντο γιο γΙ(Πι δοοΓδ, πι ἱ {ια 
ἀἴοζοπι ηλ ία αάαάιαογίπέ 4 γίφοπ{ς. 

45. Όί ζατ/]ιαφίσπιδεδ, επι φιαάταφίπία π]{ἱθιις οὐυίατι 

20/ΥΟ89Ο8, υἰσεγίιί Φηγασιιδαπὲ, οι 1 Π1ἶ Ρις θεα ζορ ηιἰ {ο 

ἔπιοἰα αγά. 5 

44. Όι 4ᾳτιφοιπί, ἠπίεγοερίο α (ατί]ιαφὑπτοιδίῦιις απ φιια 
οοηοπιοα(, ϱεγ αἰζπιολιίω ὑπορίαπι αἲ γεἰἰπφιοπιάαπι ρα ἐγἱχη 
Γιο ζπί ααοίζ. 

45. ί Πἰοπήδίμς, ἐπιρεγαίογ εἴεείις, {ψταπηιίάεπι δγγασιιδὲα 
αγρριιογ{. 

46. {1)ιογιίθγιδοδ, ἐγιδίφιὶ ργα[ίο αἲ 4γοζπιιδας υἱοίογοδ, ἆιιορ 

ιδία πιεσα)ί. 

47. «4λοπίοιδος, γι οιῖ δὲ ργώ]ίο παν [έν φιζῦ11ς ἔιιο Πογι 

Ῥοίιὲ{ οοπιά ἐἱογιζῦτιδ, ραέοπι πῖγε ἐοφιπι{ι, εἰ δα θε[ίο Ρε- 

Ιοβογιιεδίασο [ἰπιῖ {απιᾶσηι ἱπιροδίέις5 εδί. 

48. Ὁί σα λαφἰγιζυιδοδ, Πιογῦο ρεςἐἱζεπιίίαἰ{ υεσα{ζ, Ῥασεπι Ο11 

Πἱοπιηκίο ἴπαπΟ Γαοςγο δέ εοοἰύ. 

1. 91 Ιςίογίαπη ΠοδίναΠ1 αἆ αΠοΓΗΠΙ ΙΠς{Π{ΗΊΙΠΙ ΟΟΠ{ΟΓΠΊΔΥ6- 

πλς, Ριοχίηαα ογαξ, πι Πονί ομ/αςαιθ ρτορίαίίοπε 48 ποι]- 

πη]](5, ααοαά ορρογίαπα ἴμιά οδβεί, 4ἱ95θιθγθ, ἂό ΜΗπι 46- 

ΠΙΙΤη αἆ 5ο αθΏ ΜΙάΠ1 ποσο(Ιογαιη 56γἱεΠῃ ἱπίρρναπά απ οἵ ἱ10- 

ΏΘΙΗ {ΓΠΡ(ΟΙΥ6.. Ἐχίσια πα ομίπῃ 5οπρίίοπθ {επηριδ 6ΟΠΙΡΙ6- 

«οπίΐριις οἵπίη πορῖς (ογθί αά (Γποίάπη οκ ργοςΠηΙ]5 αΠ(ΕΤΕΠ- 

4 σας (9) 5οᾷ ααοπίαπα ραιοῖς Πρες που (ΠΗΓΗ Τ65 (1η {οίο 

οἱ06 (θυγαΓΙΠΙ) σοδἰᾶ5 ϱΌο ν{γ] πο ἀεδοπίρίανος, 5εᾷ δέῖαπι 

(οπηρια5 πήγα πηῖ]]α οἱ οΘΠ{ΗΠΗ ΔΠΠΟΡ β{01] ΟΟΠΙΡΤΕΙΕΠΘΗΤΟΒ 

ΡοΙο! 6πΠα5, απηδηδαἲἷς ϱΥ[α{οΠΠ1 οχοιδίβΙς, αἆ τες 

Ίρδας πος ίαΜπι αοοε ιο πθύθβδΙπη εδί; που (δη) ϱ)00- 

Ιηΐςδο, αιιοά. εαρεοτίρι5 δε γουπηπίριις Τεγαπη υλίαιε 

ροδίαγαπη γθεθηδίο αά ου Ἠδαθ {οπιρα5 ἀεάποία ἳέ, 4ο 4ε 

Ρ6ἱ1ο θγτασιιδαπῖς Ἰη[ογοπάο Αιεπίεηςθς 5ιη[γαρία {α]ενιηί, 

ἂά αποά α το εχοἰάῖο αηπῖ δερΗησθη! θεχαρἰηία (οείο) 

ο]υχονυπί τ (2) οἱ αποᾶ ἵηπ ργ5οη(ἱ ργο ργοχἰπηί {επιροιῖς 

οοΏ ΠΙΙΙΙΟΠΘΙΗ αὓ. οχρεά{ίοπε Ίπ. ΘΥΓΔΕΙΡΔΠΟς εχοΓί, ἵῃ 

ουππάί Θα ασἰπἰθηςῖς Ρ6]{ σοπίτα Γἱοηγδίαπι Θγγασιδᾶ- 

ΠΟΓΙΠΙ {ΨΤΑΠΠΙΗΗ δα5οορίῖ. ρηπογά ς (αγηλίηαγα Υθπηςς. 

ΠΠ. Ανοοηις οπίπι ο[ήοίαπι σογοπίο Αἰμθπίς ΟΠαβηίᾶ, 

οἱ Ποπιος ήρις Ἱογαη ἐπρυηίς παρα ἑοηκφη]αγί ροίε- 

φίαΐο ογθα(15, Τι. Φαιρίο, Μ. Ραρίτίο οί Μ. βοιν]]ο, Αἰμεπίθη- 

αο5 Ώ6]]ο ]αῦῃ οοπίγα ΦΥΤαΟΙΙ58ΠΟΣ ἀθρτοίο, ΠΥΘ5 ἱηδίαυγαηί, 
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.ω / 

χρους των συμμ.αγων. 

(δ15, σά4.) 

Ἀυρακοσίους πόλεμον τάς τε ναὺς ἐπεσκεύασαν καὶ 

γβήματα συναγαγόντες μετὰ πολλῆς σπουδῆς ἅπαντα 

τὰ πρὸς τὴν στρατείαν παρεσχευάζοντο. (5) Ἡρυμέ- 

νοι δὲ τρεῖς στρατηγούς, Ἀλκιθιάδην, Νικίαν χαὶ Λά- 

µαχον, αὐτοχράτορας αὐτοὺς κατέστησαν ἁπάντων τῶν 
κατὰ τὸν πόλεμον. Τὣῶν δὲ ἰδιωτῶν οἳ ταῖς οὐσίαις 
εὐποροῦντες τῇ προθυμία τοῦ δήμου Ὑαρίζεσθαι βουλό- 
μενοι τινὲς μὲν ἰδίας τριήρεις ο... τινὲς δὲ 
γρήµατα δώσειν εἰς τὰς τροφὰς τῆς δυνάμεως ση, χέλ- 
λοντο" πολλοὶ δὲ καὶ τῶν δημοτικῶν πολιτῶν καὶ ξένων, 
ἔτι δὲ συμμάχων, ἑκουσίως προςιόντες τοις στρατηγοῖς 
διεχελεύοντο κατα γράφειν ἑαυτοὺς εἰς τοὺς στρατιώτας. 

μου 
ϐ) Οὕτως ἅπαντες μεμεπεωρισμενοι ταις ἐλπίσιν ἐ 

ἑτοίμου κατακληροῦν ἤλπιζον τὴν Σικελίαν. Ηδη ὃ 
τοῦ στόλου παρεσχευασµένου, τοὺς ἕρμᾶς τοὺς χατὰ τὴν 
πόλιν παμπληθεῖς ὅ ὄντας συνέόη ἐν μιᾶᾷ νυκτὶ περικο- 
πΏναι. (4) Ὁ μὲν οὖν ημας, οὐχ ὑπὸ τῶν τυχόντων 

νοµίσας γεγενῆσθαι τὴν πρᾶξιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν προεχὀν-- 

τών ταῖς δόξαις ἐπὶ τῇ καταλύσει τῆς δηµ.οχρατίας, ἐ- 

[σ 

λ µισοπονήρει χαὶ τοὺς πράξαντας ἐζήτει μεγάλας δωρεὰς 
λ ο / λ / ο». ὁὓὸ9 

προθεὶς τῷ μηνύσαντι. (5) Προςελθὼν δέ τις τῶν ἴδιω- 
κο σω κω Δ / 

τῶν τῇ βουλῃ ἔφησεν εἰς οἰκίαν µετοίχου τινὰς ἑωραχέ- 
.ω / τπτ Δ 

ναι τῇ νουμηνία περὶ µέσας νύχτας εἰσιόντας, ἐν οἷς χαὶ 
κ -ω κ. 

τὸν Ἀλκιθιάδην. Ἀνακρινόμενος δ᾽ ὑπὸ τῆς βουλῆς 
-» / ν) 1) 3 λ λ 

πῶς νυχκτὸς οὔσης ἐπεγίνωσκε τὰς ὀψεις, ἔφησε πρὸς τὸ 
» κα ο τς μΗ 

τῆς σελήνης φῶς ἑωρακέναι. (6) Οὗτος μὲν οὖν αὐτὸν 
/ ο / η) 

ἐξελέγξας κατεψευσµένος εὑρέθη: τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδ 
.ω ς κ. / 

ἴχνος τῆς πράξεως οὖδεὶς εὑρεῖν ἠδυν ήθη. (7) Ἠ Ἑριήρων 
ΐ / / ο ἲ 

μὲν ἑκατὸν τετταράκοντα ἠτοιμασμένων, ὁλκάδων δὲ 
ο οω -ω -- λ λ 

καὶ τῶν ππαγωγῶν, ἔτι δὲ καὶ τῶν τὸν αἴτον καὶ τὴν 
- ; . ον 

ἄλλην παρασκευὴν κομιζόντων πολύς τις ἀριθμὸς ἦν: 
- ω / .ω ι 

ὁπλῖται δὲ καὶ σφενδονῆται, πρὸς δὲ τούτοις ἰππεῖς " καὶ 
-.ω ο ς / Ν ο” 

τῶν συμμάχων πλείους τῶν ἑπτακιςγιλίων ἐκτὸς τῶν 
.» ε 

ο ἲ ἐν τοῖς πληρώμασι. {(8) Τότε μὲν οὖν οἳ στρατηγοὶ 
μα ϱω 3 2 σον ον ; εῶ λ / 

μετὰ τῆς βουλῆς ἐν ἀποῤῥήτῳ συνεδρεύοντες ἐθουλεύοντο 
ο”. -ω ἡ ἡ) / λ ο / 

πῶς γρὴ διοικῆσαι τὰ κατὰ τὴν Σικελίαν, ἐὰν τῆς νή- 
- "Ε. 5 ο ; 

σου κρατήσωσι.. ᾿Εδοξεν οὖν αὐτοῖς Ἀελινουντίους 
Δ Δ ν / - ο / ” ο] ζλλ 

μὲν καὶ Συρακοσίους ἄνδραποδίσασθαι, τοῖς ὃ' ἄλλοις 
ἁπλῶς τάξαι φόρους, οὓς κατ᾽ ἐνιαυτὸν οἴσουσιν Άθη- 

ναίΐοις. 
μι. τη 2’ 

-ο -ω ΔΝ -ω . ’ -. 

τῶν στρατιωτῶν εἰς τὸν Πειραιᾶ, καὶ συνηκολούθει πᾶς 

/ /. Ν η 
ὑστεραίᾳ χατέόαινον οἱ στρατηγοι μετα 

ὃ χατὰ τὴν πόλιν ὄγλος ἀναμὶξ ἀστῶν τε καὶ ξένων, 

ἕκάστου τοὺς ἰδίους συγγενεῖς τε καὶ φίλους προπέµπον- 

τος. (9) Αἱ μὲν οὖν τριήρεις παρ  ὅλον τὸν λιμένα πα-- 

ρώρμουν χεχοσμ. Ἠμέναι τοις ἐπὶ ταῖς πρῴραις λοκας 

μασι καὶ τῇ ̓λαμπρότητι τῶν ὅπλων" ὅ δὲ κύκλος ἅπας 

τοῦ λι αμένος ἔγεμε θυμιατηρίων χαὶ κρατήρων ἀργυρῶν, 

ἐξ ὧν ἐκπώμασι γρυσοῖς ἔσπενδον οἵ τιμῶντες τὸ θεῖον 

χαὶ προσευγόµενοι κατατυχεῖν τῆς στρατείας. (3) Ἄνα- 

Ὑθέντεςοῦν ἐ ἐκ τοῦ Πειραιῶς περιέπ τλευσαν τὴν Πελοπόν- 

νησον, χαϊκατηνέχθησαν εἰς Κέρχυραν’ ἐνταῦθα γὰρ πα- 

βαμένειν παρήγγελτο καὶ προςαναλαμέάνειν τοὺς παροί- 

Ἐπεὶ δ᾽ ἅπαντες ἠθροίσθησαν, 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΣ ΤΡ. ΧΙ. 407 

Ρεουηῖας οορηΠί{ οἱ οπίχο β/πά1ο, απἰάφαῖά αἲ οχροά [οποια 

πιαιαγαπάαίη [πορτοί, (2) Έτος ἰσίίμν ἆπσος 

οτεαπί, ΑΙΟΙΡΙαά θα, Νοίαη οἱ ΠαππασΏπα, ααἴριας Πρβγαπι 

οοπ]ραγαΠ{. 

(οίία5 ΡεΙ1 σογειά1 ροίοδίαίθιη (ναάηέ. Εκ ργ]ναἰἶς απίση 
ορυ]οηΙδίπηας φπΐδηις, αἱ ρορι 5ίπάίο σι ΕΠσαγοπί, 
Δ1 δηῖς {γΊγοη]ος ορίρι5 αππαναη{, αή ροοιηίας ἵπ φρεπάἶα 

Μι] αἰἴαιη 46 

ΡΙεῦο οχίετίδᾳπο ας 5οοἱς, αἲ ργῶίογας π]ίγο οοηβµεηίος, 
ποη]ηᾶ δα ἰηίθυ πηἰΗ(ος οοηφορίος γο[ογεῖ Π195οΓΙΠΕ. (9) 

Αάθο πο] ἵπ 8ο ουθοΙί ραναἰἰβείηιαιη 5ἱρί (ους 9] ία 
Ρ6υ δογίοπα ἀῑδίγραεπάα» ροβκορδίοηοπα δρθγαβαΠ/. 

εἰ οοπηπηθα{Πα 56 ογοσα{ατος ργομηϊβδοτιηί. 

41π4ἱ6 
οαδοῖς αἆ πανΙσαπάπηα οχραά[ία οι αέ, 411111 ἀειδρεπίθ ΟΠηΗ65 

ρεγ ρε ΗΠενπιῶ (βία Μοτο), 41ογΙΠΗ ἵηβρης ογα{ 
ΠΠΙΠΘΓΙΗΡ, ἐγπηόα(1 δΠ{. (4) Φος [αεἵπις ποπ αὖ ΙΠβΠΙΩΣ 

5οΓΗ15 Μοπηϊπίρας, 5ο απἰρηςάαπα αποἰον]ία{ο απϊποεπήρας, 

ἀἰδεο]γεπάί ροριανῖς αἰαΐας αισα, ρετρείταίπα ταῖς, 

πιᾶρηα 1 Ἱπιργοβίίαίεηι ο[ιι5 (46 ἵτα οχαγν!ε ρορα]ας, αΠι- 

Ρ]δᾳ16 ἱπά]οί ππππονίθας5 Ργοροδ/{15, ομηίχα απείογος ἵηγα- 
φσαν. (5) Ωιϊάαπα Ἰπέογίπι Ργϊναἴις5 5οΠα{ΠΠα ασὀρᾶσῃς 
γ6[6Υ{, 56 πογ]ηίο οἶγοα ΠΟΟ(15 ΠΙΘΟΠΗΠΑ ΠΟΠΗ 105 {Π 4ΟΙΙΙΠΗ 

ομ]α54 σπα πα ΗΠί Ιπσγοάἰθηίος γἱἶς»ο : ἱπίου απος ΑΙαΡία- 

45 αἰῖαια ϱαθΐ.  Ῥεγεοπίαμία ΙΠ6ΠΩ 5θη8{1, (ποπιοᾶο 

ποσία [αοἷες 4ῇβηοβοσνε ρομπονῖέ; αἆ Ἰ1ηα0 γαζϊος 5ο ἷᾷ οοπηο- 

γρ τοδρομάθί. (6) Ὑογπη Μο, 41Πα 5οµιοί ἱρδο γοάατσηί, 

ἵη πιοπάαθῖο {απο ἀεργοῃθηκις (αἱ 6, πος αἱάπη (αοἰπογῖς νο- 

(7) 3 6ε- 

ἱθγαπα {ΙΤΕΠΙΕΡ Αίλοηϊθηςίρις αγπια(ῶ βσογαπί ορηίαΠῃ οί 

δ1σίαπι α 4πο(αΠ1 αἲίο ἀθίποερς ἱηγοπίηί ρο(α]έ. 

απαἀγαρ]ηία; οποΓγα ΓΙΑΤΙ Ργῶ{θγθᾶ µἐρραρφίπαπαιθ οἱ ο- 

παπα, σπἴρας [υαπηθπία ἱ γο]σιας ποορβδανίογΗπη αρραναίις 

(Γαηβγθιιογείας, ἵπσθης ογαί ΠΠΊθΓΙ5. Αα οἱ βιπάΙ{ο- 

Γε5, Ργοίεγᾳπθ Ἰχος οημ]ίος, οἱ α 5οο1ῖ5 αοοΏῖ Βορίδη πη]- 

Πα Ρναίεν 5οοἶο5 Πανα]ος οχοράομαπἰ. (8) Τι ἀπσθς ΟΠΗ 

56Πα{ Τη 4ΤΟΑΠΟ 60Ώ8θ5511 4θ αἀνηλπ[κίγαπαἷς ἵῃ ίσια τοις, 

5 Ἰηδυ]α ροβτοπίαν, οοηδΗἶα {γασίαναπί, Ὑδαπα {απάθην 

[ας αἲ, ῬοΗπαπΗίς οί Ἀγγασιδαπίς φογΥΠ(ἵ ππαποῖρα(ἰς, 

ορίριῖς μἱροπάΐα φπο]ίροί αΠΠΟ δο]γαπάα Αλοηίοησίβιις 1πι- 

Ροιαγρη{. 

ΗΠ. Ῥορίμ]ᾶάϊο ργῶ{δε ΟΠ ΠΠ 1 θια5 Τη ΡΙΓΘΙΙΠΙ ἆθκεθη- 

ἀαπί : οφ ]ίαν Ργοπιΐδοπα οκ 1106 πλ] άο οἰνίαπα θἱη] 

οἱ ρογοςγίπογαΠα, 44πα ππαδαΠδαμα εοσηαίος οἳ πουθββαγίος 

4 Π(ποιδαθ οοπη]ζανί σαπᾶοί. (9) Τνίτοπιες απίθΠη 5ίαΐΐοπο 

5ηα [οί απάῖαιθ ρονίμπι οβίοχογαηί, Ῥγογόρᾳθ ορίδίθη]α- 

{5 (ονος(ἶς ρ]α{εἴΒ) αἱ αΓΙΠΠΟΓΗΠΑ 6ρ]οπάογθ οχογηαία’ ογαηί : 

υπ1γθυςης Υοτο ἵπ οἰτουῖα Ῥογία5 πΊαγσο 11 ο: Ώ6ήῃ ασθιγῖς οἱ 

εταίογῖ5 αισοηίαῖς το[οτία5 οοηερίοϊοραίατ : οκ” ιὶς αγοίς 

αηδία δογρΙ!5 Πβαιπομία ος ο[[ονομαη{, ΠΙΠΙΘΙ ΥΘΠΟΓΕΙΙ- 

(9) Ε 

οἰτοπιηπαγἰσαίίς Ῥε]οροπποςί ουἳς, 

{65 ουαηίσδ(1ο αἱ [οκ οἑδεί οχροςΠ1οπί5 5α6οθδ5Η5. 

Ῥίτα6ο {απάσπι ογοςί!, 

αά Οοτογταπα ἀθ[ογαπίαν. Ἠϊς οηἵπα τ{ 5αφίδίογοηί, {ποσά 

5αυσίάἷα α 5οοἵς ἵη υἱο]ηία αοσορἰςεεηί, ἹππρογαίαΠη 115 Γ16- 

ο0. 
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- ’ Ν .τ/ [) λ ο, 3 / 

διαπλεύσαντες τὸν Ἰόνιον πόρον πρὸς ἄκραν Ἰαπυγίαν 
/. 3 ο .ῶ / λ 

κατηνέχθησαν. (4) Κακεῖθεν δη παρελέγοντο τὴν 

Ἰ[ταλίαν. Ὕ πὸ μὲν οὖν Γαραντίνων οὐ προςεδέχθησαν, 
/ Ἰ ας 3” / / { 5 

Μεταποντίνους δὲ καὶ Ἡραχλειώτοας παρέπλευσαν: εἰς 

6 δὲ Οουρίους κατενεγθέντες πάντων ἔτυγον τῶν φιλαν- 

θρώπων. Ἐκεῖθεν δὲ χαταπλεύσαντες εἰς Κρότωνα, 

καὶ λαθόντες ἀγορὰν παρὰ τῶν Κροτωνιατῶν, τῆς τε 
/ α κο ο / ο! 

Λαχινίας Ηρας το ἵερον παρέπλευσαν χαὶ τήν Διοσςκου- 
/9 / 3ῇ ᾳ / λ νὶ οο 

ριάδα καλουµένην ἄκραν ὑπερέθεντο. (5) Μετα ὀξταῦτα 

10 τὸ καλούμενόν τε Σχυλλήτιον καὶ Λοχροὺς παρήλλαξαν, 

καὶ τοῦ Ῥηγίου καθορµισθέντες ἐγγύς, ἔπεισαν τοὺς 

Ῥηγίνους συμμαγεῖν οἱ δὲ ἀπεκρίναντο βουλεύσεσθαι 

μετὰ τῶν ἄλλων ἸΠταλιωτῶν. 

ΙΥ. Συρακόσιοι δ’ ἀχούσαντες ἐπὶ τοῦ πορθμοῦ τὰς 

ὅ δυνάμεις εἶναι τῶν Αθηναίων, στρατηγοὺς κατέστησαν 

αὐτοχράτορας τρεῖς, Ἑρμοκράτην, Σικανὸν καὶ Ἡρα- 

κλείδην, οἳ τοὺς στρατιώτας κατέγραφον καὶ πρέσθεις 

- σε 

3 σι {9 / 

ἐπὶ τὰς κατὰ τὴν Σικελίαν πόλεις ἀπέστελλον, δεόµενοι 

τῆς κοινη ίας ἀντιλαμβάνεσθαι" τοὺς γὰρ Αθ: τῆς χοινῆς σωτηρίας ἀντιλαμβάνεσθαι" τοὺς γὰρ Ἄθη- 
-ω αν τι Δ / Δ 

ναίους τῷ μὲν λόγῳ πρὸς Συρακοσίους ἐνίστασθαι τὸν 
/”  δ) ἀληθεί / ( λοικέ 

πόλεμον, τῇ δ) ἀληθείᾳ καταστρέψασθαι βουλομένους 
5 Ἡ ο» 2, ω λ αχ λ τ/Σ 

ὅλην τὴν νῆσον. (5) Ἀκραγαντῖνοι μὲν οὖν καὶ Ναξιοι 
/ Υψ 5 / - ον Δ 

συµµα/ήσειν ἔφησαν ΑἈθηναίοις, Καμαριναῖοι δὲ καὶ 
/ , / λ 

Μεσσύνιοι τὴν μὲν εἰρήνην ἄξειν ὡμ.ολόγησαν, τὰς δ᾽ 
κω / - [4 κ 

ὑπὲρ τῆς συμμαχίας ἀποχρίσεις ἀνεθάλοντο" ᾿μεραϊῖοι 
νλ υ ν / σ ΔΝ αλ / ο Δ 7 

δὲ καὶ Σελινούντιοι, προς δὲ τούτοις Γελῷοι καὶ Κατα- 
Ξ 5 αν ; 

ναῖοι, συναγωνιεῖσθαι τοις Συραχοσίοις ἐπηγγείλαντο. 

(5) Αἱ δε 
/ Ύλς 4 Ἀ) 3..ς ες}: / ΔΝ 

ρακοσίους ἔθῥεπον, ὅμως δ’ ἐν ἡσυγία µένουσαι το συµ- 

Τῶν δ᾽ Εγεσταίων οὐχ ὅμο- 

τῶν Σικελῶν πόλεις τῇ μὲν εὐνοία πρὸς Συ- 

ο 
ο / Β] ον / 
οί Όησου-ενον εχαραθοχκουν. 

υ / ο / / ο / / ε 

λογούντων ὀώσειν πλέον τῶν τριάχοντα ταλάντων, οἱ 
πο σλῃ. / Β λέ . ο ρε Ο ο Α” 

στρατηγοὶ τῶν Αθηναίων ἐγχαλεσαντες αυτοῖς ἄν χθη- 
ΔΝ ω / Δ / 

σαν ἐκ “Ῥηγίου μετὰ τῆς δυνάµεως, καὶ κατέπλευσαν 
ο / τ/τ γ / ᾿ Ν ο. 5 

τῆς Σικελίας εἰς Νάξον. Δεξαμενων δ᾽ αὐτοὺς τῶν ἐν 
κο /' / / - - 3 7, / 

τη πόλει φιλοφρόνως, παρέπλευσαν ἐχεῖθεν εἰς ἱκατα- 

(4) Ἐῶν δὲ Καταναίων εἰς μὲν τὴν πόλιν οὐ δὲ- 
[. σοι 

νην. 
/ λ / λ ον λ Ν 3 / 

ομένων τοὺς στρατιώτας, τοὺς δὲ στρατηγοὺς ἑασάντων 
ο / ) / Δ 

εἰκελθεῖν καὶ παρασχοµένων ἐκκλησίαν, οἳ στρατηγοι οὴ 
οο / λ / Όν / 

τῶν Ἀθηναίων περὶ συμμαχίας διελέγοντο. [5 Δημη- 
ου / ον ου 

τοῦ ΑἈλκιέιάδου, τῶν στρατιωτῶν τινες 
- [--] 

ο Ελ) 

γοροῦντος δὲ 
δν / /Δ / 3 λ / Α 2 ἁ δν 

διελόντες πυλίδα παρειςέπεσον εἰς τὴν πόλιν’ ὃι ἣν αἴτιαν 
; ο να μδνος ος 

ἠναγκάσθησαν οἵ Καταναῖοι κοινωνεῖν του κατὰ των 
η) / / 

Συρακοσίων πολέμου. 
3 / ψ 

Τ ρα ν «8 ορ σὺ ο Ύρο 
Υ. Τούτων δὲ πραττοµένων, οἱ κατὰ τὴν ιδίαν ἔγὃραν 

κ ο τρ / / ΓΑ 

ντες τὸν Ἀλκιόιάδην ἐν Ἀθήναις, πρὀφασιν ἔχον- 
Αν ο” 3 / / ο ος } .) λ μ] 

τὴν τῶν ἀγαλμάτων περικοπἠν, διεβαλον αὖτον εν 
- / / Δ Ὁ”- ο / 

ταῖς δημ.ηγορίχις ὡς συνωμ.οσίαν χατὰ τοῦ οήμου πε- 
τ : ς ἥ ιο 

ποιηιένογ. (5) Συνελάθετο δ αὐτῶν ταῖς διαθολαὶς 
) η οτοήσ) μν / ον ορ ΗΕ ϱύ 

το πρα] εν παρα τοις Ἀργείοις" οἳ γαρ ιοιοξενοι συνυε- 

.ω πμ ον το] / / Δ 

μεγοι καταλῦσαι τὴν ἐν Ἄργει δηµοκρατίαν πάντες ὑπὸ 
ρα ο , / ο 5 ο 

τῶν πολιτῶν ἀνηρεθησαν. ({8) Πιστεύσας οὖν ὃ ὀημος 
τν - μας : 

ταῖς κατηγορίαις, καὶ δεινῶς ὑπὸ τῶν δηµμ.αγωγῶν πα- 
ΔΝ / ... 9) / 

οηζυνθείς, ἀπέστειλετὴν Σαλαμινίαν ναὺν εἰς Σικελίαν, 
/ - 3) / 3 / 

κελεύων τὴν ταγίστην Ίχειν Ἀλκιθιάδην ἐπὶ τὴν κρί- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙ«ΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1’. (44 615.) 

γαί. Οοπο[ῖς Ιάπ1 οπηπΙρ5, Τοηπἱ πηαν]5 {νασίαπα οπηοηςὶ αά 

Ἱαργρί ρτοπιοπίογῖαπα αρροα]]απί. (4) Πϊπο απ Πα]απη 

Ργα/ογ]οροηίας,α Ταγοπϊηῖς πο ασοἰρ]αηίαν.  Μείαροπ/πίς 

γοο οί Πονασ]οσηδίρας ργα(ογπανἰσα(ἰς, αἆ Τμαγιοςρτονοοί!, 

ΒΙΠΙΤΗΦΤΗ Πίο Ππαπηαπ[ίαίοπη οχροηΗπ[ῦ.. Της φο]γοηίας 

Ονοίοηθπι Ροίαπί, αἱ τογαπ ΥοΠαΠΙΠΙ {9ο Πο ριαΡίίο, 

Τιασϊπῖο Σαποπίς (ΠΠ ῥρτ{ογγασίῖ, ῬγοηπιοηίογΙΗ ία, Γ108- 

οπ]αςἷς ποπηΊηο ηπδισηΙ σπα, (ΓαηδοΠί. (5) Ρο5ί Ίο ΒοΥ|- 

Ι6/ο, ααοάἀ γοσαπέ, οἱ Γιουγῖ5 ἃ {αισο γεΠεβῖς, Ρἵορο ΒἰιαρίΠι 

4ποοτας Ισ] αμέ, οί ἈΠορίποε αἆ ]ησαπάαιη ΑΓΠΙΟΓΙΠΙ 50616- 

ἰαίοπα ηγίαηί. Α απίριας, οοηδΗία ριῖ5 οη αλ Ηα1ἱ8 

ἑαρίθηᾶα 6556, ΤΟΒΡΟΠΦΙΙΠΗ εί. 

ΙΥ. Φγγαοιδαπὶ 411Π1 ΡΓΙΠΙΙΠΗ πίτα [ΓΕΙΙΠΩ 6550 6Ί8586ΠΙ 

ΑἰΠοπίθηδίπι. εοσπογογιηέ». {105 ΙΠΙΠηᾶ Ροίθδίαίο ἀ1668 

οσαηί, Ηετποσγαίθπα, ΦΙ6αΠΙΠΙ οἱ Ηονασμάεν : απ, 60Π- 

φοπίριῖ5 πλ Ιρ5, ρου Ἱεραίος βἱ6Η) ατρος φο]Ηο(απί αίαπε 

τοσαπί, αἱ ϱυο οοπηηλαΠί οπηΠΙαΠα δα]α{6 αΤΠΊ Φ6ΟΗΠΩ 61Ρ66- 

σαπί: Ανοπίοηςος οηἶπι ργαρίοχ{α Ρ6]ῇ θγτασβαΠίς1π[ογεΠά 

πΙΠΙ{ α[αά οοηςαίαπι αβσγα, παπα αἱ {οίαπι 815 Ροίθ- 

σαι Ιηςι]αιη κα] οἶσηί. (2) Δά αποά Αφηϊροηιηί 6ἱ ΝαχΙ 

ϱο ἵπ Αίποπίοηδίιπι βοοἰθίαίο ῬογπιαΠβΙτο5 τοβδροπάεηῖ. 

Οαπιανπαοί οἱ ΜεβεαπΙί 56 α Ώθ]ίο Υασαίατος ρνοίθδίαη{αή, 

Γ6ροηςο ἀᾳ 5οοἰα]ίρας αιπηῖς 1η αἰίαά {οπαρις τε]οσίο.. Η]- 

πιοισοί οἱ Φο]ἰπαπεἱ, οππι(ιιθ μἱ5 Οθοί εἰσαπειςες αχ]ία 

ῥτοιπ]έαμί. (3) Βίοπ]ογαπα φπἰάεην αγρες, οἱδί Ῥαπενο]θη- 

Πα 4 παπι αἆ 3ΥΤΑΟΙΦΑΠΟΓΙΙΠΑ ρατίος ἱπομπαραπί, φπΠείθΠη 

(απΊθη απηρ]εχος, απο ἑαηία ΡΕΙ{ τηο]ος /δοββγα ο55εί, 4ἱ- 

Ρὶς απἰηῖς ργωίοἰαραπίαν. Οείογάπη ἆππ1 ἘροδίαηΙ ΏΟΠ 

ὑ]α5. (σίηία {αἰοπίῖς 5ο οοπΠραγος αρογίθ [α{6Γ6ΠΜΙΤ, 

Ῥγαίογος Αἰιθηίοηδίανη ἠαπάΐς εο5 Ιπουδαηί, αἱ ουπα ἰοία 

«4556 ΒΠορίο ἀῑσνοςςί, Ναχαπα βίο αρροιπηί, οί απιίοθ 

Ῥοηίσποφιιο α οἴγίριι5 οοεερί, ΟαΗΠᾶτη ἀαεϊπάα εοπίεπάαπί. 

(4) 56ᾷ Οαἱήπθηςος,, πε ρας ’ρίς Ίηργεδιι Ργολή μίας, ἆι- 

εος ἐαπίηα πίτοπη(πηί, οἱ οοπγοσα(ἶ5 αἲ οοπαίοηεπη οἶγ]- 

νι, 4πσος ΑΕοπϊοηδίαη ἀ46 5οοἷα]ἰ [4616 4ἱβδεγεγε 6ῶΡ6- 

παΠέ. (5) Ιπίθγοα Υοτο ἆππι ΑΙοϊίαάες εοποϊοπαία, πηϊ]ίας 

Ρονία]α απαάαπα ογ]δα ΤΠ. ΗΏ6Πῃ ἱγραροιαηί. Ο10 [αείο αἆ 

οοπΙΠΙΙΠΟ ΟΠΠ Αίλεηίεηδίριι5 οοηἱΓα ΦΥΓΑΟΙΙ5ΠΟ5 σεγοπά Πα 

Ῥο]ίαπι Οαποηςες αἀἱραπίας. 

ν. Πίου Ίο οχίσιπα Ρο6ἱἱ ποροίία , ααὶ Ργορίαι θἰπηη]ίαίες 

Ρυϊναίας οὔΐο Αἰαϊρίααἰς πβαπιπιαί{ οταπ{ Α{μοπίς, ο60ᾶδΙΟΠΕ 

3ο Ἰασεσναιίς ἱπιασίπίρας αιτορία, σαηλΠΙ(8 Ιηί6υ οοΠοἴοηες 

μπι ἱηςοσίαπίαν, ἆπαςί οοπθρἰταἰοΏθπῃ αἀνείδι5 ΡοραΙαΠῃ, 

απ ἱππονοπάππα τοἱρυ βίου δίαἴπηα Ιπϊ5δαί. (9) ΟτΙπιηᾶ- 

οποια Ίπαπο αάανίε Ύποᾶ Τ6ΦΘΗ5 1η Ανοίνοναπα 196 αρο]- 

Δοναί. Ἠῖο οπίπα, απὶ Ρη]γαίο Ἰοδρίϐ] 16 ΑΙοϊρίαςαϊ εοη- 

απο οναπέ, 4ποά 4ε ογογίομᾶα Ρορυί 1αγἰβα{σ[ίοπε οοΡ]1- 

Γ4586Η{, οΠ1ῃ65 οἳγαπη ΑγΠΠΙ5 ορργοφδί (γασἁαείήπιε (αεγαηί, 

(3) πο [αοίανη αἱ Ρορυ]ς Αίοι5 ἰαηίο [αοἵ ας αοθΠβᾶ- 

αομί βάαπι Ιαῦθγοί. Α εοποϊοπαίοιίδιις ε/σο. ΥεΠειπεηίαΓ 

ο(ἰη]α(1, πο νουα Φα]απηῤμίαπη 1η οἰα]ήαπι αἱ ἀῑοσπάπη 68ιΙ- 



5 

20, 

250 

30 

10 

(δ5, στο.) 

νην, Ἀλκιθιάδης, ἀκούσας τῶν πρέσόεων τὰ δόξαντα τῷ 
δήµω, τοὺς συνδιαθεθλημένους ἀναλαδὼν εἰς τὴν ἰδίαν ημῳ, ῇ, ς [ 

σὺ / 3 
τριήρη μετὰ τῆς Σαλαμινίας ἐξέπλευσεν. (6) Ἐπεὶ δ᾽ 

/ ν .ωο 

εἰς Θουρίους κατέπλευσαν», εἴτε καὶ συνειδὼς ἑαυτῷ 

τὴν ἀσέθειαν ὃ Ἀλκιθιάδης, εἴτε καὶ φοθηθεὶς τὸ μέγεθος 
ζω δύ Ν ου.» ο 6εόλ. / ἃὃ ὃ νετ ΤΕ] 

τοῦ κινδύνου, μετὰ τῶν συνδιαθεθληµένων διαδρὰς ἐκ- 
ποδὼν ἐχωρίσθη. (9) Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σαλαμινίᾳ νηὶ πα- 

ι ζω 
βαγενόµενοι τὸ μὲν πρῶτον ἐζήτουν τοὺς περὶ τὸν Άλκι- 

/΄ ζ- Ἂ) 3 { 2 ’ ο ᾗς 

θιάδην: ὡς ὃ᾽ οὐγ εὕρισκον, ἀποπλεύσαντες εἲς Ἀθήνας 
ἀπήγγειλαν τῷ δήµῳ τὰ πεπραγμένα. (7) Οἵ μὲν οὖν 
9 π » ΑΔ / ον / ρω 3 ο /ν 

Ἀθηναῖοι παραδὀντες δικαστηρίῳ τοῦ τε Ἀλκιθιάδου 

καὶ τῶν ἄλλων τῶν συμφυγόντων τὰ ὀνόματα, ὃ ίκην 
ἐρήμην κατεδίκασαν θανάτου. Ὅ δὲ Ἀλχιθιάδης ἐκ 

ωω. ὁ / / ιο. λ , γ 5 
τῆς Ἰταλίας διαπλεύσας ἐπὶ Πελοπόννησον, ἔφυγεν εἰς 
ο ΤΟ λ Δ ο / / ο ος ( 
-παρτην, χαι τοὺς Λακεδαιμονίους παρωσυνεν επι)εσθαι 

τοῖς Ἀθηναίοις. 

ΥΙ. Οἱ δ) ἐν Σιχκελίᾳ στρατηγοὶ μετὰ τῆς τῶν Ἄθη- 
/ ή η) 

ναίων δυνάμεως παραπλεύσαντες εἰς Εγεσταν, 1 χαρα 

μὲν Σικελικὸν πολισµάτιον ἑλόντες, ἐκ τῶν λαφύρων 
συνήγαγον ἑκατὸν τάλαντα" χομισάµενοι δὲ καὶ τριάκοντα 
τάλαντα παρὰ τῶν ᾿Εγεσταίων, κατέπλευσαν εἲς Κατά- 

/ Ελ) λ λ ανά / / 

νην. (5) Βουλόμενοι δὲ τὸν πρὸς τῷ μεγάλῳ λιμένι 
τόπον Συρακουσῶν ἀκινδύνως καταλαθέσθαι, πέμπουσιν 

: - αρα ος 
ἄνδρα Καταναῖον, ἑαυτοῖς μὲν πιστόν, τοῖς δὲ Συρακοσίων 

.. / / ν 

στρατηγοῖς πιθανόν, διακελευσάμενοιλέγειν τοῖς ἡγεμόσι 
τῶν Συρακοσίων ὅτι τινὲς Καταναίων συστάντες βού- 

λονται συγχνοὺς τῶν Ἀθηναίων αὐλιζομένους ἀπὸ τῶν 
3 -ὸ / μή / Α΄ επ ου 
ἐν τῇ πόλει νυκτὸς ἄφνω συλλαθόντες, τὰς ἐν τῷ 

τὴν τούτων συντέλειαν 

ὕπλων 
/ ο 32 κ. Β Ν Αλ 

λιµένι ναῦς ἐμπρῆσαι" προς δὲ 
ο» λ Ε) κ» λ / / ἀξιοῦν τοὺς στρατηγοὺς ἐπιφανῆναι μετὰ δυνάμεως, µή- 

ο 2 -. ο] λ ρω 

ποτε τῆς ἐπιβολῆς ἀποτύχωσιν. (8) ᾿Ελθόντος δὲ τοῦ 

Καταναίου πρὸς τοὺς ἠγεμόνας τῶν Συραχοσίων, καὶ 
/ η) / 

δηλώσαντος τὰ προειρηµένα, πιστεύσαντες περὶ τούτων 
/ ΑΔ ΣΣ 

οἳ στρατηγοὶ συνετάξαντο νύκτα καθ) ἣν ἐξάξουσι τὴν 
2” / 

δύναμιν, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἐξαπέστειλαν εἰςτὴν Κατάνην. 
τς λ Ὑ. τι / Ν λ / / (4) Οἱ μὲν οὐν Συρακόσιοι κατὰ τὴν τεταγµένην νύχτα 

λ - 

ἦγον τὸ στρατόπεδον ἐπὶ τὴν Κατάνην: οἱ δὲ Ἀθηναῖοι 
/ / οω / 

παραπλεύσαντες εἷς τὸν μέγαν λιμένα τῶν Συρακοσίων, 
: ῃ ω / σ6 3 / / / 

μετὰ πολλῆς ἡσυχίας τοῦ τε ᾽᾿Ολυμπίου κύριοι κατέ-- 
{ / - 

στησαν, καὶ πάντα τὸν περιχείµενον τόπον καταλα-- 
- λ 

όμενοι παρεμθολὴν ἐποιήσαντο. (5) Οἱ δὲ στρατηγοὶ 
- γ 5 

τῶν Συρακοσίων ὡς Ίσθοντο τὴν ἁπάτην, ταχέως ἄνα- 
/ “6 λ ο 6 λσ ο” Ἀθ / 

στρέψαντες προςέθαλον τῇ παρεμθολῇ τῶν Ἀθηναίων. 
σ -ω / / / 

Ἐπεξελθόντων οὖν τῶν πολεμίων συνέστη μάγη;, καθ 
- ο» / 

ἂν οἳ Ἀθηναῖοι τετραχοσίους τῶν ἐναντίων ἀνελόντες 
-- ’ / , ιά ΔΑ -”. 

φυγεῖν ἠνάγχασαν τοὺς Συρακοσίους. (6) Οἱ δὲ τῶν 
ο λ / ὅ 

Ἀθηναίων στρατηγοὶ θεωροῦντες τοὺς πολεμίους ἵππο- 
-. / /. Δ Ν Ἡ 

κρατοῦντας, καὶ βουλόμενοι βέλτιον τὰ πρὸς τὴν πο- 
πι ο) / 3 Γι 

λιορχίαν κατασχευάσασθαι, πάλιν ἀπέπλευσαν εἲς τὴν | 
.) λ Μ ΔΝ 

Κατάνην' πέµψαντες δ᾽ εἰς Ἀθήνας τινὰς ἔγραγαν πρὸς 
.ω οὐ 7/ .. 3 

τὸν δἥμον ἐπιστολάς, ἐν αἷς ἠξίουν ἵππεῖς ἀποστεῖλαι 

καὶ χρήματα" πολυγρόνιον γὰρ ἔσεσθαι τὴν πολιορ- 
/ 

χίαν. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΙ 18. ΧμΠΙ. 

σιν. (1) Παραγενομένης οὖν τῆς νεὼς εἰς τὴν Κατά- | Φ811 γοΥοςΔΙΙΠΗ ΑΙοϊρίαά σι Πα, (4) 

- ” ι) -” { 

() Οἱ δ᾽ ΑἈθηναῖοι τριακόσια τάλαντα καὶ τῶν 

409: 

Θα) Οπίαπαπη Γή 
| Ροτγεπίέ, ΑΙοϊρίαάες, ἆθ ρορι]{ Ίάςςα α Ἱορα[ῖς ορ 1ου {1- 
Γοἵς, ἂβδυηρ!]ς απϊ πα οΠ1 ἴρ5ο ἀο]α1 (πθγαΠέ, Ρτορτία {π]- 
{ αθιαῖ οππα Ῥα]απηϊηία Ιπᾶε αγομίίαν. (6) Ὀδί νοτο Τιησίος 
Γ Ῥευνεηίαπα, ΟΠΠ 5065 ραΠί6Υ τοῖς ΑΙοϊρίαίος, γοὶ φιιοά 
Γ νἰο]αία" τεἠρίοπῖς 5ἱδί οοηβοῖτι5 65568, νο] αοά παρ (ιά- 

Ώ6Π1 ρετῖομ]{ το[ογηη]άαταί, 
Γπραηα αγηρίθης ο πηθᾷἶο 5ο 5ι])- 

ἀαχ. (6) Αί απἲ ἵπ Φα]απηία γεμοβαπίατ, 4ΠΗΠΗ εἸαρςος 
αἰἰᾳπαπηάτα. Πηγοθς[Ισαβκοη{, Πος {4ΙΠΘΠ Ἰηνθηῄτθηέ, τοραί]{ο 

Α8πεπας οπγδι, απῖά σοδίπα ος, Ρορα]ο γοπιυηίίαηέ, (7) 
Ταπ1 Αἰποπίεηςες, εχΗΡ]15 ΠποΙοῖο ΑΙοῑδίααἰς πἰογαπιο 
απ! δη]. απ{ασεγαπί ποπηϊηίρας, ἀθδοτίο ΥγαθΙπιοπίο ]]ος 
σαρῖς ἀαπηπαγιηί. Αἰοϊρίαᾶες γοτο οχ Πα]ία {γαᾖοῖοης ἵα 
ΡΕΙΟΡΟΠΠΘΕΙΠΙ, βραΓίαπη ργο[ασί{, ἰβίᾳιο Ταοδάαρποηίος αἲ 
ἀεπιο ἱπναδεπάππι ΑΙιοηίδηφες ἰης[ῖραν]ε. 

ΥΠ. Αί απ Γομαηφεγαηί Ππ ΒΙοΗία ργῶογος, ργομιοίίς αἲ 

Εβεδίαπη οορίί5, Ηγοανα ΦΙοπΙογΙΠ ορρίά να ἑαρίυί, ο 

ου]α5 δρο]1ἱς οοηίατη {αἱοπία οοπ/ροσγθ. Ἐκαςίἰς ρΥίογοα [η]. 

βίπία (α]οπ(ῖς αἲ. ΕσοςίαΠογΙΙΗ ανηαία, Οα παπα τεροίίοτο, 

(2) ΟΠ] απ{οτη οσα ΠΙαρΠο 3ΥΓΟΙΙΦΓΙΠΗ ρον{αἱ νἱοῖπα «ἷ- 

ἵτα ἀπσαΠοπίς Ρογἱεπ]Ιη οεσπραγθ ἵπ αΠίΠΙΟ ΠάΡΟΤΟΠΕ, 

αποπάαπι οχ ΟσαΗποηδίατα, ΠΗΠηθτοΟ, 5) [ΠΟΠΗ οἱ Ἀγταςιι- 

ἱ 

απ ἀποῖριας ΠΟΠ δΙ5Ρα6ΕίΗΠΙ, οϱ ΠΗΠΠΗΠ{ οµΠ1 Πῖς Ππαη(ὰ- 

15, αἱ ἀποῖριας ΘγτασιδαΠΟΤΠ ΠΙΠΜΙεί, ποππ]]ος ΟΑ{μοι- 

8Η Πα Ιπίογ 5ε 6οΠγεηϊβδο, Πί ΠΙΠΙΘΓΟΡΗ ΑΠΙΟΠΙΘΙΚΙΠΠΙ 

ηαμα, συ 5ἷπο αγηιῖς ποσία ἵπ α1ῃε ἀϊνοιφατοίαν, τ6ροῃ- 

ΓΙπο ΙΠΟΙΤδΙ οΡΡΥΘἜ5ᾶ, Πᾶγες ἵπ Ροτία δμ)βὶςίοηίος ἱποσῃάο- 

νοηί, Ου αἱ εχρεάΙ ας ρεταραπίΗς, τοσαπ{ πα ρα- 

{οσίο», αἱ οππι οχοτοῖ(α 56 ο5ἱεπάαΠ!, ης ϱαΡ{ΟΓΙΗΗ δΗοζα-ςις 

ΡοροΡ[ἴη ἵρδογαπῃ [γηςίναγδίαγ. (9) σαποηςίς 650 411101 

4 ΘΥΤΔΕΙΦΑΠΟΓΙΠΗΩ ἆπέθς Ργο[δσίας ππαπάαία οχροβἱςσοαί; ΠΠί 

ΥΕΓΙΠΙ ηος 6556 Γα{1, ποσίαπα, 4πα οορίαν οὐ ασσγοπέ, οοις{]- 

παπί, Ποπιίπειησιιο Οαἱίπαπη γοπηαπί. (4) Τάῃ ποσίο, 

αια οοΠΥεΠεταξ, οχογοΙἔατη θα παιη Υθιδς ἀποπηί. Γπίσγοα 

Α{ΠλοπΙ6η565 5ΙΙΠΊΠΊΟ 6Ι4556Π1 ΒΗ1εΠ/{{0 ἵπ ΠπαΡηΙΠη θΥΤαζΗς8- 

ΠΟΥΗΠΙ Ρονπῃ αρρεηί, οί ΟΙΥπιρίο ἵῃ Ρροίαδἰαίσπη τοὐασίο, 

(5) Αί Γ τοία οἴτοππα ν]ο]πία ΡοβΗ{, οπδίτα Τρί οοπηΙΠΙα{. 

ΦΥΤ4ΟΠΡΑΠΟΓΗΤΗ ῥγα[θοῖ, Ιπίε]]θοία {Γαιιάς', οεἵας τοτειβὶ, 

οαφίτα Ποδβση Ἱπναδαηί, Οπἱρις οοηίΤα ἵῃ αοἴθΠῃ ῥΓορτος- 

5ἱ5, τος αἆ Ῥήσηαπι νοπῖέ, ἵπ απα οεῖ οκ αάγοιδα Ῥατίο 

απαἁγιησεη(ἶ5: τε]αιος ἵπ [ραπ ΑἰΠοπίσοηδος οοηγοτίη{. 

(6) Βοᾶᾷ πάπα ἆπσος ΑἰΠοπΙθηδΙαπα Ποδίεπι οαιίαία ΡγάΥα- 

Ίου οογηειοπ{, αἱ 5ο αἲ ομβίάίοηθπι πιε]ς ΡγαπημπΙτοη!, 

ΟαΗΠαΠὰ ποίτο γαβυπίΗ, παϊββῖδαα ΑίΙοπας πυΠ1ἶ5, ϱοι' 

| Πίαγας ἃ Ροριι]ο οοπ{επά η, αἱ οφ ζαΐα εί ροσιη115 ΠΗδίΓΙΔΠ- 

| ἴ1ν, έπος ἁΠαία παπα {ογο ομδίάΙοποΠὴ ρου» Η8δήπη μαρεγεηί. 

(7) Έτοσσμία Γρίίαν (αἰοπία οἱ αλαιιοί εφ απ (αΤΠΙ ἃ ϱ0- 
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ολ) / / ἀ { 

ἱππέων τινὰς ἐψηφίσαντο πέµπειν εἷς τὴν Σιχελίαν. 
/ / 1 ο 

Τούτων δὲ πραττοµένων, Διαγόρας ὃ κληθεὶς ἄθεος, δια- 
.ω ο ρσσας, Ἡ Αρ ν νο δν ὖ ο] 

θολΏῆς τυχὼν ἐπ᾽ ἀσεθεία χαὶ φοθηθεὶς τὸν ὃῆμον, ἔφν- 
3 

Ἆ 
γόραν ἀργυρίου τάλαντον ἐπεκήρυξαν. 

ο -- ς οἱ 2 ο κο» / 
γεν ἐκ τῆς Ἀττικῆς: οἱ ὃ' Αθηναῖοι τῷ ἀνελόντι Δια- 

λ λ μι 

Κατὰ δὲ τὴν 

Λα- 

ἐξεπολιόρχησαν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ 
Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι πρὸς Αἴχους πόλ εμον ἔχοντες 

Εικοὺς 

τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. 

ΥΠ. "Επ ἄρχοντος δ᾽ Ἀθήνησι Τεισ 

πο μὲν ἀντὶ τῶν ὑπότων χιλιάρχους χατε έστησαν 

/ σ 

ο ἄνδρου Ῥω- 

Λουκρήτιον, [αϊον Σερουίλιον, 

δ Επὶ δὲ / 3 / 

Ἀπούριον Οὐετούριον. 
/ ν' / ο τ] ω) 1 ο. Σ/ 

τούτων Συραχόσιοι πρέσθεις ἀποστείλαντες εἲς τε Κκό- 

τέτταρας, Πόπλιον 

Ἀγρίππαν Μενήνιον, 

ρινθον καὶ Λακεδαίμονα, παρεκάλουν βοηθῆσαι καὶ μὴ 

περιορᾶν αὐτοὺς περὶ τῶν ὅλων κινδυνεύοντας. (2) Σων- 

ηγορήσαντος δ᾽ αὐτοῖς Ἀλκιθιάδου, Λακεδαιμόνιοι μὲν 
Ψηφισάμενοι βοηθεῖν τοις Συρακοσίοις στρατηγὸν. εἰ 

λοντο Γύλιππον, Άορ ἴνθιοι δὲ πλείρνας μὲ η τριήρει 

μετὰ ο -τ. Πύ- 

7 

/ ολ 

» τοτε 0ξ 
/ 

πο πέμπειν 

θην μετὰ δύο τριήρων ο ο. εἰς Σικελίαν. (8) 

Ἐν δὲ τῇ Κατάνῃ Νιχκίας καὶ Λάμαχο: οἳ τῶν Άθη-- 
3 ο 

Ἀθηνῶν 
αλ γα 

ἱππέων μὲν διακοσίων πεντήχοντα», ἀργυρίου δὲ ταλάν- 

2 
ναίων στρατη γοί, παραγενομένων αὐτοῖς εξ 

/ - ω / Ν κ / ψ 
των τριακοσίων, ἀναλαθόντες τὴν δύναμιν ἔπλευσαν 

- 7 . / ο) /' Δ 

εἰς «αρικούσβςι Καὶ προςενεχθέντες τῇ πὀλει νυχτὸς 
α / . 35 ο) 

ἔλαθον τοὺς μββκοσόους, χαταλαθόμενοι τᾶς Επιπολάς: 
λ / ο Ν 

αἰσθόμενοι δ’ οἳ Συραχκόσιοι κατὰ τάχγος ἐβοήθουν, χαὶ 
2 ο -” / Δ / 

ἀποθαλόντες τῶν στρατιωτῶν τριαχοσίους, εἲς τὴν πόλιν 
ο [ή { , Δ Αλ ο” το, .- ὃς 

συνεδιώγθησαν. (4) Μετὰ δὲ ταῦτα παρα Ιον 
τοις Ἀθηναίοις ἐξ Εγέστης τριακοσίων μὲν ἵππέων, 

παρὰ δὲ 

συνήγαγον ἴππεῖς τοὺς πάντας ὁ ὀχταχοσίους, 

τῶν Σικελῶν ἱππέων διακοσίων πεντήκοντα, 

ον 
/ αλ λ λ {08 Ἡ ο Δ /. 

σκευάσαντες δὲ περὶ τὸ Λάθδαλον ὀχόρωμ. τν τὴν πόὀλιν 

τῶν Συρακοσίων ἀπετείγιζον χαὶ πολὺν φόθον τοῖς Σὺ- 

βᾷκοσίοις ἐπέστήσαν. (5) Δ.όπερ ἐπ μον θόντες ἐκ. τῆς 

πόλεως ἐπεχείρησαν διακωλύειν τοὺς οἰκοδομοῦντας τὸ 
5 ο. π 

τεῖχος” γενομένης δ᾽ ἱππομαγίας, ο ς Ἀποοσιυσες 
ρα ο ; ος 

ἐτράπησαν. (6) Οἱ δ Ἀθηναιοι τῷ μέρει τῆς δυνάμεως 
κα -ω / / κ 

τὸν ὑπερχείμενον τοῦ λιμένος τόπον ..α ἄθοντο, χαὶ 
-/ [ᾖρλο ο λ 

τὴν χαλουμένην Πολίχνην τειχί σαντες, τό τε τοῦ Διὸς 

ον περιεθάλ οντο καὶ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τὰς 
ολ" 

Συρακούσας ἐπολιόρκουν. [7 Τοιούτων δὲ ἐλαττωμά- 

των περὶ τοὺς Σνυραχοσίους γενοµένων, ἠθύμουν οἵ κατὰ 

τὴν πόλιν: ὡς δ Ἴκουσαν Γύλιππον εἲς Ἱμέραν χατα-- 
/. αρ /ὸς 

πεπλευχέναι καὶ ατρσε ιώτας ἀθροίς ζειν, πάλιν ἐθαῤῥη- 
/" / μά 

σαν. (8) Ὁ γὰρ Γύλιππος μετὰ τεττάρων τριζρων 
Ν λ οω 3 κ /. 2. - ΔΝ 

χαταπλεύσας εἷς Ἴμέραν, τὰς μὲν ναὺς ἐνεύλκησε, τοὺς 
ζε / ΄ κ. - / ρ / 

δ) Ἱμεραίους πείσας συμμαγεῖν τοῖς Σνραχοσίοις, παρά 
- Ἡ 5 / ν νο 

τε τούτων καὶ Γελώων, ἔτι δὲ Σελινουντίων καὶ Ἄικα- 
λ 

Συναγαγὼν 
κο 3/ / ολ λ - κ 

νῶν Πθροιζε στρατιώτας. δὲ τοὺς 
κος 
μ ει 

/ Δ αγ. εν ας / Ἅ) 

τριςχιλίους { μὲν ον νο δισχοσίους ὃ ἵππε 

μεσογείου παρῆγεν εἰς 
πι 

ΥΠΙ. Καὶ μετ ὀλίγας ἡμέρας μετὰ τῶν Συραχο- 
α Δ 3 / ς βό 

σίων ἐξήγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ τοὺς Ἀθηναιους" Ύενο- 

Συρακούσας. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. Η.. 

Ἱ Ῥα]ο ΗἨδΙάἩ ἵπ ΦΙΟΙΠαΠη Ίου ἀθοργπΙη ας, 

πιο ιμωκα μμ μου μες μι μμω ομως κωμικών μωρο μοι κο ο ο 

(ω6,647.] 

Ώυπῃ μας γετο 

δογυηίας, Ὠίαρογαςδ 605ΠΟΙΠΕΠίΟ αίποις, οὗ Πηεπίαίαπα οἳμῖ 

Ἱπιρίεία[ἶς αεἴοπεια, πιοία ρορυῖ εχ ΑίΠεα ρτο(αρῖέ: 4πεΠι 

οἱ οοεἰά1556{, εἰ {αἱοπίάπῃ απρθη{1 ῥγοοηί5 γοςς ΑἰΠοπίθη- 

505 ραπ! Ίοεο ομέα]εγαπί, Τη ΠαΠα Βοπιαηά, σπα. Λ1ηπἶς. 

Ῥο]]αΠ1 σετοηίε5, Τιανίσος οχραρηαγαΠί. Ε{ ας ἰδίο αΠΠΙΙ5. 

τος βοδία5 Παβρη. 

ΥΠ. Ου 1π1 αγο]οπ[ς ἀεϊπᾶς ΠΠΙΠσΥΕ [απροτοίιχ Αἰἰιοηίς. 

Ρἰδαμάςη, Ποπιαπί αμα ίπου Γριπος πιηΠίατες οοη»]ατί ϱο- 

ἱοείαία ογεαταπ{, Ρ. Πποε πι, 6. Βεινῆίαπι, Αστμμαηι 

Μοπεπίηπα αἱ ῥριίππα Ὑσίυνίαπη, Ω 10 {οπιροτο 9γταθηβαη!, 

πη]ςςῖς ΟονΙπίλάΠή εἰ Τ,αοδάΦΙΠΟΠΕΠΗ Ἱερα[1ς, αιχῆία Ρείαπέ 

εί, ης η εχίτβπΊΗΠὴ (ογίήπας 5ιιας ἀἰςογπιει αἀάμοί ραίἴαη- 

αν, ογαϱί. (2) Πασεάσποπϊ φαἰάσπα, ρα(γοσίπαπίο ΘΥτα- 

ὀαραηίς ΑΙαΡίαάα, κίαΐἴπι ααχίμα ἀεοσγηπηί, αποτατα ἆπκ 

ογρρας οτί. Οοπ(μῇ νονο, π]α]ογεπα αθογηα(ατὶ οἶας- 

56υα, οππι ἀπαρας ἀππίαχαί ΓΠτοπήρας Ῥγίηοη ἀγΙρρο 

(3) Αά Οα{Ιπαπι Υοτο 

Ν]οῖα5 αἱ Τ.Ε, ΑΠιοπίθηδΙαπη Ργα{οοΙ, ἀποσηίϊς οί 

αἀαποίυαπα 1η ῬιοιΠατη ρτα πα μ{. 

ααἰπαπαρίηία οπυἱἶρ5 ομπ [ΓουρηίοΓΙΠη {α]οηίύη ΦΗΠΙΙΠΗ. 

εχ ΑίΠόα αἀγεσίῖδ, ΟΠ οἶᾶ5ςθ ΘΥΤΑΟΙΦΗ5 ΥοιςιΙ5 ΠΠΟΥΘΗΙ, 

οἱ ποοία αἆ αΓβεπι αρρι]δί, πον αἀνετίεηίριας ῬγτασμδαΠῖς, 

Ερίρο]α5 οεευραπί. Θποά εοπἹεπίας {απάεπι Αγγασαςαμί, 

εοά {τεσθη(ῖς 

(4) 
Ροςί Ιός (άάΠῃ {Γθυθη(1 εκ Εροία οἱ ἀποεηά απϊπαπαρῖηία 

Ῥτορετα αἲ Ῥτοριϊδαπάμπι 605 εταπηριηί, 

η ϊΠέαπα «Ππογαπ απηϊςςίς, ἱπίτα πιωπία οοπηροΠΠίῃΓ. 

εχ 5ίοπ]15 οσα {ο5 Αιοπϊοπείρις Πι]δί γεηίδδεη{, ΠογΠπααθ 

ΦΙΙηΠΙ Ί4Π1 οσιπσοπίος ααιατεοί, ἁποία οἵεα Τιαράα]απι 

πιη](οπο οἱ ΙΠπίογο]αδα πτῷςθ, Τη ΠιασΠΙΩ ΘΥΓΔΟΗΞΔΠΙΟΡ Ρρᾶ- 

νοτειη εοπ]οέσταπί. (6) Μαπίρας ργοίμάε α[/ηςὶ οχς{γπο(]ο- 

ΠΘΙΠ Πηιαγῖ αΓσοηίος ργοϊήροτε εοπαβραπίαΓΣ 5οᾷ εσοςίϱὶ 6ΕΓ- 

(απηίπς οοηςθΓέο, πια]ἶ5 5ποΓαπη ἀεδίάσιαίϊδ, ἴεισα τοτίε- 

ταμέ. (6) Τατ ΑΠεπίεηδες 6µΠ1 ρατίε απαάαπα οορίαγαπη 

Ίοευα. ροτ Πηἰπεηίθιη οεόαραη!, αἱ Ροήέμπα, ααπι 

γοσαπέ, οοιπηλαπίία, {ον εἴίαπι (επρ]άπῃ εἰεπι Πητο 

ποιά ης, Ἱία αἲοχ πίτασιε Βγτασιδας Ρραγίε ]αῦη οὐδίάετοιι. 

(7) τοι ἰσίίαν αἀνοιδὶς εαδίριις αΠΙΙ ΘΥΓΔΘΟΠΣΑΠΟΤΗΠΑ ΠΟΠ 

Ράντι ἀοὐίΗαὰ υπ. δεᾶ Ρροδίεα(πᾶπα τοπ αἴαπη Γη1ἱ, 

οψρραπα, Ηἰππογο) αΡΡΗΙδΙΠη, μη] Π{οπι οοηίταµενα, Πάποῖα 

ἱρείς τεάΙ{. (8) αγ Ιρρι5 οηίπα αΏί οµ1 ἆπαξίαου {γΙγεηῖοις 

Πἰποίαπι αἰἠσοναί, εαυάπο(ἶς πανίρας, ΗΙΠΙΕΓΩΟ5 αἆ 5ο616- 

(αίμα ὄγτασιδαποταπα αὐά αχ, εἰ αἳ 5 εΙοίδαπα, Ρε]- 

παπι ΐς ῥιαίεγοα εί ΦΙΔΠΙ5, ΠΗΙΗΤΕΤΗ οουδοῖρείί. ΟµΠΙΡδ- 

σας ἵπ ΠΠ οοποίί5 (ογαμί {ΕΠΗ {ου ΠΙ]ε Ῥοεά[ίος εί 

οηπ/έο ἀποσπί)), Ρος ΠιεάΠοΓταΠεᾶ ΠΩΟΥΕΗΣ {οπά(ί θγταςιδᾶ5. 

γ ΠΠ. Χου πιπ]ίο5 Ρροδί ἀῑο5 εορία5 υπᾶ 6ΠΙ βυτας5ῇῖς 

1 Ἱιοδίοιη οδοί. Πήίοσια οοπβοία. ἔπηι α68ΙΤΙΠΗΟ, Γ.ᾶ- 



(6479548.) 

µένης δὲ μάχης ἰσγυρᾶς, Λάμαχος ὁ τῶν Ἀθηναίων 

στρατηγὸς μαχόμενος ἐτελεύτησε" πολλῶν δὲ παρ᾽ ἀμ- 
/ 3 ν 2 ο) ϱ) -. Ν 

φοτέρων ἀναιρεθέντων, ἐνίκησαν Ἀθηναῖοι. (5) Μετὰ 

δὲ τὴν µάχην παραγενοµένων τριήρων τριςκαίδεκα ἐκ 
ὃ ἸΚορίνθου, τοὺς ἐκ τῶν πληρωμάτων ἀνχλαθὼν ὁ Γύ- 
λιππος μετὰ τῶν Συρακοσίων προςέθαλε τη παρεμ.βολἩ 

τῶν πολεµίων, καὶ τὰς ᾿Επιπολὰς ἐπολιόρχει. ᾿Εξελ- 

θόντων δὲ τῶν Ἀθηναίων, συνηψαν µάγην οἳ Συραχό- 
σιοι, καὶ πολλοὺς τῶν Αθηναίων ἀποχτείναντες ἐνίκη- 

10 σαν, χαὶ δι ὅλης τῆς ᾿Επιπολῆς τὸ τεῖγος κατέσχαψαν 
Γι ο 32 ” / ΔΝ Δ 5 - 3 - - 

οἳ δ Ἀθηναῖοι καταλιπόντες τὸν πρὸς ταῖς Ἐπιπολαῖς 

τόπον, πᾶσαν τὴν δύναμιν εἰς τὴν ἄλλην παρεμθολὴν 
/ τι / Γ ε 8 [ὰ δν / 

µετήγαγον. (3) Γούτων δὲ πραχθέντων, οἵ Συραχόσιοι 

μὲν πρέσθεις ἀπέστειλαν εἰς Κόρινθον καὶ Λακεδαίμονα 
Ν / τσ οφ, / λ Ν 

16 περὶ βοηθείας" οἷς ἀπέστειλαν Κορίνθιοι μὲν μετὰ 

Βοιωτῶν καὶ Σικυωνίων χιλίους, Σπαρτιᾶται ὃ᾽ ἔξαχο- 

(4) Γύλιππος δὲ περιπορευόµενος τὰς χατὰ τὸν 

Σιχελίαν πόλεις, πολλοὺς προετρέπετο συμμαχεῖν, καὶ 

λαθὼν στρατιώτας παρά τε τῶν Ἱμεραίων καὶ Σικα- 
ο, / δ Αα ο» / / Π 

30 νῶν τριςχιλίους, Ίγε διὰ τῆς µεσογείου. Πυθόμενοι δὲ 
ς π λ / ο 3 / λ ο / οἳ Σικελοὶ τὴν παρουσίαν αὐτῶν, ἐπιθέμενοι τοὺς ἡμί-- 

σεις ἀνεῖλον' οἱ δὲ περιλειφθέντες διεσώθησαν εἰς Συ- 
/ 5 / δν ο /. ς τν ραχούσας. (6) Ελθόντων δὲ τῶν συμμάχων, οἵ Ἄυρα- 

χόσιοι βουλόμενοι καὶ τῶν χατὰ θάλατταν ἀγώνων ἂν- 

5ὔ τιποιεῖσθαι, τάς τε προὺπαρχούσας ναῦς καθείλκυσαν 

καὶ ἄλλας προςπαρασχευάσαντες ἐν τῷ; μικρῷ λιµένι 
ἡ 3 χ, . ο τ / αἱ ς ο. 3 

τὰς ἀναπείρας ἐποιοῦντο, (6) Νικίας δὲ ὁ τῶν Ἀθη- 
/ λ 3 / 3 3 / 3 / 3 

ναίων στρατηγὸς ἀπέστειλεν εἰς Ἀθήνας ἐπιστολάς, ἐν 
το σν { Ν / / ν », σ 

2] . -- ν αἷς ἐδήλου ὅτι πολλοι πάρεισι σύμµα΄/οι τοῖς Συραχο- 

80 σίοις, καὶ διότι ναὺς οὐχ ὀλίγας πληρώσαντες ναυμαχεῖν 
διέγνωσαν" χατὰ τά-ος οὖν ἠξίου τριέρεις τε πέµπειν 

γ ά 5 ἤ [ ἳ 
Δ 

καὶ χρήματα καὶ στρατηγοὺς τοὺς συνδιοικήσοντας τὸν 

σίους. 

πόλεμον" Ἀλκιθιάδου μὲν γὰρ πεφευγότος, Λαμάχου 
ἑ τετελευτηκότος, αὐτὸν µόνον ἀπολελεῖφθαι, καὶ ταῦτ᾽ 

36 ἀσθενῶς διακείµενον. (7) Οἱ δ Ἀθηναῖοι μετ Εόρυ- 

µέδοντος μὲν τοῦ στρατηγοῦ δέκα ναὺς ἀπέστειλαν εἰς 

Σικελίαν καὶ ἀργυρίου τάλαντα ἑκατὸν τετταράκοντα 
περὶ τὰς χειμερινὰς τροπάς" περὶ δὲ τὴν ἑαρινὴν ὥραν 
παρεσχευάζοντο µέγαν στόλον ἀποστέλλειν.  Διόπερ 

40 στρατιώτας τε πανταγόθεν παρὰ τῶν συµµ.ά/ων χατέ- 

γραφον καὶ χρήματα συνήθροιζον. (8) Κατὰ δὲ τὴν 

Πελοπόννησον οἳ Λακεδαιμόνιοι παροξυνθέντες ὑπὸ 

Ἀλκιθιάδου τὰς σπονδὰς ἔλυσαν τὰς πρὸς Ἀθηναίους, 
-- 
ς . /" Αα Μ ον “ΝΔ 

χαὶ ὅ πόλεμος οὗτος διέμ.εινεν ἔτη δυοκαίδεχα. 

«ὁ ΙΧ. Τοῦ δὲ ἔτους τούτου διελθόντος, Κλεόκριτος μὲν 
Μ -.ϱ /{ Σ Σ. ετγ/ αρ ο ε / 
ἄρχων Ἀθηναίων Ἠν, ἐν Ῥώμῃ ὃ᾽ ἀντὶ τῶν ὑπάτων ἀ : η ν 
γιλίαρχοι τέτταρες ὑπῆρχον, Αὖλος Σεμπρώνιος καὶ 
ι, ἵ .. Ῥ / τ ΄ 

Μάρχος Παπίριος, Κόϊντος ᾧὢάδιος καὶ Ἀπόριος Ναύ- 

τιος. (9) Επὶ δὲ τούτων Λακεδαιμόνιοι μετὰ τῶν συµ.- 

7 ἐνέέαλον εἰς τὸν Ἀττικήν, Ἅγιδος ἡγουμένου 60 µάχων ἐνέέαλον εἰς τὴν Ἀττικήν, Άγιδος ἡγουμενο 
ο -. ΄ ”/ ΑΛ. Ἡ 

χαὶ Ἀλκιθιάδου τοῦ Ἀθηναίου. Καταλαβόμενοι δὲ 
. .ω 

χωρίον ὀγχυρὸν Δεχέλειαν, φρούριον ἐποίησαν κατὰ τῆς 

Ἀττικῆς: διὸ καὶ συνέθη τὸν πόλεμον τοῦτον Δεχελει- 
ω » 1 κὸν προςαγορευθῆναι. Ἀθηναῖοι δὲ περὶ μὲν τὴν Λα- 
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πηαζμας Αἰ]λοπίοηδίαηι ΙΠπιρογαίοΥ ριρησΠάο εα1ς, Μι (]ς 

{απάενη π]ίγο οίτοφια οπδίς, Αἰἰομίθηκος νἱπουηί, (0) Ῥοςέ 

ου τοτο ῥνα]ππη (ποάσοῖπι οκ ΟοΙπί]ιο Ιγγοηος αἆγεπο- 

παμ{, ΟΗΑΡΙΠΗ ο]αρρίανής αγΠρρις αξομῖς, Ἰπογαπα ὄγτασι- 

ΦΑΠΟΓΗΠΙΠΙΙ6 ορογᾶ Ιοβ{ππα οαδίγα αἀοπίΗς, Ερίρο]ας ορρι- 

βηαί.  Εί οσοι ου απαρετοηί Αἰιοηίσηςος, οοΙμΠηίςςο {αΏηρῃ 

Ῥτα1ο, πχ Πἱς 5ο γΠα (ασ αα1ΐς, α θγτασκαπῖς Υπο {Ην 

απ Ρρ6ῦ ἰοίας ἰπᾷο Ερίρο]ας ΠπάΓΙΠΙ ἀοίαυηί, ος οσο 

1960 Αἰιεηίθηςος ἀε]οοίῖ ἵῃ αἰίογαπη (αἴοποπ) οορίας ἀοθι- 

οπηί. (9) ΗΙς ἴα σο5/ΐς, Ἱοραίος θγτασιιδαπί ἆσπιο Οονίη- 

Όναπη οἱ ΤπουᾶαπΙοΠσΠΙ δυρροίίας ασοἴπη πα (έμί, Οοείη- 

1 ουσ0 ουσ Ῥωοίῖς οἱ ΒΙογοηίΐς πιί]ο, δρα Ίσα ία απθηι 

Βχόρμίο8 οχροδ[αηί. (4) Ιπίθγίπι ΟγΙρρυς ρου βἱοία: ῥρας- 

δΙ ορρίάα οἰτοιπηνακαίας, Πίος. ἵπ. φοοἱείαίθηα Ἰνη]ας 

Ρο ρογίταχς, αἱ (πριας πηΠέπν ππ]θιας αὖ Ηἰπιοοῖς 

αἱ ΒΙοαηἱς αποίς, ρου ππεάἰίοιταμθα ἄσποπ Ῥγοπιον!ε. 5ο 

ἁἀγοπία ΟΥ ΙΠ1 οορη[ίο, βἱοιῖ ἀἰπιάίαια 6ογΗΠὰ, ἱηβίο{ 5 

εχέθρίιπα, (ποϊάαυηί  ποφἱ ΠποοΙΙηος ΘΥΤαζΗΡά5 Ρει- 

ΝΕΠΕΤΕ, (6) φαπιάπε πογἰς εοπβγπηαί{ ααχἠΙαηίρας Άγτοσι- 

5αη{ πηαγα]ἰδ αποσπο οεαπηηῖς [ΟΓΙΗΠΑΠΗ {επίανο οοπς(ἵέπο- 

ταν. Οπἱάσαῖά 6υσο πανίαπι αά ο οαί νοσασπα, ἀοθη- 

όππί, ἀΠαδᾳπθ ἆᾳ πονο οοπδίτα η Ε, Παγαππ(ς ἵπ ῥαγνο 

Ρονία εχροαιπεηία [αοἰσηί. (6) ΝΙοῖα Υοτο, ρια{ος Αἴῑῑο- 

ηΙΕΠΦΙΙΠΙ πλ {ατῖς, Ρευ Πίετας Ρορι]ο Αιοηίθηςί ἀθπιηίίαί, 

Ῥ]ανίηια Ῥγτασιδαηϊ5 ααχΏία γθύρης αθ0θδείςσο, Πιαρπα (ιο 

Π]ο «55ο οχροά[ία πανα]ί ποφπο Ἠθ]1ο απίιος αἀ]οσίοςο. 

ΤηΤΘΠι6ς ἱρίίαν οἱ ρουπίας ΠΟΥΟΦ4Π6 οο]θρα», απἰ Ώο[]1 5ο- 

ουπὰ πηππία οβθαΏί, σπα οε]ογίη]ο 5αὐδίάίο 1 ροῖτε, 

Αἰοϊρίαάα οηΙΠα ρεν ΓΡαΠ} 6Ίαρ5ο οἱ ΤιαπαςΠο Ἱηίθγοιηίο, 50 

ΗΠΙΙΠΙ 64ῤ6Ι6556, εί γαἰοίαάίηα ααἰάδια πο δαἳς σπα, (τ) 

Α{ιοπίομςθς ἰσίίγ ἀθοθήῃ ΠαΥ65, ἀπσο Εγπιοάοπία 01η 

ορηίαπα. αἱ αααάγαρίηία α’σεπῇ {αἱοπίς οἶνοα φοἱβΓ παπι 

Μρειπη. π Ῥἰοίαπι οχρεδἰηῖ, αἆ Ῥγοχίπηαη γου εἶας- 

66Η Ἰπδίγισονδια ποιο ραγαΠ. Οποσίνσα πΠΠίο αη- 

ἀϊσια α 5οοῖς οοπδοραπί, οἱ γίπι ροουπίαναπα οοΠΙρυπί, 

(8). Τι Ῥειοροππθςδο απίεπη Ταοάσοηιοηῖϊ ΑἰορίαάΙδ σσ) 6]- 

(αΐα, πάποῖας ο Αἰλοηϊοπδίρις ρασί15 νο]ναηί : οἱ θε]απι 

μου ρου ἀποάσοίπι αηπος ἀανταγ1ῖ. 

Γκ. Εχασίο 1ος ἆππο, αγολοπ{5δ ΠΙΠΠΗ5 Αιοηίς σενεβαί 

ΟΙεοσι(μα5, οἱ Βοιπα αμα που (ρηί πα Πίανος ουηδι]ατί 

ἱπρογίο {αηµοβαπίας, Α. Φειηρνοπίας, Μ, Ραριίας, Ω. Ἐα- 

Ρας οἱ δρυίής Χαπίας, (9) Ταπη Τποράσρποπ οΙΠ 50- 

ας ἵπ ΔΗΐσαπι Ἰπναδμπί, Ασίάο ἆπσο οἱ Αἰαβίαάο Αίῑιε- 

πἰοηςί, Ὀουσιαπιφα, Ίσα πππίέαπα, οεσαραπέ, ο π( 6 

οἈνίσί[]ο οοπίνα Αίσαπα ππωμίαηί, πάς ογοηί{ αἱ ΠΟΙΗΤΗ 

μου Ὠδύσίσα Πιποαρθίαν, ΑΡ Αμεπίοηδίρις οοπίτα, 1: 
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λ / / / . λ / 

κωνικὴν τριάκοντα τριήρεις ἀπέστειλαν χαὶ Χαρικλέα 
Ὥγόν: εἰς δὲ τὸν ὈῬιχκελίαν ἐψηφί εαν στρατηγόν" εἰς δὲ τὴν Σικελίαν ἑψηφίσαντο πέµπειν 

ὀγδοήκοντα μὲν τριήρεις, ὁπλίτας δὲ πεντακιςχιλίους. 

(3) Οἱ δὲ Συραχόσιοι κρίναντες ναυμαγεῖν, καὶ πληρώ- 
ὅ σαντες ὀγδοήχοντα τριήρεις, ἐπέπλεον τοῖς πολεµίοις. 

τει οἱ 32 / εν / λ 5] εν / 

Τῶν δὲ Αθηναίων ἑξήκοντα ναυσιν ἀνταναγθέντων, 

καὶ τῆς ναυμαχίας ἐνεργοῦ γενομένης Ίδη, πάντες οἱ 

ἀπὸ τῶν φρουρίων Ἀθηναῖοι κατέθησαν ἐπὶ τὴν θ-- 

λατταν. Οἱ μὲν γὰρ θεάσασθαι τὴν µάχην ἐπεθύ- 
, . / 3 οω πα ἅ / 

ι0 µουν, οἳ ὃ᾽, εἴ τι πταίσειαν ἐν τῇ ναυμαχία, βοηθήσειν 
κ. οω / 

τοῖς Ιφεύγουσιν ἤλπιζον. (4) Οἱ δὲ τῶν Συρακοσίων 

στρατηγοὶ προϊδόμενοι τὸ Ὑινόµενον, ἀπεστάλκεισαν 
λ Δ Αν { ο) λ λος ϱ. / αν. ; 

τοὺς κατὰ τὴν πόλιν ἐπὶ τὰ τῶν Ἀθηναίων ὀχυρώματα, 
χρημάτων καὶ ναυτικῶν σχευῶν, ἔτι δὲ τῆς ἄλλης πα- 

5 ευῆς, ὑπά πλήρη: ἃ δὴ καταλαθύώντες οἵ βασχευῆς, ὑπάρχοντα πλήρη ὴ ες 
ο» 3η ΄ Δ ο 

Συρακόσιοι παντελῶς ὑπ᾿ ὀλίγων τηρούμενα ”, καὶ τῶν 

ἀπὸ τῆς θαλάττης προςβοηθούντων πολλοὺς ἀπέχτει- 

ναν. (5) Κραυγῆς δὲ πολλῆς γενομένης περὶ τὰ φρού- 

ρια καὶ τὴν παρεµθολήν, οἳ ναυμαχοῦντες Αθηναῖοι 
20 καταπλαγέντες ἐτράπησαν χαὶ πρὸς τὸ λειπόμενον τῶν 

φρουρίων ἔφυγον. 
διωκόντων, οἱ Ἀθηναῖοι πρὸς τὴν γην καταφεύγειν οὐ 

(ο), Τῶν δὲ Συρακοσίων ἀτάχτως 

δυναά ν» διὰ τὸ τοὺς Σ ίους δυοῖ: ουρί υνάμενοι, διὰ τὸ τοὺς Συρακοσίους δυοῖν φρουρίων 
υγ οα ιά 

χυριεύειν, ἠναγκάσθησαν ἐξ ὑποστροφῆς πάλιν ναυµα- 
-- ο» τιν ολ / / Δ ΥΓ λ 

3” χῆσαι. ᾿Τῶν δὲ Συρακοσίων λελυκότων τὰς τάξεις καὶ 
5 , ν λ 

κατὰ τὸν διωγμὸν ἐῤῥιμμένων, ἀθρόαις ταῖς ναυσὶν 
.] / ν μ /9 λ Ὀλ λ Ν 

ἐπιπλεύσαντες ἔνδεκα μεν κατέδυσαν, τὰς δὲ λοιπὰς 
ο. γ / ο ρς / 

ἕως τῆς Νήσου χατεδίωξαν. Διαλυθείσης δὲ τῆς µά- 
ψ Δ 3 - οω 

χης, ἕκάτεροι τρόπαιον ἔστησαν, οἱ μὲν Ἀθηναῖοι τῆς 
ν δὺ ναυμαχίας, οἳ δὲ Συρακόσιοι τῶν ἐπὶ τῆς γῆς χατωρ- ί-- 

θωμένων. 
ο / ο / / ς 

Χ. Της δὲ ναυμαχίας τοιοῦτο τέλος λαθούσης., οἳ 
λ 3 ο / ΔΝ Δ η / 

μὲν Ἀθηναῖοι πυνθανόμενοι τὸν μετὰ Δημοσθένους 
Ἅ 7 3 ολ ς ά αά Ε / σης στόλον ἐν ὀλίγαις ἡμέραις Ίξειν, ἔχριναν µηχετι δια- 

αν / ! / / ς 

36 χινδυνεύειν, ἕως ἂν ἡ δύναμιις ἐκείνη παραγενηται., οἱ 
ὶ στ / 3 / / Δ Ξλί » Δ 

δὲ Συρακόσιοι τοὐναντίον βουλόμ.ενοι πρὶν ἐλθεῖν την 
/ Δι λ ου ϱ)ν ον . η» 

μετὰ Δημοσθένους στρατιὰν περὶ τῶν ὅλων διακριθῆ- 
ναι, χαθ᾽ ἡμέραν ἐπιπλέουτες ταῖς τῶν Αθηναίων ναυ- 

Δ ο” / ο / 

σιν εξήπτοντο τῆς µαάχης. 
ΡΣ ; :ς 

() Συμ.θουλεύσαντος δ᾽ 
3 .» ν] / ο ” / 6 νά λ ’ 

40 αὐτοῖς Ἀρίστωνος τοῦ Νορινθίου κυθερνήτου τὰς πρὠ- 
ο ο οω / Δ / 

ρας τῶν νεῶν ποιῆσαι βραγυτέρας καὶ ταπεινοτέρας; 
/ (αν / - λαο Ἀ ο Δ ο} 

πεισθέντες οἳ Συρακόσιοι πολλὰ διὰ ταύτην τῆν αἰτίαν 

(5) Αἱ 
κ / ολ 3 / 3. 

βὲν γὰρ Ἀττιχαὶ τριῄρεις ἦσαν ἀσθενεστερας ἐγουσαι 

.. Δ ο ο / 3 / ν 
ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα χινθύνοις ἐπλεονέχτησαν. 

σε αὖ τὰς πρῴρας καὶ μετεώρους" διὸ συνέόθαινεν αὐτῶν τὰς 

ἐμόολὰς τιτρώσχειν τοὺς ὑπερέχοντας τῆς θαλάττης τό- 

πους, ὥςτε τοὺς πολεμίους μὴ µεγάλοις ἐλαττώμασι 

περιπίπτειν" αἳ δὲ τῶν Συραχοσίων τὸν περὶ τὴν πρῷ- 

αν τόπον ἰσχυρὸν ἔχουσαι χαὶ ταπεινόν, κατὰ τὰς τῶν 

ἐμθολῶν δόσεις μιᾶ πολλάκις πληγῇ κατέδυον τὰς τῶν 
δι / / 5ᾗ. Δ κ ολ) σα αρΙέ συ Ἀθηναίων τριῄρεις. (4) ᾿Επὶ μὲν οὖν συχνὰς ημερας 

οἳ Συραχόσιοι τῇ παρεμβολῃ τῶν πολεμίων καὶ κατὰ 

γῆν καὶ κατὰ θάλατταν προςθάλλοντες οὐδὲν ἤννον, 

το Αθηψο { νζσι ία ὦνό Ν ϱ) Ἠπειδὴ ὃς τινες των Αθηναίων Ίσυμιαν αγόντων. {0) Ὠπειοή ὃς τινες 
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βἰπία {Τοπ165, ἆάσο ΟµαΓΙ6ἱ6, ἵπ Τασσηίἱαηχ μη πηίαν. Τη 

ΒΙ6ΠαΠα ργῶίογσοα οοιορ]ηία ΓΠΙΓΟΠΙΟΡ οἱ φπἴπααο πλ]]α αι- 

πιαίογιΠα ἀοθθγημηίαν. (9) Ιηίογεα βγτασμδαηϊ, ραβη Πᾶ- 

γα]5 ἀεσγαίαπα οσδοο αγ, ήτοπηίρας οοἱορίιηία αγιηῖς οἱ 

Ουἶρας ΑίΙιδ- 

γο]ιάα 

ὀαπ]άις απάίσαπε οχ. οαβίο]ῖς οὲ 

ασπίδας οὐ ᾶΓο οοηβαχκοαπέ Αιοπῖσηδας : αΠῖ ααοά 

ηηΙίο Ἱηςίγασίδ Ιοδ οὐνίαπι {οπά αηί. 

ΠΙΘΗΦ65 ΟΠ δεχασ]ηἰα πανί 6Ἰα556 οοσοαταηί. 

ἰμπο ου ἵα οοηοθγία[1ο. 

ἑομοία5. «ροσίαπαἰ οπρίάἱ ο5δεηί; αΏῖ ααοά διῇ5, 5ἳ αίά 

{ ρυρηᾶ παγα] αἀγονδί οοηΙηρογεί, ΓαβἱοΙ 5 ορ6Πα 96 

Ιαίατος δροτανοπ{. (4) Ωπος Ἱία θά ΓάΠ. ναοοιπαα Όγτα- 

ομξοηί, 5µο5 αἲ τα ἰάἴαπι αγ Ὀί5 το]]σίος {αὐΐς ΑΙλεπίθη- 

ΒΙΠΠΙ ππηΙήοπος {ηναάοτο Παρεπί, ρεομηῖῖς Ππρίγαππεηίουε 

παπί]οο εἰ οείετο αρραταία το[ογία5. Ἰαδαιο [αο]ο ἃ ραι]- 

ος οαδἰοάίας οεσοαραΠ{, ππαΡρπατηαθ οοναπα, απῖ α- πιανί 

ο χ{Πυπῃ [ογοραυί, οσ.άσπα [ασ σπί. (6) Τα Ἱπσοπ οἴνου 

ὀδδίο]]α οἱ ἱπ οα5Ηΐ5 ϱἸαιπογο 5αρ]αίο, α6ἱ65 αποφπθ Αί16- 

ΠΙΘΗΦΙΗΠ) ]801. οπβίρεις νορίάατο, ἵπα πο (αραιη γενῖ, 96- 

(6) Ἱ- 

οσα Υογο αὔΏδήιιο ονά(πα Ῥγταςμδαηϊ5, ΑΙΠεηίθΠς65, 

απο αἲἲ τοµααίας δἰαΙνογπη ἀ4ε[επάεηάαβ γοσῖρογθ. 

ααἶρις ππ]]α ἵπ {οτΓαιη εΥαἀσπαί [αοπ]ίας ἀατείέατ, αιιοά ἆπο 

189 θαδίο]]α Ῥγγασιδαηί ἰεπεγοηί, Ταίγο 6οηγοιςί ΡΙ σπα τ6- 

ἀπίοσιαια εοθιπίατ, οοπ[ογίααιε 6556 Ιπ ΒΘΥΓΑΟΙΡΒΑΠΟΣ, 

απ ογάἹπίρας Ιαπῃ 5ο]. {15 Ἱπίογ ρεγβεσιεπάαπη ἀἰδ]οσίῖ ογαη1, 

Ιηνομαπία, Πογάπααο ππάροἶπι παγος ἀοππογδιηί, το(αας 

ας ΙΠΞΙ]άΙΗ πδαις ΡοΓ5δ(εηάο οοιηροαΠί. Ἐπηϊία Ἠ]ηο ρᾳ- 

σπα, {Ίσα ὑνορσσαΠι ογἰσιπί, Αλοβίθηδος, αιοά πια γ]- 

ἀδεοπί, θγτασιαδαΠῖ, ααος τοπα {οιγα Γε]οΙίου σρβίβδοηΜ, 

Χ. Πιαπο ογδο ανοΠΠΙΠΙ 4ΠΠΙ ΠαΥΔΙ6 ὀθγίαπ]θη αθθθρίςδςαί, 

εοπηρονίο Ώεπιοδιμοηϊς πένα ΡαμόοΒ. 4ἱ65 οὔπα 6Ἰά58ο α- 

γοηία, ΛΕΙΟΠΙΟΠΦΟ65 [ογίππαπη Ρο, 4ποαᾶ οορίος Π]α. Ργρίο 

οβδοηί, Ποπ. απηρ[ίας οχροτίηῖ οἰαίαογαηί. Αί οοπίΓαΓΙΗΠΗ 

ΦγναιΙβαηίς οθΗΦΙΠΕΠΗ Ρ]αδμΗέ, 4ος δαηπια νΙάσ]λσοί γ6ΓΗΠα 

απαῖς ἀἰποορίαπάαπῃ 6556, Ργ]α5απᾶΠα Εομηοδίμεηίς οχθιο(5 

αὐἀγεηίςδοί. π ἀῑος ἰσίίαν οομ{γᾶ ΠᾶΥ6Ρ ΑιοηίθηςίΗνη ἵη- 

γοσβ, Ρισηα 1ρεος Ιαοοςδοραή. (2) Ἑαπα. Αγὶδίοπο ρΡεγηᾶ- 

(ογο θογϊπἰΠίο 5αἀθηίο αἱ ῥγυτας πα γη ΡΥΟΥΙΟΤΟΒ {αὐρτθηί 

οἱ ἀομηϊςρίοιος, 9γγασιιδαηί οοηβ{]ο ορίειπρεναη{. Οπσά πηα» 

πο ἵπ οοπβίοβιις ἀάἴπόορς πα νἱοογίανα θΛΟΙΗΠΛΕΠΙΟ 1ρείξ 

ας. - (0) Αίας οπίπα ἑήγομρηος Ἱηβιηίονῖρας ἐναμί ργογῖς εί 

οἰαίῖς : απο Βοραί αἱ τοβίτί δις πλ] α παπα εηΙηεηἷα 8ι- 

Ρο ππατο Ίοσα Υλογαπίο5, ποῦ Πιαρη(5 Ἰιορίοπ ἀείγηπεου [15 

αἰβεστοηί. Αί πάγος ὀγτασμδίογαπα, Πγηνίς Πηβίγασία ρτο- 

τὶς α0 ἀοργοβοῖς, 11110 Ρο τοδίΓΟΓΗΠΙ {ποινγοΠ Πα οί Αἱ- 

εσας ήγοπιος αρρηπποραπί. (4) Δά οΟΠΙΡΙΗΥΕΡ Ιβίίαν ἀῑος 

οΥγασισαπί Αιοπίοηςίπα εαδίγα {εγγα ππανΊααε ἱπηρείερα!; 

ο αὐδήιιο ο[[εσία, αιιοά Αἰμοπίεηςες 1 5ἰαΠοΠο 56 φποίο 

οοπποπίος πα ρδαιάί ορίαηα Ἱιοςίϊ ([αρουοηί. (5) 
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τῶν τριηράρχων οὐχέτι δυνάµενοι καρτερεῖν τὴν τῶν 
Συρακοσίων χαταφρόνησιν ἀντανήχθησαν τοῖς πολε- 

µίοις ἐν τῷ μεγάλῳ λιµένι, καὶ συνέστη πασῶν τῶν τριή- 

βων ναυμαχία, οἳ μὲν [οὖν] Ἀθηναῖοι ταχυναυτούσας 
ἔχοντες τριήρεις, χαὶ ταῖς κατὰ θάλατταν ἐμπειρίαις, 

ἔτι δὲ χαὶ ταῖς τῶν κυθερνητῶν τέχναις προτεροῦντες, 

ἄπρακτον εἶγον τὴν ἐν τούτοις ὑπεροχήν, τῆς ναυµα-- 
χίας ἐν στενῷ τόπῳ γινοµένης: (6) οἳ δὲ Συρακόσιοι συµ.-- 
πλεχόµενοι, χαὶ τοῖς πολεικίοις οὖδε μίαν διδόντες ἄνα- 

στροφήν, τούς τε ἐπὶ τῶν καταστρωµάτων ἠκόντιζον 

καὶ λιθοθολοῦντες λιπεῖν ἠνάγκαζον τὰς πρώρας" 

ἁπλῶς δὲ πολλαῖς τῶν ἐμπιπτουσῶν νεῶν ἐμθολὰς δι- 

δόντες καὶ εἲς τὰς τῶν ἐναντίων ναὺς εἰκαλλόμενοι πε- 

Ολιόόμενοι δὲ 
/ ο ο λ λ σ/ ο αν 

πανταχόθεν οἳ Ἀθηναῖοι πρὸς φυγὴν ὥρμησαν: οἳ δὲ 

κ. λ / 

ζομαχίαν ἐν ταῖς ναυσὶ συνίσταντο. 

Σνραχόσιοι διώξαντες ἑπτὰ μὲν τριήρεις χατέδυσαν, 
λ 2 / 3 / 

πολλὰς δὲ ἀχρήστους ἐποίησαν. 

ΧΙ. Τῶν δὲ Συραχοσίων ἐπηρμένων ταῖς ἐλπίσι διὰ 

τὸ καὶ κατὰ γἩν χαὶ κατὰ θάλατταν τοὺς πολεμίουςνε- 

νικηκέναι, παρῆν Εὐρυμέδων καὶ Δημοσθένης, κατα- 
/ λ Εἰά Α ο Δ ὃ / λλὸ 

πεπλευχότες μὲν ἐξ Ἀθηνῶν μετὰ δυνάμεως πολλῆς, 

ἐν δὲ τῷ παράπλῳ παρὰ Θουρίων καὶ Μεσσαπίων προς- 
ος : / 5 δλ / / 

ειληφότες συμμαχίαν. (5) ᾿Ηγον δὲ τριήρεις πλείους 
τῶν ὀγδοήκοντα, στρατιωτῶν δὲ χωρὶς τῶν ἐν τοῖς 

πληρώμασι πενταχιςχιλίους" ὅπλα δὲ χαὶ χρήματα, 

πρὸς δὲ τούτοις τὰ πρὸς πολιορχίαν ὄργανα καὶ τὴν 
λ 3 / / ήν ρ 

ἄλλην παρασχευην ἐν στρογγύλοις πλοίοις ἐκόμιζον" 

δὺ ἣν αἰτίαν οἳ Συραχόσιοι πάλιν ἐταπεινοῦντο ταῖς 

ἐλπί ἰς Ὠχέτι ῥᾳδίως ἐξισωθῆναι τοῖς πο- ἐλπίσι, νοµίζοντες µηχέτι ῥᾳδίως ἐξισωθῆναι τοῖς πο 

λεμίοις δυνήσεσθαι. (3) Δημοσθένης δὲ πείσας τοὺς 

συνάρχοντας ἐπιθέσθαι ταῖς ᾿Ἠπιπολαῖς, ἄλλως γὰρ οὐ 

δυνατὸν ἦν ἀποτειχίσαι τὴν πόλιν, ἀναλαθὼν µυρίους 
. /’ 

μὲν ὁπλίτας, ἄλλους δὲ τοσούτους ψιλούς, νυχτὸς ἐπέ- 

θετο τοῖς Ῥυρακοσίοις. 
τω α /. / μα 3 / ν Ξ φόδ χ εῖς- τῆς ἐφόδου, φρουρίων τέ τινων ἐκράτησαν καὶ παρεις 

λΛ ο προς ΔΑ ο η 
Ἀπροςδοκήτου ὁξ Ύγενοµενης 

ο / ο 2Ίι κο / 
πεσόντες ἐντὸς τοῦ τειχίσµατος τῆς ᾿Επιπολῆς μέροςτι 

ο. / ος . εἰ πλω Φὰ δν / 

τοῦ τείχους χατέθαλον. ({4) Τῶν «δὲ Σνρακοσίων 
/ Φ / μις / Υ  Φδὶ εγι 

πανταχόθεν συνδραµόντων ἐπὶ τὸν τόπον, ἔτι δὲ “Ἑρ- 
Ε Δ ο / / - - 

μοκοάτους μετὰ τῶν ἐπιλέχτων ἐπιθοηθήσαντος, ἐξεώ- 
ς ς ς2 » λ λ Ὕ νὰ 9 / 

σθησαν οἳ Ἀθηναῖοι, καὶ νυχτὸς οὔσης διὰ τὴν ἀπειρίαν 
9 / γ 3 / 3 ο / 

τῶν τόπων ἄλλοι κατ ἄλλους τόπους ἐσκεδάσθησαν. 
ς ον ν / Δ ο νο 8 ; 

(6) Οἱ δὲ Συραχκόσιοι μετὰ τῶν συμμάχων καταδιώ- 
/ Ν λ / ο Π 

ἔαντες, διςχιλίους μὲν χαὶ πενταχοσίους τῶν πολεµίων 
πλ / / / 

ἀποχτείναντες, οὐκ ὀλίγους δὲ τραυματίας ποιήσαντες, 
. ο [ὲ, .) / Ν ο ] / 

πολλῶν ὅπλων ἐκυρίευσαν. (6) Μετὰ δὲ τὴν µάγην 

Συρακόσιοι μὲν Σικανὸν ἕνα τῶν στρατηγῶν μετὰ δώ- 
ο Δ Μ / ; 
δεκα τριήρων ἀπέστειλαν εἰς τὰς ἄλλας πόλεις, τήν τε 

3 κ... .» / Δ - 

νίκην ἀπαγγελοῦντα τοις συμμάχοις χαὶ βοηθεῖν 
ἀξιοῦντα. 

ΧΙ. Ἀθηναῖοι 
υ. ” ’ Δ Α Ἰ Ν Δ / / 

γεἴρον ἐκθάντων, καὶ διὰ τὸ τὸν περικείµενον τόπον 

ο ο / ο κ» αἱ τν Ν 

δε, τῶν πραγμάτων αὖτοις ἐπὶ τὸ 

ς / ορ. .ω / 3 Ν / 
ὑπάρχειν ἑλώδη λοιμικῆς καταστάσεως εἰς τὸ στρατό-- 

ο / 3 ’ -. α εν γα - 

πεβον ἐμπεσούσης, ἐθουλεύοντο πῶς δεῖ χρῆσθαι τοῖς 

πράγµασι. (5) Δημοσθένης μὲν οὖν ὤετο δεῖν ἆπο-- µασι. (9) Δημοσθένης μὲ ἴ 
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γεταπι αρ! ποπ { (Γ{γοΠΠΙΠΠΗ ΡρίεΟΙΙ, ΘΥΓΔΟΙΙΦΕΠΟΓΠΠΗ : 
Ἰηδο]εηίθυ. «πἱρρο ΙΠαάοηΗΠΗ, ΟΙ ΕΟΙΠΙΗΠΙ ΔΠΗΡΙΙΙ5 Γογο 
ΠΟΠ ῬοβδοηΏί, ἵη πῃᾶρπο {πάσι ρονία εοηίγα Ἰοδίος ογρ- 
μηίαν, (οίασαο οἸάδδο οογίαπηση. Ππία. ΑΠιοηίσηςος απ]- 
ἀθιι (πγοιοίαα γε]οσίίαίο Τοατη16 ππαΙΕΠΠαΡΗΠΙ ρογί[ία εί 
β)ογηα{ογα Γη δο]]ογίῖα ογαπέ φαρογῖογος; αρᾶ Ύπἷα ρήρηα η 
ἁηαιδίο ερηιηιίδεα ΓΠιογαί Ἴοου, πα] Ίος ργωτορα(ἴνα δι 
Π5 η ΐ. (6) θγτασιςαηί Ἱίασο ΟΙΠΙ Ἰοςίο ΟΠ ΒΟΥΗ] » πυηα 
απ]αίΐ5 απί γοστοβςιΙς (ποιμ]ίαίο Ρεγη]ῖρδα, Ργορισπαίογος ἵμ 
ἰαρυ]α(ἰς οοης(Ππἱος ραγίίηα ᾖης/ς ἸηοθβδυΠ{, Ραγ{ΐπη 5α χῖς 
Ροβίος ἀθίπιραπί, Ργογᾶς(ιο ἆθθογογο οορυηπί. ἨΠοβίτῖς 4ᾳ- 
πίαιο ἵπ οοσμραπίος 51Ρί πανος ρΙαίη]ας Ιπβἱο(ῖ5, α1έι ἵπι 
ε5 56 {γαηβη ή η{, αί(αο ἱπίνα πάγος {ογγος[εῖς 5Ρ6οἴθιῃ 
Ραρη οὐ μηί. Βοριις Ιαϊία απίαο αἰΠίοίῖς, Αιοπίοηςος 
ἵπ βασαπη ργα αἱρίίος ασαπίαν. Α ἴε/βο γεγο ῥγεπιθοηίος 9Υ- 
γασμδαη] 4ᾳ ἐγ]γοπηῖ μας δθρίθΙη ἀεπιειαιπέ, πηπ]ίαδαιο α 
61 ππππία πα [ος το ᾶ η! 

ΧΙ. ο αιπιο οἰαἶς ἵη ῥγα)ΟΙάΓΕΠΗ ΥΘΓΙΙΗ1 ΦΙΙΒΓΙΗΠΗ 8Ρ6Π1 9γ- 
γασυραηῖς, σπἱρρο αἱ ἵογια ππανΊ( ο Ἰορίος ῥγοβΙδαςκοηί, 
ΕγΙΠΕΔΟΙ εἱ Ὠομιοδίίθηος 6ΙΠ Πιαρηη ος ΑἰΠοηὶς ΠΊΦΠΙΙ 
αρεγνοπίπηί. Τη (Γαηδουήδὰ εὔίαπη απχ[αγος α Τμμρίῆς εί 
Μεβραρ!ῖς οορία» β)ί αἀ[απχοταηί, () Αάάποεβαπίαπο ρ]ι- 
τε 4παΠ1 οσἰοβίηία αΤοιηος, οἱ πε έαπα, γα ποη]ῖσος, 
σήπαιό η Πία; απππα οἱ ρουπίας οἱ ΠοζρςκαΓίη ΠΠ ΙΠΠΠΗ 
Ἰη5ιγαπιαηία ορίθγΙΠΊ(6 αρραταίαπα οπογα Γή] πα γί Ρις αἆνο- 
οραΠί. Οπ0 ταδας απ]ηι{ ΘΥΓΑΟΙΦΑΠΟΓΙΠΙ [γασί1, 6ρόσᾳτιε 
οοποἰάσγιηέ, αποά ποπ {ας1]6 {απίο 5ο Πος(ί Ραµε5 ἀεϊπόοσρς 
556 ροβ8ο πάϊσαταπί. (9) Ὠδιποδί]οπος 6160, Ρεγ5ιιαςῖς αὖ 
ἱηναεπά πα. Ἐρίρο]α» οο]οσῖς, αἰῑιοι οπίπι οἴγουπηνα[]αγί 
ατΏ5 ΠΟΠ ροίσγαί, ἀθοθηα πι] δις ρυαγίς οΠάεππαα Ιογίς 
ἁγηλα[α γα αθδΗΠΙΠ15, ποσία ΘΥΤάΟΙΠΟς αἀορίέην. Εί πιη 
ἱπηρτογίφα Ίαυς ογαί ἱπαργροδίο, οπ5/ΘΙ1ἱ5 (ρα δόάαπη ρο(π- 
ἔπῦν πάσα ο Ερίρο]α πηπηΙοιθὰ γγαρίίοπο [αοία, πηιγὶ 
ΡαίΟΙη ἀθ[οσηί. (4) Α{οοπόαῖς ΘΥΓΕΟΗΦ4ΠΟΓΗΠΙ πηαίσε 

αἆ Ίοσα Ί]α [ασἱο, οἱ Πογπιοσγαίο 611 εἰθοία ]άΥΘΠΙΠΗ ΠΊΑΠΙΙ 

ΡΤορενε απχΗἴαπα {ογοπία, οχρο[πηί πο Αἰιοηίοηςος ; 

εί ρου ποςῖ5 {επεβγας οϐ Ιο6ογΗΗ ἱπηρογίίατη αλῑῖ αἰίο αῑςεῖ. 

Ρα1 [ογηηίη. (6) Θγτασιδαηί γθγο, ΗΠΙ απχἡ]ἱαη]ῖς Ἰηδοοι{, 

Ρί5 πο οί (πΙηροηίος (γσϊάαΠ{, πο οχίσιΙαηα Γασϊομ {πι 

ῥανίεπη απο απί, παπα ΠΙαΠΕ/ΑΓΠΙΟΓΗΤΗ δρο[115 Ἰπά ο ροαπί. 

(6) Ῥο5ἱ οαπ] ρΙσηαΠΗ ΘΙΟΠΠΗ, οκ ἀποῖυιας ΠΕΠ, ου {γ]- 

τους ἀποάθοίπι αἲ οείοτας 1ος. Παπ Ῥγγασιδαη!, 

᾿απΙ οἳ γἱοοπίαπα 5οσς αππηΙεί, οἱ ααχΏία πογα ροβίμ]οί. 

ΧΙ. ΑΙΙΟΠΙΕΗΣΕ5 ΥεΓΟ, 41ΗΙΠΗ γο5 1Η ρο]α5 ταθγοηέ, οἱ Ρο- 

εδ οχοιοἰέαπα οϐ οἰτοιπη]ασσηις ρα]αάῖς οχ]α]αίοῃοιιι 

οοττίρι]θδοί, απ]ά [ασίο ορα5 ο55ος, ἰπίου 5ο ἀσ[ρογαῦαιι{, 

(2) Βοεπποδί]ιοπῖς ἰβίίαν φοπἰοπίία οιαί, (παπι οο]ογίηιο 
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. , / οι] / / / 
πλειν τὴν ταχίστην εἰς Ἀθήνας, φάσχων αἴρετώτερον 
η λ σω 9 

εἶναι πρὸς Λαχεδαιµονίους ὑπὲρ τῆς πατρίδος κινουνεύειν 

ἢ καθηµένους εἰς Σικελίαν μ.ηδὲν τῶν χρησίµων ἐπιτε- 

λεῖν " ὃ δὲ Νικίας οὐκ ἔφη δεῖν αἰσγρῶς οὕτως ἐγκατα- 

λιπεῖν τὴν πολιορχίαν, καὶ τριήρων καὶ στρατιωτῶν, ἔτι 
ο Δ 3 

δὲ χρημάτων, εὐποροῦντας, πρὸς δὲ τούτοις, ἐὰν ἄνευ 

τῆς τοῦ δήµου γνώμης εἰρήνην ποιησάµενοι πρὸς τοὺς 

Συρακοσίους ἀποπλεύσωσιν εἰς τὴν πατρίδα, χίνδυνον 
αὐτοῖς ἐπακολουθήσειν ἀπὸ τῶν εἰωθότων τοὺς στρα- 

-ο 1 
(ϐ) Γῶν δὲ εἰς τὸ συμβούλιον 

λημιένων οἱ μὲν τῷ Δημοσθένει συγκατέθεντο παρειλημμ. µ. ὕ Δημε 5 γ έθε 
στ ω ον ου 2 / 

περὶ τῆς ἀναγωγῆς, οἵ δὲ τῷ Νικία τὴν αὐτὴν γνώμην 

ἀπεφαίνοντο" διόπερ οὐδὲν σαφὲς ἐπικρίναντες ἐφ᾽ ἤσυ- 

τηγοὺς συκοφαντεῖν. 

χίας ἔμενον. (4) Τοῖς δὲ Συρακοσίοις παραγενοµένης 

συμμαχίας παρά τε Σικελῶν καὶ Ἀελινουντίων, ἔτι δὲ 
Γελῴων, πρὸς δὲ τούτοις 'μεραίων καὶ Καμαριναίων, 
οἱ μὲν Συρακόσιοι μᾶλλον ἐθάῤῥουν, οἱ δ' Ἀθηναῖοι 
περιδεεῖς ἐγένοντο. Τῆς δὲ νόσου μεγάλην ἐπίτασιν 

λαμόανούσης, πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν ἀπέθνησχον, καὶ 
πάντες μετεμέλοντο διὰ τὸ μὴ πάλαι τὸν ἁπόπλουν πε- 

ποιῆσθαι. (6) Διὸ καὶ τοῦ πλήθους θορυθοῦντος, καὶ 

τῶν ἄλλων πάντων ἐπὶ τὰς ναὺς ὁρμώντων, ὁ Νιχίας 

ἠναγκάσθη συγγωρῆσαι περὶ τῆς εἰς οἴκον ἀναγωγῆς. 

(6) Ὁμογνωμόνων δὲ ὄντων τῶν στρατηγῶν, οἳ στρα- 

τιῶται τὰ σκεύη ἐνετίθεντο χαὶ τὰς τριήρεις πληρώ- 

σαντες Τρον τὰς κεραίας ' καὶ παρήγγειλαν οἱ στρατη- 

γοὶ τοῖς πλήθεσιν, ὅταν σηµήνη, µηδένα τῶν κατὰ τὸ 

στρατόπεδον ὑστερεῖν, ὡς ἀπολειφθησόμενον τὸν βρα- 

δύνοντα. (7) Μελλόντων ὃ᾽ αὐτῶν τῇ ὑστεραίᾳ πλεῖν, 

ἐξέλιπεν ἡ σελήνη τῆς ἐπιούσης νυκτός. Διόπερ ὃ Νι- 
/ Ν / ον ο αν [4 ες Μο ολ. 8 3 

χίας, χαὶ φύσει δεισιδαίρων ὑπάρχων καὶ διὰ τὴν ἐν 

τῷ στρατοπέδῳ νόσον εὐλαθῶς διαχείµενος, συνεχά-- 
. 

η 3 / 5 
λεσε τοὺς μάντεις. Γούτων ὃ ἀποφηναμένων ἄναγ- 
ο ο νο ος πα ος -ἲ καῖον εἶναι τὰς εἰθισμένας τρεις ημέρας ἀναθάλλεσθαι 

Δ 3/, 3 / Δ [ὰ ΔΝ ΔΝ Δ ( / . 

τὸν ἔχπλουν, ἠναγκάσθησαν καὶ οἵ περὶ τὸν Δημοσθένην 
/ κ άλ ΔΝ Δ Ν θ ο» ὐλ πῶς 

συγχαταθέσθαι διὰ τὴν πρὸς τὸ θεῖον εὐλάβειαν. 

ΧΠΙ. Οἵ δὲ Συρακόσιοι παρά τινων αὐτομόλων 

πυθόµενοι τὴν αἰτίαν τοῦ ὑπερτεθεῖσθαι τὸν ἀπόπλουν, 
/ ”! λ α) ΔΝ 

τάς τε τριήρεις πάσας ἐπλήρωσοω, οὔσας τὸν ἀριθμὸν 
ν λ λ λ ον / 

ἑέδομήκοντα καὶ τέτταρας, χαὶ τᾶς πεζὰς δυνάµεις 
ο / λ λ ορ 

ἐξαγαγόντες προςέθαλον τοῖς πολεμίοις καὶ κατὰ γῆν 

(5) Οἱ δ ΑἈθηναῖοι τριήρεις πλη- 
; Α ν σος ο ο ον Ν ντο εαν / 

ρώσαντες ἓξ πρὸς ταῖς ὀγδοήκοντα, τὸ μὲν δεξιὸν χέρας 

Δ / 

χαὶ χατὰ ϐθάλατταν. 

παρέδωχαν Εὐρυμέδοντι τῷ στρατηγῷ, καθ᾽ ὃ ἐτάχθη 

ὃ τῶν Συρακοσίων στρατηγὸς Ἀγάθαρχος: ἐπὶ δὲ θατέ- 

ρου µέρους ὐθύδημος ἐτέταχτο, καθ’ ὃν ἀντετάξατο 

Σικανὸς τῶν Συρακοσίων ἡγούμενος: τῆς δὲ μέσης τά- 

ξεως εἶχε τὴν ἡγεμονίαν παρὰ μὲν τοῖς Αθηναίοις Μέ- 

νανδρος; παρὰ δὲ τοῖς Συρακοσίοις Πύθης ὁ Κορίν- 

θιος. (8) Ὑπερτεινούσης δὲ τῆς τῶν Αθηναίων φάλαγ- 

γος διὰ τὸ πλείοσιν αὐτοὺς ἀγωνίζεσθαι τριήρεσιν, οὐγ 

ὕχιστα καθ) ὃ πλεονεχτεῖν ἐδόκουν κατὰ τοῦτο ἤλατ- 

τώθησαν. Ὅ γὰρ Εὐρυμέδων ἐπιγειρήσας περιπλεῖν τὸ 

κέρας τῶν ἐναντίων, ὥς ἀπεσπάσθη τῆς τάξεως, ἐπι- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. Π.. [ὅδε, 65.) 

Αίπιομαᾶς γοάθιπάιπι 65986: Να ργῶφίαρῆίας οδὲ, ἱπαιῖέ, 

Ρυο ραΐνῖα» Ιποολαπηίαία αὐ ρἰοπία οοηία ΤαοοΔαρπποιίο5 Ρθ- 

ππου]απη αἀῑτα, απ απη 1Π ΦΙο]]ἷα γοδἰάση 4ο Π]ΠάΠ1 ορθγ ϱ:{6- 

Πππα (ασθγο.. Αί Νίοίαδ {ανρο (να οοπίομ[{, θἱ ἵπ Ίιας {τῖ- 

ΓΟΠΗΙΗΠ ηλ (άηησιιθ ε{ ροομίαγαπη αβαάση {9 οΗδίΦΙοΠΘΠΙ 

ἀδςΗονοηί.  Αά 6 ποη πιθάίοσγο εἳρί ρογοι]απα 48 Πί5 

Ἱποτηέατυπα, αἰ οαππηΠΙΐ5 ἆπσθς ΡΤΘΠΙΘΙΟ φο]σαπίέ, αἱ ἵπ- 

Ία8δι Ῥοριυ1 [αοία οὐ Θγγασιδαπίς ρᾶσθ, ἵπ ΡαίπΊ8Πη Τοµᾶ- 

γ]ρατοηί. (9) Ταπα, αἱ ἵπ οοπΦΠΙ ΠΠ αἁΠΙΡΙΕ 1ουαηί, α)ἰὶ 

Ρειποβί]εηίς οοηςΠ Γη 46 γοδιιοίῖοηθ οχθγοῖέιις ἀοπΊάΠΙ Ρτο- 

Ῥανο; αῖ ἴπ ΝΙοία) 5εηίοη[ἶαπα σοποθάθταο. Οππιάαθ πἰ] 

οργΗ {αἱθεοί ἀοσγαίαπι, απἰεί (Πω ρογαϊςίοραπί. (4) Ππίογίπι 

Ὀγγασαδαμίδ ααχΗία ἃ Θ]οι]ῖ5 εί ΦεΙππ 115, Ιίαηιαιθ (ο]οίΒ 

εἳ Ηιπιεγαίς, Πεο πον Οαηατίπωϊς ασοθθᾶπί. Ομ τος 

Πάμοἵατη ὀγγασιδαηῖς ααχίέ, παρά Αἰλοηίοησίριις Πηθ- 

{σπα Ἰπομδδίί,  Μομο ῥνῶίοτοᾶ δρ]πάο πηαρίς φαγίοηίο, 

πηᾶρηᾶ ρα15 ΠΙΠίαπη Ἰη{ογίραί, πάς οππ(ΐος ρα π](θηέία ἵπ- 

οθςδΙί, αποά ποη Ρνϊάθπα γεΦ(απα 1η ρα Ίαπα 1ης ἱςδθη{, (6) 

Μι] μαάίπο Ισίίαγ ἑαπλααπίο οδἰοτῖδαιιε οΏηπίθΙς αἆ πβ- 

Υ65 ργορεγαπ{ίῬις, Νίοία5 οίίαπα ἵπ τοδΙίππα σοπδθη/{ῖτο {αΠ- 

4θ1ῃ ἐοα6ί15 εδ. (6) Παπιααα οαπάθπα ἀποίριας δοηίθη(ἶαπι 

απηρ]αεχϊ5., πη]Π(ας ΙΠιρεάϊπιθηία ἵπ Ώηᾶνθς οοηβοτηη!, αἱ ἱτ- 

ΡΟΙΠΙΡΙ5 οοΠΙρΙΘΙΙ5 απίεηηας οχίο]ιπί, ρναίουες {ποσα 

πημ] παπί οὐἱοιηί, τί ἀαίο δἱβπο Ἠθπιο ομποίοία» νοῖ- 

οσα οΠΙπα ΙΓ, δἱ πιογας απίς ποχαθξ. (7) Ὑεγππ πάπα 

Ροβ]άΐ6 οἱαίατί ειαΠΐ, Ἰηίεγγεπίοπίο ποοίθ Ιαπα ἀε[εοί[. 

Ωποστοα Νίσοίας, εἰ παίατα βαρετδΗΜοπίρας ορηοχία5, ο 

μ1π1 οἳ 1161Η η οχθνγοία απχίας, ματγαςρίοος ασοϊνί. Α αι. 

Ρι15 ΓΟΡΡΟΠΡΗΠΙ, ΡΕΓ το α4μις ἀἱθΦ Ῥτο ΠΙΟΓΕ αἰίας ο]- 

ΙἸοηηῖ παγἰσαοηοπα ἀἰΠοτεπάαπα 68869. Ἱπ απ δεηίε- 

µαπι Ώομποδίμοπος οἱαπῃ 1η δἱ5 ἴτο πηπηἰΠῖς ηχεία ρ6Γ- 

ρι]δις ο5ί. 

ΧΙ. ογταειραηί απίοπη, ἆθ οσα ἀα[οηί5 οἶαδ ρου 

Καπδίασας. οἀοςα, ααἰάᾳαίά Ἰαρεραπί (πίτεπαπη (ογαΠί 

απίοιη 5οριαρίηία απαζπογ), 985 πι έριιν 6οπηρ]εη!, Ρεήθ" 

φίγῖριις αίίαπι οορίῖς οὐ ος, {θιτα Πηα/ίάΙθ Ἰοδίθιη 1ηγα- 

ἀμπί. (9) Αἰμοπίοηδες οοπίτα, 8εΧ 6ἱ οοἱομίπία (γοηίρης 

οοπηρ]οἶς, ἀθχίναπα οσα. Εγγππεάομ! ργά του (γαάσηί, 

οἱ ομ]οσίας ογαί ΑΡα{ΠαΤΟΜΗΦ, ΘΥΤΔΟΠΣΔΠΟΡΙΠΗ ῥεῶίο5. 1Π 

οἰίογα Υοιο ρατία Εγάσπιαπι ορηδΗ(πηί, οπἳ 5ίσαµας, 

αχ ΦγταζΗςΑΠΟΥΙΠ, ορροβίέας ογα. Μαάίαιη νογο α6ἴΘΠΙ 

ολα ποαί αριιά ΑλαίθηβΕ5 Μομαπάσγ, ἃ ΘΥΤΑΟΙΒΕΠΟΤΙΠΙ ΑΓΕΤ 

ῥαγίο ΡΥγίμες Οομίλία5. (3) ΕΙδὶ αιζεηι Ἰοηρίᾳς οεχίθηία 

ογαί Αἰοπίοηδίαπα Ῥ]αίαυχ, αιιοᾷ πΙΔΙΟΓο {(γεπΙαΠα π- 

Ίηθο α σσξίαΙΠσΠ γοποιδηί, {αΠ1οη 60 {ρ5ο, 41ο βαρθγίογθ5 

6056 νἱάοναπίας, θιοοαβιδναηί. Να Εηγγππεάοη, σοι 

αάτοιδαπα οἱγοιηγοπίτο ΡΓΟΡΕΥΔΠ5, ἀ πα ἃ γεί(ο 56 αδ- 



[ν] 

(563 655.) 

στρεψάντων ἐπ᾽ αὐτὸν τῶν Συραχοσίων, ἀπελήφθη πρὸς 
τὸν κόλπον τὸν Δάσκωνα μὲν καλούμενον, ὑπὸ δὲ τῶν 
Συρακοσίων χκατεχόμενον. (4) Καταχλεισθεὶς δ᾽ εἰς 
στενὸν τόπον καὶ βιχσθεὶς εἰς τὴν γῆν ἐκπεσεῖν, αὐτὸς 

6 μὲν ὑπό τινος τρωθεὶς καιρίῳ πληγἩ τὸν βίον µετήλλα- 

ξεν, ἑπτὰ δὲ ναὺς ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ διεφθάρησαν. 
(6) ΈἩς δὲ ναυμαχίας ἤδη γινοµένης ὅλοις τοῖς στόλοις, 
ὡς διεδόθη λόγος τόν τε στρατηγὸν ἀνηρῆσθαι καί τινας 

ναὺς ἀπολωλέναι, τὸ μὲν πρῶτον αἵ μάλιστα ρα ρς 

ζουσαι ταῖς διες ύθαρμέναις ναυσὶν ο... μετὰ δὲ 
ταῦτα τῶν Συρακοσίων ἐπικειμένων, χαὶ διὰ τὸ γεγο- 
νὸς εὐημέρημα θρασέως ἀγωνιζομένων, βιασθέντες οἵ 

Ἀθηναῖοι πάντες φυγεῖν ἠναγκάσθησαν. (6) Γενομέ- 

νου δὲ τοῦ διωγμοῦ πρὸς τὸ τεναγῶδες µέρος τοῦ λιµέ- 
νος, οὐκ ὀλίγαι τῶν τριήρων ἐν τοῖς βράχεσιν ἐ ἐπώχει- 
λαν. ὋὩν συμθαινόντων, Σικανὸς ὃ τῶν Συρακοσίων 

στρατηγὸς ταχέως ὑλκάδα κληματίδων χαὶ δάδων, ἔ ἔτι 

δὲ πίττης,πληρώσας, ἐνέπρησε τὰς ἐν τοῖς βράχεσι ναὺς 
ο ουωύνας, (0) Ὃν ἀναφθεισῶν οἱ μὲν Ἀθηναῖοι 
ταχέως τήν τε φλόγα κατέσθεσαν καὶ ἀπὸ τῶν νεῶν 
ἐῤῥωμένως ἠμύνοντο τοὺς ἐπιφερομένους, ἄλλην οὖδε- 
µίαν εὑρίσχοντες σωτηρίαν" τὰ δὲ πεζὰ στρατόπεδα 

παρεύσήθει παρὰ τὸν αἴγιαλόν, ἐφ᾽ ὃν αἵ ναῦς ἐξεπεπτώ- 

χεισαν. Απάντων δὲ καρτερῶς ὑπομενόντων τὸν κίν- 

ὅ δυνον, ἐπὶ μὲν τῆς γῆς ἐτράπησαν οἳ Συραχόσιοι, κατὰ 

θάλατταν δὲ προτερήσαντες ἀπέπλευσαν εἰς τὴν πόλιν. 

Ἀπώλοντο δὲ τῶν μὲν Συρακοσίων ὀλίγοι, τῶν δ᾽ Ἀθη- 
ναίων ἄνδρες μὲν οὐκ ἐλάττους διςχιλίων, τριήρεις ὃ 

-. ὀκτωκαίδεκα. 
πο. ΧΙΥ. Οἱ δὲ Συραχόσιοι νοµίζοντες µ.ηχέτι τὸν χίν- 

δυνον εἶναι περὶ τῆς πόλεως, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἐνε- 

στηκέναι τὸν ἀγῶνα περὶ τοῦ λαθεῖν τὸ στρατόπεδον 
μετὰ τῶν πολεμίων αἰγμιάλωτον, ἀπέφραττον τὸ στόμα 

τοῦ λιμένος ζεῦγμα κατασχευάζοντες. (5) ̓ Ακάτους τε 

96 γὰρ καὶ τριῄρεις, ἔτι δὲ στρογγύλας ναὺς ἐπ᾽ ἀγχυρῶν 
ὁρμίσαντες, καὶ σιδηραῖς ἁλύσεσι διαλαμ.θάνοντες, ἐπὶ 

10 

20 

τὰ σκάφη γεφύρας ἐκ σανίδων κατεσκεύασαν: καὶ πέ- 

ῥας ἐν ἡμέραις τρισὶ τοῖς ἔργοις ἐπέ έθηχαν συντέλειαν. 

(5) Οἱ ὃ) Ἀθηναῖοι θεωροῦντες αὗτοῖς πάντοθεν τὴν σω- 

40 τηρίαν ἀποχεχλεισμένην, ἔκριναν ἆ ἁπάσας τὰς τριήρεις 

πληροῦν χαὶ τῶν πεζῶν τοὺς ραήρτρνε ἐμέι βάσαι, 

τῷ τε πλήθει τῶν νεῶν καὶ τῇ τῶν ο Ἡ ὑπὲρ 

τῆς σωτηρίας ἀπονοίᾳ καταπλήξειν Ἔ τοὺς Συρακοσίους. 

(4 ) Διόπερ τοὺς ἐπὶ ταῖς ἡγεμονίαις τεταγµένους καὶ 

45 τοὺς ἀρίστους ἐξ ὅλου τοῦ στρατεύμ ιατος ἐμθιβάσαντες, 

τριήρεις μὲν ἐπλήρωσαν πέντε λειπούσ σας τῶν ἑχατὸν 

λοιποὺς ἐπὶ τῆς Ὑῆς ἔταξαν παρὰ τὸν 

Οἵ δὲ Συρακόσιοι τὸ μὲν πεζὸν στράτευμα 

τριήρεις δὲ συνεπλήρωσαν 
: 

δὲ εἴχοσι" τοὺς 
αἰγιαλόν. 

πρὸ τῆς πόλεως ἔστησαν, ὃ συν 

50 ἑβδομήκοντα τέσταρας: συμπέαρείπον τότε τὰς ὕπηρετι- 

κὰς ἔχοντες ναὺς παῖδες ἐλεύθεροι;, τοῖς τε ἔτεσιν ὄντες 

ὑπὸ τὴν τῶν νεσνίσχων ἡλικίαν χαὶ συνα Ύωνις γου 

μετὰ τῶν πατέρων. (56) Τὰ δὲ 
ο / / Μ. 9 1 

καὶ πᾶς ὃ τῆς πόλεως ὑπερχείμενος τόπος ἔγεμε σω- 

όμε 
/ 

περὶ τὸν λιμένα τείχη 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟὈΙΗ 118. χΠΙ. 
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πηῖπο αγε]Η!, α Φγγασιβαηίς ἵπ ΘΗΠΙ οοηγειςίς [η θἵηυπα, 
416Π ΏΗΦΟΟΠΘΗΙ γοσ[ίαπί, α θγτασικαηίς οσαραίαπα, Ἱῃ- 
ἴενοθρίας οοπηρεΙΠ αν. (4) Πι ἀηβηδί]α5 6150 6οπό]αδης, 
4ππη ἴευγα. Πανἰσία αρρε]]ογο εορίέατ, α (ποάαπι Ἰδία]! πώ 
η6Γθ εοπ[οβειι5 οσομΙηΒΙΕ, 5ερίσιη(ιθ 6]Ι5 παγος Πίο ]οςῖ 
Ρεβδιπιάαπίαν. (5) Ζάπ1ᾳ16 ράσα Ρεν ἴοίας απάίαιθ ο]ας- 
5ε5 {ογνοηίς, ΤΠΠΙΟΓ ἆο ἱπίεγ[οσίο ἆοο οἱ ΠΟΠΠΙ]15 6ΗΠα 60 
πανΙρις ρογά[]ς ἀῑνα]σαίαγ. 19 ΡηΙπηο ΟΠΙΠΙΗΙΗ {πίγθπηος, 
απο ΡΓΟΧΙΠΙΗΠΙ παγίριις απηϊςοῖς ]06Ι1ΠΙ ἴοπεραπί, ἱπο]πατα 
οώρεγαΠί. Μον, πγροη{ίριις Θγγασηςαπίς » εἰ ο πογΙΠΙ 5ι10- 
6855Π1 οοπβάεη[ῖα5 Ῥισηαπι ἐαρθβδοηίΐρις, 5ΙΠΊΠΙΑ γἱ 
αζασἲ] Αιοηίθηςες {οἱ εἰαςςο (1ραΠη αγηρίαηές (6) απαπι- 
από Ποβῖς αἆ γαἆσδα πδαπθ ροές βίασπα {οταίς [ασίοη{ηι 
Ιηδίατεί, ΠΟΠ Ῥαμος» ἰπίτα Ῥγογία {ἱγθῃ]ος 6οπαρι]δα 50- 
5ίεγαηί, 9110 [αοίο Φίσβη5 Ργοο{ου ΒΥΓΑΟΙΙΔΠΟΥΙΠΙ ΠᾶΥΘΠΙ 
οοπη/[ος {πι οπεγαγῖαπα φαΓΠΙΘΗ{]5, {64ἱ5 οἱ Ῥι6ς οοπαρ]αί , ᾶ- 
Υοδᾳ116 Ιηΐτα γαζα Πποξααηίος Ιπορηάϊε: (7) απάση{ἴ πα 6οΠ- 
(Τὰ ΠαΠΙΠΙΔΠΙ Α{Ποηίεησες οἵίο τοςϊησιη(, οἱ ΠΠ ΠΠΙΡΤΡ 
Ργῶίεγεα α]α{15 ργαδἰά{απα Ἰηγεπίτοηί, [ογίει ο πανίριις 
Γγηποπίεηα {η 56 Ἱιοδίθπη ἀδρε]Ιαπί. Ρο δδίτες Ιπίθγῖπι οορία, 
34 οᾶς Π{ογί5 Ρατίε5, 4πο Πᾶγθ5 5ΠΟΓΡΙΠΙ οχ {ασα αρρι]ῖς- 
56η, ἂἆ ορεΠη {ΕεγεΠάΦΠΗ Ργῶφίο αἀθιπί, αππΠη(το ΑίΤΘΠΙΙΘ 
Ρετ]οι]1ς 5ε5ε οὐ]ίοεγοπέ, αυτα φπἱάθπι ὄγγασσαπί {από ι- 
απ, 56 πιανί γ{είοπίαπα αἀθρίῖ, ἵῃ τΏείῃ τουογίπηίην. 5 γ- 
ΓΑΟΗΦΟΠΟΤΗΠΙ Ἠ]0 σοπβἴσία ποπ αἀπιοά πα πια]! οροἰἀσναηέ, 
Αποπίεηςες γαι ΠΠ απ Ἠαιιά πηπας 4παΠ1 ἀπο πηΠία, οἱ 

{γΙΤΘΙΗΘΣ ἀποάστ{σῖπ{ἶ απη]δογη{. 

ΧΙΥ. ὁαππαπε Ἀγτασμδαηί, ποπ απιριίΙς Ρτο τος ἀῑπι- 

ΟΔΠάΠΠΗ 6556, 5εἆ Ρο(ῖμ5 4ᾳ 60 66ΓΙΔΠΠΕΠ ἱηδίατε 5ἱδί αγΏῖ- 

να, αἱ οαςίτῖς Ποδίαπη ουπι 1ρ5ο οχοτοίίι οπρίῖς ροίἵτει- 

(ϱ) 
ΒΟΛΡΙᾶ5 ϱΠΙΠΗ {ΓΙΓΕΠΊΘΕΙΙ6 οἱ οποτατία» απηοονῖς βγπηθία5, 

απ, παγ{μπ οοΠ]ασα[οπο Ῥοτίας οδίία ομδίγκοΓΙΠ(. 

εί οα{επῖς (ογγεῖς ορηςίτεία5, (αβρα]α(ἶδ ροπΗΡ5 Πηςίοτηηί, 

οριδαο Ἱπίτα (γἱάπύπα αὐδο]γαπί, (9) Αἰποπίεηςος ἰσίαγ, 

βα]μ4ἱ5 γίαπα απάί(αα Ππίθγο]αδαπη 5ἱρῖ εογηθηίος, ἆοθ οπ- 

Ρ]επάίς, αποίαποί γοδίαραπί, {πγεπΐρας, {ογήςδιπιίσᾳπθ 

ρεά[έαπι ἵπ οα5 οοΠοσαπαϊς ουηδί]α (πασϊατυπί, αἱ εἰ πα- 

γΊαπι πλ] {(αάΐπο οἱ αιάασῖα παπα ρτο 5αἰαίς 518 οκ ἆ6- 

5ροια{ίοπο ργοραςηαπ{Ισηα γγασδαπῖς {6ΓγοΓΕΙΩ Ιπ[Ιοεγεηί. 

(4) Ρνα/[εοίος 140 οο ον Ιπιππάα ῥΠΙΠΟΙρ6Β οί ο ἰοίο οχει- 

οσα ριώςίαπ(ἰςδίπιος αποδπο {τ]γειηίρια5 ΙΠΙΡΟΠΕΠίΕ5, 66ΗΠ- 

{απα οἱ φπἱπάσσῖπα {πγεπιες εοπιρ]εη{. Πεμαπαπι εορίαγηῖη 

ῥατίθιη ἴπ Πίογο ἀῑδροπιαπί. Αί θυτασυφαπῖ, ροάρςίτί οοπίτα 

ασΐο Ῥνο αποῖς πισπίρης Ππείτασία, ερίπαρίπία απα[ίαου 

ΑἩτοπιθς πα ἡ Πίο γο[οτουπ{, απαςδ ἵπσοπαα ραῇΏε5 ἵπ παγ]ρῃς 

ααίοπι ΠοΠάΙΠι αοπανῖς οοπ(αίαν, αἀο]εδοσπα]οΓάΠη 

5ιρογσγος»ί, αἱ ρατοπ(ἴριῖς ἵπ Ἰιου οριταπηῖπο ργῶρίο [οτεηί. 

(0) Μαν οίίαια Ρογίαπι οχοϊρ]επίος αἱ {οία α)ῖς τορίο επι- 

ποη(ίος ἱμππιονίς αμοοίαη αμα εοτροβις ορρ]εία οταί. 
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/ - Ν / λ ς 2 -. 

υ.ατων" γυναικες τε γαρ χαὶ παρθένοι χαι οι εν ταις 

ἡλικίαις τὴν ἐν τῷ πολέμωῳ χρείαν παρέχεσθαι μὴ δυ- ο τς ο) ο τς ο. μη 
/ ο / / 2 

νάµενοι, τοῦ παντὸς πολέμου τὴν χρίσιν λαμθάνοντος, 
ὴ ρω / Ν / 

μετὰ πολλῆς ἀγωνίας ἐπεθεώρουν τὴν µάγην. 
” ΄ Τ / ο» / 

ΧΥ. Καθ ὃν δὴ γρόνον Νικίας ὁ τῶν Αθηναίων 
ων / λ -ω λ Δ / -- 

στρατηγὸς ἐπιθλέψας τὰς ναῦς καὶ τὸ μέγεθος τοῦ χιν- 
/ / . κ... ο οω / 

δύνου λογισάμενος, οὐκ ἐπέμεινεν ἐπὶ τῆς ἐν τῇ ΥΠ τᾶ- 
ΔΝ Ν Δ νΝ / ο / 

ξεως, ἀλλὰ καταλιπὼν τοὺς πεζοὺς ἐπί τινα ναῦν ἀνέ- 
λ / ο / 

6η καὶ παρέπλει τὰς τριήρεις τῶν Ἀθηναίων: ἕκα- 
λ ο. / / -ω Δ 

στον δὲ τῶν τριηράρχων ἐξ ὀνόματος προςφωνῶν καὶ 
.. / ο / τση / Α 

τὰς χεῖρας ἐκτείνων ἐδεῖτο πάντων εἶναι πρὀτερον Ὦ 
Χ ος 3 / -” / / 23 / 

τὸ νῦν ἀντιλαθέσθαι τῆς µόνης καταλελειμμένης ἐλπί-- 
ώπμας ο μας 

δος' ἐν γὰρ ταῖς τῶν ναυμαγεῖν μελλόντων ἀρεταῖς χαὶ 
ω .ω κω Ἡ 

ἑαυτῶν ἁπάντων καὶ τῆς πατρίδος χεῖσθαι τὴν σωτη-- 
/ 3. / κ. 

ρίαν. (5) Καὶ τοὺς μὲν τέχνων ὄντας πατέρας τῶν 
κο. .) / / / 

υἱῶν ὑπομιμνήσχων, τοὺς ὃ᾽ ἐνδόξων γεγονότας πατέρων 
ο -. - η π »- 

παραχκαλῶν τὰς τῶν προγόνων ἀρετὰς μἩ καταισγΌναι, 
ο» / γ/ 

τοὺς δὲ ὑπτοῦ δήμουτετιμημένους προτρεπόµενος ἀξίους 
κω -ω / / -ω 

φανῆναι τῶν στεφάνων, πάντας ὃ ἀναμνησθέντας τῶν 
3 κ) - / λσ4, ὁ ας» .. 

ἐν Σαλαμῖνι τροπαίων ἠξίου μὴ καταῤῥίψαι τῆς πα- 
αν Λ 6 / νΝ /” αλ { Δ 9 ” /Α 

τρίδος τὴν περιθόητον δόξαν, μηδὲ αὗτοὺς ἀνδραπόδων 
ς Δ ίῃ 

(5) ὍὉ μὲν οὖν 
3 , / αλ /. σα“ λ / 

Νιχίας τοιουτοις 7ρησαμενος λογοις παλιν επι την Ιοιαν 

-ω - / 

τρόπον παραδοῦναι τοῖς Σνυραχοσίοις. 

/Σ 5 .ω κ; «ῷ, .ω λ / 
τάξιν ἐπανηλθεν. Οἱ ὃ ἐν ταις ναυσὶ παιανίσαντες 
ψ / Ν 3 / ὃν / Δ ρω 

ἔπλεον, καὶ φθάσαντες τοὺς πολεµίους διέλυον τὸ ζεὺ- 
Θ 

γα. Οἱ ὃ 
» / Δ 3 / - 

τοντο ταις τριηρεσε» χαι συιάπλεκοµ.ευνοι τοις ἐναντίοις 

Π 

Συραχόσιοι ταχέως ἐπαναγχθέντες συνετάτ- 

Δ 3 λ ο ’ Δ 

ἠνάγκασαν αὐτοὺς ἐπιστρέφειν ἀπὸ τοῦ ζεύγματος καὶ 
ον / ὰ / ΑΛΑ λ ῶ / -ω 

διαµάχγεσθαι. ({[4) Ποιουμένων δὲ τὰς ἀνακρούσεις τῶν 
. Ξ/ ρα 2 / ο» / 

μὲν ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, τῶν ὃ᾽ εἰς μέσον τοῦ λιμένος, τι- 
: οω οἲ Δ λ / / Ρ) 3 3 /{ ο / 

νῶν δὲ πρὸς τὰ τείχη, ταχέως ἀπ᾿ ἀλλήλων διεσπά- 
/ [εά Δ / Δ ο 

σθησαν αἱ τριήρεις ἅπασαι, χαὶ γωρισθέντων ἀπὸ τῶν 
/ / σος τὴ Δ αν ζεὰ 5 323 / 

χλείθρων πλήρης ἦν ὁ λιμῆν τῶν χατ᾽ ὀλίγους ναυμα- 
ες / τν 3 Ρ. { ο ώ /. 5) ιά Δ 

χούντων. (6) Ἓνθα δὴ παραθόλως ἀμφοτέρων περὶ 
Ὥς νίκης ἀγωνιζομένων. οἳ μὲν ᾿Ἀθηναῖοι τῷ λή- τῆς νίκης ἀγωνιζομένων, οἳ μὲν Ἀθηναῖοι τῷ τε πλή 

ο. ο» ς ο αι. ω 
θει τῶν νεῦν θαῤῥοῦὣντες καὶ σωτηρίαν ἄλλην οὐ ὁρῶν- 

/ 3 ο / Δ Δ ο. ο 

τες, θρασέως ἐκινδύνενον, καὶ τὸν ἐν τῇ µάγη θάνατον 
ο / λ σώ υ 

εὐγενῶς ὑπομένοντες οἳ δὲ Συραχόσιοι θεατὰς τῶν 
’ Μ. . λ νο 3 ο” 

ἀγώνων ἔχοντες γονεῖς καὶ παϊδας, ἐφιλοτιμοῦντο πρὸς 
ο / ερ Ωω / οω ο πῶ λ / 
ἀλλήλους, ἕκάστου βουλοµένου δι ἑαυτοῦ τὴν νίκην 

/ .ω / 

περιγενέσθαι τῇ πατρίδι. 
Δ Δ -. .. ο 

ΧγΥΙ. Διὸ χαὶ πολλοὶ ταῖς τῶν 
.] Ἕ / - κ» αν. .. λ ς ο. ο, 5 

ἐπιθάντες, τῆς οἰκείας νεὼς ὑφ᾽ ἑτέρας τρωθείσης, ἐν 

] / / 

εναντιων πρῳφραις 

/ .ν ) / 3 Ξ / ρα αἲ 

µέσοις τοῖς πολεµίοις ἀπελαμθάνοντο. ᾿"Ενιοι δὲ σι- 
9 κω ως ο /. / Δ 

δηρᾶς γεῖρας ἐπιθάλλοντες ἠνάγκαζον τοὺς ἄντιταττο- 
) Ξ π ο” ο .- ορ αμ. ν / ον λ λ 

µένους ἐπὶ τῶν νεῶν πεζου.αχειν. (5) Πολλάχις δὲ τὰς 
ε, ρω / ΔΝ -ω 

Εχοντες ναὺς συντετριµρενας, εἰς τὰς τῶν ἐναν-- 
λ εθαλλό ᾿ πι κ» / - Δ 

μ.εαλλομενοι, χαι τοὺς μεν ἀποχτείνοντες, τοὺς 
λ /. πώ / - 

τὴν θάλατταν προωθοῦντες, ἐκυρίευον τῶν τριή- 
αρχ ΑΙ λν εν 9. / οω ο» 

ρων. "Όλως δὲ καθ) ὅλον τὸν λιμένα τῶν τ ἐμβολῶν 
; . Δ κο / λ 

Ψόφος ἐγίνετο καὶ βοὴ τῶν ἀγωνιζομένων ἐναλλὰξ 
.) / 7 λ 3 . /. ο. ἀ 

ἀπολλυμένων. (5) Ὅτε γὰρ ἀποληφθείη ναῦς ὑπὸ 
τν ; / / - 9 

πλειόνων τριήρων, πανταγόβεν τυπτομένη τοῖς γαλ- 
ι - . - 

/ ο / 3 / Υ Όν ΄ λ ο 

χώμασι, τοῦ ῥεύματος εἰσπίπτοντος αὐτανθρος ὑπὂ τῆς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ Ιλ. η). (653, 654.) 

Ίκαπῃ πιαίτοµα: Υγρίποδαο 4πίάαθ ροι ααίοιι ΡΕ ππα]]ς 

4οη6Ι ποπά Πα ο5δεη{, ΠΟΠ αμδαιο Πιη]ία ἱπορίάα[ίοπο ριῖ: 

5Η, 1π απα α]ΗΠηΗα {οίίας Ρ6ΗΙ ἀῑδοίπιει ροδίαπα, ο 

ἱπεραπίαγ. 

ΧΥ. Ο1ο ΤοΓΙΠΗ ΠΠΟΙΠΕΠίΟ Νίσίαδ, ΑλεπΙεηδΙΙΠΙ ΙΠΠρο- 

ΤαΙΟΙ, γἰάεης 6ἰαδδεΠι ἵπ ργοςπέία ]απ1 δἰίαηίοπα, εἰ ροτῖ- 

ου] πιασηΠαά{ΠοΠῃ Ο0ΗΦΙάΘΓΗ5, 54ΠΙ 1Π {αιγα 5ί8ΠΙΟΠΘΠΙ 

(ποτ ΠοἩ. οοπίεηία5, 56ἆ τε]σίο ροάίαία ΠΧΥΕΠΙ 60ΠΏΡΟΒΗ- 

αἲί, εί (ήγοπαε5 ΑΠιοπϊεηδίαπα οἰγοιηγεβ Ιαν, ΠΠΙΙΠ(ΙΘΠΙ- 

αιαθ (πἱοτάΤΕΜΟΓΙΙΑ  Πομημα ἶ ὀοπρε]]α!ς, ππαηίραδαιε 

Ρτοίθηςί5 ΟΏ5εσταῃς, αἱ πιῃς, δἱ ΙΠ4ΙΑΠΙ ἄΠίθα, 5Ρ6πι ασ» 

5ο]α 5αρογςῖέ (αοαπίαν. Ναπα Τη γΙγα{ο ]αῦ1 Ργώ]ίο Πα γα118656 

ἀα[εΏςΙΤΟΓΗΗ δα]{θΠΙ 1ρδοΓΗΠΗ ΟΠΙΜΠΗΠΗ αἱ ρα[γία) τεροδῖίαηα 

6556. (9) Ωμἱραδ δια ἀοπί Ρτο]ας ογαί, Ίος ρἱείαίῖ5 Ηροτί5 

ἀερίία. σοπηπιοηε[ασΙέ; ο]ανί5 ραγεηίίρς ονίος5, πε ΠΙΑΙΟΓΗΠΗ 

γἰπαίας ἀθάοέοτοπί, εχ]οτίαίατ; ἃ Ῥορι]ο οϐ πηθγ]α ἸοΠ0- 

τρις α[ἴεσίο5, τ{ 95ο οονοηῖς αοοθρ5 ππηο ἀἶδπον ργῶρίοηέ, 

Ππν]ίαίς πίγαιδος ἀοπίααε, ἱτοραίς αἆ δαΙ4ΙΠΙΠΘΠΗ 1 Ἠχο- 

πιογίαη Τεγοα(5, ογαί εἰ ομίεδίαίας, πο ἴαπι ἵΠΡΙΡΗΘΙΗ ρα- 

παρ σ]ογίαηι ΡτοδίΠ παπί, πθο δε πιαποΙρίοναπα τα Ῥγνασι- 

εαηϊ5 ἀοάαπί. (9) Ηας ογαίίοπα οοηβηλαξἰς πηρα, Νϊοῖας 

α 5Η 1Π αοἰο ρα εςίτί ππππς γοίτοσθ. ΈΤαπα οἸαββία- 

γα, ρώαπθ ἀεοαηίαίο, Ἰοδίε οἶδιις αἲ ἑἰαιδία ΠαγΊαΠα 60ΙΙ- 

εΗραίαγαπα ῬΡγογοοΓῖ, ἀῑ5εοΙνοτο εα ῥτορειαηί. βεᾷ τεροηίε 

βγγαςιδαπί ἐπ γοπηῖρας ογάΙμε ἀἱδροδί(ί5 αὐπαγίραπί, 60Π86Ι- 

ἴδαπα πιαπίρας, Μορίς α {ασαίῖς πανίρας ἄγογςος αἲ ἀἰπι- 

οαπά απ οοπηροΠμμ{. (4) θα) Ιβάν αΠῖ γειριι5 Ἠΐας, αλ 

πιθάΙαΠα 1η Ρο, ποηπα 1 οτι αἆ πιώΠία γοίγο Πᾶνες 

Ππρε]ετοπί, 5α)Ιίο (ασίαη οδί αἱ Ιαχα[ῖς ονάἰπίρας οἱαρδίς 

ἀνο]ογδίατ, βαΏηιοδάπθ α 5ερίο Αἱμεηϊεηδίθαςξ, αχίριο 

ηᾶγθ5 αρππ]ηθ ρου {οί Ίας Ἰ]ας Ρογιπ] ἀἱδραιδᾶ οοηῄ]- 

βετοπ{. (5) Πί ρετίίπακ υἱτῖδᾳαε ἆθ γἱοίοπία οἑγίαππεη Ἱη- 

οπῦ]έ: Αγοπίθηςες, πι] (πάῖπαο πανίυπῃ [Το , ααοά π]” 

Ίάπ1 ςα]α {5 αιᾶ γοβασίαπη γ]άστεημί, ροιίοι]α Ἰπίγερίάε 51ῇ0- 

Ίνα, ΠΠΟΤί6ΙΠάΙΕ ραδηαπάο {ογΗίετ ορρείθτο; Ῥγτασιδαηί 

εχ α4νοι»ο, φοᾶ ρανθηίος οἱ Ἰρογος εογαπα]μῖς δροσίαίογος 

παβογοηπί, οπηπῖ οπαία Ἱπίεγ 5θ οοπἰοηᾶεια, αἱ α]δαπε ρτο 

γἴτηϊ οπ1, αἱ γἰγίπίο 5η ρα[τῖορ γιοίοπίαπη οοπηρατατεί. 

ΧΥΙ. Οοπιρίατος Ιδίίαν (αετα, αἱ πανί 5δυᾶ Ποβίίηπα Ππ- 

οαἵδ {γαηδῆχα, ἵη Ρτογα5 Ἠοδ165 Ιη51τεηί, αἱ Ιπίει Π]ε- 

ἀἷος Ιιοδίίαπι οαποος οχοορΙ ἀἰπιιοαγεηί. Ἐ6ιγΕΒΓΙΠΙ ΠΟΠ- 

π]ῖ ΠΙάΠΙΗΠΑ Ἰπ]εσία Ῥάσηαπα ραάεςίτῖ 8ΙΠΙΠεΠι {α66Γε 56- 

οπή 6οηςιθ55ο5 αἀϊσεραί. (9) Νεο ρα, ααἱρας Ρτοριί) 

Ίαπα πανος αγία; οβδεη!, {π αἀγεγεαν]ᾶς {ταηδίμεηίες., ας 

Ἱπίογομηῖς, αἰῖς ἵηπ πηαιαο ἀθρι]δῖς, ἴτίτοπιε οεσαραβραη{. 

Ροδίγοπιο. ρ6τ ἰοίαιη ππάίαια ρογίαΠι τοδίπογµπι Ιπίετ 56 

οοΠἱδογαπα {σου αἱ οοπβΙοίαπΗ απ γοσ][ογαίας, ἀαπι α]ίτο 

αἴίτοιαα οοσαπιρυηέ, εχαιάἰεραίαν. (ϐ) Νεο τ8γο ασο]ά]ί 

αἱ πανῖς αἰίαπα Ἱπίοτεθρία, αυ ἃ Ῥ]ατίαπῃ απάί(πο {τῖτο- 

ΠΠ τορίγίς γογροτατείατ, ἱγγαπαρεηπίο ρε τίπιας Παοία, 

πΠ8. ο γης α συαῖξ ρτοαπάο Παυγχείαν. Νομηα1, 
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θαλάττης κατεπίνετο. Ἔνιοι δὲ καταδυοµένων τῶν 

νεῶν ἀποχολυμθῶντες τοῖς τε τόξοις κατετιτρώσκοντο 
Ν ν΄. ὁδ/ / / ς οἱ 

καὶ τοῖς ὀόρασι τυπτοµενοι διεφθείροντο. (4) Οἱ δὲ 
κυθερνΏται θεωροῦντες τεταραγµένην τὴν µάχην, καὶ 

/ / ε. / / ᾽ / Εάί) 
πάντα τόπον ὄντα πλήρη θορύθου, χαὶ πολλάκις ἐπὶ 
μίαν ναῦν πλείους ἐ ἔπιφε εροµένας, οὔθ) ὅτι σημαίνοιεν 

εἶχον, μὴ τῶν αὐτῶν πρὸς ἅπαντας συµφερόντων, οὔτε 
πρὸς τοὺς χελεύοντας τοὺς ἑτέρους ἐνεδέχετο βλέπειν 
διὰ τὸ πλῆθος τῶν βελῶν. (5) Ἁπλὣς δὲ τῶν παραγ- 

/ αν α” 1 3 ο ο» / 

γελλομένων οὖδεὶς οὐδὲν ἤκουε, τῶν σκαφῶν θραυοµέ-- 
νων καὶ παρασυροµένων τῶν ταρσῶν, ἅμα δὲ καὶ τῇ 

κραυγΏ τῶν ναυμαγούντων καὶ τῶν ἀπὸ τῆς γῆς συµφι- 

λοτιμουμένων. (6) Τοῦ γὰρ αἰγιαλοὺῦ παντὸς τὸ μὲν 
ὑπὸ τῶν πεζῶν τῶν Ἀθηναίων χατείγετο, τὸ ὃ ὑπὸ τῶν 
ον : Δ αν ο 
Συρακοσίων, ὥςτ᾽ ἐνίοτε τοὺς παρὰ τὴν γῆν ναυµα- 

χοῦντας συμμάχους ἔχειν τοὺς ἐπὶ τῆς χέρσου στρατο- 
ν ορ ζ μα ο κα Ἡ ο» ο» ο μ Μο 

πεδεύοντας. (7) Οἱ δ' ἐπὶ τῶν τειγῶν ὅτε μὲν ἴδοιεν 

τοὺς ἰδίους εὐημεροῦντας, ἐπαιαάνιζον, ὅτε δ) ἐλαττου- 
µέγους, ἔστενον καὶ μετὰ δακρύων τοῖς θεοῖς προςηύ-- 

χοντο. ᾿Ενίοτε γάρ, εἰ τύχοι, τῶν Συρακοσίων τριήρων 
παρὰ τὰ τείγη διαφθείρεσθαί τινας συνέθαινε, καὶ τοὺς 

ἰδίους ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν συγγενῶν ἀναιρεῖσθαι, καὶ θεω- 

ρεῖν γονεῖς μὲν τέχνων ἀπώλειαν, ἀδελφὰς δὲ καὶ γυ- 
ναῖκας ἀνδρῶν καὶ ἀδελφῶν οἰκτρὰν καταστροφήν. 

ΧΥΠ. ᾿Ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον πολλῶν ἀπολλυμένων, 
ᾗ μάχη τέλος οὐκ ἐλάμβανεν' οὐδὲ γὰρ οἱ θλιδόμενοι 

οταν -- / 9/3 ο Ν ςμρ λα . 
πρὸς τὴν γην φεύγειν ἐτόλμων. Οἱ μὲν γὰρ Ἀθηναῖοι 

τοὺς ἀφισταμένους τῆς μάχης καὶ τῇ γῇ προςπλέοντας 
1 η ΟΥ. να εοώ οἱ 3)ἩΥ κ. / 
ἠρώτων εἰ διὰ τῆς γῆς εἰς Ἀθήνας πλεῦσαι νοµίζουσιν, 

ο / 

οἳ δὲ πεζοὶ τῶν Συρακοσίων τοὺς προςπλέοντας ἀνέχρι- 
λ / / 9, ᾿ισω 3 λ / 3 β / νον διὰ τί βουλομένων αὐτῶν εἰς τὰς τριήρεις ἐμβαίνειν 

κωλύσαντες αὐτοὺς μάχεσθαι νῦν προδιδόασι τὴν πα- 

τρίδα, καὶ εἰ διὰ τοῦτο ἔφραξαν τὸ στόµα τοῦ λιμένος, 
ὅπως κχωλύσαντες τοὺς πολεμίους αὐτοὶ φεύγωσιν ἐπὶ 

τὸν αἰγιαλόν, καὶ τοῦ τελευτᾶν ὀφειλομένου πᾶσιν ἂν- 

θρώποις, ποιον ζητοῦσι χαλλίω να κσά 3 τὸν ὑπὲρ τῆς 
ο 3 ’ ο 

πατρίδος, ἣν ἔχοντες μάρτυρα τῶν ἀγώνων αἰσχρῶς 
ο] 1 ο” ο .ω 

(5) Τοιαῦτα δὲ τῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἐγκαταλείπουσι. 

τοις προςπλέουσιν, οἳ πρὸς 
-ω / 

στρατιωτῶν ὀνειδιζόντων 
/ / η / 

τοὺς αἰγιαλοὺς ἀποφεύγοντες πάλιν ἀνέστρεφον, χαίπερ 
ο Δ Δ ” / 

συντετριµµένας ἔχοντες τὰς ναὺς καὶ ὑπὸ τῶν τραυµά. 
- .ο ολ ῃ λ / 

των καταθαρούμενοι. (8) Τῶν δὲ παρὰ τὴν πόλιν 
/ λ Δ 1 

κινδυνευόντων Αθηναίων ἐκθιασθέντων καὶ πρὸς φυγὴν 

ὅρμησάντων, οἵ προςεχεῖς ἄεὶ τῶν Αθηναίων ἐνέκλινον, 

καὶ κατ ὀλίγον ἅπαντες ἐτράπησαν. (4) Οἱ μὲν οὖν 
αν) κ. -” δ/ 

Συραχόσιοι μετὰ πολλΏς κραυγΏς χατεδίωχον τὰς ναὺς 
»,-4 1 ... ο αἱ 5 κ /{ [4 } / 20 ο] 
ἐπὶ την ἴν' τῶν δὲ θηνον ὅσοι μὴ μετέωροι διε- 

φθάρησαν, ἐπεὶ πρὸς τὰ βράχη προςηνέ έχθησαν, ἐκπη-- 

δῶντες ἐκ τῶν νεῶν εἰς τὸ πεζὀὸν σ στρατόπεδ δον ἔφευ Ἰον. 
/ 

(6) Ὁ δὲ λιμὴν πλήρης Ἰ ἦν ὅπλων τε χαὶ ναυαγίων, ὡς 
- 3 -. η -ω ο) . / ἑξή) μη Δ δλ 

ἂν Ἀττικῶν μὲν νεῶν ἀπολομένων ἑξήκοντα, παρὰ δὲ 

τῶν Σνρακοσίων ὀκτὸ μὲν τελέως ὃ διεῳ νθαρμένων, ἐκ-- 

χαΐδεκα δὲ συντετριμμένων. Οἱ δὲ Σνραχόσιοι τῶν τε 

πὶ την γῆν, καὶ τοὺς 

δω 

τριήρων ὅσας δυνατὸν ἦν εἴλκον ἐπ 
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41111 ο 4εργοςεῖς παγίρας οπα{απο ς 1 σΙῃ απῶνοτοῃί , οᾶ- 
ΕΙΗ15 (α]οοί, Παδίαταπη(πο Ιηῃίοία. δα Ππίκογο Πίο]. 
Ῥαπί. (4) Νανίυπα Ιπίογίπι πιαρις(τῖ {αια ρογαΏα(αη. ο0η- 
ΓΙβ81Π416 ρήση.) [αοἷθηι οπημίασπε οἶτοα 56 (ππηπ]ίης εἰ 
οοης{εγπαΒοπῖς ρ]επα οοπδρίοα!1, οἱ αποᾶ πα ρεγςῶρο πα- 
γ1β ἃ 6ΟΠΙΡΙΗΤΙΗΠΙ ἁρπι]ῃο Ππηρείεγείατ; πθο απος ργας1ρο- 
τοπί, απί εἱρηίβοαγοί, Ἠαμθτα, 4ΠΗΠΑ ΠΟΠ οπάσΠι οπηηίριις 
ἴππη οοπάποθτρηέ, πθς α ἄΠΟΓΙΠΗ οχ]οτία[ίομος ῥτορίοετ |α- 
ομ]ογαπη ΠΓεμποπίίαπα τοδρίσρτο ροίογαΠ{. (5) Εί απ 
πηη]ία 2 Πθίπο 4ος Ἱπιροταίϊς φπἱάαπαπη οχαιαἰνε, ἀπ πα- 
γ]σῖα οοη{γίησα πέν, γοιη] ἀείετρεπίας, εἸαπιον απάίφο ργα»- 
ΠαΠαπα Ἱπστανοςοί!, εχρ[σαία (πο Τη Ποτο αεῖες ογουγῖς 
Πογίαββιις 5105 οχοίαπί. (6) Τοίαπι οπίπα Πίις Πής Αίῑῑο- 
πΙθηςῖαπα, Πίο ΘΥγαοιδαΠΟΤΗΠΑ οορ]ϊς Ρο εδίτῖριις οέεαρα- 
ίππα ογαί. 010 [αοίαπα αἱ, ἆπος ρήση. πανα]ῖς [ΟΓγοΥ Ρι0- 
Ρία5 αἆ ἴογγαπα Ῥτογοχῖςκεί, ἱπίογάππα α- φοοἴογπα ἵπ Πίος 
ἀἱδροδίίογιπα πἹαπ αἀ[ανατοπίαν. (7) Οἱ νοιο ἆς πητῖς 
Ραρπῶ δΡοοίαίογες εγαΠί, αποίίες τοπ α 5η]ς ΡγΟ5Ροτο ρογὶ 
νιά(δεηέ, Ἰΐο Τήπιογθ αοζἸαππανος πΏὶ γοτο ροιϊο](ατί ας 
Ργεπηῖ οβγπετεπέ, ϱοηηίας οστα, ἀθρβηιιο ργο[ιςῖς οπι Ἰα- 
οη]πιῖς Ῥγοσαπάο ορίοςίατῖ. Οπαπάοαπα αοθἰάς αἱ αβ]ίοιῖς 
[ογ{ο ΥΤΑΟΠΦΑΠΟΓΙΠΗ {πϊγοπηῖ μις Ῥγορα πιαηία ποππηΠῖς, 
ΟΟΡΠΔ{Ο5 απΠίε οἵα 5105 ορίγαποατί νἰάετοπί; αἴᾳιο Ἱία ρᾶ- 
τοηίες ΠΡεγογιπη Ιπίογίίαπα, ακογος ϱί βογπαπα» οΟΠ]ΗΡΙΠΗ 
[γαίγαπη(ε π]ςογαΡ/]θίῃ οΧΙΠΠΠΙ οΟΠΙΠΕΤΟΠ{Η. 

ΧΥΠΗΠ. Εί απαπηνῖς αἲ Ίοησηπῃ {επαρις οΗΠα ναδία Ῥιηγῖ- 

ΠΙΟΤΙΠΗ οὐρᾷε ἀῑδεερίαίηπα ο55οί”, ρήση” {απιοῃ βπῖς ΠΟΠΔΙΙΠΙ 

ογαξ. ΝΕΠΙΟ επῖπα, Ησοί εχίτεπηε Ργεδ»Η5., αἲ {6ΥΓΠΙ γε[ηρογα 

απάσβαί. Αίμεπίεηςος οπίπι α Ρήσηα οχορᾶθηίος {αιγααε 

ΏΒΥΕΠΙ αὐἀπιοίατος Γοδ8Τ6, ΠΠ ἵοιγα Αἴ]ιοηας τοπανἱσαίι- 

195 96 οχΙς(Ιπιθηί. δἱ6 ρε[ίαίας ΘγταςΙςαΠΟΓΙΠΥ ΡΓΟΓΔΠΗ αι]- 

γοτίοπίθς ρογεοπ{ατ!, 4παΤ6, 411Πη 56 {ΓΙΤΘΙΠΕς οοηΞορΙάσγθ 

ραγαίος πήρα ϊςθεηί, {ρ8ῖ παποζρα(τίαπα εαπέ ῥγοθΙαπας 8Π 

1460 υ661Η15ο0 Ῥοτία5 ο5[1ο αχ[ίαπα Πορίῖρας πθρατεπί, αἱ 1ροί 

ας Πας το[ισογοη!, οἱ απαπαΠ οχ απο οππο(ῖς πιογ]επάϊ Πο- 

ορδδῖίας Ἱπομπιραί, απαπα Ποποαβίογοα απῶταπ{ ΠΠΟΤίΟΠΗ, 

απαπα ασ» Ῥτο ραϊτία ορρείαίαν, απαπι ργςοη{ῖς οοηβ]οίας 

ἰαρίοπα {ω46 αο {απρίίον ἀρδίααηί. (9) Ταρ5 α αυτα τηῖ- 

Πίος οοηγ]οῖῖς οί Ῥνοβι!» αἀπανίσαπίας Ιπορςςεραηί : Ύπῖ, 

οηηῖδεα αἆ Πίας {ασα, αἆ οοπβϊσίαπα τοδῖραπί , (αππθίςϊ παγ]- 

Ῥια5 Ἰασσρταίῖς οἱ οοτροτα ναπαιῖρας οοη([ρείο, «στο γΠαπι 

(9) Δά αεχίγαπαπι Αιεπίηςες, απῖ Ρτορίας 

νί εοπιρη]5ῖ {πσαπι αγΠρΙΙΠΕ: ΠΟΧ 

4οπος {οία ο]αβεῖς 

{ποτοπ{α. 

πτῃοπι ἀἰππισαραπί, 

ῥγοχ]παϊ απίαπο Ἰπο]παία αοῖε οεάπηί, 

μτονί ἵπ βασαπι 56 ο απο, (4) ΠΙ Βγταζμδαπῖ ΠπασΠο ο]ᾶ- 

πποτο αἆ {ογταπα [ασίεπήρς Ιηδίαπί. 

αποίαποί ἵῃ αἰίο πο ρογεταη{, 4μ1π1 αἆ Ὠτονία εἰ γαάοσα 

οοπηρα]ςί 6556! , παν 1βΙῖ5 φα]{ 5ο ἀθπίοπίες αἆ ρε εδίτεπη 

οχογοἹίαπα ογαἆ οτε ῥτορογαηέ. (5) Βο[οτίαπη απάίαιιο απηῖς 

οἱ ἀῑδ]οοιῖς παι[γασίογα η {αυπ]ή5 εογπεΓε ἴππο Ρογέη εγαί. 

Ώο εἰαβςο οπίπι Αῑίζα πανε» 5οχασϊπία ρογίεγαπέ, 46 ΞΥΓᾶ- 

οπδαπα οσίο Ροπίέα5 οοιταρία:, οἱ 5εἀ είπα ον 15ο) αι νΕ 

ονιαοπραπ] ἴμίαν, αποί ροΐπετο, (ίγοπιες 

ΑΙΠΙΟΠΙΘΠΦΙΙΠΙ νογο 

{ασ Γ46Γ4Π{. 
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τετελευτηχότας πολίτας τε χαὶ συμμάχους ἀνελόμενοι 

δηµοσίας ταφῆς ἠξίωσαν. 

ΧΥΤΠΙ. Οἱ δ) Ἀθηναῖοι συνδραµόντες ἐπιτὰς τῶν ἦγε- 
µύνων σκηνάς, ἐδέοντο τῶν στρατηγῶν μὴ τῶννεῶν, ἀλλὰ 

τῆς ἑαυτῶν φροντίζειν σωτηρίας. Δημοσθένης μὲν οὖν ἔφη 
κ». ... ’ ΔΝ ο. 

δεῖν, λελυμένου τοῦ ζεύγματος, κατὰ τάχος πληροῦν τὰς 
τριήρεις, καὶ ἀπροςδοχήτως ἐπιθεμένους ἐπηγγέλλετο 
η ο / , 3 ου .) α λ7 Ν / δὲ 

ῥαδίως κρατήσειν τῆς ἐπιβολῆς. ϱ) ιχίας δὲ συνε- 
ῥούλευε λαλέλόννας τὰς ναὺς διὰ τῆς μεσογείου χώρας 

πρὸς τὰς συμμαγίδας. πόλεις ἆ ἂναχωρεῖν' ἆ ᾧ πάντες ὅμιο- 
γνώµονες γενόμενοιτῶν νεῶν τινας ἐνέπρησαν καὶ τὰ πρὸς 

ν 3 λ / ο ο) / 
την απο ον ποιο ο ο) | Φανεροῦ δ) ὀντος ὅτι 

τῆς νυχτὸς ἀναζεύζουσιν, δρυ οκράτης συνεθούλευε τοῖς 
Συρακοσίοις ἐξάγειν τῆς γυχτὸς ἅπαν τὸ στρατόπεδον 2 

(4) Οὐ πει- 
οο ο λ Δ Δ 

τῶν στρατηγῶν διὰ τὸ πολλοὺς μὲν τραυ- 

μ.ατίας εἶναι τῶν στρατιωτῶν, πάντας ὃ᾽ ὑπὸ τῆς μάχης 

/ 

καὶ τὰς ὁδοὺς ἁπάσας προκαταλαθέσθαι. 
Δ 

θομένων δὲ 

κ» ΄ / ’ 

χαταχόπους ὑπάρχειν τοῖς σώμασιν, ἀπέστειλέ τινας 
ο. ς / ες η ω 3 λ 5 / λ τῶν ἵππέων ἐπὶ τὴν παρεμθολὴν τῶν Αθηναίων τοὺς 

οω / Ν Δ 

ἐροῦντας ὅτι προαπεστάλκασιν οἳ Συραχόσιοι τοὺς τὰς 
/ / / 

ὁδοὺς καὶ τοὺς ἐπικαιροτάτους τόπους προχαταληψοµέ- 
λ ο / Ν Δ 

νους. (6 ) Ποιησάντων δὲ τῶν ἵππέων τὸ προςταγθὲν 

ἤδη οονὸς οὔσης, οἳ μὲν τῶν Άεον- 

τίνων τινὰς εἶναι τοὺς δι’ εὔνοιαν ἀπηγγελκότας, διε- 

ταράχθήσαν οὐ μικρῶς καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν ὑπερέθεντο" 

ᾧπερ εἶ μ ει μσομσος ο ωοος ἂν «χωρίσθη- 

σαν. (0) Οἱ μὲν οὖν Ῥυρακόσιοι τῆς ἡμέρας ὑποφω- 
/ Δ 

σχούσης ἀπέστειλαν τοὺς προκαταληψοµένους τὰ στε- 
/ κο σου ς οἱ -ν 3λῃ, / ο 

νόπορα τῶν ὁδῶν' οἳ δὲ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοὶ διε- 
/ / / λ Δ Ν 

λόμενοι τοὺς στρατιώτας εἷς δύο µέρη», χαὶ τὰ μεν 
2 / 

σχευοφόρα καὶ τοὺς ἀῤῥώστους εἲς μέσον λαβόντες, 

τοὺς δὲ δυναµένους µάγεσθαι προηγεῖσθαι καὶ οὐραγεῖν 
“7 » ντ / κά λ / 

τάξαντες, προῄεσαν ἐπὶ Κατάνης, ὧν μὲν Δημοσθένους, 
αλά δι “το ] / 
ὧν δὲ Νικίου καθηγουµένων. 

ον / λ 

ΧΙΧ. Οἱ δὲ Συρακόσιοι πεντήκοντα μὲν τὰς χατα- 
Ἆ ο” 3 / λ /’ 
λειφθείσας ναῦς ἀναψάμενοι κατήγαγον εἰς τὴν πόλιν, 
9. 6 6 / ολ 3 κ ο / ς/ νὰ λ / λί 

ἐκθιῤάσαντες δὲ ἐκ τῶν τριήρων ἅπαντας καὶ καθοπλἰ- 
οω / ιο ’ -- 5 

σαντες μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως, ἠκολούθουν τοῖς Ἀθη- 
/ 2Υ / Δ [ ον / 3 Μ Αα. ο 

ναίοις, ἐξαπτόμενοι καὶ βαδίζειν εἰς τοὔμπροσῦεν δια-- 
/ δε. λ ο ο] .ς ο, »] ) { ο -- 

χωλύοντες. (5) ᾿Επὶ τρεις ὃ ημέρας ἐπακολουθοῦντες 

καὶ πανταχόθεν προλαμθάνοντες ἀπεῖργον εὐθυπορειν 
Δ Δ / Ζ΄ / / οἲ 

πρὸς τὴν σύμμαχον Κατάνην, παλινοδίαν δὲ καταναγ- 
πρὸς 

ου” 35 / ο” / 3 νά λ 

τῷ Ἀσινάρῳ ποταμῷ περικυχλώσαντες ἀπέχτειναν μὲν 

/ / ο ἃ -ω”. {χπὸ / α/ 

χάσαντες ποιήσασθαι διὰ τοῦ “Ελωρίου πεδίου, 

μυρίους ὀχτ τακισχιλίους, ζῴγρησαν δὲ ἕπτ ακιςχιλίους» 

εν οἷς χαι τοὺς στρατη γοὺς Δημο οσθένην καὶ Νικίαν' οἵ 

(8) [δ]) 

- ο { 

γὰρ Ἀθηναῖοι, πάντοθεν ἀποχκλειομένης τῆς σωτηρίας, 

δὲ λοιποὶ διηρπάσθησαν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν. 

Ἅ ώς, λ ο ο - 

ἠναγχάσθησαν τὰ ὅπλα χαὶ ἕαυτοὺς παραδοῦναι τοῖς 

Σνρακόσ τοι στή- πολεμίοις. Τούτων δὲ π θαχθευτόν, οἵ 

σαντες δύο τρόπαια, χαὶ τὰ τῶν π ν ὅπλα πρὸς 

ἑκάτερον προςηλώσαντες, ἀνέστρεψαν εἲς τὴν πόλιν. (4) 
πει Δ 5 - μον Ἠσῇ ας 
Ί ὅτε μὲν οὖν τοῖς θεοῖς ἔθυσαν πανδημεί: τῇ δ᾽ ὕστε- 

Ξ 2 ρα / 
ραίᾳ συναγθείσης ἐκκλησίας ἐθουλεύοντο πῶς γρήσον- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΠΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Π.. (66ο, 506.) 

84 Πέης ρογ/αμηί, αἱ εαὐ]αία ο γίαπα δοοἱογΙπι(θ Ἠας ρι- 

Ρη3 606ΟΥΗΠΙ σαάανογα ραΡΗεο δορυ]πγα; Ἠοποτο ἀἱρησηίαν, 

ΧΥΤΠ. ΑΙΙοπίοπξας Ὑρτο, 6ΟΠΟΙΥΡΙ αἆ ἀπομπι (οπίογία 

[ασίο, ογαραπ{ 605, Π{ ΠΟΠ ΠανΙΙΠΑ, 56ᾷ ρνορτίορ 5α]α{15 τα- 

Ποπαπα Παβοετοηί. Ἐεπιοδιοπας Ισ {ΓΙΤΘΠΙΘΕ 1ου οοπΠι- 

ΡΙεηάας, παγΙππη(Πθ οοηβοτίαΓαΠΙ γαάπα Ῥογγαππροηά πι 

6556 6οη5ι]εβαί{, ποπ ἀ[ου]ίει νο οοπηροίθς οΥΗΡΙΤΟΡ., 8ἱ 

οχ Ππργογἱδο γ6ΠΙ αρσγοάεΓοηίτ, οοΠΠτΙΙᾶΠς, (9) Νις ο 

ἀΐνοτδο οοΠδΗ πα θΗ1ΐ, αἱ ροβ(αβῆ5 πανίρας, ρ6ς πποαἹ{ευ- 

γ4ηθᾶς5. ΓΕΡΙ0ΟΠ65 αἆ ΙΤΡ65 5οοἴαία[ίς {ωάσγαο οοιΠοίαΒ 86 

γθοἱρθτθη{.. Οπ]15 5οπίομ{1οο ΠΠ 6ΠΊΠ6Ρ αἀθΗρυ]αγοπέας, 

πανίρις ααἱρηδάαπα Ιπεθηςίς, αἆ ἀδεθβδαπα 5656 ασοϊησηη{, 

(3) ἆαπ]αιπο δα{15 οορηΙίο , ποσα Ποδίοπι αὈ[ίαταπα, ΗΟΓΠΙΟ- 

ογαίε5 οοηςΙῇ αποίοτ οχβῖςίί Θγτασμςαηῖς, αἱ, πηῖνεγςϊς 

ποσία εορίῖ5 106 εδ Π6(ἶδ, οΠΊπες ραδδίπα γἷας ἱπϊάραη{. (4) 

964 οοηίγα ποϊαπάβι5 ῥγο[εοῖς, αποά πιασπα ρατ5 πω απα 

εχ να]ηοιῖριις Ἰαησι]άα ε5δεί, ΟΠΊΠΘΡ(Π6 6οΥροΓα αΏ ο0 60Π- 

Ποια ἀοίαμραία Παβετοπί, 1ρ56 οα{ίος «ιιοβάδηα αἆ οαδίτα 

ἱοδῖσνα ΜΗ{, απἲ Άγτασμδαηος ]απι αἆ ουσαραπάμπι ομ- 

ρουη]βδίηια 4πσρο Ιπονῖς Ίοέα Ῥγαπιίςδος τοηιη{ᾖθηί. 

(5) Ηωο Ἱπιρογαία 41πι οαπ]ίος 5οτα ποοίο εκδθ(ππέατ, 

Α{ΠιεΠΙΘῃΞ65, α Τ,οοπ/{{ηίς Ῥεπογοῖα απαἆαπι α[[οοίΙοπθ Πιῖβδος 

γα{ϊ, ΠΟΠ ΡάΓΗΙΠΩ οοπαγραπία τ οί σπα απϊάθπα ργο[εοβοπθ 

βαρεγ5δάσγαπί. ΟαΠ1 η (γα 6η Πὶςί Π]οσα [αβεεπί, ἰμίο 

αρίγε 115 Ποι]ςςεί. (6) Αἱ απαπαργίΠπΙΠῃ ας Πληχϊέ, Θγτᾶ- 

εαφαπῖ, αἱ αηραςίίας γίαγαπα Ἱπίογοιρῖαπί, πες. οχρεζ- 

πΠί,  ΑποηίσηΦΙΙΙΠ Υετο ἆπσθς, ἀῑδποίο ἵῃπ ἆπας ρατίο5 

οχοτοῖία, Ἱπηροδἱπιεηία αἱ ὤστοίος ΤΠ πηθάῖο οοπηρ]εσΙΠίς, 

Ιηίαστος Υογο απηϊδα16 πδιαγραπαἰξ 1άοπ6ος ἵπ [Γουίς αἱ ἴ6υσο 

αθηιϊηῖς οοηςιαμηίς 6 ΗπαππάΠθ Υ6ιδΗ5 ρτορτεδυπίατ, 

Ἀος Ώομπορίμοπα, ἴ]ος Νιοία ἀπείαπίο. 

ΧΙΧ. Πίστα θγγασαδῆ τοµσίας γεηλος ααἰπαπαρίηία {τ- 

ηίρις αἱἰραίας ἵη ἹτβεΠ Ρετιγαμαπ{, εὐαοίοδαε α δἱ5 1» 

τοπηῖρια5 ο]αςδίατ]ό8 απΠΠαΠΙ, αίάιθ 1 6ΗΠΙ ιµιτατδί5 εορί!8 

Μοδίσῦ ἱπβοσππηίαη, οἱ Ιαοθδξθηάο αΡΠΙΕΠ αΠίεγία5 Ῥγοργθαϊ 

ΠΟΠ δἱπυηί. (9) Αά μαπό ΠΙΟάΠΗ Ρ60 ίτος ἀῑθς {ερ πιἰςδε- 

ΤΟΥΙΠΩ Ἰπσογοπάο οἱ (ναηδίίας ππάίααα απηΠεϊραπάο τασία 

γουρας Οαίπαπα ατοθιη οοπ{αἀργαίαπι Ῥτοργεάίθπά! {αοιι]- 

Ιαίθιη {πέσιοπάπηί. Ταπάσι 1{θυ ]άπ1 οοΏ/[ΘΟΙΠΠ Τεἰδροτο 

μου ο πηρα Ηε]ονίαπα εοασίος αἆ ΠανΊαπα ΑδΙΠΑΡΙΠΙ απάῖ- 

ατα νο]αί Ἰπάασίπαο εοπε]αά η, Ἰρίάπα οσίοἀςθοίπι Ππι]ία 

μποἱάσηί, οἱ 5ορέῖαος πη]]α γῖγος σαρίαηί, Ππίευ 4ος ογαηΐ 

Ώομιοξίποηας οί Νίοίας Ἰπιρεταίοτθς. Βεἰἰ( παπα γη]σας ριᾶ)- 

ἀπ πα έαπα ορβςῖί. (2) ΑΙΠ6ΠΙεΠΡΕ5 ΘΠΙΠΙ, ΟΠΙΙΗ 5α]ι{ΐ5 γία 

ῥια"οἱασα, οἱ αππια οἱ 56 ἱρδος ἀοάοτα εοπευαπίαν. Η]ς Τα 

σρ8ΐ5, 4ο θγτασηδαπί {γορσρα οχδίγηέ, αβϊχίδαπε ΙΠΠρεγᾶ- 

(4) Εί ίαπο ραβ]Ιοίς 

απίγοιδα οἰγίίας αποι]5 4εο5 γαπογαία οδἰ. Ῥῖε Ῥοβίθγο, ἃ- 

(οτα η απηῖς, 1 ΠΤΏοπα ποσγοςαη{αι). 

γοσαία οοπείοµα, αίά 4ο οπρ(ἡγίς 5ἱς σος ποπά να, ΡΙ- 
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ται τοῖς αἰχμαλώτοις. Διοχλῆς δέ τιςῃ τῶν δηµαγω- 

Ὑῶν ἐνδοξότατος ὦ ὤν, ἀπεφήνατο γνώμην ὡς δέοι τοὺς 

μὲν στρατηγοὺς τῶν Ἀθηναίων μετ) αἰχίας ανελεῖν, 

τοὺς δ) ἄλλους αἰχμαλώτους ἐν μὲν τῷ ολα, τεθῆναι 
πάντας εἰς τὰς λατοµίας, μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς μὲν συμ- 
μαγήσαντας τοῖς ᾿Ἀβηναίοις λαφυροπωλῆσαι, τοὺς δ᾽ 
Αθηναίους ἐργαζομένους ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ λαμ.θάνειν 

ἀλφίτων δύο γοίνικας. (5) Ἀναγνωσθέντος δὲ τοῦ ψη- 

Ψίσµατος, ἹἙρμοχράτής παρελθὼν εἰς τὴν ἐκχλησίαν 

ἐνεχείρει λέγειν ὡς χάλλιόν ἐστι τοῦ νικᾶν τὸ τὴν νίκην 

ἐνεγκεῖν «ἀνθρωπίνως. () Θορυβοῦντος δὲ τοῦ δήμου 
καὶ τὴν δημηγορίαν οὐχ ὑπομένοντος, Νικόλαός τις» 

ἑστερημένος ἐν τῷ πολέμῳ δυοιν υἱῶν, ἀνέθαινεν ἐπὶ 

τὸ βῆμα κατεχόµενος ὑπὸ τῶν οἰκετῶν διὰ τὸ γῆρας: 

ὃν ὡς εἶδεν ὁ ὃ δἥμος, ἔληξε το θορύόου, νοµίζων χατη- 

γορήσειν τῶν αἰχμαλώτων. Γενοµένης οὖν σιωπῆς ὁ 
πρεσθύτερος ἐντεῦθεν ἤρξατο τῶν λόγων. 

ΧΧ. «Τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἀτυχημάτων, ἄνδρες 

Σνυραχόσιοι, μέρος οὐκ ἐλάχιστον ἐγὼ µετέσγηκα. Δυοϊν 

γὰρ υἱῶν γενόμενος πατήρ, ἐξέπεμψα μὲν αὐτοὺς εἲς τὸν 

ὑπὲρ τῆς πατρίδος κίνδυνον, ὑπεδεξάμην δ) ἀντ᾽ αὐτῶν 
ἀγγελίαν ἢ τὸν ἐκείνων θάνατον ἐμήνυε. (9) Διὸ καὶ 
καθ) ἡμέραν ἐπιζητῶν τὴν συμβίωσιν καὶ τὴν τελευτὴν 
ἀναλογιζύμενος, ἐ ἐκείνους μὲν μακαρίζω, τὸν ἐμαυτοῦ δὲ 

βίον ἐλεῶ, πάντων ἡγούμενος εἶναι ὀνετο) χέστατος, (3) 

᾿Εχεῖνοι μὲν γὰρ τὸν ὀφειλόμενον τῇ φύσει θάνατον εἰς 

πατρίδος σωτηρίαν ἀναλώσαντες ἀθάνατον ἑαυτῶν δόξαν 

καταλελοίπασιν, ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῆς ἐσχάτης ἡλιχίας ἔρλ- 

µος ὢν τῶν θεραπευσόντων, τὸ γΆρας διπλοῦν ἔγω τὸ 

πένθος, τὴν συγγένειαν ἅμα καὶ ἀρετὴν ἐπιζητῶν. (4) 

Ὅσῳ Ύὰρ οὐγανέστερον ἐτελεύτησαν ; τοσούτῳ ποθεινο- 

τέραν τὸν ὑπὲρ αὐτῶν μνήμην χαταλε λοἰπᾶδιν: Γἰκό-- 

τως οὖν μισῷ τοὺς Αθηναίους, δι’ ἐκείνους οὐγ ὑπὸ τῶν 

τέχνων, ἀλλ’ ὑπὸ τῶν οἰκετῶν, ὡς ὄρᾶτε, ρα 

µενος. (5) Εἱ μὲν οὖν ἑώρων, ὠ ἄνδρες Συρακόσιοι, 

την παροῦσαν ἐνεστηκέναι βουλὴν ὑπὲρ Ἀθηναίων, 

εἰκότως ἂν καὶ διὰ τὰς κοινὰς τῆς πατρίδος συμφορὰς καὶ 

διὰ ο ἰδίμς ἀτυχίας πικρῶς ἂν αὐτοῖς προςηνέ έχθην" 

ἐπεὶ δ) ἅμα τῷ πρὸς τοὺς ἠτυχηκότας ἐλέῳ κρίνεται τό 

τεχοινῆ συμφέρον καὶ ἡ πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους ἑ ὑπὲρ 

τοῦ δήµου τῶν Συρακοσίων ἐξενεΓθησομένη δόξα, ἀχέ- 

ραιον ποιήσοµαι τὴν τοῦ συμφέροντος συμβουλίαν. 

ΧΧΙ. « Ὁ μὲν οὖν ὃημος τῶν Ἀθηναίων τῆς ἰδίας 

ἀνοίας ἆ δν κεχόµισται τιµωρίαν, πρῶτον μὲν παρὰ 
θεῶν, μετὰ δὲ ταῦτα παρ ἡμῶν τῶν ἀδικηθέντων. () 

Ἀ' Ὑαθὸν Ὑάρ ἐστι τὸ θεῖον τοὺς ἀδ δίκου πολεραν ζην 

Ἰομένους καὶ τὴν αὑτῶν ὑπεροχὴν οὐκ ἐνεγκόντας ἀν- 

θρωπίνως ἀνελπίστοις περιθαλεῖν συμφοραῖς. (5) Τϊς 

γὰρ ἂν ἦλπισεν Ἀθηναίους, μα μὲν εἰληφότας ἐχ 

:60 Δήλου τάλαντα, τριήρεις δὲ δικκοσίας εἲς Σικελίαν 

ἀπεσταλκότας καὶ τοὺς ἀγωνισομένους ἄνδρας πλείους 

τῶν τετραχιομυρίων, οὕτω μεγάλαις συμφοραῖς περι- 

πεσεῖσθαι; ἀπὸ γὰρ τῆς τηλικαύτης παρασχευῆς οὔτε 

ναῦς οὔτ᾽ ἀνὴρ οὐδεὶς ἐπανἝλθεν, ὥστε μηδὲ τὸν ἀγγε- 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟΌΙΙ Τ1Ρ. ΧΠΙ. 
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Ρος ἀἰκᾳατίίηγ. Το Ώίοσ]ας ππἰάαΠι » Ἱπίον ρορι]{ ἀποίογος 
ΟΙαΠΙΡΦΙΠΛΙΡ., φοη{οη[ίαπα {πΠέ, Αἰἰοπίσηςῖηι Ργορ[οςίος Υογ- 
ο νάοΒασοπϊσδίος ἑερια! δΗΡΡΙΙΟΙο α[βοἴθιιά ος ; Γθἱἱ(ΙάΠὴ 

γογο οαρίνογαπ {πράμα ἵπ. ργοςο({ ἵη Ιαρίοιαῖπας ἀθίτι- 
ἀοπάαμας απη, φπἱοππαις οοἶαιη Αἰλοηοηοίριις οροίαπι 
ΠαΥΑΡΦΕΠί , δΗΡ Ἠασία γομάσηάος; Πθυ Ρ]Η5 απαα Είπαν βι- 
της) οἸαηῖσθς (ϱ) Αἰιοπδηίριις ἵη ο σαδία]ο δαρροΚἹίαπάας 
6556. (5) Οποᾷ ἀθοπαίηπι 4πΙΠΙ ΤοςΙΓ{ΗΠΗ 6556, Ηογηιο- 
ογα{65, ἵη 6ΟΠΟΙΟΠΘΙΗ ϱ' ΟΡΡΕΡΡΙ5, 5ΕΓΡΠΙΟΠΕΠΙ Ιη5Η (ης, νἰ- 
οονίαπα Ἠαπηαη]ίου [ουγο Ίοηβο δαΐΐας 6556, (παπι μό, 
(ο) ΟΗΡίτεροηίο απίθπα οἱ (πηππ]{απίς Ρορι]ο, τί ουΙ οια- 

Ὁ 1ο Ἠορο ππίπια [ογοπᾶα γἰάσγοίαν, Νίεο]αιι5 σπςρίαπη, 
41105 Ρ6υ Ίου Ώ6]]ήπῃ. παίος Ἀπη]βοΓαΐ, δσροδίΙΠ 60Ἠβ6οΙΙ- 
4, α- ἀοπιος[ῖοῖς, οϐ. δοποσία ΠηροοϊΗΠαίοπα, πηηϊκίεἶς 
Βηδ{δμία15. Οἱ οοηθροσίο, ππππ]έατὶ Ρορι]ας ἀοδς, 
οἈρίῖνος αοοΙδαΠΓΙΠΊΦΡΟΓάΗ5. Ἐασίο ἰσίέαγ α]θι[ῖο » Ἠ1]18 - 
πιο οΥΑΠΙΟΠΕΠΗ Φ6ΠΙΟΙ ϱχος5 ο8{. 

ΑΧ. « ΟαΙαη{αΠΗΠΗ, ἆας Ίου Ῥα[]αην Ἱπῃίχῖέ, ν]ῖ 6γτασι- 
βΠἱ, ΡαΓί6ΠΙ ΠΟΠ ΠΙΙΠΙΠΙΠΙ 1ρ5ο6 οχροθγίας 5ΗΠ1. Ναπι συ 1πι 
άπογΙΠΗ Ῥαγοης ΠΠΙΟΡΙΠΙ 6566Π1, αΠηῃος Ρογ]ομ]ῖ6 Ῥτο ραΐτία 
5αρθιπά{5 οΏ/ίοργο ΠΟΠ πάση. δ6ᾷ Ρτο Π]ή5 ΠΙΠΙΙΗΠΗ, 419 
Πη{θγίίας πἰγίαςααο φἰσηίβεαυαίαν, τοεορ]. (2) Ναπο, ἀ 1η 
Πηα]οτο {π ἀῑος ϱον]σμας 1ρβογΙΠα ἀρπίάονῖο αίβοῖον, οἱ (πα 
πἹονίο ἀο[αποί1 δἶπί, οκρεπάο , ΠΠογπα (πάσα οοΠ(Π1ΟΏΘΙΙ 
αἱ Ῥθαίαπα Ῥγαάἱσο; 564 που οοηίγα γἱίω ΓΟΓΙΗΠΑΙΠΙ Πῃ]ςθ- 
του εί οαἱαπη[(οβὶςδ[π]αϊη 556 ἆμοο. (3) ΠΙΤσπίπα γἱέαπα, παπι 
αίας πα ποοθεκ[ία(ἰ ἀεθεραπί, ραίνία» αἱ Ἱπιρομάεπάο 
θοίογηαΠα υἱγίπ{[ς 5ο σ]ορίαπῃ τοσα ποταη{. Ἐσο νογο ΤΠ Ίου 

εχίγθπιο Φία[15 Πηπίηο 5οηθο(ι({5 πἹθς» Ῥγοδίάϊο ἀροςίπίας 

Ιαοία οοπβοίο ἀπρ]ίοί, ἀάπα εἰ ρεποτς πιο ρτορασαΓίοΠοηΙ 

οἱ νι ἀοΐπεορς (ποίαπι πεπϊάσπαπαι 1η ΠΠ πιοῖς 16- 

ααϊτο. (4) Εἰοπίπι(παΠίο σοηογοβίοι ἱρ8ῖς σ]ία» οχίία5 ΓΗ{, 

ἰαπίο οχορία{{ογεπι 51 ἠλοπιοτίαπη γοααεγαη{. Ο 1.16 ΠΟΠ ἵπῃ- 

πηθῃίο ΑΠιοπϊοη ΙΙ ΠΠ ΠοΠΊεη Ρτορίευ Π]ος η ΙδΙΡςΙΠλΙΙΠΙ 
οδί, 4αθπα πο Πβοαγογιπη, 5εᾱ [απππ]ογαπα, 1 γ{άδ[Ι5, πηᾶ- 

πι ἀπουπί αίαια Γαἰοίαη{. (5) Αίαπί 5ἱ Ριῶ5εης οοηδΗμηῃ, 

γἰὶ θγτασαδαπῖ, το Ἱποο[απηϊίαία ΑἰΠοπίδηδίαΠα 1η5ΗΠΜΠ{άΠΙ 

γἰάσταπα, Πο αΏ Το δἱίαπῃ 1ῃ56 {πι οϐ Ἱ]αίας οἶαάες οἱ ρα- 
ἀἱα. οαἱαη]ίαίο5 Ρριρ]σθ, {πι οϐ (Πθᾶξ ἄποαιθ πϊβοιίας, 

(παπα αοθγμςδΙπηθ [η ο05 ΙΠνοµογεν. 6 απ 4 ΠΡεΙΟΟΓ- 

αἷα ουσα αβ]ϊοίος οχαγοσηάᾶ, ἀθεπιο εοπιπιαηῖ Ώοπο αἱ ρορι]ί 

Αγγαζυδαπῖ ρ]ουία, Ιπίει ΠΠἱν6ΓΡΟ5 πηογία]θς Ῥεγι]σαηόα, 
Ίιου Ιηαῑσίο ἀἰδέορίθίας, ΠιθαΠΙ αΏδαιθ {0ο 4 οοπΙπηοή ἶς 

ταρι Πίος) φοπ{οπ[ἴαΠα η πιοάίαπι α[Πογαπη. 

ΧΧΙ. « Ρορα]ας απἰάεπα Αἰλοπίοηςίς πιογ]ίας ἀαπιοηίία» 

Ῥωμας απίο οππία ἀῑῑ5 ἱπηπιογία[ρας, Ροδίεα. αἴἶαπι ποβίς 

ἱπ]ηγία α[οσ[ῖς εχδο]νῖ. (2) Ῥοπηπι Ῥτοίεσίο ΠΕΠ οδί, 

αποᾷ Ἱπ]αδία Ῥο]]α Ἱποσρίαπίες εί εχΙππᾶπη ροίθη[Ιῶ) δι ΤηΟ- 

Ίδη {ογγο Ἠηπιαπ]{ου ποδοϊθηίος ἱηβρογα(ἶς εαἱαπηΠαἴρας οἳ- 

(3) Φις οπίπι δΡεΓᾶἵθ ππ(παπῃ αηδιας [αἱ6δεί, ΛίΙ6- 

πίθηςος α]α(ΐς οχ Ὠο]ο ἀοζθπ) πι] ρς {αἰεηίήπα, δἱ {11Γ6- 

πηῖρας ἀποση({ς ἵπ ΦΙοΙΙαπα εχροᾶ(ίδ, γτίδααα ρία5 σπα 

ααᾶταρίθς πηί]ο αἆ ο απ σογεά σα Ἠαο Π]δδίδ, ἵη {αΠ1 

αἴτουθς οα]απη]ίαίος ἀπιθιδαη. ἱπῖὸ ΠαΠΊ(6 4ος ἴαπι ἠηδίραί 

αρραταία Ώε(πα Παγί πεαπο γἱ ας τοδ Ες, αάσου 
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λοῦντα αὐτοῖς τὴν συμφορὰν περιλειφθῆναι. (4) Ρδ6- 

τες οὖν, ἄνδρες Συρακόσιοι» τοὺς ὑπερηφανοῦντας χα 

" ο ο / / 2 

παρὰ θεοῖς καὶ παρ ἀνθρώποις μισουμένους» προσχυ 

η] ἣν τύ) δὲν ὑπὲρ ἄνθρωπον πράξητε. Τί 
νοῦντες τὴν τύχην μηδὲν ὕπερ βωπε ἠξητε. 

γὰρ σεμνὸν φονεῦσαι τὸν ὑποπεπτωχοτα » τ! δ) ἔνδοξον 
- νο το πο. 3. Ν ν 

τιμωρία περιθαλεῖν; ὃ γὰρ ἀμετάθετον ἔχων την περι 
ών η / 

τῶν ἄτυχημ.άτων ὠμότητα συναδικεῖ τὴν κοινην ἀνθρώ- 
ο) 

ῃ / 

πων ἀσθένειαν. {[5) Οὐδεὶς γάρ ἐστιν οὕτω φρόνιμος, 
κος ο οω αν ΑΔ / . ο] τα 

ὥστε μεῖζον ισχῦσαι τῆς τύχης, Ἡ φύσει ταις ἄνθρωπι 

ν εν οω 9 ’ ισνρ 

ναις ἡδομένη συµφοραις ὀξείας τῆς εὐδαιμονίας ποιειται 
α ο 3 3 / λ 

τὰς μεταθολάς. ροῦσί τινες ἴσως, ἠδίκησαν, καὶ 

ο ] Ν 3 / 

τῆς κατ αὐτῶν τιμωρίας ἔχομεν τὴν ἐξουσίαν. (6) 

ϱ) ον Δ Ν ο ὃν / λλ λ /{ εἰλιῳ ατε 

Οὐκοῦν παρὰ μὲν τοῦ δήμου πολλαπλασιαν ειλήφατε 
ο κ / 

τιµωρίαν, παρὰ δὲ τῶν αἰχμαλώτων ἵκανην ἔχετε κό- 
λ ο» / 

λασιν. Παρέδωχαν γὰρ ἑαυτοὺς μετὰ τῶν ὅπλων πι- 
ο 

/ . / 

στεύσαντες τῇ τῶν κρατούντων εὐγνωμοσύνῃη διόπερ 
3” Ε ο. / κ. / 

οὐκ. ἄξιον αὐτοὺςτῆς ἡμετέρας ψευσθΏναι φιλανθρωπίας. 
5 Δ 9 8 

() Οἱ μὲν οὖν ἀμετάθετον τὴν ἔχθραν φυλάττοντες µα- 
/ ο ολ ο ον το, / 

Ἰόμενοι τετελευτήκασιν, οἱ δὲ αὐτοὺς ημῖν ἐγχειρίσαν- 

ή / ος ν 

τες ἀντὶ πολεµίων γεγόνασιν ἴκέται. Οἱ γὰρ ἐν ταις 
ο ος / ο ΤΡ / 

µάχαις τοῖς ἐναντίοιςτὰ σώματα ἐγγειρίζοντεςέπ ἐλπίδι 
ς ο 

Δ / ο. ’ 

σωτηρίας τοῦτο πράττουσιν’ εἰ δὲ πιστεύσαντες τιμωρία
ς 

“Υ ἀ 

τεύξονται τηλικαύτης, οἱ μὲν παθόντες ἄναδεξονται την 
-λ - 

συμφοράν, οἳ δὲ πράξαντες ἀγνώμονες ἂν κληθεῖεν. (8) 
; ο / κά / ὃ 

Δεῖϊ δὲ τοὺς τῆς ἡγεμονίας ἀντιποιουμένους, ὢ ἄνδρες 
ας : ἡ 

Συραχόσιοι, μὴ οὕτω τοῖς ὅπλοις ἑαυτοὺς ἰσχυροὺς κα- 
-- / - / 

τασχευάζειν, ὡς τοῖς τροποις ἐπιεικεῖς παρέχεσθαι. 
/ ΔΝ Δ / 

ΧΧΠ. «Οἱ γὰρ ὑποτεταγμένοι τοὺς μεν φόθῳ κατι- 
ο Αλ ανν π 

σχύοντας καιροτηρήσαντες ἀμύνονται διὰ τὸ μῖσος, τοὺς 
ἴ 

/ ο» 3 λ 

δὲ φιλανθρώπως ἀφηγουμένους βεθαίως ἀγαπῶντες αεὶ 
ια λ ς / / θ τλ ην Μ/δὸ 3 

συναύξουσι τὴν ἡγεμονίαν. Τί καθεῖλε τὴν Ψηδων αρ- 
/ / 2 

χήν; ἡ πρὸς τοὺς ταπεινοτέρους ὠμότης. {5} Άπο- 

στάντων γὰρ Περσῶν χαὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἐθνῶν συνε- 
ο” 7ο 3” / ω 3 / ς!' 

πέθετο. Ἠῶς γὰρ ΨΌρος ἐξ ἰδιώτου τῆς Ασίας ὅλης 
-ω Ν 

; 

ἐβασίλευσε; τῇ πρὸς τοὺς κρατηθέντας εὐγνωμοσύνῃ. 
κ . ν ἃ 

Κροῖσον γοῦν τὸν βασιλέα λαθὼν αἰχμάλωτον οὐχ ὅπως 
λ 

ἠδίκησεν, ἀλλὰ καὶ προσευηργέτησε' παραπλησίως δὲ 
λ κ. ε ή το λος νά /ὰ. δ 

χαὶ τοις ἄλλοις βασιλεῦσί τε χαὶ δήµοις προσηνεχθη. 

(3) Τοιγαροῦν διχδοθείσης εἰς πάντα τόπον τῆς ημερό- 
[αή [4 λ 3 / ὰλ γλ ( / 

τητος, ἅπαντες οἳ χατὰ τὴν Ἀσίαν ἀλλήλους φθάνοντες 
3 λ ο» / αν) / σαιώ 

εἰς τὴν τοῦ βασιλέως συμμαχίαν παρεγίνοντο. (4) Τί 

λέγω τὰ μακρὰν καὶ τόποις καὶ χρόνοις ἀφεστηχοτα; 
λ λ ς ; / 3 όλ Γέλ ος ὸδ. 

κατὰ γὰρ τὴν ἡμετέραν πόλιν οὐ πάλαι Γέλων εξ ἴδιω- 
δε ο ”./ ο 

του τῆς Σικελίας ὅλης ἡγεμὼν ἐγένετο, τῶν πόλεων 
/ 

ἐκουσίως εἰς τὸν ἐξουσίαν ἐκείνου παραγενοµένων. ἤρος- 

εκαλεῖτο γὰρ Ἡ τάνδρὺς ἐπιείκεια πάντας ἀνθρώ- 

πους, τὴν εἰς τοὺς ἠτυχηκότας συγγνώμην προςλαθοῦσα. 

(6) Ἀπ΄ ἐκείνων οὖν τῶν χρόνων τῆς χατὰ Σικελίαν 
σω / λ 5 / 

ἠγεμ.ονίας ἀντιποιουμένης τῆς πόλεως » μὴ καταῤῥίψω- 
Δ οο / Μ. ὃν λ 

μεν τὸν ὑπὲρ τῶν προγόνων ἔπαινον, µ.ηδε ἑαυτοὺς θη- 

ριώδεις καὶ ἀπαραιτήτους πρὸς ἀνθρωπίνην ἁτυ[ίαν 

παράσχωμεν. Οὐ γὰρ προςήχει δοῦναι τῷ φθόνῳ καθ” 

ἡμῶν ἀφορμὴν εἰπεῖν ὡς ἀναξίως εὐτυχοῦμιεν' καλὸν 

γὰρ καὶ τὸ τῆς τύχης ἀντιπραττούσης ἔχειν τοὺς συν- 

ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Π. (ο6τ----δῦβ.] 

πος οἸαῖς πιέἶας δαρονςίος πιπαηβονϊέ, (4) Ροδίφααπη Ἱρίίν 

οοπηρογ{Πά. Ἰαβοις, υἱπῖ ογγασιδαπὶ, 51ροιῬοςδ. 45 Πηχία 

Ποπαἱηίριιδαο οά1ο 6556, αἀοταπίες [ΟΥΗΠΠΔΠΙ, η]. β4ρία 

Πα Πά, 41.050, ΠΙΟΦΙΠΗ οομηηηίαΐ1ς. Ναπι απ]ά {αηίο- 

Ρουο ππαρη(βουα, δαρρΙίοθη) {αρ]ανε ὔ απ ΠαΠΗ βρ]οτία, υη- 

ἀἱσίαπι αὐοτρία5 οχίσοιοὀ Ναι αἱ ἱππρ]ασαβίΗ η ΓΟΓΙΗΠΑΠΗ 

αάνογδαπη οἱο δαογ{έ, οοπηπιηΙ ΠΟΠΗΙΠΗΩ ἸπηροσϊΠ{α1 γῖπι 

ἱπ]ηνίαιησ πο αογί. (5) Νειο {απ ῥγιάσης οί, αἱ ας 

απαα βογίππα ρο]σαί, 4 διορίθ ἱπσαπίο οπ]αμαΠρς 

Πηησηῖς απαδί σαάθη5, τοροπήπας τοβις 5οοιά(ς. οα]αη)]- 

ἰαίος Ἱπά πο. ἨΗϊο που] (ογίαςδςθ ἀῑχονϊηί : Ἱη]ατία Πο5 

α[[ορσγαηί, οἱ ρ]οπαπα γἰπαἰσία ἆθ 15 5απηοπά.; ροίθρίαίθπι 

Μαβθηιης. (6) ΑΠ ΠΟΠ Υ6γοΊοπσο στανίοτθδ ρορα]ά5 Αἱλοπίεη- 

ϱἱς ραπας Η1έ, απαπα ἀσ[σ απ΄ Ποή. φα{ΐ5 μου γοῬῖς θ8ί 

46 σαρίνῖς 5αρρ]ἰοΙ, ααἱ ού ή αγπηϊς 561ρ505 Τη ΠΙ«ΠΙΙ5 γορίτας 

ναδιάστο, γἱοίονϊ5 αφαπ](αμ οἱ οἸεππεη{α οπηηία ΟΟΠΠΠΊΘΗ- 

ἀαπίος 5 Ππάῖρη πι ο1δο [ου6ί, Παπηαπ{(α( ας νοδίνα, Πάποῖα οἱ 

«ρο Ι1Ιο8 (ταιιάατί. (7) Βαπ6 απὶ ροι{ῖπαχ οὐ {πι τοπεβραπί, 

Ριασπαπᾶο αἲ οχίνο ΙΙΙ δα βΡΙΠΗΠΙ ρουδογοταγαμ{, Αί 

ῖ ἀοά]οπο 5αϊ ΠοδΗΙΙΗ Ἰο6ς 5αρρ]ίσςς γοῬίς 56 ορα]ογυηί. 

ΕΠΙπηνονο", απὶ ἵπ ραςδηα Ιοδῖ οογρα5 απ ἀοάυπί, δα]α5 

Ῥτοίροίο 8Ρο (ποπάα; 14 [αοἱαί. Θποἆςὶ οοηίτα 41ο ιο) 

ΡογβμαδίοποΠα αἲ ΦαρρΙσίαπα ταρίοπέατ, 1ρδί απἰάθτη σα]8- 

πηἰαίοιι φα5ποβιηί : αἱ αἱ {απι αἰτοςἸίαν οσογίηέ , Υθοογᾶθ8 

αἱ αἲ Πα π]{αίἶς. 66ης αεηί πησίο γοσσπίαν. (8) Ἐος 

νογο,, απὶ ῥγίποῖρες αἰἰογάπη 6556 γομηί, υπ Βγγαζαδαη!, 

ΠΟΠ {4Π156 ἁγιηίς ΟΟΠΠΙΠΠΑΥΘ, απ ΠΙΟΥΙΠΩ ὨαπηαπΙ{αἴο Ρ/0- 

ρατο ἀοέθί. 

ΧΧΙΠ. «ΝαΠη ᾳῖ πλοία ΡοίοηΙΟΓΊΠΗ α.ἲ Ἰπηραγαία ΓαοἱΘΠάΗΠΗ 

αἀἰσιπίή, ος ομβοινοία {οπιρονῖς ορροναπί{αἴα οά{ μπι αἆ το- 

Ῥοαπά η Επη]αί. Αέ πιαηδαθίο5 πας ἆπσθδ, 8ΠΠΟΤε 11ο 

Ριοβδ απ, οαἱδαιιο ΙΠΙΡΟΓΙΙΠΩ θά 1ῖς ορίραδαιιο 5αΡ{πά6 

υηὰσίς απιριβοση{. Ου]ά Μοαάοτυπη ἱππρονίαπη εγδη(ρ Ον 

ἀθ]ίίας ου σα ἱπίογίογος. (2) Θιαπι ΡΥΙΠΙΙΙΗ οηῖπῃ Ῥογβ 46{6- 

εσταπέ, ῥΙαγίη]ας θἱπαα] ΓΗ 1ρ8ίς δεηίος νοροΠα γη. Ναι: 

απῖ Πον ρο(αε αἱ Ογτα5, Ρρηναίαπι απίθᾶ ΥΙἴαΠΙ ΡΕΠ5, 

Ασία (ος Ἱπαρογίαπη οεζαρατοίῦ Βοπὶσηιίαίο ουσα 5αρ{οβ 

Π]πά ο[[οσίαη οδυ.. ΟΓῶ5Πῃ Ιον, Ώ6ἱ]ο αρ Πα, ποῃ Ποςο 

ΠΟΠ ΙΠοοπΙπιο(ο αἰίάπο α{{οοΙέ, 5οᾶ πη]{15 αἰίαπα Ῥοπο[οΙ]ς 

οππιπ]αν1έ.  ΒΙπΙ]ᾳπ6 ΠΠΟΓΘ ΟΠ α5 ααοαπο τορίρῃς οἱ 

(3) Ῥἰνι]ραία Ιθίίαν ρει οπιηπῖα Ραδδίηι Ίουα 

τοσῖς πΙαηβοίιι]πο οἱ Ῥοηἱσηϊαία, οηηςς Αδία: ἱποο]α) ππ- 

ταἱς οδγ(α Είπα βμιά1ΐς αἆ φοοἱθίαίοπη Πλας 8ε5ο αμβνερατιηί, 

(4) Αι απἰά απ1 1οησο οἱ Ἰοοῖς αἱ ἰαπιροτῖρης τοπιοία 60ΠΙΠΠΘ- 

ΠΟΤΟ» «411Πά ποδίνα 1ῃ οἰνιίαίο ΠΟΠ Ιία ρηάθιη άεΊο εχ Ἠο- 

ππίηο ΡΙομοῖο ΦίοΙ]ία" {οῦῖα5 Ρι]πΟΟΡΒ οναδειί, 5ροηίθ ἵπ ᾱἷ- 

Ποποίη οἷας οοπορσπριιδ ορρίάΐδ.. Οοπιίας οηΊπη γυ]πῖ οΠ- 

αἴος αἰ]Ιαίσραί, θοπίσηαπη αῇ[ο({5 πλεηίθπι ἀαο]αίαης. (6) Ἐν 

Ἠ]ο Ἱίασιιο {οπηρονο «παπα ΙοΠἱα. ρηϊποραίαπα οἴν]ίας ποβίτα 

Παρί 5πο γἰπαἰσαγῖέ, πο ΠΙαΙοΓΙΠ, 5ο Ἰαπάεπῃ αὐῇΙοία- 

ης, Ίος θἱπαγά 1ΠΟΓΟ Ππ10θς 6 Ιπαχογαβ!]ες ογρα ΠηΙ56- 

τίας Ἱάπ]απας Ππο5 οχΙΙβοας. 

Ρορι]ἱ5 οσο. 

Νεφπα( πα θηἵηα Ιηγία(α 

ἑ αἀπσοσπα{ πος αΠδαΠά, αποά Το 58οιιπά(5 ΙπάΙσηί βΊπις, 

ια ροτί ἀθοθί. Θπαπ οηεδίαπη οί ος, παπῃ [ογαᾶ 

αὐνοιδαίαν, Ἰαρογς απὶ νίσθα ποδίτναπη ἀο]θαηί, οἱ Γ1ΥΡΗ5, 



ων -- 

(65ο, δ0υ.) ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟὕΙΙ ΤΡ. ΧΠΙ. 484 
/ τε, ε.... αρα, κ ος 

αλγήσοντας, καὶ πάλιν ἐν τοῖς κατορθώµασι τοὺς δο- 
. ο .», / / 

µένους. (6) Τὰ μὲν οὖν ἐν τοῖς ὅπλοις πλεονεκτήματα 
τω ιά / ϱ 2 »” ϕ 

τύχη καὶ χαιρῷ κρίνεται πολλάκις. ἡ δ’ ἐν ταῖς εὗπρα- 
- ρω -”- ὼ 

ξίαις ἡμερότης ἴδιόν ἐστι σημεῖον τῆς τῶν εὐτυγούντων 
ο / μα πν πρ 7 

ὅ ἀρετῆς. Διὸ μὴ φθονήσητε τῇ πατρίδι περιθόητον γενέ- 
πω Ἰ λ .) / 3. .ᾖ 

σθαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, ὅτι τοὺς Ἀθηναίους ἐνί- 
- ή Ν Δ τω Β / 

χησεν οὐ µόνον τοις ὅπλοις ἀλλὰ καὶ τῃ φιλανθρωπία. 
ῤ .- 3) / ζ / νε 

(1) Φανήσονται γὰρ οἳ τῶν ἄλλων ὑπερέχειν ἡμερότητι 
/ ο. ο κ ο» ο. / / νά. 

σεμνυνόµενοι τῇ παρ ἡμῶν εὐγνωμοσύνη πολυωρούµε 
ο Δ / ας ας 

10 νοι, καὶ οἳ πρῶτοι βωμὸν ἐλέου καθιδρυσάµενοι τοῦτον 
. , ο σ εφ ν 511» Ὁ 

ἐν τῇ πόλει τῶν Συρακοσίων εὑρήσουσιυ. (8) Εξ ὧν 
; ο Δ / μ] ΟΕ 

πᾶσιν ἔσται φανερὸν ὡς ἐχεῖνοι μὲν δικαίως ἐσφάλησαν, 
ο ο) α Ν / 

ἡμεῖς δ) ἀξίως ηὐτυχήσαμεν, εἴπερ οἳ μὲν τοιούτους 
υ - 

ο) - Ν λ λ λ 5. λ Ας) / 
ἀδικεῖν ἐπεγείρησαν οἳ χαὶ προς τοὺς ἐχθροὺς εὐγνωμό- 

-, / 3 / Δ Δ ο 

16 νησαν, ἡμεῖς δὲ τοιούτους ἐνικήσαμεν οἳ καὶ τοις πολε- 
/᾿ Ρα) οω ας 

μιωτάτοις μερίζουσι τὸν ἔλεον ἐτόλμησαν ἐπιθουλεῦσαι 
Γ τς ο ; 

ὥςτε μὴ μόνον ὑπὸ τῶν ἄλλων κατηγορίας τυγχάνειν 

τοὺς Ἀθηναίους, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ἑαυτῶν καταγινώ- 
: ΑΙ 

σχειν, εἰ τοιούτους ἄνδρας ἀδικεῖν ἐνεχείρησαν. 
7 / δ 3 / ΄ ρ 

... ΧΧΠΙ. « ἸΚΚαλον,ὦ ἄνδρες Συρακόσιοι; ο 
ο ο / / νς 

φιλίας, καὶ τῷ τῶν ἠτυχηκότων ἐλέῳ σπείσασθαι τὴν 
: ” λ Ἡ ἱ λ λ : /' ν 

διαφοράν. Δεῖ γὰρ τὴν μὲν πρὺς ο φίλους «ὄνομα 
λ ο Δ ώ γα. μα 

ἀθάνατον φυλάττειν, τὴν δὲ πρὸς τοὺς ἐναντίους ἔχθραν 
Ν κ Δ λ ζ-. 

θνητήν. Οὕτω γὰρ συµθήσεται τοὺς μὲν ώς 
/ λ λ / .] ιώρ πι) 

9ύ γίνεσθαι πλείους, τοὺς δὲ πολεμίους ἐλάτ τους. (5) Την 
/ ον 

δὲ διαφορὰν αἰώνιον διαφυλάττοντας παραδιδόναι παισὶ 
" } / ο ο λ ς παίδων οὔτ εὔγνωμον οὔτ ἀσφαλές: ἐνίοτε γὰρ οἱ 
ας ο ήςς ἷ Αα 

δοκοῦντες ὑπερέχειν ἐν ῥοπῇἩ καιροῦ τῶν πρότερον ὕπο- 
{ / .”. 

πεπτωκότων ἀσθενέστεροι Ὑίνονται. (5) Μαρτυρεῖ ὃ 
σω { /' - ν ς « ἃ 9 ω Δ / 4 

30 ὁ νῦν γενόμενος πόλεμος: οἳ γὰρ ἐπὶ πολιορκία παρα 
λ 3 Ξ δν 3 

γενόµενοι καὶ διὰ τὴν ὑπεροχὴν ἀποτειχίσαντες τὴν 
ὴ ὁ ΄ ; α μον 

πόλιν, ἐκ μεταθολῆς αἰχμάλωτοι γεγόνασιν, ὡς ὁρᾶτε. 
ο. 3 » ο» ο 3 / τν 

Καλὸν οὖν ἐν ταῖς τῶν ἄλλων ἀτυχίαις μέρους φα- 
/ Ὕ΄ 4 

νέντας ἔτοιμον ἔχειν τὸν παρὰ πάντων ἔλεον, ἐάν τι 
2 8 ο / Αν Δ ς ο/ κα 

3 συμόαίνη τῶν ἀνθρωπίνων. Πολλὰ γὰρ ὃ βίος ἔγει 
: ν / / κά 

παράδοξα, στάσεις πολιτικάς, ληστείας, πολέμους, 
ον 3) 3/ 

ἐν οἷς οὐ ῥάδιον διαφεύγειν τὸν χίνδυνον ἄνθρωπον ὄντα. 
. υ { ς 

(4) Διόπερ εἰ τὸν πρὸς τοὺς ὑποπεπτωχότας ἔλεον ὕπο- 
. -” / 3 ο 

κόψοµεν, πικρὸν καθ’ ἑαυτῶν νόµον θήσομεν εἰς ἅπαντα 
: ο» λ Ν ο ] ο Β η κ 

«0 τὸν αἰῶνα. Οὐ γὰρ δυνατὸν τοὺς ἄλλοις ἀνημέρως 
3 κ” στά Ασε ο. Δ ϱ ον 

χρησαμένους αὐτοὺς παρ᾽ ἑτέρων τυγεἴν ποτε φιλαν ὕρω- 3 ας 
πίας, καὶ πράξαντας δεινὰ παθεῖν εὐγνώμονα, καὶ παρὰ 

-” Δ ών 3 ο. 

τοὺς τῶν Ἑλλήνων ἐθισμοὺς τοσούτους ἄνδρας φονεύ- 
2 ο Ες ρω κ εὶ 

σαντας ἐν ταῖς τοῦ βίου μεταθολαῖς ἐπιθοᾶσθαι τὰ χκοινὰ 
Ὕπ Ν Ας / 

«6 πάντων νόμιμα. (5) Τίς γὰρ Ἑλλήνων τοὺς παραδόν- 
ορ . ς ΗΕ 

τας ξαυτοὺς καὶ τῇ τῶν κρατούντων εὐγνωμοσύνη πι- 
; / ΣΣ/ Ἆ ή κ.α 

στεύσαντας ἀπαραιτήτου τιμωρίας 3ξίωσεν, ἢ τὶς ἤτ- 
.. ρω λ Υ ων ολ ο Α το, ν] 

τονα τοῦ μὲν ὠμοῦ τὸν ἔλεον, τῆς δὲ προπετείας τὴν 
, 

εὐλάθειαν ἔσγηκε; 
ς / λ 

υυ ΧΧΙΥ. « Πάντες δὲ ἀνατείνονται μὲν πρὸς τοὺς 
. / εί μ 

ἀντιταττομένους, εἴκουσι δὲ τοῖς ὑποπεπτωχοσιν, ὧν μὲν 
. 

ο" κ δι μέ ΚΟΛ/, ον 
τὴν τόλμαν καταπονοῦντες, ὧν δὲ τὴν ἀτυχίαν οἴκτεί 

-ω / ο αθν 

ροντε. Οραύετκι γὰρ ἡμῶν ὁ θυμός, ὅταν ὃ πρότερον 
-” / ᾳ- ΄ / ο ώ 

ἐχθρὸς ὢν ἐκ μεταθολῆς ἱκέτης Ὑενόμενος ὑπομένη πα- 
υ 

ΡΙΟΡΟΝΤὉΣ. Τ. 1. 

41111 ΡΓΟΔΡΟΡΟΡ Ιῑ]α βποσθεςὴς ἰαήσΙΤΙΗ, αἰίος πο ίςσηί τοῖι- 
ρίαίο (1 (6) Υἱοίοιῖα απἰάσπη αγηηῖς ραγίο) [ου ήπ ρ]ο- 
ΤΙη(ιο οἱ ουσαδίοηί αά]αἰσαπίαν : αἲ ΠπαΠς ΠΟ ο οἳ η. 
η](α5 Τη [ο]ἱ0ἱ ΓΘΠ Ποσβδ Ρνορνίο γ{αίθα (ΟΓΙΑΙΟΡΙΗΗ 
ἀοέαπησπίο ργοῦαηί.  Ῥνορίογοα Ίαμο Ρὰ(πῖ σ]οίαπα πο, 
απῶςο, Πηγ]άθα[ἶδ, ατα ϱ6υ ουηπο5 αβί(ιο πιονία]ος «σ]ομγο- 
(ππ, αοά ααιο ποη αγπιῖς ἐαηέαπα, 5ο Ἠηαη](αίο οἶσπι 
ΑίΠιεΙΕΙΙΦΟ5 κπρονα{. (7) Αρρανοῦῖέ θηΠ] » 1ο, αὶ διπῃ- 
'η4Ρ1 οηη{α{15 Ἰαμάθηι 9ἱ)ί ρα ηέ, αὐ οοαΠίαίο γοσίγα {η 
ΡΟ ουὔα(ιο μαβίέος οἱ αἱ ΜΙκογίσσγᾶἶαν 0γ4Π11 ῥηϊηνί οο- 
βοοναγαηέ, ἵη ΠΥΡ ΘΥΤΑΟΗΗΠΟΓΗΠΙ ο3Π1 Ίρεαπα ἰηγομίση{. 
(8) Φιοά ομηο(ῖς θίᾳς πποία[ίριις ΡογβρΙο πα ογ]ξ αν ριι- 
ιΕΠ{Ω, Π]ος πποη{ο ἵπ οἶαᾷας ἰδίας Ιηο]άίδδο, ΠΟβ(Π6 Ίητο 
Γοίαπαπα αβα]ςο ῥγορίΠαι : ΒΙ(4θΠη 6ςΠ1 ΠΠΠ1 οἰγίαίθιι 
χίτομι!ς α[ήοοια ἱπ]ανῆς (οπίανηί, ασ Ρνοβ]ίαίσπ). απίπηΙ 
Μοδβίριας οίίαπα οχἠήροαίΣ ποδφιιο 14 6εη5 ΠοπαίπΙΠη ἀσγίορ- 
Πλας, απί ρορα] σπα, αξία η (ος [ἰςκἰπηῖς πηὶςογίουγαἶαία {ῃη- 
Ρεν! ἀοσίανη, ἱηδίά1ἱ5 αιδὶ ϱπογίηέ Ἀρρείθίθ. Ἰπάρ ουο- 
π1αί αἱ πο αΠογΗΠα ἀπηπίαχαϊ ογἱπιίηα Ποηίριις ΕχροΠᾶΗ»5 
(1 ΑΠιεηΙεηςθ5, ὙερΙΠη 510 ποφι1θ ]πά1οἷο 9ο οοπάσΏοηί : 
σιιοά {α]ες ορραρηατο γίος ἰπ]ηςίο οί] Ειρῖηί οπα(1, 

ΧΧΠΗ. « Ῥπρο]ατα ᾳπἰάσπη τες οςί, γἱνῖ θγγασιβαὶ » Ρτῖ- 
ΠΗΠΙ ΠΟΥ ας απηΙσ[(ἶορ οκογάΠαπη [π60ργΘ, οἱ σα]αΠΙΕΟΦΟΓΙΙΠ πι - 
5ΕΓ4ΠΟΠ6. ἀῑφεογάίαπι οκρίατο. Ἠοπονο]οηία οηἵπα ΙΠίοί 
ἄπηΙ605 Ἱία (ποπάα οςί, αἱ ἱπιηχογία]ίς οἱ: : ἱπ]πη]οίέίας του ο ΟΠΗ 
ἀάνοικαγϊς Ἠπονία]ος 6556 ορογίαε. Ἠαο οηίπῃ ΥΑίΟΠ6 ΠΙ 
Π{ 5ΟΟΙΟΡΙΗΗ ΏΗΠηΘΓΗ5 δαΏίηά6 αι1σοβοαί, ΠοδΗΠὰ Ὑογο ἀἰπηῖ- 
ηπαίγ. ) Αί Πίου αἱ οὐἷα ἵῃ ΡογροίΙΠπη τοιίπογο οἱ αἲ 
Ιμοαγος ποροίθδαπο ἐγαπςηξίογα, 14 πος ΟΟ4ΠΠΙ οδί, ποο {ιι- 
ἵαπη. Οπαπάοαιθ οπίπα αοοἰατέ αἱ απἱάαπα νίρας ας δι- 
Ρο/10γ68 γἱςὶ, ταρθπία Πο {θμηροΓΙ5 ΠΠΟΠΙΟΡίΟ Ρυ]Η5 ἃ 5ο ᾖ6- 
ν1ο(15 εί αἆ ἵπχα τεύασ(ἷς Ίοησο ἱπβγπηίογος ογααπί. (9) Ωαοά 
Ροἱ]α1η παΠς ΟΠΗ Ιοδίθ 6οη[οσίαηα δαξΐς αἰίσοδίαίν. Ου 
οπίπι αἆ ομρίάσπά απ Πο Ἠμο γθηογαΠέ, Ιαπηά16 ΠΙΤΟ οἨ- 
βίγηοίαπα ΠΥΏΕΠΗ ΡΟ νΙΓΙΗΠΙ 5ΙΑΓΙΠΗ οχ ζρ]]θη ία υηάἶσιιθ ῥγ0. 
πποραπ{έ, εοσς πηταΡΏί [ογίαπος νἱοϊςβ(αζἴπο οαρ(ἰγὶ Πίο γο- 
Ρίς αἀθιηί. Οοηδἠςδίταπη ἰσίίαγ οδί, ἵπ αΠἴογπα σα ]απι- 
ἰαῦβις ηλίθια 56 οχμίῦσγας αἱ, οἱ απἱᾶ Παππαηῖέας οομἶαρ- 
π, ο Μάὰ αἰἰογΠΗ γἱοἰφείπα πηἰςογίοογᾶ (αρ αί[οο[Ι1Πι 6ιρα ία 
οχρενατίδ.. Θ18ΠΙ οπἵπα ππα]ία ργῶίου 6Ρ6Π1 ἵῃ Ἠας γἱία: ἵπ. 
οοηδίαπίῖα εγομῖαπ{ 5 }απ1 οἰγ]ἠςκοά1[ῖο τοπηρυβ]ίσαιη (ατραί, 
{41η Ιαἱγοσ]η]α Πη[ορίαηέ, ]απη Ῥε]]α ῬγομαΠί.  ΤΠίοΥ 16: ΠΟ 
(ποῖ]ο ρογϊίοπ]απῃ οταα1έ Ἠάπ]απος παέατα» Ραγίεερς. (4) ι- 
οπου δἱ ἀογίοιϊς πκον]οογάίαπα ργοροϊάδγίηις, αοΘΓΡΑΠΗ ἴπ 
Π08 1ρ805 αά οΠΊΠ6 ἀαίπεερς «ΥΙΙῃ Ι6σθ6ηι δίαίπθιηιις. Εἰσγί 
ομ]π που. Ροίθεί υἱ ααἰ Ἰημηηϊίος « γοδαιο 56 αΐς ῥγα- 
δ{οηηί, αἲ ας Ἠππησηίέου ας Ῥοπίρπο Παβθαηίαν; εί αἱ 
ἀἰτοσῖα Γοορίηέ, πποάεναίο (νασίοπίατ; οἱ ααϊ οοπέτα ἄγασο- 
ΤΗΤΩ Π]ογθς {οἱ ντος ἐγασϊιάατίηί, εοπηπηίαίο γίέα 5ο δίαέι 
εοπιππππ]α οπλη(απὰ Ἱάγα Ιπαρ]ογοί. (5) αἱ οΏπῃ γοροο- 
γα ΠΠ(ΠΔΠΑ 608, (πἳ, Ῥεπαγο]α γΙοίογα Παπιαπ]ίαί6 σο- 
Π51, 5656 πΠίτο ἀ4εδιάεγαπί, ἱπάερτεεαθῆϊ πηαοίαπᾶος δρ - 
ΡΙΟἷο ορ” απί φὐἰς απ( παπα ογαάοἰίαἰ πηἰςεγίοσγάίσπα, 
αἱ (ομηογί(αί1 ργπάθη{Ιαπα Ροβἱροποπάστη κα] ερ 

ΧΧΙΥ. « Ηου εππείί φάει δαπέ Ἱηβοπίο, αἱ Ποδίβις 

ἐοπίγα 56 ΙΗΞΙΓΙΟ[Ι5 αα ροβδῖη{ οοη(θπ/{ίοπο τοβίδίαπ{, γἱοίῖς 

ἁπίθηα ϱγος(γαιίδααθ ορ ἀεπάο Ρρατσαπί. ιο οπῖηι αιάασία 

εαβ]σίίαν, Ε1ο Ιηἰδογίοοταῖα οχονσδίαν.. Ἐταηρίς οηΙΠΙ 8η ἱΠηΙ 

πΟΦΗΙ οοποϊίαίίο, απ1πα ἶ5δ, απί 14011 ργίάεπα Ἠοδίῖ5 (αεναί, 
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(5) Ἁλίσχονται δ᾽, 

τῶν ἡμέρων ἀνδρῶν αἳ ψυγαὶ μάλ Ιστά πως ἐ έῳ 
θεῖν ὅ, τι ἂν δοκἩ τοῖς κρατοῦσιν., 

οἵμαι, 

διὰ τὴν χοινὴν τῆς φύσεως ὁμοιοπάθειαν. Ἀθήναῖοι 

γὰρ κατὰ τὸν Ηελοποννησιακὸν πόλεµον εἰς τὴν Ἓφα- 

χτηρίαν νησον πολλοὺς τῶν Λακεδαιμονίων χαταχλεί-- 

σαντες καὶ λαθόντες αἰγμαλώτους ἀπελύτρωσαν τοῖς 

Σπαρτιάταις, ο ) Πάλιν Λακεδαιμόνιοι πολλοὺς τῶν 

Αθηναίων χαὶ τῶν συμμάχων αἰκμαλωτισάμενοι πα-- 

βαπλησίως ἐχρήσανσο, Καὶ καλῶς ἀμφότεροι ταὺτ᾽ 

ἔπραξαν᾽ δεῖ γὰρ τοῖς Ἕλλησι τὴν ἔχθραν εἶναι μέχρι 

τῆς νίκης, καὶ κολάζειν μέ χρι. τοῦ κρατῆσαι τῶν ἐναν-- 

(4) Ὁ δὲ περαιτέρω τὸν ὑποπεσόντα καὶ πρὸς 

ύγοντα τιμ.ώ- 
τίων. 

τὴν τοῦ κρατοῦντος εὐγνωμοσύνην προοφε 

βούμενος οὐχέτι τὸν ἐγθρὸν κολάζει πολὺ δὲ μᾶλλον 

ἀδικεῖ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν. (5) ) Εῑποι γὰρ ὁ ἄν τις 

πρὸς τὸν τοῦ τοιούτου σκληρότητα τὰς τῶν πάλαι’ σοφῶν 

μενα σεις» ἄνθρωπε, μὴ μέγα φρόνει, ια. σαυτόν, 

Τίνος Ύὰρ χάριν 

οἳ πρόγονοι πάντων τῶν Ἑλλήνων: ἐν ταῖς κατὰ πόλε- 
ἴδε τὴν τύχ ην ἁπάντων οὖσαν κυρία». 

μ.ον νίχαις χατέδειξαν οὐ διὰ λίθων, διὰ δὲ τῶν τυχόντων 

ἔάλ ων ἱστάναι τὰ τρόπαια» (6) ἀρ᾽ ουχ, ὅπως ὀλίγον 

Ἰβόνον διαμ.ένοντα ταγ ἕως ἀφανίρηται τὰ τῆς ἔχθρας 

ὑπομνήματα, Καθόλου δ᾽ εἰ μὲν αἰώνιον ἵστασθαι τὴν 

διαφορὰν βούλεσθς, μάθετε τὴν ἀνθρωπίνην. ἀσθένειαν 

ὑπερφρονοῦντες' εἷς γὰρ καιρὸς καὶ βραχεῖα ᾗ ῥοπὴ τύχης 

ταπεινοῖ πολλάκις τοὺς ὑπερηφάνους. 

ΧΧΝ. « Εἰ δ ' ὅπερ εἰκός ἐστι, παύσεσθε πολεμοῦν- 

ες, τίνα καλλίω καιρὸν εὑρήσετε τοῦ νῦν ὑπάρχοντος, 

τὴν πρὸς τοὺς ἐπ ταιχότας φιλανθρωπίαν ἀφορμὴν 
μα 

συ « ν 

τῆς φιλίας ποιήσεσθε; μῇ Ὑὰρ οἴεσθε τὸν τῶν Ἀθηναίων 
ο. 

δημ. ον τελέως ἐξησθενηκέ ναι διὰ τν ἐν Σικελία συµφο- 

ράν, ὃς ἁρατει σ/1δὸν τῶν τε κατὰ τὴν Ἑλλάδα νήσων 

ἁπασῶν, καὶ τῆς παραλίου τῆς τε κατὰ τὴν Εὐρώπην 

καὶ τὴν Ἀσίαν ἔγει [5 ) Και γὰρ πρό- 

τερον 1 περὶτὴν Αἴγυπτον τριαχοσίας τριήρεις αὐτάνδρους 

ἀπολέσας τὸν δοκοῦντα κρατεῖν βασιλέα. συνθήχας 

Ἐέρξου τῆς 

ι τὴν ἡ γεμονίαν. 

ἀσχήμονας ποιεῖν Ἠνάγκασε, κ καὶ πάλιν ὑπὸ 

πόλεως χατασκαφείσης μετ᾽ ὀλίγον χάκεινον 

τῆς Ελλάδος τὴν ἡγεμονίαν ἐκτήσατο. 

ἐνίκησε καὶ 

(2) Ἀγαθὴ 
Ἱδρὰ πόλις ἐν τοις μεγίστοις ἄτυγ. ημασι µεγίστην ἐπί- 

δοσιν λαθεῖν χαὶ μηῤέποτε, ταπεινὸν μηδὲν | βουλεύεσθαι. 

Καλὸν οὖν ἀντὶ τοῦ τὴν ἔχθραν ἐπαύξειν συμμάχους 

αὐτοὺς ον φεισαμένους τῶν αἰχμαλώτων. (4) Ἄνε- 

λόντες μὲν γὰρ αὐτοὺς τῷ θυμ.ῷ µόνον Ἰαριούμεθα, την 

ἄκαρπον ἐπιθυμίαν ἐκπληροῦντες» φυλάξαντες δὲ παβὰ 

μὲν τῶν εὖ παθόντων τὴν Ἱάριν ἔξομεν, παρὰ δὲ τῶν 

ἄλλων ἁπάντων τὴν εὐδοξίαν. 

ΧΧΥΙ. «Ναί, ἀλλά τινες τῶν Ἑλλήνων ἀπέσφαξαν 

τοὺς όσα Τί οὖν : εἰ μὲν αὐτοῖς ἐκ ταύτης τῆς 

πράξεως ἔπαινοι τυ Ἰμάνουσε, μιμησώμεθα, τοὺς τῆς δό- 

ξης πεφροντυκότας” εἰ δὲ παρὰ πρώτων ο τυγῃ χά- 

νουσι κατηγορίας, μηδὲ αὐτοὶ πράξωµεν τὰ αὐτὰ τοῖς 

ὁμολογουμένως τω. αρτηλόσι, 5) Μέχρι μὲν γὰρ τοῦ 

μηδὲν ἀγήκεστον πεπονθέναι τοὺς εἲς τὴν ἡμετέραν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΓ. (660, 661.) 

εοτίο πηπίαία 5αρρ]εχ, απἰάαπ]ά νῖείον Ηριοιϊέ, Ραϊεπά πι 

οχδροσίαξ. (2) Παρτϊηϊς απίδίη πιὶςοι{οονᾶ(α 5οηδ ρ]ασίᾶο- 

ΕΠΗ ΠοπηΙη Πα απἰπηϊ οαρΙΙΠ{1Υ, 4αοά πίτα ααα.ἄαπι οοπ- 

πηηῖς πα) α[[οο[ίο οχβ!ςίί. πίηαγεΓο Α{λοηίθηςθ5 ΙΠ Ῥο]]ο 

Ῥε]οροπηθδίασο, ααάπ ΤασοθάσποπίογαΠΙ απαπαρ]ΙγΙΠιΟς 

η Βρμασίογία ἵηδη]α οορίδδοη{, τοάσηπίος Ἰπάα Βροτίαηϊς 16- 

ποτυηί. (9) Παεοάσρηποηϊ νἱοἰβδῖπα, απ απα πα]! Αλιοηῖοη- 

Βἱ111 δοοἰογΙΠησ 6 η Πλα5 1ρβογπῃ γοπίβδεη{, οαάσπῃ ϱ]6- 

πηθηία αδὶ Γαθγαπ!ί. Εέ Ῥγασ]ατο αἳ πίσσα (αοίαπι οςί. 

αναοἳς οπίπα ΠπϊπιίαΙ αἲ νἱοιοτῖαπα πδ(θ 56 οχίοπάσηί 

ορογίαῖ, αἱ ρ6πᾶ) πο ἀππίΐα5 αχροδέαΠί{αΓ, απαπι αἀγοιγραγίϊ 

(πει{πί ἵπ Ῥοίαξίαίοπι τοᾶασ. (4) Οἱ υοίας δαμασίαπι 

οἱ αἆ Ῥοηίρηαηα γἱείοτῖς βάθη1, ἰαπαΔΠΙ ΔΥΙΕΠ1, οοπ/αβίθη- 

ἴθπα πἱοϊδά ία, ποη. αππρΙα5 Ποδίοπα ρυπῖέ, 564 Ἠηπιαπα 

Ῥοίἴα5 ΙππροοΠΠίαί1 Ρον Ἱπ]απίαπη Πη5η]{α{. (5) Τπ εα]α» {αι 

ομβεμαίαπη αδραν(αίσπα τοσία απῖς Ἠαδ δαρίθηίΙΠΙ απΙα1ο- 

ΤΙΠΑ 5οη{θη[ἶα5 αἐοοπηπιοἀανγονΙε: ΜΙ Ἰποπιο, πο η]πη]ς αἰίάπι 

5αρθ; ἈΝος6θ {6 ἱρδαπα; [πίπανο (ογίππαπη οπηήΊαΠι ἀοιη]- 

πα. Ου] το, απῶ5ο, δια] ἄτῶ εἰ ππΙνεγς ργοροηί- 

ἰογας ἵπ Ῥο[ίογαπῃ γἱοίονῖδ πο ο δαχῖ5,, 568 γη]σατίριις Ηρηῖς 

ἄνοραα 5ἰαμιοπάα οαγαγεγαπ{Ε” (6) Αη ποη Ιά6ο, αἱ, δἱ αἆ 

οχίσααπη {επιρις ἀατανοηί, Ῥτου| Ιπ]πη]οΙΠαγαΠΙ 4ποΠΠο ΠΊο- 

πηπηθηία οχο]εδοθγοη{2 ΟπΙπΠΙπο, ἱ ορίογηας 6ΟΠΗΤΠΊάΤΘ 4ἱδ- 

οοτγᾶἶαᾶς ἵη αΠΙΠΙΟ γορίς αδί, ΠαΠπαΠαΓΗΠΙ νος τογαπι Ἱπβγηῖ- 

{αΐοπα αἱ ἱποοηςδίαπ {απ οοη{ΘΠΊΠΕΙΘ 5ο]ίοία. Ὅπα 5απρο ο6- 

οχδῖο αἱ αχῖσι Πα {ΟΓ ΕΠΟ ΠΙΟΠΕΗ ΙΙΙ 5ροΓΡΙΡΘΙΠΙΟΓΙΙΠ1 11ο- 

ΠΙΙΠΙΗΠΗ Ἱηςο]οπ[ίαπῃ εγογΗ{. 

ΧΧΥ. « Οιοᾶςί, τί ογοάΙρί]ε εδί, Ώε]]ο βποπη αΠαπαπάο 

ΙΠΙΡΟΠΘΤΘ οορ]{α[ῖςδ, ασ» ΠΠ παπα Ρο πίου οσᾶδίο 56 γουῖς 

ἀαΡίϊ, αιαΠ1 Ίχορς 1ρδα, αᾶ Ρος Παπιαπ[ίαίεπη ἀεγ]ο[ῖ5 οχΗΙΡί- 
ίαπι που απο μαρ [απάαιπεπία ]αοἱείῖδρ Νάπα οχἰδίπια[ς, 

Ρορι]απη Αἰλοπίεηςοπη οϐ. οἰαάθιη Τη ἰο]ία αοθθρίαπα Ρθ- 

πἰίας γἰίρα5 οχ]ααςίαπη, αἱρρο ὀ/15 ἱπρθγίο ΟΠΊΠΕΡ Ρτορθ 

ατα οῖα ἱηδα]α" ρατοπί, οἱ {ατα Έτορα» ἵππα ΑδίΩ πιαγ πια 

ςἩ)Ώ ἀῑίίοπο Ιαρεηπίαγ. (9) Ναπι ε[ίαπ} ργ]άθπα, ἰαπηείςί {τε- 

ορηία5 (άιιοσπία») ἵπ ΑΙβγΡρίο {πίγοπιες «πα ο ΤΙ γἱπῖς αιπὶ- 

αἰδδοί, Τ6σθί1 {αππεη, απὶ /απα γἰοίου 6586 ΡίαΡαίαν, αᾱ 60Ἠ- 

ἀϊμίουος ρᾳαοῖ5, ΠΟΠ ϱ6Υ οπ]η]ᾶ Ἠοηθδίας, 5εόπΠῃ ρ8σἰδοριιάᾶς 

οοπιραέ. Ἐί ἀῑναία αποπάαπα αΓΏθΊΡβΟΓΙΠΙ α Χεγχθ, ρ8π]]ο 

Ρορί οἱ {ρβαπα γἰαί, εί ἴοίμς ἀταοῖορ ργπαΙραίαπῃ αθᾳμ]ςὶ- 
γἰί, (3) ΗΠου ἴῑ]α ἁἰγ]ίας εχοε]Πέ, αοά ἵπ πιαχἰπη(5 εα]απηῖ- 

(αήρας ππαχίπια ἱπογοπποηία Γαοί αἱ πΙμ απαπαπα Ἠαπη]]θ 

ἀοσσιπί{. Ποποδίητη Ισήγ ας α]α, αέ, Ρος α παπα Ἱπ[πηϊ- 

αἶδας απσδαίηΙ5, Ραγοεπάο οαρ{ί {5 οοἱείαίειη Πο ΓΙΙΠ1 ποΡΙβ 

αἀᾖαηραπηας. (4) Ναπη δἳ Ἰ]ος πεσανόνῖπιης, 5ἱθη απαἆαπι 

γο]αριαίο εχρ]εία, απίΠιΟ {αμίαπα ΠΊΟΥΘΙΗ ΡΕΓΕΠΙΗ5; 51η ἵη- 

οοΊάΠΊς5. 56ΓΥΔΥΘΤΙΩΙ5, α πιθγ{ο Ιδίο α[ῄθοίίς Παει]εηία Πα 

σιαίἷα. (ως, αὖ αη]γειςίς {πςρογ αἰῑς ἰηείρηίς ρ]ογία; ἀθ- 

οι5 α πος γοαΙβίί. 

ΧΧΝΙ. «5αποαπἰάθια; αἱ ποηπμΗ1 γα6ΟΓΗΠΙ 6ΔΡΙΙΥΟΡΙΗ- 

σααγυπί. Οπίά ἔαπη ὁ οἱ Ίου [ασἴποτε Ἰαπάεμα σομ5εουΗ αἱ, 

Ἱππϊίδηιαγ οἱ πο 6ο5, απί δ]ογῖς οΗΓαΠ1 Π8Ρ116Υ8. ΒἱΠ ἃ ΠΟΡΙΒ 

ουπηῖσπα Ρηηος. 1Π{ πποπ](ο γἱέαρεταπία, πο8 εδάεπ], απ(ς Π1, 

απος Ρεεσα55ε οοηρίαί, πεα ια άΠῃ ΡθρείγδηιιΙς. (2) ΩαΠι 

ἀἷα οπίπι η μΙ] (1ποςῖ α ποβίς ή Ῥεγρείἰοηίας, αἱ Πάεἵ 5ε 



(5οἳ,σ6».) 

πίστιν ἑαυτοὺς παραδόντας, ἅπαντες καταμέμψονται δι- 
εν, ᾽ ᾽ / Δ 

καίΐως τὸν Ἀθηναίων ὃημον" ἐὰν δὲ ἀκούσωσι παρὰ τὰ 
Νο Δ 3, / . αν ο) χοινὰ νόμιμα τοὺς αἰχμαλώτους παρεσπονδηµένους, ἐφ 

-ω / Ν / Ρ.η λ Υψ ἡμᾶς µετοίσουσι τὴν κατηγορίαν. Καὶ γὰρ εἴ τινων 
6 ἄλλων, Ἀθηναίων ἄξιόν ἐστιν ἐντραπΏναι μὲν τὸ τῆς 

: . Ξ κ» 
πόλεως αξίωμα, χάριν δ) αὐτοῖς ἀπομερίσαι τῶν εἰς 

ἀνθρώπους εὐεργετημάτων. (3) Οὗτοι γάρ εἶσιν οἱ πρῶ- 
.. ᾧ / - “Ελλ ο { ΑΔ αν/ τοι τροφῆς ἡμέρου τοῖς Ἕλλησι µεταδόντες, ἣν ἰδίᾳ 
ο ρω / 

παρὰ θεῶν λαβόντες τῇ χρεία κοινὴν ἐποίησαν" οὗτοι 
κά 9 ορ νο / 

10 γόµους εὗρον, δι) οὓς ὁ κοινὸς βίος ἐκ τῆς ἀγρίας καὶ 
2 / ο» } ο λο / Ρ] γλ - 2Η : 

ἀδίκου ζωῆς εἰς ἥμερον καὶ δικαίαν ἐλήλυθε συµβίωσιν 
- πα / λ λ οὗτοι πρῶτοι τοὺς καταφυγόντας διασώσαντες τοὺς περὶ 
.ω πώ ᾱ / Ἴρορ 

τῶν ἵκετῶν νόμους παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἰσγῦσαι πα- 
στ’ / ὰ Δ 

ρεσχεύασαν ' ὧν ἀρχηγοὺς γενοµένους οὐκ ἄξιον αὐτοὺς 
-ω ” .ω. 4 2 

[6 ἀποστερῆσαι. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς ἅπαντας" ἰδίᾳ ὃ 
ο Δ 

ἐνίους ὑπομνήσω τῶν φιλανθρώπων. 
. υπ] Ἱ 1 / ἳ ο) 5 νι 
ΧΧΥΠ. « Ὅσοι μὲν γὰρ λόγου χαὶ παιδείας ἐν τῇ 

- / 

πόλει µετεσχήχατε, δότε τὸν ἔλεον τοῖς τὴν πατρίδα 
/ σω / 

κοινὸν παιδευτήριον παρεχοµέενοις πᾶσιν ἀνθρώποις" 
ω ΄ / / 

30 ὅσοι δὲ τῶν ἁγνοτάτων μυστηρίων µετειλήφατε, σώ- 
σατε τοὺς μυήσαντας, οἱ μὲν ἤδη µετεσχηκότες τῶν 

/’ ἀ / Αν νὰ ε] / αἲ 

φιλανθρώπων τὴν χάριν διδόντες τῆς εὐεργεσίας, οἳ δὲ 
/ -ω ο 

µέλλοντες µεταλήψεσθαι μὴ παραιρούµενοι τῷ θυμῷ 
ὴ ο η / ων γ/ / 

τὴν ἐλπίδα. (5) Ποιος γὰρ τόπος τοῖς ξένοις βάσιµ.ος 
.ω 3 / /' 

1ῦ εἰς παιδείαν ἐλευθέριον τῆς Ἀθηναίων πόλεως ἀνηρη- 
ών, Δ ὸ ΑΛ) ν ο / .» {λ ρν 

µένης; Ιραχὺ τὸ διὰ την ἁμαρτίαν μῖσος, μεγάλα δὲ 
» /΄ 7 λ 

καὶ πολλὰ τὰ πρὸς εὔνοιαν αὐτοῖς εἰργασμένα. Χωρὶς 
-. οω Δ .) / ο ά 

δὲ τῆς περὶ τὴν πόλιν ἐντροπῆς καὶ κατ ἰδίαν ἄν τις 
[ς / αν 

τοὺς αἰγμαλώτους ἐξετάζων εὗροι δικαίως ἐλέου τυγ- 
ν λ Δ ’ .ω ο” / 

30 χάνοντας. Οἱ µεν γὰρ σύμμαχοι τῇ τῶν κρατούντων 
Γὸ -. / / 

ὑπεροχῇ βιασθέντες ἠναγκάσθησαν συστρατεύειν. (3) 
ες ” ο. / / 

Διόπερ εἰ τοὺς ἐξ ἐπιθολῆς ἀδικήσαντας δίκαιόν ἐστι 
-. 2 / κ. 

τιμωρεῖσθαι, τοὺς ἀκουσίως ἐξαμαρτάνοντας προςΏκον 
ΜΥ ’ 3 ουν αι/ / Ν / Α 9 ων 

ἂν εἴη συγγνώµης ἀξιοῦν. ἜΤί λέγω Νικίαν, ὃς ἀπ 
κ. / / 

36 ἀργῆς τὴν πολιτείαν ὑπὲρ Συρακοσίων ἐνστησάμενος 
” .ν ο. / / 3 Α 

μόνος ἀντεῖπεν ὑπὲρ τῆς εἰς Σιχελιαν στρατείας, ἀεὶ 
ο» / / 

δὲ τῶν παρεπιδηµμούντων Συραχκοσίων Φροντίζων καὶ 
” -- ο ζ) ; Α 5 Ν / πρόξενος ὢν διατετέλεχεν; (4) ΄Άτοπον οὖν Νικίαν χο- 

ο / 

λάζεσθαι τὸν ὑπὲρ ἡμῶν Ἀθήνησι πεπολιτευµένον, 
-ω Λ ἳ - 

«0 καὶ διὰ μὲν τὴν εἰς ἡμᾶς εὔνοιαν μὴ τυχεῖν φιλανθρω- 
- . .. / 3 ό 

πίας, διὰ δὲ τὴν ἐν τοῖς χοινοῖς ὑπηρεσίαν ἀπαραιτήτῳ 
ο-ὰ Δ / Δ / 

περιπεσεῖν τιμωρία, καὶ τὸν μὲν ἐπαγαγόντα τὸν πόλεμον 
.) α ς λ ” κ .». Δ 

ἐπὶ Συρακοσίους Ἀλκιθιάδην ἅμα χαὶ παρ) ἡμῶν καὶ 
.. / Ν ας 

παρ) Ἀθηναίων ἐκφυγεῖν τὴν τιµωρίαν, τὸν δ' ὅμολογου - 
; / δν 10 µένως φιλανθρωπότατον Αθηναίων γεγενημένον µηθε 

.. -” ι) / γ νλ -ω / 

τοῦ κοινοῦ τυγεῖν ἐλέου. (5) Διόπερ ἔγωγε τὴν τοῦ βίου 
οι Ἱ ων ον / / 1 

μεταθολὴν θεωρῶν ἐλεῦ τὴν τύχην. Ἡρότερον μὲν 
ον ». ετινα / « ος. 

γὰρ ἐν τοῖς ἐπισημοτάτοις τῶν “Ελλήνων ὑπάρχων χαὶ 
Π μ Σ 

διὰ τὸν καλοκἀγαθίαν ἐπαινούμενος μακαριστὸς ἣν καὶ 
-. / α ο) 9 

δ0 περίόλεπτος κατὰ πᾶσαν πόλιν' (6) νυνὶ ὃ' ἐξηγκωνι- 
/ -ω -. ο ῥ 

σµένυς ἐν ἀσγήμονι καί τινι προςὀψει τῶν τῆς αἴγμαλω- 
-ω ο λ -ω Φ. α .) -” 

σίας οἰκτρῶν πεπείραται, καθαπερεὶ τῆς τύχης ἐν τῷ 
.” 1 

τούτου βίῳ τὴν ἑαυτῆς δύναμιν ἐπιδείξασθαι βουλο- ; ο / -ω Γιά αι. µένης: ἧς τὴν ἐλευθερίαν ἀνθρωπίνως ἡμᾶς ὑπενεγχεῖν 
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ΠΟΡΟ ΡΟΥΠΙΙΒΟΓ6: ΟΙΠΠ66 Ρᾶβδίηι δοηίο5 Ρορι]ήὴὰ ΑΠιοπίσι- 
50Π1 Ιπθγίίο γαροταβηηΕ: δἷῃ γογο αὐζΙγο]η{, οοΠ ίνα {ας 
βαηίαπη νἱο]αία ρασίογ [4ο 1η οαρΜἴνος «ον Ιαπη 6550 1η 
Π05 ΟΙΗΠΘΙΑ νΠρεναΙοηῖς πιοἰοπι 4ογο]νονί. Οποᾶδί απο- 
τηρεί πιογίία αΠἴογαπα. γοβρίοἰσηᾶα δυηΐ, Α{ΠοηίσΗΦΙΗΠ 
Ριο[εοίο αγίας πια]θρίαίο 5 4ΠΙΠΙΟ5 ΠΟΠΙΙΠΗΠΙ αά 5ο 60Η- 
νοηέ, αἱ αἆ ργαανη Ῥνο πηογ]ἶς ἱρςί το ρπομάαιη οὐς(η]- 
οἴο55ε [αἱραπίης. (9) Ηἶ επίπα δέ φ αἱ ργπαίρος Ππηαίο- 
ΤΟΠ όµπα αγ05 γἱοίαπα οοπηηηηἰσαγα Πέ 4πθΠι δἳδί α ἀῑῑς 
ΕΟΓ ΗΠΑ (Πρ (αΠα ρα β1ἱοίς οπνηίπα αθίρας οχροδαοθγιηί. 
ΗΙ Ἱερος ναρογεναπ!, απἱρις γἷία σοπιηηῖς οχ. Ὠο]αίπα, οί 
[π]α]οδα. νἰγομαἰ εοηνοίιἶπο αά πππΗςΠΟίαΠη ΠΕ ΡπΙΠΗ 
ΟΦΗΠΟΓΙΠΕΠΗ οσἱείαίθπα οδί (γταδποία.  Ηἰ ρηπιή ΟΠΙΠΙΙΗΗ 6ΟΙ)- 
[ααϊοηίος αά βάοπα αἰἴογΠὰ Μπ{α(1, Ίορος βαρρ]ίοΠα αἱ αραιά 
ΟΙΗΠ6Ρ βίαιο σοπίο5 ΡΙΙΤΙΠΙΠΗΙ γα]ογοπί ο[[οοργα - σπα γαι 
ΡυΩΦΙάἱΟ πο ρ]παίρες αποίογθδ( πο ]αγαπα ἀ σα ἱπάί- 
Εη]5ίπΙα γε]ο [ογαί. ΕΙ Ίο απἱάθι ἵῃ 6ρηθΓΟ αἱ ΟΠΊΠΟ9 
ἀῑσία φηπίο : ΠΟ 4ποβ68Π1 {Πίου ος ἆο Ππηαη](α[ἱς ο] οἷῖς 
σοπΠιοΠε[αθἶαπῃ. 
ΧΧΥΗ. « Υο5απίπι, αρ δοαπα πο οἰοφποπίίω οἱ ο ζ1Μ1ο. 

ηί5 μας Τη οἰνιαίο [που]ίας αἶαπα ραγία ο5ί, γος, Ππ(παη, 
πη!ςεγοδο[(ο Π]ογπα, απ! Ρα{τΙάΠΗ 5Ι18Π1 ΟΟΠΠΠΊΙΠΘΠΙ Ποηοςία» 
Ἰης (η Ποπῖς οβἱοίπαπη απ]γογοίς ππογ(αίθης ργαβοη1, Οµ]- 
6πηφ6 εἴἴαπα σαμοΙαϊπηής ἀθῦπη πηγ»ιονῖῖς παρ γαιἰ οδεἷς, 
ογγαίο από, ααἱ νος ΠπήΙαναπί, πηγδία5.. Οἱ ]αἱή Ἠηα- 
η{(ία15 (γασίαῦη αΠ(ποηα Ἰπάς ρεγοσρίε{{5, ϱτα(ἶαπα Πης τα- 
Ροπά[ίο Ρεποίασδ: απί ἀείπεορς ροτοερίατί ορίς, πο ΞΡΘΠΙ 
Ίτα ρταοἶάαίῖς. (9) Ναι απί Ίοσι5 αά Προγα]θπῃ 4ἱδε[ρ]ίπαη 
οχίογῖ» ρα[εΡίε, ἁγίίαίο Αιοπίδηδίπη φαβ]αία» Αἰίιισα 
β4Π6 οὔ{απα, 5εᾷ Ῥτουο, επ]ρα 5ηα οοηῄαγαΠ{ί, 5οᾷ πημ](]ς 
οοηίτα ρυῶο]αγα {6ἱ5 απηρίαιη δ)ί Πεπσβθ]οηίίαπη ναρο- 
φόμηί{. Ῥνῶίεν απο Υεγο ἀἱρη[ίαίθιη τίς, πιοτίίο Τονσγθῃ- 
ἀαπα, δἱ απῖς ρηνα πα οπρίνος α’θπιοί, Παπά Ἱη]ητία παῖςο- 
γαΠοΠθ 4ἴρηος «556 4εργεμεπάεί. Βουἵ οηίπι Πππρογαπίῖαπι 
αποίοπίαίο ας 11551 αἆ ο]αδήσα Ρο] οΟΠΠΗΙΙΠΙΟΠΟΘΙΗ 5η 

ἁζασ, (9) Οποσίτοα δἳ ἵῃ 605, απῖ ἀαία οροτα αίᾳπο οχ ἵῃ- 

51415 Ἱπ]απίας Ἱη{π]εη{έ, νἰπαἰείαπα οχδγέθτο ρα) οδί; οοέϱ 

Ῥνωίαν νο]απίαίειη 5Παπι ἀοπαπεπίίρας νοµίαπα (ράστο 

εοηγοηί. Οπ]ά 4ο Νίοία ΠΙΕΠΛΟΤΕΠΙ2 απὶ αΏ ΙΠΙ1ο Θυγταςι- 

Φ4ΠΟΓΗΠΑ οα15.: ραΐγοσΙηα{μ5, δοἱα5 οχροάΙΠοποδιῃ [η 51ο Ι]ἱαΠῃ 

ἀἱδειας]{, οί ροιρε(αῖς ΘΥγγαςιδαΠος Ίο ρεγορηϊηαη{ος 5{ιι- 

ας ρνοδεσαία5 εδί, ρα οη(6 Ποδρίίοπι οσῖί. (4) ΦΙΙΔΠΙ 

αὐδητά σπα {βία (ιοί, 5ἱ Νϊοίαδ, ΠποδίταΠα ἵπ δοηαία Αἴῑῑο- 

ηῖ5 σα δα ηίαίας, 5αρρ]ίοίο α[ῃΠοαίαι, παΠΊά 16 ρτο διά 

ἵη πο5 Ῥοπονο]οη[ία πἰδογίοοιαἶαπα εοηδοοµία5, ῥπορίοι 
ομδεφπἵαπα παρα Ῥ]ίσς ρα 5η νἰπαϊσοία Ιπιρ]ασαβη!ς. τ]- 

σονδιη οχροπίαίη, οἱ 5ἱ ΑΙαϊμίαάσ5, ααἱ ΡεΙάΠα ου ποὺίς 
οοποἹανΊέ, ποδίταπα θἶπια]. οἱ ΑποπΙδηςΙΗΠΗ αοπσπα οΡιι- 

ροηΐ» Ἠῖό νοτο, αοπῃ Ἱπία οαποίο5 Αιοηίοηςος μηηαπςςί- 

ΠΠ 6556 ορηρία{, πο γ]ρατί απἱάσεπα πηδοι]οσταία ἀἴσιιις 

ος πηδίατ, (ϱ) Θααπι οἨ 6η οσο απο ΥΠ 60ΠΥοΘΙΡΙΟ- 

ΠΡΙ ΙΠίποις, [οπίππαπη {απι ἀαρ]ογαίαπ ΠΠΙΡΘΓΟΥ. ΊΝάΠΙ 

Ραπ11ο απίο, (1Η Ἱπίου οἸαἰδείπιος αγοροῖῶ οοπβρίου5 εί οῦ 

εἰπσι]αγθίῃ γ]{α Ἱπίορτίαίθηι οε]εῦτίς εχαἰςίογοί, ἵπ ογ6 αἰ- 

απο οσμΗΐς, πα υγ Ροαίας, οἱ οἰν]ιαἰ [εγοραίαν : (6) αἱ 

πμης οχσίαπ/ἵρας Ἰασσγς τον]ποία5, ἀοίογπιϊ «απο πε 

πηἰκεταί]ομπι οαρ{ἰγ{ία(ἶς ογίειη οχρενιί οορίαγ; ΠΟΠ δεόη5 

ας οἳ (οτίππα 1π ου]ηϊς ἰδείς. γἱία Ροίοπ[ίαπα 5ΠΔΠΗ 05{6Η” 

(ατα γο]αοη. Ομ]ς Ιμοναϊσπα ἵΠ Πο5 ΓΑΝΟΓΟΠΗ ῥγοί 10” 
.υ. 
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/ / 3 εν - 

προςήχει καὶ μὴ βάρθαρον ὠμότητα πρὸς ὁμοεθνεῖς 

ἀνθρώπους ἐγδείξασθαι. » 
7 Τ κά ο / 
ΧΧΥΠΙ. Νικόλαος μὲν οὖν πρὸς τοὺς Συρακοσίους 

/ Ν 

τοιούτοις χρησάµενος λόγοις κατέπαυσε τὴν ἂημηγο- 

ρίαν, συμπαθεῖς ποιήσας τοὺς ἀχούοντας. ἳ ύλιππος δ᾽ 

ὅ Λάκων ἀπαραίτητον τὸ πρὸς Ἀθηναίους μῖσος δια- 
λα ο τες η. ο 

φυλάττων , ἀναξὰς ἐπὶ τὸ βῆμα τῶν λόγων τὴν ἀρχῆν 
ο .”/ 

ἐντεῦθεν ἐποιήσατο. {5} « Θαυμαάζω µεγάλως, ἄνδρες 
ν ρω -- ο κα / 
Συρακόσιοι, θεωρῶν ὑμᾶς οὕτω ταχέως, περὶ ὧν ἔργῳ 

- το / Ν / ου / ον 
) κχαχὼῶς πεπόνθατε, περὶ τούτων τῷ λόγῳ µεταδιδασχο- 

τ 

µένους, ἢὶ γὰρ ὑπὲρ ἀναστάσεως κινλυνεύσαντες πρὸς 

τοὺς ἐπὶ κατασχαφἢ τῆς πατρίδος ὑμῶν παραγεγενη- 

µέγους ἀνεῖσθε τοῖς θυμοῖς, τί χρὴ νῦν ἡμᾶς διατείνε- 

σθαι τοὺς μηδὲν ἠδικηωένους» {8} Δότε δέ µοι πρὸς 

θεῶν,, ἄνδρες Συραχόσιοι, συγγνώμην τὴν συμθουλίαν 

ἐκτιθεμένῳ μετὰ παῤῥησίας. Ἑπαρτιάτης γὰρ ὢν καὶ 

Καὶ πρῦτον ἄν τις ἔπι- 

ζητήσειε πῶς Νικόλαος ἐλεῆσαί φησι τοὺς Ἀθηναίους, 

Δ / 9) / 

τὸν λόγον ἔχω Ἑπαρτιάτην. 

Ἀ λ ο 3 ο Ὁ Αλ λ 3 Φ/ 9 λ / 
οἳ τὸ γῆρας αὐτοῦ διὰ τὴν ἀπαιδίαν ἐλεεινὸν πεποιή- 

λ ) 3 

χασια και πσρων εις 
/ 

3 / 3 3 σω / 

ἐχχλησίαν ἐν ἐσθῆητι πενθίμῃ 
Φ / λ ο ο 3 / ΑΝ ο οο 3 / 
δαχρύει καὶ λέγει δεῖν οἴκτείρειν τοὺς φονεῖς τῶν ἰδίων 

/ ο) δι Ν Β] / 3 ο. 
τέχνων. (4) Οὐχέτι γὰρ ἐπιειχής ἐστιν ὁ τῶν συγγε- 

λ 3 λ ο) ο” ολ 
νεστάτων μετὰ τὴν τελευτὴν αἁμνημονῶν, τοὺς δὲ πο- 

-ω / Ἀ / ρω 

λεμιωτάτους σῶσαι προαιρούµενος ἐπεὶ πόσοι τῶν 
Β / λ / Δ Ν / 
ἐκκλησιαζόντων υἱοὺς ἂἀνηρημένους κατὰ τὸν πὀλεμον 
ς Β ας ος ο. / / 

ἐπενθήσατέ; » Ἠολλοι οὖν τῶν καθηµένων ἐθορύθησαν. 
λς ο 3 αρ ς οσο / Ν Ὅο / λ (6) Ὁ δ᾽ ἐπιθαλών, « Ορᾶς, φησί, τοὺς τῷ θορύθῳ τὴν 

λ 3 ος ο / ολ 1δελ: ΔΝ Ἆ 

συμφορὰν ἐμφανίζοντας. όσοι δε ἄδελφοὺς ἢ συγ- 
λ ο 

» Καὶ πολλῷ 
7 ν/ 

(6) καὶ ὃ Ἠύλιππος, « Θεω- 
” ”/ Δ ο ο ο 2 3 / ο / 

ρεῖς, ἔφη, το πλῆθος τῶν ὃν Αθηναίους δυςτυχούντων; 

ο μι αρ ὕ 
γενεῖς η φίλους ἀπολωλεχότες ἐπιζητεῖτε; 

/ 

πλείους ἐπεσημ.ήναντο. 

ὀ 2 / ς / ο. 
οὗτοι πάντες οὐδὲν εἲς ἐχείνους ἁμαρτάνοντες τῶν 
5 {η 1 ο 
ἀναγκαιοτάτων σωμάτων ἐστερήθησαν , καὶ τοσοῦτο 

ν Ν 2 ϱ» / 5) / ο] ΝΝ 2 / 3 μ.ισεῖν τοὺς Αθηναίους ὀφείλουσιν ὅσον τοὺς ἰδίους ἠγα- 

πύχασι. 
α ο. 5 2 3/ 3 ὃν / 

ΧΧΙΧ. « Πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον, ἄνδρες Συραχόσιοι, 
λ . / / ο 

τοὺς μὲν τετελευτηχότας ἑκούσιον ὑπὲρ ὑμῶν ἑλέσθαι 
ο Νο ζ. Δ 3 / Δ ο 

θάνατον , ὑμᾶς δὲ ὑπὲρ ἐκείνων μηδὲ παρὰ τῶν πολε- 
. ο / Ν 2] » 

ιιωτάτων λαθειν τιµωρίαν. χαὶ ἐπαινεῖν μὲν τοὺ µ 2 
- σω ζω 3 / Δ 39/ 3 /; 
ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἐλευθερίας τοὺς ἰδίους ἀναλώσαντας 

ΔΝ Ν ο / »” 

βίους, περὶ πλείονος δὲ τὴν τῶν φονέων ποιεῖσθαι σω- 
/ σω 3 / σω ο 3 / 

τηρίαν τῆς ἐχείνων τιμῆς; (5) Κοσμεῖν ἐψηφίσασθε 
ο ν / / 

δημοσία τοὺς τάφους τῶν μετηλλαχότων' χαὶ τίνα 
/ / οω / Δ / 

καλλίονα κόσμον εὑρήσετε τοῦ χολάσαι τοὺς ἐκείνων 
3 Ν / 4 3 ΔΝ 

αὐτόχειρας; εἰ μὴ νἡ Δία πολιτογραφήσαντες αὐτοὺς 
ο ., ϕ ο 

βούλεσθε καταλιπειν ἔμψυχα τρόπαια τῶν µετηλλα- 
/ 5 . λ ο / γότων. (5) Ἀλλὰ µεταθαλόντες τὴν τῶν πολεμίων 

/ / / - / ο 

προςηγορίαν γεγόνασιν ἱκέται' πόθεν αὐτοῖς ταύτης τῆς 
ρα β / ῤ ὦ ο λ αν ρ) ορας Δ 

φιλανθρωπίας συγχεγωρηµένης; οἳ γὰρ ἀπ᾿ ἀρχῆς τὰ 
Δ ’ / ον “” . λ ο ΔΝ 

περὶ τούτων νόρμα διατάξαντες τοῖς μὲν δυςτυχοῦσι τὸν 
3) ον ολ λ / 3 γα 

ἔλεον, τοῖς δὲ διὰ πονηρίαν ἀδικοῦσιν 
σ ΄ λ ιά ο λ 

(4) Ἐν ποτέρα δη τάξει θῶμεν τοὺς αἰχμαλώτους; ἐν 
σω -ω Δ / λ / 

τη τῶν ἠτυχηκότων; καὶ τίς αὐτοὺς τύχη μὴ προαδι- 
κ. / ΔΝ Ν λ 

κηθέντας ἐθιάσατο πολεμεῖν Συρακοσίοις καὶ τὴν παρὰ 

μυ, 

ἔταξαν τιμωρίαν. » 

ΔΙΟΔΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΗΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. Π.. (οθς,οσ/.) 

πη]ηςς ἀἄοσοί, ἴθιτο, ποο ογαἀομίαίαο Ῥανυανίσα 1η Ἰοπ]ῖηθς 

σομ[]ο ας οαά σπα 5ἴίτρο ργοσοηίίο5 ἀοδων]νο πος οροτίαξ.» 

ΧΧΥΠΗΠ. Πας (η Νίοο]αιις ογα{ἶοηπο μαλδίία, ΠΠΘΙΗ 4ἱσθῃ- 

4ἱ [εοί, οἱ παἰκογίοονάἰαπη ἴη απο ρης οχοανΙέ,  Αί ΟΥ- 

Πρριις Ἰνάσο, ἱπρ]ααΡΗ Γη Αλαπίεηςες οὔ{ο Παρύ8Π5, 411111 

φιιρσοδία σοηδθηάἰδδοί, 5 τοτρίς Ιοᾳἳ ΠΠ: (9) « Μα- 

1ογαπα η πποάπα, υπ θγτασαδαπί, π]του, αποά {απα δαΡΙίο 

γατρίς αΠίοι ρογ5ειαάοτὶ νορῖς 8ΙΠΙ{15, παπα το ἴρδα πιασηϊ5 

οσα οαάἴριςδ οχρον{ ο5Ηἳ5. 8ἵ οπίπα 1η ΦΙΙΠΊΠΙΟ οχο]άΠ πηθίι 

γουφα(ἱ οπἱηηίς {1η γοηιὶςίς θ8{15 1η 605, αιὶ αἲ οχβοἰηάθη- 

ἆαἴη 1 Ῥδίη γοαδίγαιη Ἠπο νοποταπέ, απίά πορίς ορη{οπ/{ίοµο 

ΏμΠΟ ορα5 οί, απ πι]]α Ἱη]ατία α[{οο δάπΙΙ52 (8) Ῥαία 

πμ!, ρει ἆ49ος5 Ιπηππογ{αἷθς οΏδεσΓο, υπ Ἀγτασιδαη1, Υθ- 

ΠΙαΠΑ, 4111 Πήδθηιϊα πα απΙηη Ηβοτίαίο 5οΠΙθη{ΙάΠΙ ΠΠΘΑΠΙ 

νορίδ αχρΙέθπι, βραΓίάΠΙΙ5 οπίπι απ 1Πα. βἶπα, ῬραγίαΠΠῃ 

αποσαθ ἀἰεοηάϊ ΠΠΟΙΘΠΑ 56110. Αό ΡΤΙΠΙΗΠΙ ϱοραγς απῑς 

Ροβ8Ιέ, «παπαΠῃ Ταΐποπο Νίοο]αΙ5 Αἰοπίοηδίαπη, αἱ 96- 

Πθοίαπη θ]ας δηρ]αία ριοἱο {απι πιδοιαρί]ειη ο[ἴεοριο, πηῖ- 

86Η{11Π1 56 οοηβγπιοί, ἆππ πιςογαβΡΙΗ γοββία ἵηπ σοηεῖο- 

ἨΘΙΗ ῥγοσιθ55ι15 ΙαοηαίαἩ, οἱ πἱλΠοπηίπας παἰςθι]οογᾶία ᾱἷ- 

σηαηϱ5 6556, α απἱρις Προ οἷα5 (γαοάα(ἶ δΠί, Ροςι1α- 

4ονο εοπαίνὃ (4) Οοτία γὶν Ῥοηπς ο55α ἀερῖί, αἱ οοπ]η- 

οἱἱβδιο γη Ἱπέθηίέαπυ ορ έα5., οι ε]Ιβςίπιος Ἰοδίες ἵπ νίία 

ὀοηδογγαπάος 68ο 6ρη56ί. Οποί γειο ἵπ ος [τομαθη[Ις- 

8ΙΠ10 ρορι]{ ἑοηγθεΠία πιό αἀθείῖς, α απίρας Ἱπίογοπη ρ6γ 

Ίου Ῥο]]απι πα Ἱασοηίαςὃ » Δά απα γετρα απ Πα π]αρηα5 

οοπβϊἀεπ{{απα ΠΙΠΙΘΓΙ5 ἱπ[οπημ]ςδείς (5) ἴ]]α Ῥγίοτίθας νο 

αά[ίοθης, « γἱάος, Ἰππαῖέ, (τοπία Ἰδίο αἱ σοηηῖτα παὶδογίας 

Π]αίας (οςΗΠοαηίας. Οµοί Ρροντο [ναίτθς, οοσπαἴος, αιΠῖουΒ 

η οοπΠἰο[ἴριας Πἱ5οθ απηϊςδος ἀεδίάεια(ἶδὃν Τη ὑπα]ο ρ]- 

68 βἱσηΙΠΙ ἀαραπί. (6) 5εά ἀγΗρρις, «Ὑϊάρεπε, αἲί, (1αη- 

{απ Αἰλοπίθιδαος πι] (πάπαιπη οαἱαπη[ίοδαια γοὐβιάσνη{ 

Ηος ΟΠΊΠ6Φ ΠΠ] Ίη 6 Πα 46 1ρ8ί5 Πιετίίος οατ]βδιηι]ς 

ΗΙΠά(16. ποσθβρΙπάἶπο ]αποίς Ῥιϊνανετα,. Οπὶ ἰαπίο 

Α{ΠιοπίθηδΙΙΠΙ ἨΟΙΠΘΗ. οὔἱο Ριοδοααί ἀαβοπί, απαηίο 5108 

απῖδαα αΠΊΟΥΟ ΕΗ1ΐἱ οοπαρ]εχις. 

ΧΧΙΧ. « Ου] 6150 πον αΏθατάαι οἱ ἱπίααππα [ογαί, ο 

Φγγαζιδαπί, ἀε[ιποίος ἵπ Ῥο]ίο α]ίτο Ρτο νοβίς Ππλογίθπι οὐ- 

ῥοή]ρςο; αἲ νος ΠΙΟΡΙΠΗ σγαξία που ἆ6 ἱπ[οηφὶςκίηιί5 αἱΠοΏΘΤη 

οχίσοτα; οἱ Ἰαμάατο απἱάσπι 605, 4πὶ 58Π1 ΙροΓΙΠΙ γΙίαΠῃ 

οοπιπηαπί Ηρογία(1 ἱπηροπάσταπί, 56 ρ]ητὶς {αππεΠ Ποβίήαπα 

αἱπίαπη ααπ ργο]αγθ ΠΙΘΓΙΓΟΓΙΠΙ 46 γορῖδ ΠΟΠΟΓΘΗΙ 

αβπ]αγθ. (9) Ῥαβ]εο α γορίς ἀθογείο βαποΙίαπα αδί, τ{ 96- 

Ῥι]ογα ἀοπαίογαη ρα β]ίσο θαπηζα οχογπδηίαν. ΟπθΠη ἰσίαν 

ἱοπθβίίογδπα Ιπγοπ]εί[ς ουπαίαπι, αι οαγηϊΠσθς ΠΙΟΓΙΗ 

α[ῄόθνο 5αρῃΙσΙοΡ ηὶδί {οτία, δἱ 4ἱἱ5 ρ]αοεί, ἵπ οἰγ]ίαίοπι 

αδοηρίος αππηδία Ἠσοο ἵτορθα γοδίτῖς οχαπίπ]αἶς5 φίαίποτό 

πορῖς μαι. (9) Αί, (γαηδιρηίαίο πΠοπηίπθ, Ῥτο Ποδίρας 

οδρ]ῖίος ας 5πΡρῄσας νοσαπίαν.  Ὅπάς Ἠαό 115 Παπιαπ]ίας 

ἱπά]ίαῦ Ναπι φυἱ Ργ]ποῖρίο Ίθ5ε5 ἆα Πΐ5 οοηςπίας {μ]ε- 

γαηί, οα]απη]{οβίς πα]δογἰοσγαάίαπα, αἱ 5οεἰογαίο ειπα μθηί- 

Ρα5 δαρρ]οἵππι ἀεοτογογαπί. (4) απ απ οαρΗγὶς οἳ- 

ἀἴποπι αἰίτάθηλΙ5Ρ ΠΠ οα]απηΙίοδογΙπα) Αί αἱ πια]ας 

δοηία5 605, πι]]α Ρνῖας Ἱη]αγία Ἰαοβδίίος, Ῥο]αιη Ιπβεγγο 

ογγαςιδαηί5, 6ἱ ραέθ, αΠαΠΙ ΞΗΙΗΠΙ4 9ΗΙΠΟ5 Ἰαιάς γοη, 
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ρω / / ο 
πᾶσιν ἐπαινουμένην εἰρήνην ἀφέντας ἐπὶ κατασχαφἩ 

.». .-. / 

παρεῖναι τῆς ὑμετέρας πόλεως; (6) Διόπερ ἐχουσίως 

ἑλόμενοι πόλεμον ἄδικον εὐψύγως ὑπομενόντων τὰ 
΄ κ. α 

τούτου. δεινά, καὶ μὴ κρατοῦντες μὲν ἀπαραίτητον 

ὅ ἐχό ἂν χαθ᾽ ὑμῶν ὠμότητα, σφαλέντες δὲ τοῖ ἐχόντων τὴν μῶν ὠμότητα, σφαλέντες δὲ τοῖς 
οω / ’ / / 

τῆς ἱκεσίας φιλανθρώποις παραιτείσθων τὴν τιµωρίαν. 
λ] δ.. / . β ον ”/ / 

(6) Εἱ δ' ἐλέγχονται διὰ πονηρίαν καὶ πλεονεξίαν τοιού- 
Ρ. / 

τοις ἐλαττώμασι περιπεπτωχότες, μἈ καταμεμφέσθω- 

σαν τὴν τύγην, μηδ ἐπικαλείσθωσαν τὸ τῆς ἴκεσίας 
ο τε. κα Ν πι Ἑ) / / κο 

10 ὄνομα. ᾿Τοῦτο γὰρ παρ᾽ ἀνθρώποις φυλάττεται τοῖς 

καθαρὰν μὲν τὴν Ψυχήν, ἀγνώμονα δὲ τὴν τύχην 
ς ον) ς / ο 2 / γ 

(ἡ. Οὗτοι δ ἁπάντων τῶν ἀδικημάτων 
ν / Δ / ΝΜ. λα / / ς κ / πλήρη τὸν βίον ἔχοντες οὐδένα τόπον αὗτοις βάσιμον 

εἰς ἔλεον καὶ καταφυγην ἀπολελοίπασι. 

1 «ΧΧΧ. «Τίγὰρ τῶν αἰσ[ίστων οὐκ ἐθουλεύσαντο, 
ο / .ῤ 

τί δὲ τῶν δεινοτάτων οὐκ ἔπραξαν; Πλεονεξίας ἴδιόν 

/ 

ἐσγηκόσιν. 

3 Ν ”. ὸ239/ .] / 3 3 / ο / 3 

ἐστι τὸ ταῖς ἰδίαις εὐτυχίαις οὐκ ἀρκούμενον τῶν πόῤ- 

ῥω κειμένων καὶ μ.ηδὲν προςηχόντων ἐπιθυμεῖν' οὗτοι 

ταῦτ᾽ ἔπραξαν. (5) Εὐδαιμονέστατοι γὰρ ὄντες τῶν 

0 Ἑλλήνων ,τὴν εὐτυχίαν ὥςπερ βαρὺ φορτίον οὐ φέρον- 
ν / ευ / 

τες, την πελάγει τηλικούτῳ διειργοµένην Σικελίαν 

ἐπεθύμησαν κατακληρουγ σαι, τοὺς ἐνοικοῦντας ἐζαν- 

δραποδισάµενοι. Δεινόν ἐστι μὴ} προαδικηθέντας πὀ- 
/ Δ ο 3 / /' 4 

λεμον ἐπιφέρειν' καὶ τοῦτ ἐνήργησαν. (8) Φίλοι γὰρ 
/ / / - 

ὄντες τὸν ἔμπροσθεν Ἰρόνον, ἐξαίφνης ἀνελπίστως τηλι- 

Ὑπερή- 
/ 3 ΔΝ ο / / / 

φανόν ἐστι τὸ τῶν μήπω κρατηθέντων προλαμθάνοντα 

/ / δν / 3 ὃν / . 

χαυτη δυνάμει -,ραχοσιοὺς επο ιορχησαν. 

τὴν τύχην κατα ψηφίζεσθαι τιµωρίαν' οὐδὲ τοῦτο πα- 
ραλελοίπασι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐπιθῆναι τῆς Σικελίας 
γνώµην ἐκύρωσαν Συρακοσίους μὲν καὶ Ἀελινουντίους 

/ / 

ἐξανδραποδίσασθαι, τοὺς δὲ λοιποὺς διδόναι φόρους 

ἀναγκάζειν. (4) Ὅταν οὖν περὶ τοὺς αὐτοὺς ἀνθρώ- 

πους ὑπάρχη πλεονεξία, ἐπιθουλή , ὑπερηφανία, τίς 
ἂν νοῦν ἔχων αὐτοὺς ἐλεήσειεν; ἐπεί τοί γε Ἀθηναῖοι 
πῶς ἐχρήσαντο Μυτιληναίοις; κρατήσαντες γὰρ αὖ- 

τῶν, ἀδικῆσαι μὲν οὐδὲν βουλομένων, ἐπιθυμούντων 
δὲ τῆς ἐλευθερίας, ἐψηφίσαντο τοὺς ἐν τῃ πόλει κατα- 

πα ( (), η Ν ρ / ϱ ον 8 / 
σφάξαι. (6) Ὠμόν τε καὶ βάρθαρον τὸ πεπραγμένον. 
Καὶ ταῦτα ἐξήμαρτον εἲς ἝἛλληνας, εἲς συμμάχους, 

10 εἰς εὐεργέτας πολλάκις γεγενηµένους. ΜΗ δη νῶν ἀγανα- 
/ 3 ” λ λΝ 2/' 4 3 Ν 

κτούντων εἰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς ἄλλους πράξαντες αὐτοὶ 
/ / / ον / / 3 

παραπλησίαςτεύξονταιτιµωρίας: δικαιότερον γάρ ἐστιν, 
; / λ 

ὃν καθ) ἑτέρων νόμον τις ἔθηχε, τούτῳ γρώμενον μὴ ἀγα- 

ναχτειν. (6) Τέ λέγω Μηλίους, οὓς ἐκπολιορχήσαντες 

1 ἡηδὸν ἀπέ 
.ω ας 

της αυτης 
λ 3 Ν μ] λ 2 / 2 Αλ Ν ορ νμας 

μυ.οὺς προς Ἀττιχὴν ΟρΥην ἔπταιχοτας οὐ0ξ τους χηοευ- 

Δ 3) / Α - ”{ 

τειναν , καὶ Σχκιωναίους, οἳ συγγενεῖς ὄντες 
. / / ’ ο δ/ α / 

Μηλίοις τύχης ἐκοινώγησαν; ὥστε δύο δή- 

Γ ο / / ] 

σοντας ἔχειν τὰ τῶν τετελευτηκότων σώματα. Οὐ 
Η, ων 3 γ 2λλ) ἤ οιλαν Σχύθαι τοῦτ' ἐπραλαν, ἀλλ ὃ προσποιουµενος φιλαν- 

ρω νὰ 

νυ θρωπία διαφέρειν ὃημος ψΨηφίσµασι τὰς πόλεις ἄρλδην ἶ--- 

ἀνήρηκεν. (7) "Ηδη λογίζεσθε τί ἂν ἔπραξαν, εἰ τὴν .) 

.,. π. / / .”- /β ν ε ῃ π 
τῶν Συραχοσίων πόλιν ἐξεπόρθησαν: οἳ γὰρ τοῖς 

οἰκείοις οὕτως ὠμῶς γρησάµενοι τοῖς μ.ηδὲν προς 

βαρυτέραν ἂν ἐξεῦρον τιµωρίαν. 

ϱ 
/ 

ήχκουσι 
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πορ]οσία, αἲ απρίς γεδίγῶῷ οχοἰά[πηα γιὰ εχρον]τὶ οοομῖ{ρ 
(ο) Ωπαπάοααἱάοπη ΠΠ] α5( ΠΠ 8ΡοΠ/6 διια ο] Πά ΑΙδορροτιηί, 
ρει(εγαηί 8.16 οἶας ἀῑδονηίπα [οπίου οἱ ππηίπλο,, 5ἱ νἰοο. 

π1αῦ1 ορ πο /ηί, ἱποχοναβί]θιη 1η τος Αν Πἴαηι θχθγεσαη{ 

Βίπ 165 ΠλαΙο ορδδορῖ{, Παπηαπἰβδίππο δαρριίσα(ἰομίς οὐέοηίι 

επρρ]οίαα ἀαρνοεσρηίαν. (6) 8ἱ τοὐαυσααηίας, ααος πιεγα 

πεφηία, οἱ ρ]αία δαρ]ηάς ασ(αἰτοποί οαρίἀἰίαίο, {π ας 5ο 

οπ]απηίαίος ρνορο ρα Πέ, Γογ απ Πα ης Ἰπομςοηέ, Που Ἠοηο- 

βΗΙβαΙηαπῃ δρρ]ΙσαΜίοπί5 ΠΟΠΊΘΗ Ιπαρ]ογοηί.  Ηοο οπίπι Π]ΐς 

ἱπίδργΙηα γοδριναίας, αἱ Ῥυτο οί ἱπποσθηίί αΠΙΠΙΟ ρα ἱ 

{ογίππο) ἱπο[εππεμίίαπα οχροναπίαν. (7) ΑΕΠΙ, αααπα ναι 

οπηηίριας {π]αγ5 νοίογίαπα (Γαἰναπί, πα] απα πα. Πηἰδογα ΠΙΟ 

αυτα, παπα ροτβασίαπα δἱΡί τοΙ( παπα. (οοοριη{, 

ΧΧΧ. «Οιὶά οπῖπῃ αβρίαΠι γΥ6ὶ οΠΙΠΙΗΠΙ {πρΙςΡΙΕΗΙΠΗ 

οεοανταί, ααοά ἱρδί ποῃ οχοοσἰ(απ{δ αποά απ(σαπα ἵπι- 

ΠΊάΠΘ [α6ἵπα5, αποᾶ ποπ. ρετροίταγίπΕΡ Ανατίτω 14 πιακίηχο 

Ργορηπῃ ο5, 5100 [ο] οΙ(αΗ15 5οτίο ΠΟΠ οοπἰσΠ/ίτη αἆ Ίοησο 

γτοιηοία Π]μ/]ᾳιο α 5ο ρογπεπίῖα οαρίάΠίαίοπι οχίοπάσγο 

5ΙαΠΙ.. Τά ααοά αὐ Πῖς αοίαπη οδί. (2) Ναπι Ποοί ἄν6ς- 
ΤΗΠΙ ΟΠΙΠΙΗΠΙ ο55εΠ{ ΡεαΙ158ΙηΙ, {οΓίΗΠαΠΗ {ΑΠΠΘΗ δδοπΠά στη, 

γε]α{1 οπ15 ααοάαπα Πἰπηϊ5 6ταγα, Πποή [ογθηίας, βΙ6αι- 

απδ, {απ γαδίο πιατὶ βε]απείαπα, ΙΠ6οΙ5 ἵῃ δουν ἰ(ηίοιη αΏς- 

(γασ(ἶς, δονΜίο Ιηίθυ 56 ἀϊγίάθνο οιρίνανυαηί. ἄπαγναο Ὑμ]ά- 
ἆαπα θ5ί οἱ αίτον, π]]α Ἱη]πγία. ργογοθαίος α5 Ῥοαπι Ἱῃ- 

{ουα. Οποά αἱ ἱρδαπι ΠΠ οοπιπ]δεταΠί. (0) Θα οΠΙη] 

Ργ]άσηα απηϊοΓ]απα Υοβίδοπα οοἰασναπ{, ἰαπ{ΐ5 τορεη{ο οορίῖς 
α1Ώ6Πὰ. νοδδίγαπα οἱγοπηδερξοΓαΠί.  Ῥαρεραπι ερτίο οί, 

ῥτοροσσαραία Ρε [ονίαπα, Ποββι5 ποπ απ. νἰοίἰς δαρρί]- 
οἵππα ἀαοσιηθγα. Ίου Ίου αΡ 115 ρου ΠΙΙΒΞΙΙΗ αδί. Ναι 

απίδαπαπη 1π δἰοἰίαπα {τα]οσίδδοπί, ὀοηλπιηίθ5 σι 5611” 

{οπίίαπα 5αΗτασ5 ναίαπι ΓοοσΓιιΠί, ΒΥΤΑΟΙΦΑΠΟΡ οἱ βεΙμα- 

4ο5 γεπάθιιάο5 αά ππαποΙΡραΠάο5 6556, Γ6(αο5 τθγο αἲ {τ]- 
Ῥιίοτπα ροηδίοπει αἀϊσεπάος. (4) ΦάΠ1 Ισίαν Ιῃ οοδάσιι 

οιηίπος σαάαπί ας βΙπιμ[ πησία, ἀαγαπία ΙποκρΙερῃ!5, 

[ας Ιη5ίάΙαΓΙΠΙ Ῥ]επα οἱ ἱηδο]οηίία ποπ. {ο]θγαβ[ί5, φἶδ- 

ΠαΠα 5αΠ55 ΠΙθΠ{15 1Πογάπα παϊδογθαίαη, ργαδογίἶπι 40η ποια 

ομδοτα. δἳί, σπα ἱποιθπιθηίοι {νασίατῖπί ΜΥίΠεπαος» 

Ῥοδίααϊα. ομίΠι ος ἀορε]ιαναηέ, ααἲ {απιεῦ ΠΙΗΙ Πηϊσφαί 

οουίτα. ἴ]ο πιο, ρα (αηίάα Πὐογίαϊς ἀθριάετίο 

ἰοπομαπίαν, ἆα αμϊνειδίς ἵπ αγο ]ασυ]απάίς ἀθογοίπι {[6- 

εοναΠί. (5) Οτπάσ]ο ρτο[εσίο ας ρανβατίόπΠα ρ]απε [αοἵπι5. 

Αί(16 Ιου ἵη ΟτῶςοΒ, ἵΠ 80068, ἵΠ Ῥεμο ἆ6 85ε 6οπηρΙανΙθ5 

πηογ](ος ἀθδίσπατιαπί. Ωποσίτσα που στο [ριαηί, 5ἳ, (πας 

θα ράπας Ἱπῃίχενίηέ, οπδάθεια εὔαμα 1ρί Ἰαση{. Χαῑι 
«απ σπα οδί αἱ, απαπ απῖς [η αίος Ίθρειῃ βἰαἰαῖε, οππάθπι 

ΠΟΠ σταγα{ἴπα οίἵαπη {ρα 5αροαί. (6) Ουἱά ἀῑσαπῃ 46 Μες 2 

αποῦαπα α1θε εχραρπαϊα {οίαπα 116 ρε. πηίδουο {πσἰάα- 

αμέ.  βοϊοπωΙ 4πομα, οορπαίο ἨΙοιή5 5αησιιίπο [πεί 
οαπάσηι (ογα πι π]σπίαίεια οχρογΗ δυη{. Τα ἀπο θἱ]] ρο- 
ρι]{, παπά αἲ {ατοΓοῦὰ ΑΠΙΟΠΗΙ Ππηρορίρδθηί, α4θο ργοίνὶ 

δυπί, υί που αποργία οαανοτίρας ]ηδία ροιςο]νδηίος Γηάο 

τοςίαγοιΗ. Τα[ία νογο απἲ ρογρείταναῦ{, ποἨ ΦΟγ (νο δαη{ς 

564 ρορι]15 Ιαιπαίαίο αποβγἰ5 αἰίο5 ῥγα"σε]]εγο 56 ΠηΡεη5 

ρη]ζο ἀθογοίο αγῃος ἴ]ας (απάίας ογενί. (7) Ἀπὸ ο0- 

σίαία, ααἰά {π γτασαδαπογαη αΓΡΕΠά, 5ἱ Υἱ εχρυρπαρδοηί, 

οοπηιηϊκκαν Γἱρδοπί : Ρτοίοσίο αἱ {πι εΠεγαία οταν] 

ἰαίο ἵπ [απη[ίατος 4εβασσμαίἲ δαπί, Ίομαο αἰγοσίας ἵα αΠεηίο: 

|ο5 γἰπάἰοία 6οηι5 ΠπΥδμΙδθηί, 

η 
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ΧΧΧΙ. «Οὐκ ἔστιν οὖν τούτοις δίκαιος ἀποχείμενος 

ἔλεος' αὐτοὶ γὰρ 
» Ν 

ἀνηρήκασι. 11οῦ γὰρ ἄξιον τούτοις χαταφυγειν» προς 

-ο - / 

αὐτὸν ἐπὶ τῶν ἰδίων ἀκληρημαάτων 

τα 3 / / κ. 

βεούς, ὧν τὰς πατρίους τιμὰς ἀφελέσθαι προείλοντο; 
[οἳ ον / κ Ξ 

Ε πρὸς ἀνθρώπους, οὓς δουλωσόμενοι παρεγένοντο; 
; / -- 

Δήμητραν καὶ Κόρην χαὶ τὰ τούτων ἐπικαλοῦνται µυ- 
᾿ ο» ο. ες δὴ τ. 

στήρια, τὴν Ἱερὰν αὐτῶν νησον πεπορθηκότες; Ναί, 
ο ω ’ 3 Αγ. 

ἀλλ) οὐκ αἴτιον τὸ πλῖθος τῶν Αθηναίων, ἀλλ’ Άλκι- 
3 7 ς { 

() Ἀλλ' εὑρήσομεν 
- / 

τους συµθούλους κ τὰ τὸ πλεῖστον στογαζοµένους 

4) οω ” ’ 

ῥιάδης ὃ ταῦτα συμέουλεύσας. 

αι 
τῆς τῶν ἀχουόντων βουλήσεως, ὦςθ᾽ ὃ Γειροτονῶν τῷ 

ῥήτορι λόγον οἰκεῖον ὑποθάλλει τῆς ἑαυτοῦ προαιρᾶ- 

σεως. Οὐ γὰρ ὅ λέγων Χύριος τοῦ πλύθους, αλλ ἃ 

ὃημος ἐθίζει τὸν ῥήτορα τὰ βέλτισα λέγειν χρηστὰ 
ον) λ . 39 ο. 3 ας - 9ος 

15 βουλευόμενος. (5) Ει δὲ τοῖς ἀδικοῦσιν ἀνήχεστα συγ- 
λ 3 λ ο ομᾷ. Γά.) δε 

γνώμην δώσοµεν, ἐὰν εἰς τοὺς συμθούλους τὴν αἴτίαν 
η ο ο. ὃ δν Αἱ ” ας / 

ἀναφέρωσιν, εὐχερὴ τοῖς πονηροῖς την ὤπολο Ἱίαν παρε- 

/ ο ν”λ / 3 ο μ ο. 

ξόμεθα. Απλῶς δὲ πάντων ἐστιν ἄθικώτατον των μεν 
.. ο λ Δ 6 ῤλ ζλλὸ ο νὰ - 3 

εὐεργεσιῶν μὴ τοὺς συμθούλους, ἀλλὰ τον οἼμον απο- 
᾽ -ο ο, ο. / ζ ο ον. 

ο0 λαμθάνειν τὰς γάριτας παρὰ των εὖ παθόντων, τῶν ὃ 
-. ῃ . 

ου λ ν ε. Ξὰ ολ δα 

ἀδικημάτων ἐπὶ τοὺς ῥήτορας µεταφερειν την τιμω 

ρίαν. (4) Κοὶ 
ο ἱ 3 ο ϱ 9 ». ἃ 

γισμων, ὥςτ᾽ Ἀλκιθιαδην, εἰς ὃν 

/ ο. 
: 

ἐπὶ τοσοῦτόν τινες ἐξεστήχασι τῶν λο- ΄ 

λ 1 / 3 δα 

τὴν ἐξουσίαν οὐκ ἔγο- 
-” - λ μἳ ος Ν / 9 ς 

μεν, φασὶ δεῖν τιμωρεῖσθαι, τοὺς ὃ᾽ αἰγμαλώτους αγ ο- 
9 

ες 1 

ἀ ώε 3Ἅ / σε κ ας. τ 

µένους ἐπὶ τὴν προςήκουσαν τιμωρίαν ἀφεῖναι, Χάὶ 
/ 

ἃ 
υ 

Ὃν λ ο / / 2 

πᾶσιν ἐνδείξασθαι διότι την Οιχαϊιαν μισοπονηριαν ουκ 
κο : ον εώς) 

ἔσγηκεν ὅ ὃημος τῶν Συρακοσίων. (6) Εἰ δὲ καὶ κατ 

7 5 / κ. ; 

ἀλήθειαν αἴτιοι γεγόνασιν οἳ σύμβουλοι τοῦ πολέμου, 
, ... -- / οκ ών κα ο. 

μεμφεσθω τὸ μὲν πλΏθος τοῖς ῥήτορσιν ὑπὲρ ὧν ἐξη- 
; - οἲ ον / ει κ -. 

πάτησαν, ὑμεῖς δὲ δικαίως μετελεύσεσθε τὸ πλῆθος 
ει 

-- ΄ - ο. ο σ] 3 μ 3 -α., 

ὑπὲρ ὧν Ἰδίχησθε. Ἰαθόλου δ᾽ εἰ μεν ἐπιστάμενοι 
ο. λ λ / Πσ .- 

σαφῶς ἠδίκησαν, ὃν αὐτὴν την προαίρεσιν αξιοι τιμω- 
/ υ 3) ὁὸ} Ὁ ῃ ΡΕ, ον ος 2η. Ελρ 

ρίας, εἰ δ᾽ εἰκῆ βουλευσάμενοι τὸν πόλεµον εξηνεγκαν, 
ρω 3 λ ι 3 / ιο ἡ ο. 7 3 εκτ ως ο 

οὖδ ὣς αὐτοὺς ἀφετέον, ἵνα μη σγεδιάζειν ἐν τοις τῶν 
. ο. 3 λ α/ / 3 ὰ 3 β 

ἄλλων βίοις ἐθισθῶσιν. Όὺ γὰρ δίκαιον ἐστιτην Ἀθη- 
/ 5η ο). 32 

ναίων ἄγνοιαν Συρακοσίοις φέρειν ἀπώλειαν, ουο εν 
ο - 3 / / 3 / 

οἷς τὸ πραγχθὲν ἀνήκεστόν ἐστιν, ἐν τούτοις ἀπολογίαν 
- ς / 

ὑπολείπεσθαι τοῖς ἁμαρτανουσι. 
Γ Τ Ε) Ν Τ / Δ / 

«ΧΧΧΗΠ. Νὴ Δία, ἀλλὰ Νιχίας ὑπὲρ Σνραχοσίων 

ς ύ μόνο εῤούλευσ ὴ πολεμεῖν 40 ἐπολιτεύσατο χαὶ μόνος συνεθούλευσε μη πολεμεῖν. 
- / πρ α 

Τὸν μὲν ἐχεῖ γεγε)ημ.ένον λόγον ἀχούομεν, τὰ ὃ εν- 
να 

(5) Ὁ γὰρ ἀντει- 
πατε» - η ον Δον 

πὼν, ἐκεῖ περὶ τῆς στρατείας ἐνταῦθα στρατηγος ην 

ο / 

ταῦθα πεπραγμένα τεθεωρήχαμεν. 

ς κο ” / λ 9) Ξ ΄ τι 

τῆς δυνάμεως, καὶ ὃ πολιτευόµ.ενος ὑπὲρ Σωρακοσίων 

μ.. [ο] 

3 { σος Δ 2} τρ θ / νο 

ἀπετείγισεν ὑμῶν τὴν πόλιν, καὶ ὃ φιλανθρώωπως οια- 
: τα / τμ Αν. εν 

κείµενος πρὸς ὑμᾶς, Δημοσθένους χαὶ τῶν ἄλλων ἅπαν- 
πω Δ σ) / / 3 / 

των βουλομένων λῦσαι τὴν πολιορχκίαν, μ.όνος ἐθιάσατο 
.. / { λ 

µένειν καὶ πολεμεῖν. (3) Διόπερ ἔγωγε νομίζω μ 
3 ο - -- κ -Ὁ ν ῃ / ο» 3 

δεῖν παρ᾽ ὑμῖν πλεῖον ἰσχΏσαι τὸν μεν λόγον τῶν ἐρ- 

σ 
λ ο 3 ιό, .ω / κ. ο. κω ο 

) γων, τὴν δ' ἐπαγγελίαν τῆς πείρας, τὰ ὁ ἀφανη των 
/ / 

ὑπὸ πάντων ἑωραμένων. 
ο] : ! : 

Νγ Δία, ἁλλὰ καλον μὴ 
.. 5/ ο. λ ἃ ο» 

ποιεῖν τὴν ἔχθραν αἰώνιον. (4) Οὐκοῦν μετα την τῶν 
3 . Φλ σ -- μ ρω / α 

ἠδικηκότων κόλασιν, ἐὰν ὑμῖν δοκη, προςηκόντως 3ια- 

λύσεσθε τὴν ἔγθραν. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Η.. (566, υ66.) 

ΧΧΧΙ. «716 Ισ ΠΙΕΙ] ἠής παϊςοιἹσοναἶαρ τοἸσαπΏα ο5έ, 

{απάτη ἱρείπιαί ἵη ρτορηϊ5 5ἱρί οπαπηα ρα» απιραίαταηί. 

Ναπι 41ο οοπ/{αροτθ 1ος οοπγοπΙ{2 αἆ ἀθοδπθ ΠηπιοτίαΙες, 

απίδις οπ]έα5 αἀἴηθτο ρα(τίος. ιπάπετυπί 2 4η γετο αἆ Ἠο- 

ΠΙΙΠΗΙΩ ΠάθΙΠ, 4105 δογν1{15 ἱηπεσίειθ ]1δο αΡρτοροΓᾶ- 

τυπ{2 Ναπι Οοτοιῖς οί Ῥτοδετρίησ» ΠΠΠΠΘΗ εἰ πηγςίθνῖα ἵπι- 

ριογαβιη{, 4111 εοηδεοτα(απη 1ρ8ί5 ΠηΣΗ]άΠη οκΟΙδΙΠη 6{ να- 

ςαΐαπι πιο αοοορκονῖη{» Φοϊ]]σαοί. Αἴαιϊ ΡΙεῦΕ ΑἰΠεπίεηςίς 

πο ἵπ οπ]ρα οδί, 5ο ΑΙ Ρίαάς5, ἨογΗΠΙ οΓΗΠΙάΠ) 514501 εί 

εοποϊίαίον. (2) Οία τετο οοηδυ]ίοτες Ῥ]εταπηπαια αά 

5υα5 ἀθ αμάΠίοταπα γοἱαπίαίαο εοπ]θείατας οΓαίΙοπεΠΙ Δ00ΟΤΗ- 

πιοάατο οί οοπηροτίµπα, Π6πΙρο αἱ 5(τασίαην Ια{αγη5 Υο- 

Μπα πο οοηρταα αἲ ἀισρπάππη οτα(οτί δα ηη(κίτεί. Νο 

οπίπα 1η οομοϊοπαπ{5 ροίαρίαίο τη] πίΣ οοη»δἰδα{ ατί- 

{αία5; 5οᾷ ρορα]ας, ααος ἵπ το οδί ρταάεπίεγ 6ΟΠΞΙΙΕΗΣ; 

ογαίοτ6πα αἆ ορίπια ἀἱδδετοπάαπα αβεπείασί. (ϐ) Ομοἆςί 

ηοίατῖο ἀοπαποεπίῖρας γεπίαπα ἱπά]σερίπας, 5 πιοάο 1η 

οοπδη{ογος ουγαΙ ουἱραπῃ τε]οσ]ηί, Ῥτοπηρίαπα ομ]νῖς 566- 

Ἰεγαίο ραιραπά1 51 [αομΠαἴεπα Ῥογτίδεπηῃς. Ὀίσμο ρ]αΠῖς- 

5ΊΠΠ6 ἀσαπη , ΟΠΙΠΙΗΠΙ Ίου Ππίαιϊςδίπιαπα Γααγίί, Ῥοπείαςίο- 

ΤΗΠΙ σγα(ἶαπῃ ἨοἨ. οοηδΠ{οιίβα5, 5δεᾷ Ρρορι]ο, α Ῥομεβοῖο 

απορίαπι α[οοίῖς Παβογίς [η ]αγίαγΙπα Υετο Ῥῶπαᾶς ἵη ογαίοΓθς 

{ταηςίονη. (4) ΜΙταπι ὙοΓο, ΠΟΠΠΙΙΙΟ5 6ο [απ Ιπργαάθη- 

ἴα. 4θἱαβςος., αἱ Αἰορίαάρηι, ἵπ απθπι ΠΙΠΙ ροίεείαΠς οί 

Γ ποβῖς, Ρἱεσίοπάπα, οαρίίγος απ{ει, 18η αἆ ππεΓ ΜΗ 81) - 

Ρσἵππι αἀπσίος., ἀμήίεμάο5 6556 6ρηδραηί, αἱ οπηπίρα5 

ο]]{εθί ραἰαπι βαἰ, αποά ]ηδίο αάγειβας 5οε]εγαίαια Ιπιρτο- 

Ῥϊιαίοπι οἱο Ρορι]5. Ἀγτασυςαμᾶξ που αβοίαίαν. (5) δε 

Ις{ἱ «ιαδογθς Ἠη]ας Ώ6]11 οΙΗΠΕΠΙ δις Πηθαπί επ]ραπα.. Αεέοῃ- 

«οί 66ο Ί]ος ππα]Π(πάο, αποά {απι πια]ίσπε αὓ οταίογίρις 

ἀασορέί βιονῖπί. Ππίοτίπι τος ]1τό ορπιο Ἱπ]αιαγαπα ση 

ἀἰσίαπα α πι] ΠΜιάἴπο τεροδοε5. Θποάσαπε οαριαί τεῖ οδί, 

κ Ρτηάσηίθς οἱ 5οἱθηίας Ἱπ]απία νος α Γεθετιπέ, ρτορίει μου 

{ρδυπα ποσρπάϊ ργοροδίαπα αίοπε ἀῑρηϊ δαπέ : 8ἵΠ {εΠ]θ- 

τα] Ῥο] πι οοης]]]ς Ἱπα]οταπί, ηθς Ίιας ταίῖοηο ἀἰπηατ- 

{πτ, ααἱρρα πο {επιθγς αΠογΙα σἱία ρεγίσπ]α εἰ 4άπιηα ἵη- 

{οιγο οοηβΠοδσαηί. Ἡαπάσιααααπα εηῖπα ρατ εδί, Ρεν ἴσπο- 

ταπ/Ίαπα δἱ {οπιογ]ίαίθπα Αἰοπίθηςίαα οχ{απα Βγγασιςαηῖς 

ἱπιρονίατί, Ώ6ς, αΡὶ ἱγγοραναΡί]ε Γαο1 ἁαπιμαπα ο8ί , ΠβογΤη 

απο(οτίθας εχοιςαπᾶ1 ΙούῦπΙ Ραξεβοτί. 

ΧΧΧΗΠ.« Α{γετο, ία πιο ο αρρῖΐοι απηθί! Νίοῖαδ Τη Τ6- 

ῥαβ]ίσα 9ΥγασΠ5άΠΟΤΗΠΙ 68 158ΠΗ θρῖε, δο]αδαυε Ρε]! ἀἱδδιαδος 

οχς[{. 9απο6, ασ ἵππι ἀῑεία Ι]]]ο Γααετῖηί, αιιάίππας : αἲ 

Ἱῖς [ασία οοταπα Ππίαδπητ. (9) Ναι απὶ Πίο οοηίτα εχρθ- 

ἀϊῆοποπι ἀἰφεογιήέ, 6η. Πὶο Ἰοδί]5 οχοτεῖία5 ἀπείος ϱΗ1έ, οἱ 

{0η ΦΥΤΑΟΙΦΑΠΟΓΙΙΑ Ῥαΐτομαςδ, Ώπο τε ἸΠογαη οἳτ- 

οππινα]αν. Οἱ ἴαπα Πητηαπί(αι ετ’ρα Υος αΠεοίς σαν, 

απα5, Ὠοπιοδί]οπο εεἰογῖδᾳ1ο οπηπῖρι5 οΏδΙάΙΟΠΕΠΗ δοἱγεγα 

εαρίῖοπ θα», ππαπονο Ῥείμαπηαιιο οοπΗπᾶνο ]α551{ αίαιε ρει- 

ρα. (39) ΩπαρτορίεΓ ἐπο 5ἱό 5ἰαΐπο, αριᾶ νο η6ς Υοτβα 

τορις, Ώθο ρτοβοςείοπ65 εχρογπιθη!ῖς, ηθο ομσοιτα θἱ ἵη- 

εοτία Ρα]απα οηηΊηπη οοηδρεσ(α] εχρορῖες Ρ]ή5 μαβεγε Ῥοή- 

ἀοτῖς αἴαπο γΙπαπα ἀεροτα. Αἴ, Ῥοψ6 αρρίΐετ, Ππ]πα]ο ία 

ποι. φοπηρίίστηας σου Ποπθβδίαπα δεί. (4) Ἐτσο ρυδί 5]- 

ίνα 4ο νἰοἰαίοήίθς ραοῖς οἱ ΠηδΗ πας φαρρΙσΙαπα ἠπ]πε]ε]- 

Οὐ γὰρ δίκαιον, ὅταν μὲν κρα- '. επδ ορβονίπο ἀῑροο]νοιῖς. Οονίο ροηπίαπη [ογοί, ἴμος 
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τῶσιν, ὡς δούλοις χρῆσθαι τοῖς Ῥλωχόσιν, ὅταν δὲ κρα- 
τηθῶσιν, ὃς οὐδὲν ἠδικηκότας συγγνώµήης τυγχάνειν. 

Καὶ τοῦ μὲν δοῦναι δίκην ὧν ἔπραξαν ἀφεθήσονται : 

λόγῳ δ) εὐσχήμονι καθ! ὃν ἂν χρόνον αὐτοῖς συμφέρη 
-” 3 ο. -. 

τῆς φιλίας μνημονεύσουσιν. (56) ΓΕ γὰρ ὅτι τοῦτο 

πράξαντες σὺν πολλοῖς ἄλλοις καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους 

ἀδικήσετε, ὑμῶν χάριν κἀχεῖ τὸν πόλεμον ἐπανηρημέ- 
νους καὶ ἐνταῦθα συμµαχίαν ἀποστείλαντας' ἐξην γὰρ 

αὐτοις ἀγαπητῶς ἄγειν εἰρήνην καὶ περιορᾶν τὴν Σι- 

χελίαν πορθουµένην. (6) Διόπερ ἐὰν τοὺς αἰχμαλώ- 
τους ἀφέντες φιλίαν συνάπτησθε, προδόται φανήσεσθε 

τῶν συμμαχησάντων, καὶ τοὺς κοινοὺς ἐγθροὺς δυνάµε- 
-” ” / / 

νοι ταπεινῶσαι τοσούτους στρατιώτας ἀποδόντες πάλιν 

ἰσχυροὺς κατασχευάσετε. Οὐ γὰρ ἄν ποτ ἔγωγε πι- 
ύσαιμι ὡς Ἀθηναϊ λικαύτην ἔγθραν ἐ ημιέ- στεύσαιµι ὡς Ἀθηναῖοι τηλικαύτην ἔχθραν ἐπανηρημέ 

νοι βεθαίαν φυλάξουσι τὴν Φιλίαν, ἀλλ ἀσθενεῖς μὲν 

ὄντες ὑπακριθήσονται τὴν εὔνοιαν, ἀναλαθόντες ὃ ὃ) αὖ- 

(0) 
Ἐγὸ μὲν οὖν, ὦ Ζεὓ καὶ πάντες θεοί, μαρτύρομαι | πάν- 

τοὺς τὴν ἀρχαίαν προαίρεσιν ἐπὶ τέλος. ἄξ ζουσιν. 

τας ὑμᾶς μὴ σώζειν τοὺς πολεµίους, μη ἐγκαταλιπεῖν 
τοὺς συμμάχους, μὴ πάλιν ἕτερον ἐπάγειν τῇ πατρίδι 

χίνδυνον. “Υμεῖς δέ, ῶ ἄνδρες Συραχόσισι, τούτους 

ἀφέντες, ἐὰν ἀποθῇ τι δυςγερές, οὐδ) ἀπολογίαν ἔαυ-- 

τοῖς εὐσγήμονα καταλείψετε. » 

ΧΧΧΗΙ. Τοιαῦτα διαλεγθέντος τοῦ Λάχωνος µε- 
τέπεσε τὸ πλἼθος καὶ τὴν Διοχλέους γνώμην ἐκύρωσε. 

Διόπερ οἳ μὲν στρατηγοὶ παραχρΏμα ἀνηρέθησαν καὶ 
οἳ σύμμαχοι" οἱ δ Ἀθηναῖοι παρεδόθησαν εἰς τὰς λα- 
τοµίας, ὧν ὕστερον οἳ μὲν ἐπὶ πλεῖον παιδείας µετε- 

σγηκότες ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἐξαρπαγέντες διεσώθησαν, 

οἵ δὲ λοιποὶ σχεδὸν ἅπαντες ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ κακού- 

µενοι τὸν βίον οἰκτρῶς κατέστρεψαν. {5) Μετὰ δὲ 
τὸν κατάλυσιν τοῦ πολέμου ΔιοκλΏς ἀνέγραψε τοῖς Σ ο - 

βαχοσίοις τοὺς νόμους, καὶ συνέβη παράδοξον περὶ τὸν 

ἄνδρα τοῦτον Ὑενέσθαι Ἀπαραίτητος 

Ὑὰρ ἐ ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις γενόμενος καὶ σχλη ηρῶς κολ άζων 

τοὺς ἐξαμαρτάνοντας, ἔγραψεν ἐν τοῖς νόµοις, ἐάν τις 

ὅπλον ἔχων εἰς τὴν ἀγθρὰν παραγένηται, θάνατον εἶναι 

περιπέτε ειαν. 

πρόστιµον, οὔτε ἀγνοία δοὺς οὔτε ἄλλη τινὶ περιστάσει 

συγγνώµην. (8) Προςαγγελθέντων δὲ πολεµίων ἐπὶ 
τῆς γώρας, ἐξεπορεύετο ξίφος ἔχων" αἰφνιδίου δὲ στάσεως 

καὶ ταραχῆς κατὰ τὴν λα ὖαο Ὑενομένης, ἀγνοήσας 

μετὰ τοῦ ξίφους παρῆν εἷς τὴν ἆ ἀγοράν. ΤΓῶν δὲ ἰδιωτῶν 

τινος χατανοήσαντος, καὶ εἰπόντος ὅτι τοὺς 

τὸς καταλύει νόμους, ἀνεβόησε, Μὰ Δία ο 

ἀλλὰ χυρίους ποιήζσω. Καὶ σπασάμενος τὸ σος 

Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράιθη κατὰ τοῦτον 

Ε] ὐ! 
| 44 2, 

σι 

τὸν ἀπέχτεινε. 
τὸν ἐνιαυτόν. 

ΧΧΧΙΥ. Ἐτ ἄρχοντοςὸ δ) Ἀθήνησι Καλλίου Ῥωμαῖοι 

μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων γιλιάρχους κατέστησαν τέ αι. 
Μ”/ 

Πόπλιον Κορνήλιον, Γάΐον Φάδιον, Ὀλυμπιὰς ὃ ̓ἄγθη 

παρ) Ἠλείοις δευτέρα πρὸς ταῖς ἐνενήκοντα, καθ” ἣν 
- τι Να αἲ ’ 

ἐνίκα στάδιον ᾿Εξαίνετος Ἀκραγαντῖνος. Επὶ δὲ τού- 
4 

των Ἀθηναίων περὶ Σικελίαν ἐπταικότων συνέ έόηι τὴν 

ΡΙΟΡΟΗΝΙ ΡΙ00 1 ΠΡ. ΧΠΙ. 4857 

ΡεΙΙο 5αροπίογος ἀαν[οίῖς {απα παπα. φογνῖς αθη ή αροτλίος 
Υετο, ἃο δἱ ΠΠ] Ἱη]ηςία οοπηηϊδεηίη{, γεπίαρι αἀῑρίςοῖ. Ηος 
οπίπα ρασίο Ποί αἱ ππα]ο[αοίογατη ρωηῖς οχςοἰα 1, αποϊία, 
ο ἀππιίαχαί {οπηρογο δρεςίοδθ δἰηί ΠΙΘΙΠΟΤΟ5, απο ἱρεῖν 

π{θ γΙάδαίαν. (0) ΜΙΕο οηἵπ το, δἱ οοΠςΙΠΙΠΙ ἰδίιά οχ- 

5εφειη(ηῖ, ῥιωίει οοηρ]Ηγο5 αῑο5, οἴίαπι Παοράςπιοῃίος 
Ἱπ]ατία α[]σστα, απῖ αἱ 1]ίο ριοπιρίο γοδίτα σαι1δα Ῥο]]αι 

διδέθρετηί, αἱ Ἠμο 5αρροείία5 το Ί1Γ6 5οσἶα]{ (ΓαΠ5ΙΠΙ56- 
ταηίς 4ππῃ {η ρᾶσϱ ᾳπἱεςζσγε ας ΦΙοΠαπα Ἱιοδηῦις ἀἰπίρίοῃ- 

ἆαπι ας ναδίαπάαπα ρειπηίετο Ἱπίοριηπι Τρδίς Εμἱςδοί. (6ἱ 

Έαπι οϐ 68 158Π1, 5ἱ ἑαρίτν]ς ἵπιρυπο ἀῑπιὶρεῖς, ΠΟΥΕΗΠΑ ο πα 

Αἰλεπιεηδίριις απηϊο[α. [ωάμ5 εοηπθοίοίΙς, βάσπι 5οο]εία [5 

νος Ρτοά]άἶδδε Πᾳ]άο αρρατεβῖέ, εί απ άΠη 1Π [αου]{αία Υοδίτα 

915, οΟΠΙΠΊΠΠΕΙΗ ΠΗΠΟ Ποδίθπα οΠΙΠΙΠΟ ροβδΗπηάατα, ΘΙΠ1, 

ἰοί ορτεσίῖς πε ῖριις τος 15, ἀεπο νίγρας ΙηςίτασΙοιθῃι 

τοβαίῖ. Νιπαπαπα πα μῖ ρογ5παἀετὶ αἵπαπα, ΑΙΠοπίθηςος, 

{απίο ἵπ. νος οὐἱο οοποΙία(ος, ἵπ απηϊο μα» βά46 οοη5{απΠίετ ροι- 

βθγοταίητος: 5εᾱ, απαπιάία νίτες 1ρδῖς ἀα[αετίπί, Ώδπεγο- 

Ἰοηίίαιη ςἰπππ]αίατος; απαπα ΡΥΙΠΙΙΠΙ 6ο αἰηι]ά τοβοςῖς 

εοΠορογίη{, Ίαπι οπα ππεάίαία αἆ Απεπα Ρρτοπηθίητο». {) 

Αά αχίτοΠΙ!πῃ Ἱίαφπα, ο ὁαρρίίον ἆΠαπα απ]νεγεῖ, ΥΟ5 0- 

ΠΊη65 οΡίθ5ίΟΥ, ης Ἠοβίθ5 56ΓΥΘΠΙΙΙΓ, Πο 5ο6ἵογπή βάο5 4θ56- 

ταίΗτ, η ΠΟΥΙΠΙ ἀἆεπΙο Ῥρογίο]άπῃ ραΐτία αἀάπσαίαν. Αί 

νοβῖς, ο ντ βγτασμδαπί, 5ἱ, ἀῑπιίςδίς οδίρας, πιο]οςίΙ 

απἱἀρίαπα εγεπετίέ, πεο δρεοίθιη Ποηπεδίο γος οχοιδαπᾶϊ 

τα απ Παβ{απί ο5{15. » 

ΧΧΧΠΠ. Ηας αααπι ἀἱδδεια]ςςεί Ίιαςο, πια{α[ἶς ρ]εῦς απῖ- 

πηῖς 5οπίθη/{ίαπι Ὠἱοσ]ί5 ταίαπι 6956 11551. ΕκίθιηρΙο Ισ 

βιπηπηῖ οχθγοῖ 15 ἆμσθς οΙΠα 5οοἵογΙπῃ πγρα ποσα; οἶνας αιῑ- 

ίαπι ΑΠΙοΙ ἵπ Ιαρίά ατα Γοάΐηας ἀείνιςί (π6ιθ. ΟΠΟΓΙΠΙ Ποή- 

ΠΕ, Πρεγα]ας ἵπ οἱ αγήρας Ἱης Πα, αἀο]εδορη{ίΠι 

{άγονα γΙποι]5 εχεπρί{, ἱπεο]αιπες αβίεια. Ἠεο[αυΙ Γεγηιο 

ΟΠ1Π65., Ιπά]σηῖς ἵπ οπΓ6ϱ/6 Πηοάἶ5 γαχαίῖ, παἰδεταΡΙ (απᾶθηι 

ν](οο οχ]έα ροπίεταπ{. (2) Βο]]ο ἀείπο ΠΠΙίο, ΒΏίου]ες ὃστα- 

οαφαπῖς Ίεσες εοηδοεὶρεί. βεᾶά ΙΠ5οΙθης απἰἀάαπι εἰ ΠΠΕΠΙΟ- 

ταρ]]α οἶτοα απο ΥΙταπη ασο]ᾶ[ς. 

6β5οί ρα παΤΙΠΙ οχασίον εί πρίάα Ιπ ἀελπαπεηπίες 5εγεγίίαίο 

ΟΠ οπἶπι ΙποχοταΡβΙτς 

απἰπιαάγογίστεί, Ιπίανγ Ἴορος 5µα5 Ίιου εἴίαπι δαποϊνέ, αἱ 

ϱἱ απῖς οππα αππῖς ἵη {ογΙπά ργοάΙτεί, εαρίία ρΙεσίεγεία!; 

πθο πἰίαπα. Ἱππρταάεπίῖ απί οπΙοππι(αθ οἰγομπηδίαη/{ία Υ6- 

ΠίαΠΙ οοησθβαῖ. (3) δε ασοοῖά[ί αποπάαια, αἱ Ποδαπι 

Ἱγγαρίῖοηο ἵῃπ αδΤΙΠΙ ΘΥΙα6ΙΡΑΠΙΠΑ πυπΠαία , 6Μἴαπη 1ρ5θ ρ]α- 

4ἱο ασοϊποίις οστοᾶθτοίιν. Τη{αγίπα (αππη]ίά ρα 5εὀΠΠΙοΠεΠα 

ἄτσα {ΟΓΙΠΙ 5ΗΡΙ{ο οχοτίο, ἵππργαάεῃςξ 6ΠΠΙ ρ]αάΐο Π]ας αρ- 

Ρτορθταί. Οποά αππῃ ρηϊναία5 απἱάαπι οΏδογνα{απῃ ΤΕΡΓΕ- 

Ποπάστοί οχοἸαπιατοί!6, Ρτορτίας αἩ 1ρ5ο Ίερες απἰαατὶ : 

ΝΟΠ, Ρος 1ογεΠα, ἱπαπήέ, 5εά Ροίῖα5 οοΏΠΙΠΙΑΡΟ. Εάπείο- 

απο ραάϊο 5ο Ἠμεο (ταηδίχί. Ηίο Τ6γηΠΙ Μοδίαγπη Π]ο 

απἱάσπα ΔΏΠΟ ο γδς 11. 

ΧΧΧΙΥ. Ατοιοηις ἀθ]ήπο πΙΙπα5 οβεμηίε ΑίΠοηπίς Οα11ἱ, 

Ἠοππαπί (ή ραπος πηΠίατο» εοης]αιί Ροίεςίαίε (πα {που {6- 

ορτυπ{, Ρ. ΟοπδΙίαπα, Οαἴαπαι Γαβίαπα (γΥρπΙαπηπα, 0. Υα- 

Ἰογίπη Ῥού πα, Ουἱποίαπαι Οἰπεϊηπαίαπη). Τηπι ΟΙ Υγηρία5 

αριᾶ Εἶθος Ἀρεβα(ΙΓ ποπαβο»ίπιᾶ 5θομπάᾶ, αμα 5ίαά1ο τ]οί 

Ἐχωποίας Αστϊσοπιίηης. Που {επιροιο Αἰεπίθηςίς Ροριῇ! 



ἆδο 

(5) ΓΕὐθὺς γὰρ 

Χῖοι καὶ Ῥάμιοι καὶ Ευζάντιοι καὶ πολλοὶ τῶν συµµά- 

χων ἀπέστησαν πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους. Διόπερ 

ὅ ὃημος ἀθυμήσας ἐξεγώρησεν ἑκουσίως τῆς δηµοκρα- 
6 τίας, ἑλόμενος δὲ ἄνδρας τετραχοσίους, τούτοις τὴν 

διοίχκησιν ἐπέτρεψε τῶν κοινῶν. Οἱ δὲ τῆς ὀλιγαρχίας 
ναυπηγησάµενοι πλείους τριήρεις ἀπέ- 

στειλαν (8) Οὗτοι δὲ 

στασιαζοντες πρὸς ἀλλήλους εἰς Ὡρωπὺν ἐξέπλευσαν: 

Γενοµέ- 

ἡγεμονίαν αὐτῶν καταφρονηθῆναν, 

προεστῶτες 
. [ 

τετταράκοντα χαὶ στρατηγούς ". 

10 ἐχεῖ γὰρ ὅρμ. |ουν αἱ τῶν αν ορ τριήρεις. 

νης οὖν ναυμαμίας,. ἐγίκων οἱ Λακεδαιμόνιοι, καὶ σχα- ᾿ 

φῶν εἴχοσι καὶ ὀυοιν ἐχυρίευσαν. (4) Συρακόσιοι δὲ 

καταλελυχότες τὸν πρὸς Ἀθηναίους, πόλεμον, τοὺς μὲν 

Λακεδαιμονίους συμμαχήσαντας, ὧν ἦρχε Γύλιππος, 

16 ἐτίμησαν τοῖς ἐκ τοῦ πολέμου λαφύροις, συναπέστει- 

λαν ὃ) αὐτοῖς εἲς Λαχεδαίμονα συμμαχίαν εἰς τὸν πρὸς 

Ἀθηναίους πόλεμον τριάκοντα καὶ πέντε τριῄρεις, ὧν 
(6) Αὖὐ- 

τοὶ δὲ τὰς ἐκ τοῦ πολέμου Ἱοομωρς ὡ φελείας ἀθροί- 

Ίρχεν Ἑρρμοχράτης ὅ πρωτεύων τῶν πολιτῶν. 

λ λ λ 5] / ”λ 1 Ξ 
20 σαντες τοὺς μὲν ναοὺς ἀναθήμασι καὶ σχύλοις ἐκόσμη- 

ο. λ ο κο 

σαν, τῶν δὲ στρατιωτῶν τοὺς ἀριστεύσαντας ταῖς προς- 
/ το 9ιε ΛΑ ο εω 

ηκούσαις δωρεαῖς ἐτίμῃσαν. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν 
σω -» κ» / ο-ω 

δηµαγω]γῶν ὃ πλεῖστον παρ) αὐτοῖς ἰσγύσας Διοχλῆς 
ο. κω ΑΝ 

ἔπεισε τὸν δἥμον μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν εἰς τὸ 
” ΔΝ Ν / 

1ὔ χλήρῳ τὰς ἀρχὰς διοικεῖσθαι, ἑλέσθαι δὲ καὶ νοµ.οθέ-- 
/ ἴ / Δ 

τας εἰς τὸ τὴν πολιτείαν διατάξαι καὶ νόμους κχαινοὺς 

ἰδία συγγράψαι. 

ΧΧΧΥ. Διόπερ οἳ Συρακόσιοι τοὺς Ῥλονήσει δια- 

φέροντας τῶν πολιτῶν εἵλοντο νοµοθέτας, ὧν ἦν ἔπιφα- 

90 νέστατος Διοχλῆς, Τοσούτῳ γὰρ τῶν ἄλλων διήνεγκε 
ο -ω / 

συνέσει καὶ δόξη, ὥετε τῆς νομοθεσίας ἀπὸ πάντων χοι- 
κ . οω 

νἩ ραφείσης, ὀνομασθῆναι τοὺς νόμους Διοχλέους. 
/ 3 / οἱ ολ 4 ο ση 2 / µ 

(5) Οὐ µόνον δὲ τὸν ἄνδρα τοῦτον ζῶντα ἐθαύμασαν οἱ 

Συρακόσιοι, ἀλλὰ καὶ τελευτήσαντα τιμαϊῖς Ἄρωικαῖς 

5ῦ ἐτίμησαν καὶ νεὼν ᾧχο οδόµησαν δημοσία τὸν ὕστερον 

ὑπὸ Διονυσίου κατὰ τὴν τειχοποιίαν καθαιρεθέντα. 
.ρ 1 τ’ ρα τ 

᾿Εθαυμάσθη δὲ ὅ ἀνηρ οὗτος καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις Σιχε- 
ολ / Δ ο. -” λί Δ οω / 

λιώταις. (8) Πολλαὶ γοῦν τῶν κατὰ τὴν νῆσον πόλεων 
ς - ’ 

γρώμεναι διετέλεσαν τοῖς τούτου νόµοις, µέχρι ὅτου 

4 -- αν ὦ ος / / 55 / 
πάντες οἵ Σιχελιῶται τῆς Ρωμαίων πολιτείας ἠξιώ- 

5 ο στ ντ / Δ λ ώς θησαν. Οἱ ὃδ οὖν Συρακόσιοι κατὰ τοὺς νεωτέρους 
Δ λ τει / / ου 

χρόνους κατὰ μὲν Τιμολέοντα νομοθετήσαντος αὖτοις 
Ἰ ος 
Κεφάλου, κατὰ δὲ τὸν Ἱέ ἔρωνα τὸν βασιλέα Πολυδώ- 

΄ ς ς Ἂ 
ροορ οὐδέτερον αὐτῶν ὠνόμασαν νομοθέτη», αλλ) Ἴ 

4 ωτ ἐξηγητὴν τοῦ νοµιοθέτου,, διὰ τὸ τοὺς νόμους Ίεγραμμξ- 

νους ἀρχαία διαλέκτῳ δοχεῖν εἶναι δυεκατανοήτους, 

(8) Μεγάλης δὲ οὔσης κατὰ τὴν νομοθεσίαν ἀναθεωρή- 

σεως, µισοπόνηρος μὲν φαίνεται διὰ τὸ πάντων τῶν 

νομοθετῶν πικρότατα πρόστιμα θεῖναι κατὰ πάντων 

50 τῶν ἀδικούντων, δίκαιος δ ἐκ τοῦ πε εριττότερον τῶν πρὸ 

αὐτοῦ κατ’ ἀξίαν ἑκάστῳ τὸ ἐπιτίμιον ὑπάρξαι, πρα- 

γματιχὸς δὲ καὶ πολύ 

πρᾶγμα δηµόσιόν τε καὶ ἰδιωτικὸν ἀμφιςθητούμενον 
ο λ λ / 

ης ἀξιῶσαι τιμωρίας: ἔστι δὲ καὶ κατὰ τὴν λέ- η 

πειρος ἐκ τοῦ πᾶν ἔγχλημά τε καὶ 

ο ’ 

Ωρισρ.ς 

ΔΙΟΔΟΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΗΡΛ. Η.. (567, 568.) 

Ππρογίαπι ο). 165 Ἱη ΘΙΟα Π]α]Θ αορία5 οοπίδιι οαρίέ : 

(0) φἰαΐηα ΠαπἸάαο ΟΜΗ1, Φαμηῖί, ΒΥζαΠΗ1ἱ οἱ Ώοπα Ρα18 80- 

οσα αὖ Πασά πιομίος ἀθβάίναια, Ῥονγίαιραία5 ας τα 

Ρορα]15, ρορυἱαι αάρημ]ςίγα[ίοπο 5Ρροη{θ 56 αμασαημς, σιιᾶ- ΄ 

ἀμ]ησοπίο5. ντος ο[ορίε, απὶ ταιραυ]ίσα, ποσοίία (γαοίανθηί. 

Ροίοδίαίο Ιράν αἆ ραμοος γοασία, απ 5αΠΙπ] ΥΟΥΙΠΙ 

ῥναογα μέ, ρίαγες (Ιοηιος εχδίτωυηί οἱ απαἀγασίηία παγίσηι 

(9) Θα, οείο Ιπί6ε 

Ρ/α[οσίος ἀῑδδιάϊο, Οτοραῦα. οΡρεα]Ιέ, τί Ιοδάτη γ6ΠεΕ 

6Ἰα8δοιη. όπΏ1 ργα{οηίρας εχρεάἰπί. 

απ αποοτῖς εοηβἰδἰεαηί. Τηϊίο Ισίματ οργίαπιίηα, Ἱασρᾶσρ- 

(4) Αί 

Φγιαυαδαηὶ, Ώ6μο ΑίΙιαηϊεηδίηπι οχδποίο, ΕιαοράςηιοΠΙοβ 

ηιοπ]ἱ νἰπομηί, εἱ παγ]ριὶς γἱσίηα ἆποβῃς ρουπίας, 

ΔΥΙΙΟΓΙΠΙ 8060108, 4πογαπα άν αγρριις ογαί, εροἰῖῖ 6ο Ρο] 

οαρίῖς γεηαποναηίατ, όστηαα Πε Πσίηία αιπααα {11το- 

π]θς 1η δαρδίά {ση Ὠο6ἱ]1 σοπίγα Αίλεμίεηδος 5α5οορΙ πμ, 

σπαταπῃ Ηοεγηούταίες Ργῶίογ ενας, νε Ιηίαυ «τας ΡΙΠΙΑΓΙΗ5. 

(5) Τυπη Ργαάατῃ 6ο Ώ6]]ο αοφἱδ[ίαπη οεοπ{γαναηῇ, οἱ 5ο]ος[ίς 

Ἰπά6 πιαπα 15 ἵεπηρ]α οχονηαηί : ηη]Πίος οΜίαια, οἱ ργα- 

οἸαγάπα. υἰγία({ς δροοἴπηθη οὐἰάεταηί, Ρ10 8110 4πθπιάπα 

ηΘΙΤΟ, ῥτα μη] Ποπεδίαηί. (6) Ῥορί μας Ῥίοσίος, απῖ 

ΡΙΗΠΙΠΙΙΠΗ Πηίου Ρορη] ἀποίοιας αιοἰοτίίαία γαϊθραί, ποναχ 

ταιῥρα 1ος) ΓαἰἰοοΙὴ Ἰηςπεμα!, αἱδονίθ πιαρὶςἰγαίι5 64ρ68- 

βαη{αΥ, Ροριἱο αποίου δδἰ. Ἱαοδαπι Ργῶίσογεα Ἰαίοίος αἆ 

«οπροπθρ Πα. γαϊριΡ]ο δἰαίάπα ηοΥαδαθ Ί6ρος ορπάθη- 

4 σπα Ί]ος ἀοξίσπσγε ]10εί. 

ΧΧΧΥ. Ἐκ αἰνίρας οΓσο ἀθ]ίσαπί βγτασιδαπί 605 αι! ΡΥ11- 

ἀεηίία Ιπαχίπηο Ργωρδίατο γιάἀσβαπίατ, αποταπι οἱαγ]ςδίητας 

{α1ἰ Γἱο6Ι65. 

ἰαΐο αος 5αρθιρίθδδα5 αδί, αἱ Ίοσος οοἵπιηιηῖ οπιΠΙαα ορεΓα 

φοπρία Ὠίοσ]εα» ἴαππεν αὐ ἴ]ο παποαρατοπίαν. (2) Νες γ- 

νις (απέαη μίο υἰν 1η αἀη]γαΙοπο Παβθίίας οδί Ῥγτασιιδαηί5, 

Ναπι αἆσο πιρη/{ῖς 5οἱ]ογίία οί ποπιϊπίς οε]ορτῖ- 

5ο πιονίάο ααοσαο Ἠεγοίσος ἐρασναπί ποποιςςδ, οχδιγασίο 

αά Ποπηογίαη Πῆας {οπρ]ο, αποά α Γἱοηγςῖο ροδίπιοάΠα {ῃ 

Ουἵη οείενί ααοΠιε 

(9) Μι]ία Ιδίία Ρος 

οἀπάἴοιο πογί πιαξὶ οδί ἀαδίτασίαπη. 

οι] χίταπα απο πιαδηϊ [οοργαηί. 

{ηδ]αμα παπο οἰγιίαίο8 αἆ Ίερες Πας τοπηριβΗσαπη 6ΟΠ{ΟΙ- 

ἆοπθο οΠΊΗΘ5 ΒΙοἶ]α» Ῥορι[ος 

Ἐπαπηςί απίεπ Ρορίθνίς 

πωαγιμέ, Ιἶδαια αδαω δυ0ἱ, 

Βοπηαηϊ οἴνίίαία δα ἀοπεγαπί. 

πάς ἰοπυρογίδας, απ Πα ΕΠλοίεος Ιηρεγατοί, Ο6ρμαΙΗ5, εἴ, 

ΜΙογοπθ τορπσηίο, Ῥο]γάογαςδ Ίσα Ὀγγασιδαπί5 (π]οηη!, 

Πο ΓΠΏ} {αΘΠ Ἱορίκ]αίοιθπα, 5ο Ππίειργείεια Ιερίδιαίουίς., 

ποιπἰπαναΏί, ρτορίσνοα ος ἰοσᾳ5 Ρεΐδοα Πήρα οοπβοπρίῶ 

Ιπία]]οσία ἀῑ[βοί]ος οβ5αεϱΜ. (4) Θάπ. απίοπι ηγη]ία θἷηί 1Π 

15 Ιορπα Ἰηδ(αἶς οο5ἰἀσναοπο ἀἱρπα, ἱηρηπηϊς α6θΙ- 

πα. Ἱπργορ](α(ἶς οδἵαπα Μίπο οἱαθοί, αιοᾷ απιαγ]βοῖπιας 

οπποίἶ5 ας] γἰοἰἱα(οίβρας ρ6πας ἡοραν1ές Παδ Πορ άπιο- 

ιο δἰαάίαπα, αποᾶ ρταἴον ὁοίοτος αὐθηγα5 ῥγορηι]α 811- 

σι] οκ ππανίο οἩδ 15 δες Ῥουγο θα ονίπυι 

ῥουία οἱ αδαδ οχ «ο αρρατεί, αποά απαπιαπαηΗβεί ας{ο- 

ΠΟΠ οἱ 64184) ασ ρϊνα σι απί ραῤ]σο {π ἀῑσοερία[1ο- 
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ἔιν σύντομος καὶ πολλὴν τοῖς ἀναγινώσκουσιν ἀπολεί- 
πων ἀναθεώρησιν. (56) ᾿ “μαρτύρησε δ αὐτοῦ τὴν 
ἀρετὴν καὶ τὴν σκληρότητα τῆς ψυχῆ Ἡς ἡ περὶ τὴν τε- 
λευτὴν περιπέτεια. Ταῦτα μὲν οὖν ἀκριόέστερον εἰ- 
πεῖν προήγθην διὰ τὸ τοὺς πλείους τῶν συγγραφέων 
ὁλιγωρότερον περὶ αὐτοῦ διειλέχθαι. 

ΧΧΧΥΙ. Οἱ ὃ) ἌἈθηναῖοι πυθόμενοι τὴν ἐν Σικελία 
δύναμιν ἄρδην ἄνηρημένην, βαρέως ἔ . τὸ πλᾶθος 

τῆς συμφορᾶς. Οὐ μὴν ἔλη γόν γε διὰ τοῦτο τῆς Λα- 
κεδαιμονίων φιλοτιµίας περὶ τῆς ἡγεμονίας, ἀλλὰ ναῦς 

τε κατεσχεύαζον πλείους χαὶ χρήματα ἐπορίζοντο, 

Φιλονεικοῦντες µέχρι τῆς ἐσχάτης ἐλπίδος ὑπὲρ τῶν 
πρωτείων. (5) Ἑλόμενοι δὲ τετραχοσίους ἄνδρας, τού- 

τοις ἔδωχαν ἐξουσίαν αὔτοκράτορα διοικεῖν τὰ χοτὰ τὸν 

πόλεμου" ὑπελάμθανον γὰρ τὴν ὁλ πγαρχίαν εὐθετωτέ-- 
ραν εἶναι τῆς δημοκρατίας ἐ ἐν ταῖς τοιαύταις περιστά- 
σεσιν. (3) Οὐ μὴν καὶ τὰ πράγματά γε κατὰ τὴν 

ἐκείνων ἠκολούθησε χρίσιν, ἀλλὰ πολὺ γεἴρον τὸν πόλε- 
μον διῴκησαν. Ἀποστείλαντες γὰρ τετταράκοντα ναῦς, 

συνεξέπεμψαν τοὺς ἀφηγησομένους δύο στρατηγούς, 
ἀλλοτρίως ἔ ἔχοντας πρὸς ἀλλήλους. Τῶν δὲ περὶ τοὺς 

Ἀθηναίους πραγμάτων τεταπεινωμ.ένων, ὃ μὲν καιρὸς 

προςεδεῖτο πολλῆς ὁμονοίας , οἱ δὲ στρατηγοὶ πρὸς ἀλ- 

(4) Καὶ τέλος ἐκπλεύσαντες εἷς 

πρὸς 

χαὶ τὴν µάγην ἐνστησάμ.νοι 

Ἄήλους ἐστασίαζον. 

ἘἩρωπὸν ἀπαράσχευοι 

ἐναυμάχησαν". καχῶς δὲ 

χαὶ τὸν κίνδυνον ἁγεννῶς ὑπομείναντες, ἀπέόθαλον ναῦς 

τοὺς Πελοποννησίους 

δύο πρὸς ταῖς εἴκοσι, τὰς δὲ λοιπὰς μόγις διέσωσαν εἲς 

ς μρέτριαν. (6) Ἑούτων δὲ πραχθέντων, οἱ σύμμαχοι 

τῶν Ἀθηναίων διά τε τὰς περὶ Σιχελίαν ἀτυχίας καὶ 

διὰ τὰς τῶν ἡγεμόνων καγεξίας μµεθίσταντο πρὸς Λα- 

κεδαιµονίου. Συμμάχου δ᾽ ὄντος τοῖς Λαχκεδαιμονίοις 
Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέως, Φαρνάθαζος ὁ τῶν ἐπὶ 

θαλάττης τόπων ἔχων τὴν στρατηγίαν ἐγορήγει γρή- 

µατα τοῖς Λακεδαιμονίοις' µετεπέμψατο δὲ καὶ τὰς ἐκ 

Φοινίκης τριήρεις τριακοσίας, διαλογιζόµενος ἀποστεϊ- 

λαι τοῖς Λαχεδαιμονίοις ἐπὶ τὴν βοήθειαν. 

ΧΧΧΥΠ. Τοιούτων ὃ) ἐλαττωμαάτων τοῖς Ἀθηναίοις 

εἰς ἕνα καιρὸν προςδραµόντων, ἅπαντες καταλελύσθαι 

τὸν πόλεµον διειλήφεισαν: οὐχέτι γὰρ τοὺς Ἀθηναίους 
οὐδὲ τὸν ἐλάγιστον χρόνον οὐδεὶς ἥλπιζε τοιαῦτα ὕπο- 

στήσεσθαι. Οὐ μὴν τὰ πράγματά γε τῇ τῶν πολλῶν 
ὑπολήψει τέλος ἔσχεν ἀκόλουθον, ἀλλ) εἰς τοὐναντίον 

πάντα διὰ τὰς τῶν διαπολεμούντων ὑπεροχὰς μεταπε-- 

διὰ Ἀλκιθιάδης 
’ ” / /ο 

τοιαύτας αἰτίας. 5) 

φυγὰς ὃ ὢν ἐξ Ἀθηνῶν συνεπολέ εμ.ησε Ἰβόνον τινὰ ο 

.. “ 

σειν ο 

Λακεδ δαιµονίοις, χαὶ μεγάλας ἐν τῷ πολέμῳ γρείας 

παρέ ο νο. 2Η» γὰρ χαὶ λόγω δυνατώτατος χαὶ τόλμη 

πολὺ προέγων τῶν πολιτῶν, ἐν ὃ᾽ εὐγενείᾳ καὶ πλούτῳ 

πρῶτος Ἀθηναίων. (3) Οὗτος οὖν ἐπιθυμῶν τῆς εἲς 

τὴν πατρίδα τυχεῖν καθόδου, πάντα ἐμ. ηγανᾶτο πρὺς τὸ 

τοῖς Ἀθηναίοις πρᾶξαί τι τῶν χρῆσ σίρων, χαὶ μάλίστα 

ἐν οἷς καιροῖς ἐδόχκουν τοῖς ὅλοις ὃν ανλσσδκς ()” [γων 
.ἳ .. .] ’ / 

οὖν φιλίαν πρὸς Φαρνάθαζων τὸν Δαρείου σατράπην, | 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟΌΙΗ Ι15. ΧΠι. 459 

Ἠθ6ίη γεηίέ, οθνία ηι]ία ἀοίονπηϊπαγ]έ.  Ππ ἀἰσσμάο οοποἵκιις 
ο8ί, οἱ πα (άπα ἀἰδαιἰδ{]οπῖς Ιοζ{ουϊ ποησφαί. () γί- 
{μι 6ἶας απἰηλί(ιο γ/σογοπα (αποδί λογής οαδιας αἰ{οςίηίην. 
Πως αἆ ραπ] ἀΙροπίίας ροιδοηισπά Πα ίιάίο σποά μι] 
ῥιουοσία5 8451, αποᾷ ρΙεί(αα φεπρίοτο Περ]ἰσοη/]ς {6 
1ρ5ο ἀἰδεθγιθηηί. 

ΧΧΧΥΙ. Ορίοναπη ΑΠοηίοηςος, αὈὶ εορίας δις ἵπ ΦίοΙ]ία 
αἆ ΙηίογποσΙοπαΙα ἀοίοίας 6οσπονσναηί, σναγἰβδίπιο οἶας{ς 

ἁαἰγοσ[ίαίαπα {π]ενο. ΝΗΜΙΟ ἴαπιοη μιασῖς Ι4εἴγοο 46 Ιπρονίο 
ου Πποσάσηιοπ]ϊς οοπίοπάσγα ἀοθίίίσιιηί, ΟµπἵἨ ΙΠΙΠΟ 

6Ἰάβ56ἱη Ιηδίγαχογαη{ ΠΙΑΙΟΓΟΠΑ, ῥεοιπίασας ΒἰΡί ὀοπιραα- 
τί, ἂἆ ΕΧΙΥΘΗΙΑΠΗ ἸἸδιιο ΑΡθΠ1 4ο ρμοῖραία οοΠ{θάθη/ο5. 
(9) οπαἀηηροιη(1ν ἰσίέαν γἱτῖςα ο ἀα]οσίῖς ρΙοπαἶαιι τοῖριι» 
Ρίου αἁμηλ]κίγαπζα) ροἱοβία{οιη (αθἰάεταπέ τ ῬαμοΟΓΙΙΗΝ 
ορ βαθοπα {οποία ρβοΏ(1 Γογα Πα οοηΚ1οπί πιαρί5 αόσοπι- 

(3) Βο5 
{απλο πο(πάφΠάΠΗ οχ βομίομί]α Π]ίς ογοπῖέ, 9οἡ Ίοησο ἵπ[α- 
Ιοίογο βποοθδδ Ῥθ]]αΠ1. ἱπάς σοβεογΠί. 

ΠΙΟ( ΔΗΛ 6996 4181 δα{ΠΠΙ ΡοραΙαΓΘΙΙ Ιααϊσαρα{. 

Ῥνῶίογθς οΠίπα 

41105 Ἱπίον 96 ἀῑδεογάσς 61 (ια ἀτασίηία παγΙππα σ]ας5α η 
Ιοδίαήα ἴτα Ἰαροπί. Είδί απίοπα, τος Αἰοηίσησίαπα {πη- 

ίορενα αΠ]οί15, ἴοηρις οοπεονάἶαπα να] ππακίπιθ βασίίαραί, 

ΠΠ (αμηεΠ. ἠπἰπηϊο [μίας οἱ ἀῑδδοηδίοπος Πας ἄἶθγο Ρογιθχο- 

τι, (4) Δά ΡοδίγοηΙΠΙ 614996 44 ΟΥΟΡΙΙΠΙ ἀοῇοχα, ἱπηραγα(ἲ 

ἐπ Ρε]οροηηοβίϊ5 οοηβίκοτα : αΡί, ααοα οἱ ρογρογαι ἱηδίί- 

{πἱδδοηί ριρηαπ οἱ ἰρπανίίου ἀἰδοηιίπα ος δςήπογοηί, 

ηάγες γἱρίη({ ἆπο απαδογιη!, οἱ γοί(ιας γυἷχ δαἶνας ΓγΘ(ΓΙ8Ηα 

πτεάαχοια. (0) Ηἶ9 ἵνα ποφ!ΐ5, φοο Αοπίοηκίαιη Ῥνορίου 

οσα 6η ἵπ ΒΙο]α. αοοθρίαη. ΡΓαγαπη(θ. ἀποίογίΠι αἁπαἰηί- 

5ίΓαΠΟΠΟΙΗ ϱΙΠΙ ΤιασοΦσποηίϊ5 8ο8ο ϱΟΠΙΠΗΧΟΥΘ. ΕΒί απία 

τον Ῥοδαγπη Εαγία5 5οοἱοίαίοπα οαπη Γαζθάπιοη!ς οοἶοραί, 

Ρμαγμαβαζα5, φιῖ πλανΗπια δα Ἱπηρογίο Παβεβαί, ῥασιη[]5 

{υπ Γασεάαηοπίο» κπβ]εναῦαί. Ττεσθηίας οίίαπι ο Ρ]ιαηίος 

ραγος αοοεγεῖν]έ, φας απἰχ[Ιο. Πμασθάαπιοη]ϊ5 πογο ο0η- 

βΗ(αογαί. 

ΧΧΧΥΠ. Φα {οἱ ἰσίμτ (αηΗίηιιο ἀαίγ]πιοηέϊς απο {θπι- 

Ροτ6 εοποατήοη(ρις ΑίΙαμΙσηβα5. οΡΠΘΓΘΗ{ΙΗ, ΟΠΊΠΘΡ {11 

βοἰα{Πὰ. 9556 Ροή ορἰπαβαπίας τ ΠΟΠΙΟ οπίμι νο αἆ 

ηΙηΙΠΗΠΗ ἴΘιπριΙ5 τοβίδίογο ϱρο866 Αίμοηίοηςες 5Ρρογαμαί, 

Ὑεναιη τος Ίοησα απ «πα να]σαδ απἱΠο ῥργάοοροΓαί 

οχίμην βογΗς, οἱ ἵπ εοη(γαΙαπα ((απία ὈοἱΙσογαΠίἴπηα εταί 

(2) Αἱαϊρία- 

465, οχδ]αΠ8 Αίμοπίς, ποσα πιοπί5 ροι αἰῑπιιος ἴοπωρις 

ῥγαρίαηίῖα } γοσίοΗ. Ἰάψαο Ίου πιοᾶο ογοπί, 

η Ὀε]]ῖ5 ορογαΠα ΟΟΠΠΙΟά8Η5, ΠΙΑΡΗΜΠΗ δυἳ αδαπα ρΓβιο- 

ναί. Ναπι εἰοφπομίία ΡοΙσπς εί απἀασῖα ρι οἰνίρας αἰῑίς 

οκέσ[ῖεης εί πορΙΠ{α 5 5ρ]επάοτο ορπησι16 γ{ Α{ΙΙοΠίοηΦΙΠι 

(ασ]6 ρἴπιὴ5 γα. (0) ἴ5οιρο, ἵπ ρα(πίαπῃ τογοσατί ομρίθυς, 

οπηπ]α πιο, αἱ ηδίδηο φαἱάρίατα ἴπ. οοπημηοά πα. Ρορι]! 

ΑΠιοπίθηςίς ρεΓασαί, ἴ]α παχΙπιθ {οπηροδίαίο , ατα ἆς 5ΗΠΙ: 

πια 1οΙ. ἀεοιάίδδο ν]ἀστοίαν. (4) αι ἱρίαν Ριανα- 

ἱ Ῥαχο, Ὀαρ απ αρα., ἁμπ]οία ημείας οεδεί, γἰάθης ου] 



10 

2( 

26 

90 

5ο 

40 

50 

490 

χαὶ θεωρδιν αὐτὸν μέλλοντα τριακοσίας γαῦς ἀποστέλ- 

λειν τοῖς Λαχεδαιμονίοις εἲς συμμαχίαν, ἔπεισεν ἆπο- 

στΏναι τῆς πράξεως" ἐδίδασχε γὰρ ὡς οὐ συμφέρει τῷ 

βασιλεῖ τοὺς Λακχεδαιμονίους ποιεῖν ἄγαν ἰσχυρούς: οὐ 

γὰρ συνοίσειν Πέρσαις: κρεΐττον οὖν εἶναι περιορᾶν τοὺς 

διαπολεμοῦντας ἴσους ὄντας, ὅπως πρὸς ἀλλήλους ὥς 

πλεϊῖστον χρόνον διαφέρωνται. (5) “Οθεν ὅ Φαρνάέα- 

ζος διαλαθὼν εὖ λέγειν τὸν Ἀλκιθιάδην, πάλιν τὸν 

στόλον ἀπέστειλεν εἰς Φοινίκην. Τότε μὲν οὖν τηλι- 

καύτην τῶν Λακεδαιμονίων συμμαχίαν παρείλετο" 

μετὰ δέ τινα χρόνον τυγχὼν τῆς καθόδου, χαὶ δυνάμεως 

ἠγησάμενος, πολλαῖς μὲν µάγαις ἐνίκησε Λακεδαιµο- 

γίους, καὶ τελέως τὰ τῶν Αθηναίων πράγματα πεσόντα 

πάλιν Ίγειρεν. (6) Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τοῖς 

οἰκείοις χρόνοις ἀκριθέστερον ἐροῦμεν, ἵνα μὴ παρὰ 

φύσιν προλαμθάνωμεν τῇ γραφῇ τοὺς Χαιρούς. 

ΧΧΧΥΙΙΙ. Τοῦ γὰρ ἐνιαυσιαίου χρόνου διεληλυθότος, 

Ἀθήνησι μὲν Ίρχε Θεόπομπος, Ῥωμαῖοι δὲ ἀντὶ τῶν 

ὑπάτων τέτταρας χιλιάρχους κατέστησαν, Τιθέριον 

Ποστούµιον καὶ Γάΐϊον Κορνήλιον, πρὸς δὲ τούτοις 

Γάΐον Οὐαλέριον χαὶ Καίσωνα «Φάόιο.. Περὶ δὲ 

τούτους τοὺς χρόνους Ἀθηναῖοι τὴν ἐκ τῶν τετρακησίων 

ὀλιγαρχίαν χατέλυσαν καὶ τὸ σύστημα τῆς πολιτείας 

ἐκ τῶν πολιτῶν συνεστήσαντο. (5) Γούτων δὲ πάντων 

ἦν εἴςηγητῆς Οηραµένης, ἂνλρ καὶ τῷ βίῳ χόσμιος 

καὶ τῇ φρονήσει δοκῶν διαφέρειν τῶν ἄλλων. Καὶ 

γὰρ τὸν Ἀλκιθιάδην οὗτος µόνος συνεθούλευσε χατά-- 

γειν, δι’ ὃν πάλιν ἑαυτοὺς ἀνέλαθον, καὶ πολλῶν ἄλλων 

εἰσηγητὴς γενόμενος ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς πατρίδος, οὐ µετρίας 

ἀποδοχῆς ἐτύγχανεν. (8) Αλλὰ ταῦτα μὲν μικρὸν 

ὕστερον ἐγενήθη. ὮΕίς δὲ τὸν πόλεμον ᾿Αθηναῖοι μὲν 

στρατηγοὺς κατέστησαν Οράσυλλον καὶ Ορασύβουλον, 

οἳ τὸν στόλον εἰς Σάμον ἀβροίσαντες ἐγύμναζον τοὺς 

στρατιώτας εἰς ναυμαγίαν καθ ἡμέραν ἀναπείρας 

ποιούμενοι. (4) Μίνδαρος δὲ ὃ τῶν Λακεδαιμονίων 

ναύαρχος χρόνον μέν τινα περὶ τὴν Μίλητον Ιδιέτριθε, 

προςδοχῶν τὴν παρὰ Φαρναθάζου βοήθειαν' τριακοσίας 

γὰρ τριήρεις ἀκούων ἐκ Φοινίκης χαταπεπλευχέναι, 

μετέωρος ἦν ταῖς ἐλπίσι, νοµίζων τηλικούτῳ στόλῳ 

καταλύσειν τὴν Αθηναίων ἡγεμονίαν' (5) μετ ὀλίγον 

δὲ πυθόµενός τινων ὅτι πεισθεὶς Ἀλκιθιάδη πάλιν ἀπέ- 

στειλε τὸν στόλον εἰς «οινίκην, τὰς μὲν παρὰ ὤαρνα- 

ῥάζου ἐλπίδας ἀπέγνω,, αὐτὸς δὲ χαταρτίσας τᾶς τε ἐκ 

Πελοποννήσου ναὈς καὶ τὰς παρὰ τῶν ἔξωθεν- συµ.µά-- 

χων, Δωριέα μὲν μετὰ τριῶν χα) δέχα νεῶν ἀπέστειλεν 

εἰς 'Ῥόδον, πυνθανόµενος ἐπὶ νεωτερισμῷ τινας συνί- 

στασθαι τῶν Ῥοδίων' προσφάτως γὰρ τοῖς Λαχεδαι- 
/ λ ο. 3 λ ο» 9 κ μμ ξει / 3 / 

µονίοις τινὲς τῶν ἀπὸ τῆς [ταλίας Ελλήνων ἀπεσταλ- 

χεισαν εἰς συμµαχίαν τὰς προειρηµένας ναῦς: αὐτὸς 

δὲ τὰς ἄλλας πάσας ἀνχλαθών, οὔσας ὀγδοήκοντα καὶ 

τρεῖς, ἀπ]ρεν εἰς λλλήςποντον διὰ τὸ πυνθάνεσθαι τὸν 

τῶν Αθηναίων στόλον ἐν Σάμῳ διατρίθειν. (6) καθ 

ὃν δὴ χρόνον οἳ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοὶ θεωροῦντες 

παραπλέοντας; ἀνήχθησαν ἐπ᾽ αὐτοὺς μετὰ νεῶν ἑξή- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΠΟ. (6, υ7ἱ ») 

{γτορθπίας Ίαμα (ΙΤΟΠΙΕ5 Πιασθάσρηιοηϊ5 5αῃβίά1ο πιίβδΙ τα, 

αἨ Ἱποσρίο γθγνοσαί. Περί οπίΠΙ Ποη οχρεά[το, εἱ Ἱασράς- 

πιοη]ῖς οβ65 ΠΙΠΙΙΙΠΙ 8 πρεαί οἱ οοΠβνΠλεί, πθύ οχ το Ρογς8- 

ΤΠ Π]ιά (το ἀοθθί; π]ίοαιε 5αΐ6ἱ15 6556, 5ἱ ἆπο Ἱπίευ 

86 Ρρορι] αγπηῖ5 οΟΠΙΠΙΙΡ8Ι οοᾳαΐς γήρας απαπη Φα [Ιβθίπιθ 

οοη[]είοηίαν. (5) Ῥμαγπαβαζις 61Ρο9, ΑΙοϊρίαάεπα οοπιπποᾶθ 

Ἰουμίαπα αΏἰίταία5, 648861 τοίτο ἵπ Ῥμωπίοσι  ἀῑπηϊςίε, 

Ε! απο απἱάσπα ΑΙαΡίαάες ἰαηίαπι δαβδιά νῖπι Τιασεάπιο- 

π]ῖς Ἰηίοιγογί{. Αἰἰαπαπίο νεγο ροςδί, Ἱπιρείγαίο ἀοππαπα 

γοβίια, αχ οοβίαγαπα (ασία5 πια]ῇς ΤιασεάσςρπιοηΙος Ρρτῳ]5 

οί, εί Υε5 ραος ]αῦ1 οοἱἱαβδας., ἵπ ργδΙπιτη γοδα1{. (6) 

Ύεναπῃ 46 Ἠῖς 5ιιο {6ππροτο αὐοατα(ἶα5 4ἱ66ΘΤΕΠΙΗ5, ης ργῶ- 

{ου πα(γο) ογάἴηθΠα α5ίάΠη δοτ]ριϊοηί5 {θπιρις αΠΠΙοΙρΘΠΙΗ5. 

ΧΧΧΥΠΙ. Ληπο μος ϱεΙδρςο' Αίποπίς ῬγαίοσίΙγαϊη 60Υ6- 

ραΐ ΤΠεοροπιρας5, οί Ποηιαηί οοηδιΠΙΠ Ίοου Πδγαπῃ αυαί- 

που Προ πηᾖίαγος ογθαραπίέ, ΤΙΡεΙαΠα Ρορίαπηίαπα, Ο. 

Οοιποαα, Ο. Υαἰογάπα, οἱ Ο96ΟΠΘΙ Εαβίαπα. Ἠοο {δπῃ- 

ΡΟ16. ΑίΠΟΠΙΘΗΦΟ5, αβιοσαίο σπαἀπηβεμίογαπι Ἱπροτίο, 

βἰαίαπα ταίραβ]ίο αἆ οἰνίαπι αποἰοπ{αίεπα τεγοσαγΠ{. (9) 

Ωπογύπὰ. ομλπίαπι αποίοΓ αἱ 5αβου Γαί ΤΗσΓαΠΙθΠ6ς, γἰτ οί 

γιία Πιοάθδι5 ϱἱ ργαάεηίία αίς Ργαφδίαπίίου. Παρίιίας, 

Ε{απίπα 5οἶα5 Μο ΑΙοΙΡίαάἰς παγοζαπᾶΙ οοηβΙΠαπι Ῥτορορη]έ, 

ου]α5 ἀπσία νίταρ αἰσαπαιθ γοορρογιπί : πππ]δᾳια ας αἆ 

οΟΙΩΠΙΟΚΙΙΠΙ ραίτον ἱης1α1ΐ5 ποη οχίρυαπα δυί απο(ογΙ(αἴθια 

οἱ συαίἵαπι οοπηραγαν{{. (9) Ὑενιπι ησο Ραι]]ο ρο5ἱ αοοῖᾶθ- 

γαηί. Ταπ γενο αἆ βοαπ Ργοδεαπεπά πα ἆπο αΏ ΑίΙΙθ- 

πἰοηδίρας ἆάσος οτοαπίαν, Τηναδγ]]15 εἰ Τηναδγβ]ας, απὶ 

οοασία αραιά ΦΑΠΙΠΠΙ οἶας5α αςσίααίς πηίαπη ἠγοςϊηϊς αἆ 

παναΙ65 ῥάσηας οχοιοευαΠί. (4) Μιπάατας ΙΠίεγθα, Τμ806- 

4 σ.ΠΙΟΠΙΟΓΙΠΙ ΠαΥαΤοµ5, αἰαπαπίππα {οπιροτίς αἆ ΜΠΕΙΙΠΙ 

6ΟΠΦΙΠΙΘΗς, αχ [ία Ῥμαγπαβαζί οκδρεοίαραί. ΟΠ πι οΠίΠα 

{τοσσηίας οχ Ῥ]ωηίσςο {τ]γοπιας αἀνοπίατο αι ἰνίςδεί, ἵη σ6υ- 

{απα Ῥτορο θρ6πι οἰαμας Αἰλεπίοηδίρας ΠΠΡΕΓΙΗΠΙ {απία 56 

4956 αἀοπηρίπγαι οχἰκΗπλαραί, (5) δεᾷ Όγεν! Ροδί απάίεης, 

5ηᾳθι ΑΙορίααϊς οἰαθδδιη ἵπ Ῥ]λωπίσοςη 6556 Γ6ΙΠΙΡΡΔΠΗ 

ἀθδρογαίίς Ῥμαγπαβα2ί δδίά15, πάγος, αὰς οχ Ρε]οροη- 

Ἠθ50 αλίδαιο οχίπηδοοι5 οσο Ἠαροραί, αἀογηαί, εἰ Ώο- 

γΙΘΙΠ ο (γοάθοῖπι πανίθις, αας τεύθης ποπηυΙ1 οκ Πα[ία 

Οιροα ἵπ δα μδίάπα. παἰδογαπί, ἵπ Ἠλοάσπα πηΗί : 6586 

ομία απϊ αἆ το Πδί ποναπάα5 οοπδρἰΓᾶδδεη{, αοθεροταί. 

Ιρδο ο. τοααῖς οπηῖρ5 ΠΙΠΠΕΓΟ οσιορ]πία (ρς ἵη 

Πο]]οδροπίήι (τα]οοῖέ, αποά ΑίἰιοπΙεηδΙαΠα 6Ἰ8556Η1 {η ΦαΠΠΟ 

εοπηππογανί απἰοναί. (6) ῴιο {επηρογα ἆπσεδ Α{ΠΕΠΙΕΩΡΕ5, 

ἱοδίος Ργορίουμαγἱραμίες οοηρίσα{ἰ, ΟΠΠ βεχαρ]ηία παγίρς 



(οτι, στο.) 

χοντα. ἢΤῶν δὲ Λακεδαιμονίων χατενεχθέντων εἰς 

Χίον, ἔδοζε τοῖς τῶν Αθηναίων στρατηγοις προςπλεῦσαι 
τῇ Λέσόῳ, κάχεῖ παρὰ τῶν συμμάχων ἀθροῖσαι τριή- 
ρεις, ὅπως μ.ὴ συμθαίνη τοὺς πολεµίους ὑπερέχειν τῷ 

6 πλήθει τῶν νεῶν. 

ΧΧΧΙΧ. Οὗτοι μὲν οὖν περὶ ταῦτα διέτριθον. 

Μίνδαρος δ᾽ ὁ τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχος νυχτὸς 

μετὰ τοῦ στόλου παντὸς ἐκπλεύσας εἷς “Ἠλλλήςποντον 

ἐκομίζετο κατὰ σπουδήν, καὶ δευτεραῖος εἰς Σΐγειον 

10 κατέπλευσεν. Οἱ δ᾽ Ἀθηναϊοιπυθόμενοι τὸν παράπλουν, 

οὐκ ἀνέμειναν ἁπάσας τὰς παρὰ τῶν συμμ.άγωντριήρεις, 

τριῶν δὲ µόνον προςγενοµένων. αὐτοῖς, ἐδίωχκον τοὺς 

Λακεδαιμονίους. (5) Ἐπεὶ δ) ἦλθον εἰς Σίγειον, εὗρον 

τὸν μὲν στόλον ἐκπεπλευκότα, τρεῖς δὲ µόνον ναὺς 
ιό ὑπολελειμμένας , ὧν εὐθέως ἐχυρίευσαν' χαὶ μετὰ ταῦτα 

εἰς ᾿Ελαιοῦντα χαταπλεύσαντες τὰ περὶ τὴν ναυμαχίαν 
παρεσχευάζοντο. Λακεδαίμόνιοι δὲ θεωροῦντες τοὺς 

πολεμίους τὰ πρὸς τὴν μάγην ἑτοιμαζομένους, καὶ 

αὐτοὶ πένθ᾽ ἡμέρας ἀνάπειραν ποιούµενοι καὶ γυµνά- 

90 σαντες τοὺς ἐρέτας, ἐζέταξαν τὸν στόλον εἰς ναυμαγχίαν, 

ὄντα νεῶν δυοῖν ἔλαττον τῶν ἐνενήχοντα. Οὗτοι μὲν 

οὖν ἐκ τοῦ πρὸς τὴν Ἀσίαν μέρους ἔστησαν τὰς ναῦς, 

οἳ δ᾽ Ἀθηναῖοι τὸ πρὸς τὴν Γὐρώπην ἔχοντες ἀντανή- 

γοντο, τῷ μὲν πλήθει λειπόμενοι, ταῖς δ' ἐμπειρίαις 

96 ὑπερέχοντες. (8) Λακεδαιμόνιοι μὲν ουν ἐπὶ τοὺ δε- 

ξιοῦ κέρατος ἔταζαν τοὺς Συρακοσίους, ὧν Ἑρμοκρά- 

της ἀφηγεῖτο, τὸ ὃ᾽ εὐώνυμον αὐτοῖς συνεπλήρουν 
Πελοποννήσιοι, Μινδάρου τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντος. (4) 

Τῶν δ᾽ Αθηναίων ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν ἐτάχθη Θράσυλ- 

30 λος, ἐπὶ δὲ τὸ εὐώνυμον ΟΘρασύόουλος. Ἰαὶ τὸ μὲν 

πρῶτον ἔσπευδον ἁμφότεροι φιλοτιμούμενοι περὶ τοῦ 

τόπου, ὅπως μὴ τὸν ῥοῦν ἔχωσιν ἐναντίον. Διὸ καὶ 
πολὺν Ὑρόνον ἀλλήλους περιέπλεον, διαχλείοντες τὰ 

στενὰ καὶ περὶ τῆς στάσεως τοπομαγοῦντες' μεταξὺ 

36 γὰρ Ἀβύδου καὶ Σηστοῦ τῆς ναυμαχίας γινοµένης, 

συνέθαινε τὸν ῥοῦν οὐ μετρίως ἐμποδίζειν ἐν στενοῖς 

τόποι. (5) Οὐ μὴν ἀλλ’ οἳ τῶν Ἀθηναίων κυθερνῆται 
πολὺ ταῖς ἐμπειρίαις προέχοντες πολλὰ πρὸς τὴν νίκην 

συνεθάλοντο. 

ιο ΧΙ. Τῶν γὰρ Πελοποννησίων ὑπερεχόντων τῷ πλή- 
θει τῶν νεῶν χαὶ ταῖς τῶν ἐπιῤατῶν ἀρεταῖς, ἡ τέχνη 
τῶν κυβερνητῶν ἄχρηστον τὴν ὑπερογὴν τῶν ἐναντίων 

ἐποίέει. Ὁπότε γὰρ οἱ Πελοποννήσιοι κατὰ σπουδὴν 

ἀθρόαις ταῖς ναυσὶν εἰς ἐμθολὴν ἐπιφέροιντο, τὰς ἔαυ- 

15 τῶν οὕτω Φιλοτέχνως καθίστανον, ὥςτε τοῦ μὲν ἄλλου 

μέρους αὐτὰς μὴ ὀύνασθαι θιγεῖν, τοῖς δὲ στόµασι τῶν 

ἐμβόλων µόνοις ἀναγκάζεσθαι συμβάλλει. (95) Διό- 
περ ὅ Μίνδαρος ὁρῶν ἄπραχτον οὖσαν τὴν ἐκ τῶν ἐμ- 

θολῶν βίαν, κατ ὀλίγας καὶ κατὰ µίαν ἐκέλευσε συµ- 

60 πλέχεσθαι. Οὐ μὴν οὐδ' ἐνταῦθα τὴν τῶν χυβερνη- 

τῶν τέχνην ἄπρακτον εἶναι συνέβαινεν, ἀλλ' εὐφυῶς ἐκ- 

κλίνοντες τὰς τῶν νεῶν ἐπιφερομένας ἐμβολὰς πλαγίαις 

(8). Φιλοτιμίας 

δ) ἐμπεσούσης εἰς ἀμφοτέρους, οὐ µόνον ταῖς ἐμβολαῖς 

. 3 / 
ἐνέσειον, καὶ πολλὰς κατετίτρωσκον. 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟῦΙΠΙ ΤΡ. ΧΠΙ. 494 

ἵη ϱο5 ἱηγομπίαν. 95ο6ἆ Ταορδσιηοη]ῖς αἲ ΟΙήαπι ἀείαίίς, 

ΑΕιοπεηρίαπη ἀποΐρας ἵπ Ἰμοδραπα (γαππηίογο ρ]ασι]! μυ. 

ἁΠηποί ᾱ- φοοἱΐ {πίγοπιος ςἳρί οοπραναγοηί, Ἡς ΠΑΥΙΠΗΗ 

πηπ]Η(πά[ηο αὐ Ποδίίρς δαροθγαγοη{ι1’. 

ΧΧΧΙΧ. Βήπιαιο ως α Ηἱ5 ασἰίαηίαι, Μἰπόανας,, Τια- 
ορ ΠΙΟΠΙΟΓΗΠΙ ο]αδῖς Ρίο, Ἠποσία. οΗΠά 64996 αηΐνοισα 
εοίνεης αἲ Ἠο]]οδροπίαπα Ῥγορογο οοπίοη[έ, Ῥοδίθτοσιο 
4ἱα αἲ Βίροιπι ἀθίοίατ. Αἰοηίσηςος Ισίυν, οοσηϊίο 1]ο- 
ΕΠΣ ἀδοθδδα , ΠΟΠ ΟΠηΠΟ5 ΦΟΟΙΟΓΙΗΙΗ {Γ1γοηηος ῥγαδίο]α(1, 5οὰ 
Ώπρις (απίαπα αποί!, Ταπουαπιοηίος Ἰηδεσυηίαγ. (0) Ύο- 
ΓΙΠΗ 4 ΒΙΡΘΙΠΙ Ργο[οοίΙ, 6Ια886ΙΗ. Τ,οσΚΙΟΠΙΟΠΙΟΓΗΠΙ ἱμάς 
δο]ν]5ςο εοΠηρεγίαη/, {γοδᾳο {Π{ΗΠΠΠΙΟ(0 Πάνος Πδὶ γο]ίσίας 
[ηγαἁμηί αἱ εαρίαηί ἸΠίσο. Τιπα Εἱααπίομι ἀθ]αῖ αά ΡσηαΠι 

ΠΑΥΑΙΕΙΗ 56 ἀοζησιηί. Ἰμαορθαπιοπῖϊ οοηίνα, αΒί Ἰιοδίος α 

οοΠΠΙίΗΠΗ 5ο ραγαγε ορηηέ, θαΠι [ρ5ί ἀῑος «πἴπαιο {ῃ 
εχετόρηᾶἰς οχρ]ογαπάϊδαπο τοπηἱσίριις οοηςπηη{: {1πι οἷας- 
δε, αμα. ἀποδσποπαρίπία πανίαπα ενα, ἵπ ]αδέππι οοἷοὶ 
ογά/(ΠΕΠΙ ἀἱδροπιηί, πάνοδ(ιθ Πογπη Ἰαΐέμς ΑφίαΜίσππα ου/{- 
ποραέ; Α{λεηίοηςες οοπίγα οκ Ετορᾶ.ο Πηη]ίο 5ιιας εάχονο; 
ΏΗΠΊΘΤΟ (π] άμα Ἰη[ογίογος, 5ο τοῖ πα (ίσα ρορί(ἷα Ἱιοςίρις 
ρυαροµεηίες. (9) Πασσάσπιοπῖϊ απίθιη ἵηπ ἀρχίτο ϱΟἵΠΙΙ 
ΡΥΤΑΘΗΡΔΠΟΣ, 4ΠΟΡΙΠ1 Ηογηιοσγταίος ἀιν Η11., ορηςΗ(ποναηί 

δΙΠδίΓΙΠ Ῥοε]ορομπος!! 1 Ἱπιρογαίογο Μπάαγο {οποβαΠί, 

(4) ΑΕιοπίοηείρις ἵπ ἀαχίτο οοἱοσαίας οταί Τῃγαδγ]ης, 

Ίνα ΤΗγαςγΡΗΙΗ5 τεσοραί. Πίο απίοπι ρατς πίτασπο, 

46 Ἰοοί οοπηπιοΦ[ίαίε ἀἰδορρίαης, ἰὰ οοΜα η «αγθιΘ ργορο- 

ταραί, αἱ πο Παχαπα. πιαγῖς αἀγογδΗπα Ἠαβοιαί. Τά του αἲ 

ἱεπρι5 που οχ!σατη Ιπίου 56 γἱοἰεείπα ομηαγ]ἰσαπίος, ἄησιι- 

15 Ιπίαγο]αδί5 ἆς 5ἰαΐίοπο ορροτίππα ἀἰπιίσαβαηέ, ΝΑΠΙ 

απία Ἰπίου ΑΡΥγάΠΙΗ οἱ Βοδίαπ] ρήσηα πανα]ίς ηβεπία ογα{ ᾧ 

πιανῖς αβ]αχς ΠΟΠ. πιθάίοσγα ἵπ [αποῖρις ΠΠίς ἱππροάίπισι- 

ἑππῃ α[[ογοραί. (0) Ρεᾷ ἴαππον ΑΠΙσαΤαΠ ΠΑΥΙΗΠΗ τοσίογος, 

αποά. ρογ]ία εχοθ]εγοπέ, πηΝΙέάΠΙ αά γἱοογίαΠα ΠΙΟΠΙΘΗΙΙ 

αά]εσθτο. 

ΧΙ. Οπαπι(Πα Γη οπίπι ΡοΙοροπηθςΙί παν Ίππα πια] Η(Πάἴηο 

εί ερἰραίαν πα γἱππίο δαροτίοτος ογαΗ{, σαΏογΠαίο ΙΙΙ {α- 

Π]θη 5ο[Ιεγιία Ππμ( σπα Ἠαπο 115 ΡγώτοραΙναιη ο[[οοῖι. ΝαΠΙ 

Ὕπαπίο Ῥο]οροπηθείϊ οοποΙίαίο πανίπηα ἱπηροία αὖἲ βογἱοπάηα 

ἱπουγδαραπέ, ΠΙ φἱηρυ]ατί πανος ατίο ία οοηφΗηίας Ἱα[νο- 

Ῥαπί, { πη]]α ος ρατίο αία οοη{ίησοτθ ροβ5θΗΜ, 5ο ἵη ργα)- 

(2). Ιάσῖτου 

ΜΙπάατα5, απιπιαάνονίεης Εγηβίτα ΙΠοιδαΙΟΠΟΙΗ γοδίτο- 

ἰθηδα ἀμηηίαχαί τοδίνα Ἰπιρίησετο οοβργρη(γ. 

ΡΗΤΗ {εηίαγί, Ρᾶ1635 δη] αἱ φἱπρη]ας ο{ἶαῦα ϱγο 56 ΟΠΠ] αἰ]- 

Ὑετιπα 6ο ἵῃπ ος σαι Ππο[ῆσαν 

ογαί σιηανηαίογα η Ἱπάμςίτῖα, 5οά (αοΏί ἀσσ]παίοπο παν ΊἨΠα 

γοιβαγ]ῖς οοπη 1 ]1ῇοί. 

5οΠετίου ογ{{α[ἰ5 τοδίτογυπα ηβΙοΓνας, ἵπ ομ[ίαιτα (γἱτοηῖα πα 

Ιαίογα Ιπουγδαπίε5 πηπ]ίας γα ποταβαηέ, (4) ΕΕ πιον. [ογ- 

νογο σοη{οη(ἶοπίς ίππο ασσση»!, ΠΟΠ. τοβίτίς (αὐ{ῃ- 
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διεχινδύνευον, ἀλλὰ συµμπ]λεχκόμενοι τοῖς ἐπιθάταις διη- 
. ϱω οω -ω / Ό 

γωνίζοντο. Πολλὰ δ᾽ ὑπὸ τῆς τοῦ ῥοῦ βίας διαχω- 
, / 2 Αὐς . / ον αν 3 

Λνοµ.ΕΥΟΙ πράττει, εφ τχανον ον οιεχινουνευον. οΥ- 

δετέρων δυναµένων ο ον τῆς γίκης. 
/ 

δὲ τῆς μάχ ης οὔσης, ἔπεφ ο ὑπέρ τινος ἄχρας ναὺς 

(4) Ἴσο ῥῥόπου 

εἴχοσι πέντε παρὰ τῶν συμμάχων ἀπεσταλμέναι τοῖς 

ία Φοθηθέντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὴν 

᾿Αέυδ ν ἔφυ Ίονν ἑξαπτομένων τῶν Αθηναίων καὶ φιλο- 

τιµότερον διωξάντων. (6) Ἑῆς δὲ ναυμαχίας τοιοὺτο 

τέλος λαβούσης, Αθηναῖοι ναὺς ἔλαθ α ὀχτὼ μὲν Χίων, 

πέντε δὲ Κορινθίων, Ἀμθρακιωτῶν δὲ δύο, Συρακοσίων 

δὲ καὶ Πελληνέων χαὶ δω) μίαν ἐξ ἑκάστων 

αὐτοὶ δὲ πέντε νοῦς ἀπέόαλον, ἃς πάσας 

(6) Μετὰ δὲ ταῦθ) οἵ περὶ τὸν Θρασύθουλον 

ἐπὶ τῆς ἄχρας οὗ τὸ τας Ἐκάθης 

βυθισθΏναι 

συνέδη. 
ἔστησαν τρόπαιον ἐπ 

ἐστὶ μνημεῖον, καὶ τοὺς πο ο. τὴν νίκην εἰς 

Ἰλθήνας ἔπεμψαν αὐτοὶ δὲ μετὰ παντὸς τοῦ στόλου τὸν 

πλοῦν ἐπὶ Κύζικον ο. Αὕτη γὰρ πρὸ τῆς 

ναυμαχίας ἦν ἀφεστηκνῖα πρὺς Φαρνάθαζον τὸν Δα- 

ρείου στρατηγὸν χαὶ Κλέαρχον τὸν Λακεδαιμονίων 

ἠγεμόνα. Ἑδρόντες δ) αὐτὴν ἀτείχιστον, ῥᾳδίως τῆς 

ἐπιβολῆς ἐκράτησαν, καὶ ρήματα πραξάµενοι τοὺς 

Κυζικηνοὺς ἀπέπλευσαν εἰς Σηστόν. 

ΧΙΙ. Μίνδαρος δ᾽ 
ο ελ οω ο! λ 9... Τί ο Ό / ν / 

ἀπὸ τῆς ηττης φυγων εἰς ΆἈθυδον, τάς τε πεπονηχκυῖας 

ς - ο / ’ 

ο των Λακεδαιμονίων γσναργος 

ναῦς ἐπεσχεύασε καὶ πρὸς τὰς ἐν Εὐθοία τριήρεις ἀπέ- 

στειλεν ᾿Επιχκλέα τὸν Σπαρτιάτην, προςτάζας ἄγειν τὴν 

ταχίστην. [ο ) Ὁς ἐπεὶ κατέπλευσεν εἰς Ι:ὔδοιαν, ἀθροί- 

σας τὰς ναὺς οὔσας πεντήκοντα χατὰ σπουδὴν ἀνήθη" 

καὶ χατὰ τὸν Ἄθω Ὑενομένων τῶν τρυήρων, ἐπεγενήθη 

γειμὼν τηλικοῦτος» ὥστε τὰς μὲν ναῦς ἁπάσας ἀπολέ- 
σθαι, τῶν δὲ ἀνδρῶν δώδεκα μόνους διασωθΏναι. (8) 
Δηλοῖ δὲ τὸ περὶ τούτων ἀνάθημα χείμενον ἐν τῷ περὶ 

Κο ορώνειαν νεῷ» καθάπερ φησὶν Ἔφορος, τὴν ἐπιγρα- 

ἣν ἔχον ταύτην" φῆ 
Π 

Οἵδ) ἀπὸ πεντήκοντα νεῶν θάνατον προφυγόντες 
πρὸς σκοπέλοισιν Ἄθω σώματα γη πέλασαν 

δώδεχα, τοὺς ὃ) ἄλλους ὄλεσεν μέγα λαῖτμα θαλάσσης, 
στυγεροῖς πνεύµασι χρησαµένας. 

6 
ον / 

ὄεκα τλώρας κατέπλευσε πρὸς τοὺς ἐν Σ Σάμῳ διατρί- 
ὄοντας» οἳ πᾶλαι προακηκούτες ἦσαν ὅτι πεπεικὼς εἴη 
τὸν Φαρνάθαζον µηκέτι ταῖς τριχκοσίαις ναυσὶ βοη- 

(6) Φιλοφρ αὐτὸν 
κ. κ. / / Ρ) 

θειν τοις Λακχεδαιμονίοις. ύνως ὃ 
η 

ἀποδεξαμένων τῶν ἐν τῇ μον διελέγετο πρὸς αὐτοὺς 

περὶ τῆς καθόδου, πολλὰ κ μενος χρήσιμος 

ἔσεσθαι τῇ πατρίδι, ο. καὶ τὰ καθ νὼν ἄπολο- 

γησάµενος, καὶ πολλὰ τὴν ἑαυτοῦ 

ατεπαγγελλόμ 

ε / /, ς/ 

δαχρύσας τύγην, ὅτι 
ν  29/ 2 κο μία ο» 5 - ..- εἰ ι 

τὴν ἰδίαν αρετην ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἠνάγχασται κατὰ 

τῆς πατρίδος ἐνδείξασθχι. 

ΧΙΙ. Τῶν δὲ ο νε ἀσμένως τοὺς λόγους 
΄ / Ν Ν / ; 

προςδεξαµένων, χαὶ περὶ τούτων διαπεμψαμένων εἲς 
3 ῃ η Υν ο ιά λ χ ο 3 ὰ / 

Ἀθήνας, ἔδοξε τῷ δήµφῳ τὸν ἄνδρα τῶν ἐγχλημάτων 
3 ο ] ο ο / 

ἀπολῦσαι καὶ μεταδοῦναι τῆς στρατηγιᾶς. Οεωροῦν- 

τὸν αὐτὸν καιρὸν Ἀλκιθιάδης ἔγων τρισκαί- | 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Η.. 

Ι 

| 
| 
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πιοςο 56 πΙπ{ο ΙΠροί6Γ6, 568 {ρα ἰηῖοι 5ο 6αδδίαί 6ρΏΣεῖ (1 

ἀοερτίαιθ. ΠπηραάΙ {αππεη γἱ Παοίααπι, εἳ ἁῑα βδίτα 

(4) 
ΑπαῥΙΙΙ ο/5ο ῥΡνα"1ο ν]σίπΙΙ ααἱπαθ Παγ6ς τηίγα ῥγτοπιοη{ίο- 

{πι φαοάάαπα 1π ὀΟΠΒΡΟΦίΙΠΑ 5ο ἀεάστα, Αλοπίεηδίρης α 

5οο1ἱς (γαηδηιίς»ο». 

ῥαρηαηίας, πειίγί υἱοίοῖο οοπηροίες Πε ροίειαηῖ. 

Πατιπι αἀγεηία ἐοηδίεγηαΗ Ῥοε]οροῃ- 

παρ, Υοιδας ΑΡΥάΠΠΙ το[ασοναπί, αἀμαγεςεθηίο ΑΙ]ιοπίθη- 

(5) Ηις 

Ρασηϱ0 ας ΠΠ]5 ογαί, αιὰ ΠᾶΥ65 ΟΜΙΟΓΙΠΑ οσίο, ΟογΙΠΙ]0- 

β{1Π1 6ἶα556 οἱ ρετΏπασἰίεγ ἱηβεοίαβοπεπα αγροηίο. 

τάπῃ (αἱησπα, ΑπιρῤιασιοίαΙη 4185, ΘΥΥαΘΠΡΑΠΟΓΗΠΑ Υθγο 

οἱ Ῥομοποδηδίαπ ΤιοπέαςΙογάαπηααθ 5ἱπρα]ας ΑἰΠοπίθηςες 66- 

Ρενηπί. Ἐν σας Ππίοτίπῃ αμἴπααο απ]δεαΠ{, 6Π1Π65 α πηαΤΙ 

αρεοτρίας. (6) Ρο5ί παο Τμγαδγρι]{ εχετοῖίας γ]είου ἰτο- 

ΡΟ} ογ]σῖί ἵη ρνοιποπίονίο, αΏί Ηοου ρα πιοπιπησηίατη ο»ί, 

οἱ νιοίονία πΙΠ{Η Αίλεηας πηἑππίαγ.  Τρ86 οΠῃ {οία ο]ας5α 

Ηωο οηἵπα 05 Ρραπ]]ο αηίε πα- 

ταἰο Ἠου ρυώΠαι αἆ Ῥμαγηαραζαπι, Ώαγ ῥυῶ/[ορίπα, ο 

Οοατομπα, ἀποστα ΠαςθάθδηιοΠΙοΓΗΠΑ, νἱο]αία Ππ46 {γαμςίθ- 

ΟΥ7οπΠη νοῦδς {εη({. 

γαί. Οπαῦ αααπαι πας οἰποίαπαι πλαπῖς οΠεπάϊςεδοηί, ηοῦ 

αἰ(βου]ίει νοίῖ οοπιροίαος ΠΗΠί, εχασίοαπεα Ογ1ἱοεπίς μ]- 

Ραἱο', αἆ Φεαδίαπῃ τογεαπίΗ). 

ΧΙ. Ἰπΐογεα Μἰπάατας, ΠαοσάσπιοπίογαΠα εἶ8δδί ῥγῶ- 

{ασίας., α οἰαάςε πανα[ Γασα ἵπ ΑΡΥάΗΠΙ εἰαβρκιι5, ΠαΥ6ς5 601- 

οπςςας 6βοΙ{ , αἱ ἵπ Ἐπρώαια, αἆ {τγοπηθς Ιπάςρ αἀάπεσθιι- 

4ᾳ5, Ερίο]εῦα βΡ8ΓΙΑΠΙΙΗ ΡΓορεΓαΤΕ Ἰαρεί. (2) Οπἱ οο]ετί 

Ἠ]αο οπδα {ναηδυδοίας, πανίρας φππηπαρίηία οοΠεοίῖς, 

οἰίγα ΠΠΟΓΑΙΩ Ῥε]ᾶρο 56 οοπλΩΗ1{, 5ο πΙοΠίεΙη Απο ρια- 

{ρι]ασρης ἰοπιροδίαίο ους ἰαπία, αἱ πονίαην ΟΠΠ 

Ὁ ΠασαἵαΠὰ [ασθγοί, οἱ οχ οπιηί ο]αβδίαγοτΙη ΠΠΙΠΕΥΟ ἀμοάο- 

αἵτι ἀπππίαχαί ρετ]οι]ο. δαρει[αοήηί. (8) Τά ααοά ΠποπΙΙ- 

πηθηΙΙ π. {ΘΠΡΙΟ αἆ ΟοΓοΠΘΔΠΙ Ταροδί1, Ιη5ογρ{ϊο 5 Υοι- 

Ῥῖ5., αἱ Έρμογας αηποίαΐ, {εδίαίν: 

Ε ἀοοῖος (αἶπί5 [αρογο (γ]νεππῖρα5 ΟγΕΠΧ 

ε]οοία αἆ 5όορΠΙΟ5 οογρογᾶ πιοη/{ῖ5 Αἴπο 

ία αααίογ : αἱ τοῄσαος Γγασἶ5 οαπι πανίρας Παιδί 
Πουγη1οῖς στᾶδδαη5 ΠαΡας ἵνα πιατῖς. 

(4) Ρεν Ιάθπη ἵεπιρις Αἰοϊρίαᾶες οσα ήγοπίρης ἐγεάθοῖηι 

αἆ 605, αιί ἵπ ΘάΠΠΟ οοπ]πιογαηί{ες φα)βίςίεραηί, {τα]εσ. 

Η{ Ίαπα ρι]άσπη οκ [αμια οορπογοταπί, Ῥ]αγηαβαζΗΠΗ, Ἠλο- 

πϊία Αἰαϊρίααϊς Ἱπάαοίππι, ἰποσρηῖς Πςδ (τοηηῖρας αιιχῖ- 

Ιίππι Τιαοσᾷσρπηοπῖς ἀαίποερς {εννο πο]. (0) Βεπίσπε Ι6ῖ- 

ἴατ αὖ 115 φαδοσρία5, ἆθ τοάῖία 54ο ἀἰδδογαίέ, πιπ]ἴδαιε 5ο 

Ῥγοηηίςεἰς αἲἲ {επι ραπ ορεγαπα παναπάαπι ομδίηηχξ. 

Οι πιίπα οἵαπη θἱδί ἱπσοδία τα[εΙθ6ης, {ουίαπα 510 ΙΠΟΙΘΠΊΘΗ- 

παπα ἀορ]ογανγ{ί, αποᾶ ἱπίπιίόογα πα ΓΓαπάε γ{γίαίο δα οοηίγα 

ραΐπίατα αι! οοαοίας ε5ςεί. 

ΧΙμΠ. Πως οἵαΠο απ ΠΗΙΠΗΗΧ γυ]σο Ρεγ(ιΙᾶιη αεθθρία 

556, εἰ ρε; πηαπ{ος Αίµεπας γείογγοίις, γἰδυη {αηάδΠῃ ρο- 

Ρα]ο {αἰί, νίγαπα οηηηηίθας, οχκοΙα{απα Τα πηΠιατῖς ἵππρενΗ 

ρατίοῦι αὐπη(α.  Ναπι εοηδἰἀογαία ο]ας ἵηπ τες 5ίειο 
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τες γὰρ αὐτοῦ τὸ πραχτικὸν τῆς τόλµης καὶ τὴν παρὰ 

τοῖς “λλησι δόξαν, ὑπελάμβανον, ἃ ὅπερ, ἦν εἰκός; οὐ 

μιυκρ ἂν ῥοπὴν τοῖς οφετέροις ἔσεσθαι πράγ μασι τούτου 

προςγενομένου. ϐ) Καὶ γὰρ ὁ τῆς πολιτείας ἆ ἀφηγού- 

6 µενος τότε Θηραμένης, ἀνὴρ εἰ καί τις ἄλλος δόξας εἰ- 

ναι συνετός, τῷ δήμῳ συνεθούλευσε ην τὸν Άλκι - 

ῥιάδην. 
θιάδης πρὸς ας εἴχεν ἰδίαις ναυσὶ τρισκαιθοκα ἐννέα 

προζέλαδε, καὶ μετὰ τούτων ἐκπλεύσας εἰς Ἅλικαρνασ- 

ι0 σόν, παρὰ τῆς δω» εἰςεπράξατο χρήματα. (3) Μετὰ 

δὲ ταῦτα τὴν ο πορθήσας μετὰ πολλῆς λείας 

ἀνέπλευσεν εἰς Σάμον. Πολλῶν δὲ συναχθέντων λα-- 

φύρων, τοῖς τ’ ἐν Σάμῳ στρατιώταις χαὶ τοῖς μεθ) ἔαυ- 

τοῦ διελόµενος τὰς ὠφελείας, ταχὺ τοὺς εὖ παθόντας 

16 εὔνους ἑαυτῷ κατεσχεύασε. ϐ) Περὶ δὲ τὸν αὐτὸν 

χρόνον Ἀντάνδριοι, φρουρὰν ἔχοντες, μετεπέμ' αντο 

παρὰ Λακεδαιμονίων στρατιώτας, μεθ ὧν Ἐκ 

τὴν φυλακήν, ἐλευθέραν ὦ ὤκουν τὴν πατρίδα; οἱ γὰρ Λα- 

χεδαιµόνιοι περὶ τῆς εἰς Φοινίκην ἀποστολῆς τῶν τρια-- 

90 χοσίων νεῶν ἐγχαλοῦντες τῷ Φαρναθάζῳ, τοῖς Ἄνταν- 

δρον οἰκοῦσι συνεµάχησαν. {6 Τῶν δὲ συγγραφέων 
Θουχυδίδης μὲν τὴν ἱστορίαν κατέστρεψε . περιλαθὼν 
γρόνον ἐτῶν εἴκοσι χαὶ δυοῖν ἐν βίθλοις ὁ ὀκτώ : τινὲς δὲ 

ου... εἰς ἐννέα" ος δὲ καὶ Θεόπομπος ἆ -- 

οὗ ὧν ἀπέλιπε Θουκυδίδης τὴν ἀρχὴν πεποίηνται, καὶ 

Ξενοφῶν μὲν περιέλαθε χρόνον ἐτῶν τετταράχοντα χαὶ 

ὀκτώ, Θεόπομπος ὃ δὲ τὰς “Ις λληνικὰς πράξεις διελθὼν 

ἐπ᾽ ἔτη ἑπτακαίδεχα ᾿ καταλήγει τὴν ̓ Ἱστορίαν εἰς τὴν 

περὶ ἸΚνίδον ναυμαχίαν ἐν βίθλοις δυοχαίδεκα. (9) 

50 Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀσίαν ἐν τού- 

Ῥωμαῖοι δὲ πρὸς Αἴχους διαπολεμοῦντες ἐνέ-- 

Τούτων ὃ δ -ι Ἱελθέντων εἰς Σάμου, Άλχι- 

τοις ἦν. 
βαλον αὐτῶν εἰς τὴν χώραν μετὰ πολλῆς δυνάμεως: 

περιστρατοπεδεύσαντες δὲ πόλιν Βώλας ὀνομαζομένην 

ἐξεπολιόρχησαν. 
3 ΧΙΙ. Τῶν δὲ κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν τοῦτον πράξεων 

τέλος ἐχουσῶν, ᾿Αθήνησι μὲν ἦρχε Γλαύκιππος, ἐν δὲ 

τῇ Ῥώμῃ κατεστάθησαν ὕπατοι Μάρχος ἸΚορνήλιος 

καὶ Λεύκιος Φούριο. Περὶ δὲ τούτους τοὺς Ἰρόνους 

Ἐγεσταῖοι κατὰ τὴν Σικελίαν σύμμαχοι γεγενηµένοι 
40 τοῖς Ἀθηναίοις κατὰ Συραχοσίων, καταλυθέντος τοῦ πο- 

έµου, περιδεεῖς σε σαν ζλπιζον γάρ, ὅπερ ἦν 

εἰκός, τιµωρίαν δώσειν τοις Σικελιώταις ἕ ὑπὲρ ὧν εἷς 
αὐτοὺς ἐξήμαρτον.. ([95) Τῶν δὲ Σελινουντίων περὶ τῆς 

ἀμφιςθητησίμου γώρας πολεμούντων αὐτούς, 

46 ἐξεχώρουν, εὐλαθούμενοι μὴ διὰ ταύτην τὴν πρόφασιν 
ἑκουσίως 

. . .ϱ / ο ο 
οἳ Συραχόσιοι συνεπιλάθωνται τοῦ πολέμου τοῖς Σελι- 

η / Γ 

νουντίοις, καὶ κινδυνεύσωσιν ἄρδην ἀπολέσαι τὴν πα- 
.) ’ λ -ω 

τρίδα. (3) Ἐπεὶ δ’ οἵἳ Σελινούντιοι χωρὶς τῆς ἄμφις- 
ο. / / 

ῥητησίµου πολλὴν τῆς πχραχειµένης ἀπετέμοντο, τη- τησ ] Ἶς ί Ρ.ΕΥΏ Ι Στη 
-- ω { / 5 

60 νικαῦθ) οἳ τὴν Ἔγεσταν οἰκοῦντες πρέσόεις ἀπέστειλαν 
3 / ο. / ρς ΛΑΤΣΗ ζλες 5 

εἰς Καργηδόνα, δεόµενοι βοηθησαι καὶ τὴν πόλιν αὖ- 
- µ / 4 -ω. 

τοῖς ἐγγειρίζοντες. (4) Καταπλευσάντων δὲ τῶν πεµ- 
ν τω λ Ν ο”. α/ Α Αν 

φθέντων, καὶ τῇ γερουσία τὰς παρὰ τοῦ δήµου δεδο- 
/ / 

μένας ἐντολὰς εἰπόντων, οὐ μετρίως διηπόρησαν οἳ 
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βεγοπά1ς αιιάαθία οἱ αριιᾷ ἄγῶσος αποίοπίίαία, «ροταβαἰ (α 
[αοἴ]ο ογα{ ἴη (0111ρ ους) ΠΟΠ. ΡάΤΙΠΗ Τ6βΙΙ5. 815 ΠΙΟΠΙΘΠ/{Ι 40068- 

ΒΙΙΓΗΠΙ, δἱ ΘΙΠ1 5) Ρἱ ἀθηιιο οοποΙανοη{. (9) Ποϊρι [ίσιο οηἵμι 

{ατα ΡΓΙΠΟΘΡ5 ΤΜ6ΓαΠΊθΠος (4πἱ Υ]η, 5ἱ φπἱδα παπα αἷέας, δαπη- 

πΙαΙ ῬγαςεΏ[ῖα. οχἰδ[π]αΠΙοπσΠ Ἰαβθραί) αά νοᾶσσπά Πα 

ΑΙΟΙΡίαά6πα Ρορπ]ο Ιογίαίου ῥΗέ. Ηίϊς τοπιη(1α(ἶς ἵπ 8α- 

πΙΙΠΙ, πά ΠάΥ65, πας {γούθοίηα ἵπ. Ρροίθρίαίο Παβοβαί, πο- 

γε Ἰηδαροι θ4]1ησεης αἲ Παἰἰσιγηαδκαπα γαηφιηϊτε, Πβῖ- 

απο ρεοπηῖ γίπα οχίογαπεί. (9) Ἰπάο Μεγορίάθηα ροριᾶ- 

ἴᾳ5 ππαρηα ΟΠΠ ῥγαρήα ἵη Φαπηηγθάϊέ.  Πί φρο]ία, 4ΠΟΡΙΙΠΗ 

πηᾶδηαπα οορίαΠι. 6οησθβδογαί, πα ΠΠίρις {απα ἵπ ΦάΠΙΟ ἀἱς- 

Ροδ15, απαπα φηἱς, αἱ ΟΟΠΙΠΊΙΠΠΘΙΗ θχροςἱοηῖς (1ΟΓΤΗ 

ἀἰκίπριέ, 6οσπο πηθγῖ(ο Ώγογί οιπείος ο)ρί β6πσγο]ος οἱ αά- 

ἀῑσίος (οοῖί. (4) 50 ἱ4σῦα ἴοπηριας Απίαπάηϊ, αακἰαηί α 

Πασεζπιοπῖ(5 ΠΊαΡ αοθθιςῖία, ργςἰ (απ, απο (οποραπίαη, 

εχρυ]εταΠέ, Ἰαπ]φιο ἴρεγαπα 510 Ί1γο ραϊίαπα ααπηηϊςίτα- 

Ῥθηί, 

(Γοοεη{ς ΡΠανπαΡαΖαΠη ον Ιππϊηαηίος 

Ναπι ΒρατίαΠϊ, ἆθ τοπη]θαίς ἵπ Ῥμαπίσοι πανίριις 

1η δος1εία!1ς βάσει Λη- 

{απάτίος τεσθρεταΠ{. (5) Πίο Τμπογάἰάος [Ισ ον]απι ΦΙΙΛΠΙ 

αργιπηρίέ, ἀπογαπη οἱ γἱσίη αΠΠογΙπη τος Ηρηῖςοσίο,, α1ιο5 

ποηπη [5 ΤΠ πονθπα ἀνίάενο ρ]ασοί, οοπηρ]θχις. ΧθΠορΙιο 

απίθιι οἱ ΤΙθοροπαρης, αὈί ἀοςις Τμασγάϊάες, ἰπᾶς φοτῖ- 

Ῥεπάῖ εκογά(πηα επί. Χοπορ]οη φπἱάδιη απαἀγαρίηία 

οσίο ΑΠΠΟΡΗΠΩ {επ]ρις Ιπο]ακίε, ΈΠσοροπηρις Ύθγο Πρηῖς 

ἀποάθοῖπι αἆ 4ΠΠΟΒ φορἰοηιἀθοίπα τος ΟΓΟΟΓΙΠΗ. ρογβοφιιῖ- 

{αγ πδαπθ αἆ πανα]ο οδίαπἹεη αἲ Οπίάσπα, αδῖ ἀθείηί. (6) 

ΑίΠιθ τος αγωοί Αδίασιο {απα ἵπ Ίος ογαη{ κίαία. Ἠο- 

πια Πη{εΙη, ο. ἀλΠπῖε Ῥοἱηπη ροτοηίος, ἵπ ασΡΙΠΙ ἴρδο- 

ΤΗΠ1 πιᾶρηϊ5 ΟΠΠΙ οορ[ῖς αχρεΠΙοποιη Γαοπηίέ, οἱ Βο]ας τ1η- 

Ῥθη1 1ῃ5ΟΓΙΠΙ οἨ56β5ά4ΠΙ οαχρισηαπ{. 

ΧΙμΠ. Βοεβις 5αροιουῖς απηί Πα Ππϊας, Ίαπα Α{Ποηίς Π]ι- 

πας αγολοπί5 σονοραί αποίρρας, οἱ Βοπι ογθα({ί δΠίΐ 

ἐοηδα]ες Μ. Οοτηθ]ίας αἱ Τ,. Ἐππας. Ῥου Ίου (οπρς 

Εαοδίαπῖ, αποά 5οοἱείαίοπα ο1ΠΙ Αοπίοηδίρας οοπίνα 8γΤα- 

6ΠδαΠο5 Πππχίδδαη{, ΠΠΙίο Ώοα]]ο ἵηπ Πιασπο οταπέ Πιοία, πο 

(ᾳαοά [ασ]ο εοπ]1οὶ ροίοΓαί) 6ΟΙΠΙΙΟΓΙΙΠΙ ἵπ Ρίοι]ος Ραηᾳ5 

Ἰαθγοηί. (9) ῴπαταο απΙπΙ βοΠπιπῖ 4ς {εγγίοιῖο ααοάαηι 

απηρίσιο Ῥθ]απα ἱρδίῖς [αοθγοπί, πίτο οεββογαηί{, Υογί ηο 

απο πας οσςαδίοησΠι Αγτασμδαπί, πια ο 5ο πι 1]ς 

Παηβογοπ{, οἱ ρα(πῖα Ρτοῦδας απ οπάα: ρογίοπ]άΠα οἷς ογθᾶ- 

τοι. (3) ὈῬί νοτο ΘοπαΠ( ργαίθυ 6ΟΠΙΤΟΥΘΙΡΑΠΙ ἃστο- 

ΡΗΠ Ῥαγίοπα ΙπαρΠΠα 4ποσιο ΠΠΙΠπι τορῖοπ]ς ἐγασίαπα αιι- 

{οτοραη{, Ἑσοδίαπί, πϊςείς Οατ{ασίη στη Ἱερα[ῖς, απ χο 54ῇ)- 

Ιογαιῖ 56 ροίαπί, προππάΙο βάσί ἱρδογαπα οοπηπιοηήαηί. 

(4) Θαη ουβο {παηβγοο(ί λαο Ἱεραιἶ οἰγτίαἶς δα” ρορίμ]αία 

φοπα[ἱ αχροποτοπ{, που τπρά{οστῖς σαναρἰη{οηρίρς ἀπλ]- 
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Καργηδόνιοι, Ἅμα μὲν γὰρ ἐπεθύμουν παραλαθεῖν 

πόλιν εὔκαιρον, ἅμα δ᾽ ἐφοθοῦντο τοὺς Σνρακοσίους, 

ἑωραχότες “προσφάτως χαταπεπολεμηµένας τὰς τῶν 

θηναίων δυνάµεις. (5) Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρωτεύον - 

τος παρ᾽ αὐτοῖς τοῦ παραλαθεῖν τὴν πόλιν, τοῖς μὲν 

πρεσθευταῖς ἀπεχρίθησαν βοηθήσειν, εἰς δὲ τὴν τούτων 

διοίκησιν, ἂν η χρεία πολεμεῖν, κατέστησαν στρατηγὸν 
Οὗτος 

δὲ ἦν υζωνὸς μὲν τοῦ πρὸς Γέλωνα πολεμήσαντος 

Ἀμίλχου χαὶ πρὸς Ἱμέρα τελευτήσαντος; υἱὸς δὲ 

σχωνος, ὃς διὰ τὴν τοῦ πατρὸς ἆτταν ἐφυγ γαδεύθη καὶ 

κατεθίωσεν ἐν τῇ Σελινοῦντι. (6) ὍὉ δ᾽ οὖν Αννίόας, 

ὢν μὲν καὶ φύσει µισέλλην, ὁμοῦ δὲ τὰς τῶν προγό- 
νων ἀτιμίας διορθώσασθαι βουλόμενος, ἔσπευδε δι’ 

Οεω- 

ρῶν οὖν τοὺς Σελινουντίους οὐκ ἁρκουμένους τη παρα- 

γωρήσει τῆς ἀμφιςθητησίμου χώρας, 

τὸν Ἀννίόαν, κατὰ νόμους τὀτε βασιλεύοντα. 

π/ 
ξε- 

ο / ο / 

ἑαυτοῦ τι κατασχευάσαι ια ης τῇ πατρίδι. 

πρέσδεις ἀπέ- 

στειλε μετὰ τῶν ᾿Εγεσταίων πρὸς Συραχοσίους, ἐπι- 
/ 3 - λ / / ο μ / » 

τρέπων αὐτοῖς τὴν χρίσιν τούτων, τῷ μὲν λόγῳ προς- 
κ» σω ο) Ν / / 

ποιούµενος δικαιοπραγεῖν, τῃ ὃ) ἀληθείᾳα νοµίζων ἐκ 

τοῦ μὴ βούλᾶδθαι τοὺς Σελινουντίους διακριθΏναι μὴ 
κ. / 

συμμαγήσειν ο τοῖς τοὺς Συρακοσίους, (7) Ἄποστε |- 

λάντων δὲ καὶ Ῥελινουντίων πρέσδεις, διακριθΏναι μὲν 

μὴ βουλομένων, πολλὰ δὲ πρὸς τοὺς παρὰ Καργηλο- 

νίων καὶ τῶν Ἐγεσταίων πρέσόεις ἀντειπόντων, τέλος 
ἔδοξε τοῖς Συραχοσίοις Ψηφίσασθαι τηρεῖν πρὸς μὲν 

λ ολ 

Σελινουντίους τὴν συμμαχίαν, πρὸς δὲ Καργηδονίους 
τὴν εἰρήνην. 

Δ ς -ω ο 

ΧΙΙΥ. Μετὰ δὲ τὴν ἐπάνοδον τῶν πρεσθευτῶν 

Καργηλόνιοι μὲν τοις Ιγεσταίοις ἀπέστειλαν Λίόυά 
ρχ ; " ς 

ν Δ οω .ω 3 

τε πενταχιςχιλίους καὶ τῶν Καμπανῶν ὀκταχοσίους. 
(5) Οὗτοι δ) ἦσαν ὑπὸ τῶν Χαλκιδέων τοῖς Ἄθηναίοις 

εἲς τὸν πρὸς Συρακοσίους πόλεµον μεμισθωμενοι,; χαὶ 

μετὰ τὴν ὦτταν καταπεπλευκότες οὐχ. είχον τοὺς µισθο- 
δοτήσοντας: οἱ δὲ Καρχηδόνιοι πᾶσιν ἵππους ἀγοράσαν- 

Ν Χο 2Υ αν δ/ Ε νο 
ες χαὶ μισθοὺς ἀξιολόγους δόντες εἰς τὴν Ἔγεσταν χα- 
/ ν ἥ δὲ ν λ / νο μό κ 

τέστησαν. (9) δε Σελινούντιοι χατ᾽ ἐχείνους τοὺς 

χρόνους εὐδαιμονοῦντες, καὶ τῆς πόλεως αὐτοῖς πο- 
ρ ου 7 

λυάνδρου οὔσης, κατεφρόνουν τῶν Εγεσταίων. ἸΚαὶ 
τὸ μὲν πρῶτον ἐν τάξει τὴν ὅμορον χώραν ἐπόρθουν, 
πολὺ προέχοντες ταις δυνάμεσι, μετὰ δὲ ταῦτα χατα-- 

λ σω λ 

φρονήσαντες κατὰ πᾶσαν τὴν γώραν ἐσκεδάσθησαν. 

(4) Οἱ δὲ τῶν ᾿Εγεσταίων στρατηγοὶ παρατηρήσαντες 
5 ΔΝ ας Δ ο ον / Π ἂν 7 

αὐτοὺς ἐπέθεντο μετὰ τῶν Καρχηδονίων χαὶ τῶν Καμ- 
-ω 2 ον / ο. ο 3 τς ον / 

πανῶν. Ἀπροςδοχήτου δὲ τῆς ἐφόδου γενομένης, ῥᾳδίως 
ἐτρέψαντο τοὺς Σελινουντίους, καὶ τῶν μὲν στρατιωτῶν 

ἀνεῖλον περὶ χιλίους, τῆς δὲ λείας πάσης ἐκυρίευσαν. 

Μετὰ δὲ τὴν µάγην εὐθέως ἀπέστειλαν πρέσθδεις, οἳ μὲν 
/” η) - 

Σελινούντιοι πρὸς Συραχοσίους, οἱἳ δ᾽ ᾿Εγεσταῖοι πρὸς 
λ / 

» περὶ βογθείας. (6) Ἑκατέρων δ᾽ ἔπαγ- 
/ λ ” 

γειλαμένων συμμαχήσειν, ὃ μὲν Καργηδονιακὸς πόλεμος 
/ 3) - ϱ) { ς ΑΑ χ ο / / 

ταύτην ἔλαθεν αρχήν. Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι προορώμε- 
Α / τω 7. κ! ολ σ λ Μ 3 

γοι τὸ μέγεθος τοῦ πολέμου, τὴν Επιτροπήν ἔδωχαν Αν- 
/ .ω ο ω / .ω / 

γίθα τῷ στρατηγῷ περὶ τοῦ μεγέθους τῆς δυνάµεως, 

Καρχηδονίους 

ΔΙΟΔΩΡΟ}Υ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΤΙ. (δτα, 75.) 

(α{ϊο Ἱπόρβκϊί. Ἠϊπο οπΙὰ ΤΡΕΠΑ ἴαπι ορρογίππαπα οεοι- 

Ραπά1 αππογ 605 5Ηππ[α{ : 1Η1πο ΘΥΤΑΟΠΡΑΠΟΓΗΠΑ Ιπεέας Τ6- 

(αλίέ, α απἶρις πΠρον αἀπιοάσπα Αἰπεηίεηδίαπα οορίας 46- 

μοα]]αίας οογηθβραη{. (6) Αί νΙποσπίο (απάσπη π1Ώθπι Ιδίαπη 

ςρί αὐ[πησοπάϊ ομρίάἱΠ6, ΤΕΞΡΟΠΞΙΠΗ Ἱερα[ῖςαςί, ααχΏία 51 - 

ροά(αίαπη ἴπῖ. Αά εἶας ταὶ αἀπη[η]κίγαοπεπι, 5ἱ Ρε]]ο ορΒ 

{ογδί, ῥγορίογείη ἀοισιπί ΗΠαπηϊρα]επα, απ] ΘΕΠΙΠΠΗΠΙ {σης 

Ἱαχία Ίθσος πιαρϊς(γαίαπη ετεραί.  Νερος Μίο εγαί Απηζασϊς, 

απί 611 6Ιοπ6 Ἠε]ίο ἀῑδερρίαης αἆ Ηίπιειαπῃ οροϊἀεταί, 

βαδαο οδεοπῖς, απὶ οϐ ραϊτῖς οἸαάσπα 1η οχί απ ἁσίας 

Φοιἱπιπία γἱίαπα ἐγαάμχογαί. (6) Παππίραί Ιδίίαν, αποά πᾶ- 

{ανα ογῶσο πολη Πη[οηδα5 ο556ί, 5ἵππα]ᾳθ ΠΙα]ΟΓΗΤΗ 1ρπο- 

πηηίαιη 58. γἱππίο αΏοίενο ρεγοιρεΓαί, ϱΥ9ρΙαγπι αῖ- 

Ωυα- 

46 4ο ἀἱξ- 

Ἰεσαίος πα 

ἰοίαπι Π15 ατΏῖ- 

ααοά ραίπία οπιο]απποηίαη οοποΠατο Ρτορεταραί. 

Ρτορίαν απππι βοπιπΊ]ο5 εοποθβδίοµ6 ασ, 

οθρίαίαπα ϱπογαί, ΠΟΠ εοπἰθη{ος 9556 νἱάστεί, 

οππα ἙἘρορίαπῖς αἆ θυτασυδῖος ΠΙΠΗΕ, 

(ήππα 115 ρογηλ{ίεης»; τετρίς Φ4Πῃ οἱ Ῥοππα Ργᾶ 5ε {6- 

Τ6Πς., το αί6Π Ίρδα Ίου 51Ρῖ Ῥεογ5μαάθπς, 5ἱ οοσηϊΙοπεπη Ἱ]- 

Ιαπ1 Φ6ΗΠΠ Η1 ἀοίγοσίατοη{, {οτ6 αἱ α 5οοἱρίαία ΠΠοταπι 9Υ- 

τασηδαπῖ ἀῑςοεάεγεηί. (7) ΘαΗπά θεμα ηῖ Ιβίίαν, πηῖβεῖς 

οἱΙαίη οἱς Ιασα[1ς, ἀϊξοερία[ίοπεπι 1]απι πο αἀπηίεγθηί, 

566 πηυ]ίήπῃ σαγαση]οηδίαΠα οἱ ΕβοαδίαπογΗιη ]ρρα[ῖς 60Ι- 

Παάϊερτοηί, Βγταςιδαηί5 {απάσπι 5οσἱεία[επη "ΕΠ ΘΕεΠΙΗΙ- 

46 (πεπάαπα οί σαι σαγηιασιπ]εηδῖθας Ρασεπα οο]επάαην 

«οἴδοσγο ρ]αραῖ(. 

ΧΙΙΥ. Ρο5ί Ἰοσαίογιπῃ ο{σο τοβιίαπι Ἐρορίαπίς απίπαπε 

πα Α[ογΙΠΙ παπί Οατηιασιηίθηςος ε{ί Ο0άΠΙΡΑΜΟΓΗΙΗ 

οσησοπίος. (9) Ηυο5 ΟΠαΙοϊάθηξες αἆ Ῥο]11 οοηίτα Ῥγτασι- 

β4Π05 οβογαπι 5Ηρεπά[ς εαῖς οοπάπχεγαηί Αἰλοπ]θηδίΡι : 

56 ροςί οἰαάσπα 15 Ἱπῄιοίαπα πανίριας αἀνοασοίι, δις απο 

5ροεπάία {αοργθηί, ποπ Ἠαβρεραπί. Οµπἶρις 5ἶησα]ῖ5 εσαο5 

Οαγήας πῖαηςες οπηη{, ἔππι 5ροπάϊς ποη ταἱρατίρας {Π 

εαρῖία παππογα(ᾖς ῬΡγοδΙά{απη Ἰου Εροδίω οο]]οσαπί. (9) Δί 

Φο]πιπ{Η, απος ἴαπο αθαπάαπίία οραΠ1 αἱ αχἰπηῖα ΟΙ ΥΠΠΠΙ 

{ΓαφπαΏ/ίία Ώεαίος {οοθΓαί, Εροδίαπος πες Ποοσί Ρεπάθτθ. Αο 

ΡΙΥΙΠΊΗΠΙ σπηίηο οοπηροδίίο ταρῖοπαιη ΑΠΙΙΠΙαΠΙ ναδίατε, 

απ ΠΙΠΊΘΓΟ πη]Ηίαπα Ίοησα 5ροτίογ66 6556εηί : ΠΊΟΣ, 1ο0- 

5Η1πι ραιοῖίαίαο οοη{εηηία, ρεγ {οίαπῃ Ίοησο Ιαΐε(ιΙθ ΓαβίοΠΘΙΠΩ 

ἀἱδρειςί γασαηίαγ. (4) Ἐβοδίαπογαπῃ Ιίασμθ ἆπσθς, ο06α5ΙΟΠ6 

οαρίαία, 0.1 ΠνασΙΠΙΘΠΡΙΙΠΗ ϱἱ ΟΔΠΙΡΑΠΟΓΗΠΗ 5αυδίαῑς αα]ί1, 

(επηθγο ρα]απίος Ιπναάπί. Οι ΙΠιργθβδίο 4άπῃ Ιπορίπαίο 

Παγοί, Ἰαγῖ ποσοίβῖο Ιοςία5 Εαπάμηί ἵπααα Γαραπῃ ασαπί. ϐ8- 

ἀππί οο οοπβ]οία αἆ πη]]]ο αγπηβίογαπα, εἱ ριοα οη]ΠΙ5 Γ6- 

ὀαροεταίαγ, Ῥο5δί θαπῃ ΡΙρηαπη π{Γα(Πθ ΡΤ5 Ἱαραίος 81105 

πε, 5ο]πιηἶ αἆ ΘΥΓΑΟΙΦΔΠΟς, Εβεςίαπί σαίμαμίπεπη, 

ααχΏία ροδια]αίαπα. (5) ου αΠαπῃ Πρεγα τετ α{γίηαθ ΡΓο- 

πι {οτοπίτ, ο]άπι Οαγασϊπίεηςο Ππο αἆ πιοάη οχα:ς]!. 

Οαγαςίπίεηδας Ισίτ, ΏεΙ1 πιαρη]ίπάϊπο ρτοβρεοία, {οίαΠι 

Ρα]{ ατα Ηαπηϊραιί {γαάυηί, δἵπππ]αιε ροίεδίαίεπα, άπση- 

{ππι δα!15 γἱάσαέαν, οχεΓοίμις οοπ{γα]ιοπά1 {αααπί οπ]ηῖαηο 
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καὶ πάντα προθύµως ὑπηρέτουν. (6) Ὁ δὲ Ἀννίθας 
τό τε θέρος ἐχεῖνο καὶ τὸν συνάπτοντα γειμῶνα πολλοὺς 

λ Ε] 3 / » / .. 3 η) Φλ Δ ον 

μὲν ἐξ Ἱθηρίας ἐξενολόγησεν, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν 
Δ λ / ) 

χαὶ τὴν Λιθύην ἐπιλε- 

γόµενος ἐξ ἁπάσης πόλεως τοὺς κρατίστους, καὶ ναῦς 

πκρεσχευάζετο, διανοούμενος τῆς ἑαρινῆς ὥρας ἐνιστα- 

Τὰ μὲν οὐν κατὰ 

ρ. / πρ αλ 
πολιτῶν κατεγραφεν᾿ επΊιει 0οξ 

µένης διαβιθάζειν τὰς δυνάμεις. 

τὴν Σικελίαν ἐν τούτοις ἦν. 
ΧΙΙΥ. Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Δωριεὺς ὅ 'Ῥόδιος 
/ Ἀ κωδ 3 / / 3 λ / 

ναύαρχος ὢν τῶν ἐξ Ἰταλίας τριήρων, ἐπειδὴ κατέστησε 
λ .) πρ /” . / σα λε λαο) Ἑλλή την ἐν Ῥόδῳ ταραχήν, ἐξέπλευσεν ἐφ᾽ Ἑλλήςποντον 

σπεύδων συμμῖξαι τῷ Μινδάρῳ: οὗτος γὰρ ἐν Ἀόύδῳ υμμιξαι τῷ Μινδάρῳ: οὗτος γὰρ 
οω / ο διατρίόων συνῆγε πανταχόθεν τὰς συμμαχούσας ναῦς 

τοῖς Πελοποννησίοι.. (5) Ηδη δὲ τοῦ Δωριέως ὄντος 
Δ Δ Σί - ο- ήἩ ν ς ε λ »γ ον 2 -- 

περὶ τὸ Σίγειον τῆς Ἰ ρῳάδος, οἳ περὶ Σηστὸν ὄντες 
3 - ω / λ / αμ. ο) 32 3 
Ἀθηναῖοι πυθοµενοι τὸν παράπλουν, ἀνήχθησαν ἐπ᾽ αὖ- 

τοὺς πάσαις ταῖς ναυσὶν οὔσαις ἑέδομ.ήχοντα καὶ τέτταρ- 
« νὰ λ / / 3 / Δ 

(8) Ὁ δὲ Δωριεὺς µέχρι μέν τινος ἀγνοήσας τὸ 

γινόµενον ἔπλει µετέωρος' κατανοήσας δὲ τὸ μέγεθος 
τοῦ στόλου χατεπλάγη, καὶ σωτηρίαν ἄλλην οὐδεμίαν 

3 η] « 6 / Αι λ 

(4) ᾿Εκθιθάσας δὲ τοὺς 

σιν. 

ς ου / 3 / 

ὁρῶν κατέφυγεν εἲς Δάρδανον. 

στρατιώτας καὶ τοὺς φρουροῦντας τὴν πόλιν προςλαθό- 

µενος, βέλη τε παμπληθῇ ταχέως παρεχόµισε, καὶ τῶν 
στρατιωτῶν οὓς μὲν ἐπὶ τὰς πρῴρας ἐπέστησεν, οὓς ὃ᾽ 

ἐπὶ τῆς γῆς εὐκαίρως ἔταξεν. (6) Οἱ ὃδ) Ἀθηναῖοι κατὰ 

πολλὴν σπουδὴν καταπλεύσαντες ἐνεχείρησαν ἀποσπᾶν 

τὰς ναῦς, καὶ πανταχόθεν τῷ πλήθει περιχυθέντες κα- 
/{ λ 2 ὧδί Δ Δ ες / 

τεπὀνουν τοὺς ἐναντίους. (6) Ἂ δὴ πυθόµενος Μίνδα- 

ρος ὅ τῶν Πελοποννησίων ναύαρχος, εὐθέως ἐξ Ἀθύδου 
μετὰ παντὸς ἀνήχθη τοῦ στόλου, καὶ κατέπλει πρὸς τὸ 

Δαρδάνειον μετὰ νεῶν τεττάρων πρὸς ταῖς ὀγδοήχοντα, 

βοηθήσων τοῖς μετὰ τοῦ Δωριέως' συμπαρῆν δὲ καὶ τὸ 

πεζὸν στράτευμα τοῦ Φαρναθάζου, βοηθοῦν τοῖς Λα- 
δν / ιά ο 3 Δ 3 / ο αλμς ς κεδαιµονίοι (7) Ὡς ὃ' ἐγγὺς ἀλλήλων ἐγενήθησαν οἳ 

στόλοι, διέταξαν ἀμφότεροι τὰς τριΊρεις εἷς ναυμαχίαν" 

καὶ Μίνδαρος μὲν ἔχων ἑπτὰ πρὸς. ταῖς ἐνενήκοντα 

ναυσίν, ἐπὶ μὲν τὸ λαιὸν χέρας ἔταξε Συραχοσίους, τοῦ 
ον ων ο Ἂ ο] μα” / το ορ / 
δεξιοῦ δ) αὐτὸς εἶχε τὴν ἡγεμονίαν: τῶν δ᾽ Αθηναίων 

τοῦ μὲν δεξιοῦ μέρους Θρασύβουλος ἡγεῖτο, τοῦ δ᾽ ἑτέ- 

ρου Θράσυλλος. (8) Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον αὐτῶν ἐξηρ- 

τυµένων, οἱ μὲν ἡγεμόνες αὐτῶν Ἴραν τὸ σύσσημον τῆς 
/' 

μάχης, οἵ σαλπιγκταὶ δὲ ἀφ᾿ ἑνὸς παραγγέλµατος ἤρ- 

ἔαντο σηµαίνειν τὸ πολεμικόν' καὶ τῶν μὲν ἐρετῶν οὐ- 
δὲν ἐλλειπόντων προθυµίας, τῶν δὲ κυθερνητῶν ἐντέ-- 
χνως τοῖς οἴαξι γρωμένων, καταπληκτικὸν συνέέαινε 
ση λ κ Ὃ / ον « .. 3 
γίνεσθαι τὸν ἀγῶνα. (9) Ὁπότε γὰρ αἳ τριήρεις εἷς 

ἐμθολὴν ἐπεφέροντο, τηνικαῦτα οἵ κυβερνῆται πρὸς 
,ω ω η / Ν ω 

αὐτὴν τὴν τοῦ καιροῦ ῥοπῆν ἐπέστρεφον τὰς νανς πρα- 

γματικῶς, ὥστε τὰς πληγὰς γίνεσθαι κατ) ἐμβολήν. (19) 

Οἱ μὲν οὖν ἐπιβάται θεωροῦντες τὰς ἑαυτῶν ναῦς πλκ- 

γίας συνεπιφεροµένας ταῖς τῶν πολεμίων τριήρεσι, 

περιδεεῖς ἐγίνοντο, περὶ σφῶν ἄγωνιῶντες: ὑπότε ὃ οἱ 

κυβερνῆται ταῖς ἐμπειρίαις ἐκκρούσειαν τὰς ἐπιφοράς, 

πάλιν ἐγίνοντο περιχαρεῖς καὶ µετέωροι ταῖς ἐλπίσιν. 
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πᾱ ΡοΠ]Ηπη ποορδδατία Ργοπηρίο η ηἰςέτα{. (6) Παππίρα] 
Δπίπα Ῥευ Ἀδίαίειη Ἠ]απα Πήοηθπη(ιο φαὈ5οηιθηίθηα Ἰπασηας 
εκ ΗΙδραπία πιεγορηατίοΓΙΠα οορίας οο]Ηβίέ, πθς οχΊσιΠὴ οχ 
οἴνίριας πΗπΙεΙΠ. οοηβοΡί, Τοίαπι Ρα ίοτοα ΑΠΙΟΛΗΙ 
ορίθης, Ρον ππαππ(παπ](ο αγΏθπα ργῶίαΠεἰςςΙππογΙΠα ἀ1916- 
οἵα5 αβίές παγες οίίαπῃ αἀογμαί, οορία» Ἱποιπία Υογθ {γα]ίοσγθ 
οοηβ(Ππ{ 11 Ἠάβεης, Ἠαο {μπα οοπά(οπο τος ἵπ 9ἱοΙ]ία 
{αδγη{. 

ΧΙΙΥ. Ίπ σταοῖα Ἱπίσγίπι Ώοτίοις Ἠἰιοδίας, (ἱνοπη Πα οκ 

Παμα Ῥγα[οσίας, βἴπππ]ας (πππ]απη ἵπ. Ἠ]ιοίο 5οἵαγεταί, 

4 Ηε]]εδροηίηπη (Γαηδηη]δίέ, αἱ ομπι ΜΙπάαγο 5ο ϱΟΠΠΠσο- 

τε. Ἠίο επίπι αἲ ΑΡγάΠι δαµαἰδίθῃς, Παγθ8 ῬθΙοβοπῃο- 

δἱαοἵ ποπηηϊς φοσἷας απάἶαιιο οοθµίῖ.. (9) ́ απφιιε αά ΦἱσοΡΙΠΙ 

Τνγουςς Ρυογδοία5 ογαί Ώογίθις, {111Π1 Α{Ποπίθηςος ]αχία 96- 

5ίάπη οοπΙπιογαΠίθ8, αχρ]ογαίο θ]ας οπΓδα, ουΠΙ απίγογσα 

(2) 
Αί Ρο/θι», ἱπβοῖα5 αἆ {ππρας, αῖά οοπίγα 96 ῥαταγδίΗς, ἁῑίο 

556 Παγ{ππα εορίπαρ]ηία αμαίίπογ ἵπ οΠ ΓΕΓΙΠ{ΗΓ. 

86ΟΙΤΙ5 Ῥε]ασο Ῥνοσθά[Π. ΤΡΙ νοτο, απαπία ἵη 56 ο]αδεῖς 

{οηάθτοί, απϊηαἁ νετ, ΠΟΠ Πιθάἰοσηὶ ἱπερϊάα{ῖοπε ρεγο]δς, 

σα πῃ αἴαπα ςα 115 οχΙἔαπη ποπ γ]άθγεί, Ώαγάαππη οοπ[β1Ε. 

(4) Εχροίἴδαιε πηῖρας, αἱ Ργας]άίο αγοῖς αβιπηίο, 

ΠΙᾶΡΠΑΙΏ ϱοΠ/{66ΗΙΙΗ {θ]ογάπα Υπ] 6ο. {παηδίογέ, πλ άη(α 

δ]ἱ05 ἵη ρτογῖς οοηςΗη11, αἰῑος Ρθυ Πέας ορρονίπο ἀἱδροπίΜ. 

(5) Αίιομίθηςο8 Υογο, οοηοϊίαίο 1ο ος Ἰηγθσίί, πάγος 

ἃ Πίογε αγο[]ογο πΠυπίαν, οἱ πηα]Π(αάἴπα 5ηα ππάίαπα οἵν- 

οππη[αδᾶ, Ἰοδίθπα Πο ράγΙΠΙ [αἱραπί. (6) πο οορπί{ίο 

ΜΙπάαγιΙς, Ῥε]οροπηθδίογπῃ ΠαναΤΟΜΗ5, αχίοπηρ]ο {οίαιι 

ΑΡΥάο 6Ἰ4556Π1 6ἀπσεης, αἲ Ῥατάαπῖαη ΡΓοΠΙΟΠ{ΟΓΙΗΠΙ 6 Πα 

πανίρας οσἰορίπία αα(ίποτ οοπ{επά1!, αἱ απ κΗηἴαπα Ώουίθο 

(αυγεί. Αἀοταπί 4ποαπθ {θγγοδίτος Ῥμαγπαβα2ὶ εορῖα αἆ 

(7) δι οἸαςςος 

ΜΙΠ- 

ἆαγιας5, ποπαρϊη{α 56Ρί6ΠΙ ΠᾶΥΘΡ 518 Ιπαρεγίο ΠάΡΘης, ἵη Ιῶ2γ0 

6Ἰάβδ6Πῃ Τ,αοθά»ΠΙΟΠΙΟΓΗΠΗ δηρ]εγαπάαπῃ. 

ἱπίαυ 5ο ργορίπαπαταπέ, αοῖες α(πίησο ἱηδίταμπίαν. 

6οἵηΙ ΘΥΤΑΟΙΦάΠΟΕ δἰαἴιη{, ἀαχίταπη 1ρ5α τορῖ. Ὠοχίταπα 

Αιοποηδίαπι οοιπα ΤΗναδγρ]α5, βἰηϊδίαπι ΤΗταδγ]]α» 

ἀ4ποιί. 

ορτίαιη]ηῖς α ἀποίριας οἴίο, οἰαβδίσαπι α Ῥιουϊπαίοτίρας αἆ 

(8) Αοῑο αἆ Πάπό ποσα π{πίησαθ ἀῑσοδία οἱ 5ίσπο 

υΠΗΠΙ γο]αῖ 145511 οαπί εαρίαπα εδ. Ώμπιααθ τοηίρος 

ΠΙΗΙ δίάΙί ο Ηυϱ{, σαρουπαίοτος οἶανο απίδαιθ 510 5ο]- 

(9) Οµο(1ες 

οπῖπι {πΙΓοππος αά {οηοπά σπα Ἱγαθραη{ί, ἴοίῖον πιαρὶςἰτί Πᾶ- 

Ιογίου αἰαπ{ή, Πουγ{ρὴ]{ς ηρτανοδοῖί οομ/1οίας. 

νῖαπη οοἆσπι (οπιρογί5 ΠΙΟΙΠΕΠ{Ο Ἱπάαςίτίο ΠαΥ65 Ἱία οβγοΓίθ- 

Ραπέ, αἱ γοβίτῖς Ἰοίας οχοίροτοηί. (19) Ερίραίω ευρο, 411Πη 

Πάγ6ς 5υμᾶ5. Ἰιο5ί1 Ἰαΐας Ρτῶβοια οργπογοηί, 4ε 5υᾶ απίδᾳια 

φα]ίο αὐχῖας ἑγορίάατο; 5δ4 δία[ΐπα, ή Πορεία ΠΠ6ΠΓΦΗ5 

τοσίογιπα ρουῖα οἰαρβος γἰάστυηέ, ]αίία ΠενυΠῃ ρογ{υηά1 

οἱ αἆ ΏοπΠαΠη 5ΡΕΠΗ οι]σ]. 
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ο} } - / 

ΧΙΥΙ. Οὐ μὴν οὐδ' οἳ ἐν τοῖς καταστρώµασιν ἐπι- 
Ξ / / ο Ἅ λ / 1 -ς λ 

6εθηκότες ἄπρακχτον εἶγον τὴν φιλοτιµίαν, ἀλλ’ οἱ μεν 
σ αρ / / Α ν 
ἔκ πυλλοῦ διαστήματος ἀφεστηκότες ἐτόξευον κατὰ τὸ 

/ λ |. / ωχ ο» / ος ο Α 
συνεχές, καὶ ταχὺ ὁ τόπος ἦν βελῶν πλήρης: οἵ ὃ' ἄει 

κ) 7 ὰ ; / Ν ολ 
ὄ προςιόντες ἐγγυτέρω τὰς λόγχας ἠκόντιζον, οἱ μὲν ἐπὶ 

Ν 9 / 2 6 / ς ο 5 3 αν οιὰν λ .ν 
τοὺς ἀμυνομένους ἐπιθάτας, οἵ ὃ) ἐπ᾽ αὐτοὺς βαλειν 

λ /{ / λ / 

φιλοτιμούμενοι τοὺς χυβεργήτας' ὁπότε δὲ συνερείσειαν 
ο. κ / 3} {9 λ λ 

αἱ ναὺς, τοῖς τε δόρασιν ἠγωνίζοντο καὶ κατὰ τὰς προς- 
λ Δ ων. ή / 

αγωγὰς εἰς τὰς τῶν πολεμίων τριήρεις μεθαλλόμ.ενοι 
πα χα, ο η μα 3 / ὁ Ζ  λί λ 

10 τοῖς ξίφεσιν ἀλλήλους ἡμύνοντο. (9) Κατὰ δε τὰς γι- 
’ ο »./ Δ 

νοµένας ἐλαττώσεις τῶν νικώντων ἐπαλαλαζόντων, καὶ 
ο 9] Δ ο / Ἀ / 

τῶν ἄλλων μετὰ βοΏς παραθοηθούντων, κραυγη συμ-- 
Δ ο” / / 

µιχτος ἐγίνετο παρ) ὅλον τὸν τῆς ναυμαχίας τόπον. 
3Η... Δ ο. / προς κος μα λ. Δ 
Επὶ πολὺν οὖν χρόνον ἰσόῤῥοπος ἡν ἡ μαχη διὰ την 

οο 3 / λ λ 

16 ὑπερθολὴν τῆς παρ) ἀμφοτέροις φιλοτιµίας' μετὰ δὲ 
ο. 3, 6ιάὃὸ 3 μώ φζα ο. «Με ο 

ταῦτα Αλκιθιάδης ἐκ Σάμου παραδόξως ἐπεφάνη μετὰ 
ο 3/, / Δ / 3 [ιά ον ως 

νεῶν εἴχοσι πλέων κατὰ τύχην εἰς Ἑλλήςποντον. (3) 
/ ολ μπησς 1 ο κατα μη. / αζρν-- 

Τούτων δὲ πόῤῥω μὲν οὐσῶν, ἑκάτεροι σφίσι ῥοήθειαν 
/ / αρ / / 

ἐλπίζοντες παραγενέσθαι, μετέωροιταὶϊς ἐλπίσιν ἐγίνοντο, 
5 2 « / θὰ νλ 

ϱϱ χαὶ πολὺ προθυμότερον ταῖς τόλµαις διἐκινδύνευον; ἐπεὶ 
«5. / Δ .» 

δ ἤδη σύνεγγυς Ἡν ὃ στόλος, καὶ τοῖς μὲν Λαχεδαιμο- 
/ 2λ 3 / / 2 ο ο κ 0: / Αλ» 

νίοις οὐδὲν ἐφαίνετο σύσσημον, τοις ὃ᾽ Ἀθηναίοις Άλκι- 
2 2’ »] / / ο ολ οω 

βιάδης µετέωρον ἐποίησεν ἐπίσημον φοινικοῦν ἄπο τῆς 
3 / αἩ / ο» / 
ἰδίας νεώς, ὅπερ ἦν σύσσημον αὐτοῖς διατεταγµένον, οἱ 

Δ ον / / 3 Α ς 3232 

οὗ μὲν Λαχεδαιμόνιοικαταπλαγέντες ἐτράπησαν, οἳ δ᾽ Ἀθη: 
- δω / / Δ ου 

ναῖοι τῷ προτερήµατι µετεωρισθέντες μετὰ σπουὸῆς 
3 ος Ν ς / ο Α ον λ ο βλ ἐπεδιωχον τὰς ὑποφευγούσας. [Καὶ δέκα μὲν νεῶν εὐθὺς 

ἤ 

/ λ λ ο. ο. / 
ἐχυρίευσαν' (4) μετὰ δὲ ταῦτα γειμῶνος ἐπιγενομένου 

Ν ων Ν / ”3λ ν λ 
χαὶ πνευμάτων μεγάλων, πολλὰ περὶ τὸν διωγμὸν αὐ-- 

λ Δ / 

80 τοὺς ἐμποδίζεσθαι συνέθαινε. Διὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῶν 
των τὸ ὃν σν Αρη τ νο ξιν ἑ είθε πε ον ἐ 6ο- κυμάτων τὰ μὲν σχάφη τοῖς οἴαξιν ἐπείθει, τὰς ὃ ἐμθ 

) / ’ / ο -ω 

λὰς ἀπράχτους συνέθαινε γίνεσθαι, τῶν τυπτομένων νεῶν 
Γ. ο ιά /' υν] [ά Δ υ / Δ 

ὑποχωρουσῶν. (5) Τέλος ὃ' οἳ μεν Λακεδαιμόνιοι προς 
Δ ο / ΔΝ Δ Δ ο 

τὴν γῆν κατενεχθέντες ἔφυγον πρὸς τὸ πεζὸν τοῦ ᾧΦαρ- 
(ὰς / ρ αν ς ο) 3 ” Δ λ ο 

96 ναθάζου στρατὀπεδον: οἳ ὃ Ἀθηναῖοι τὸ μεν πρῶτον 
.] / κο ο» ο .ω Δ 

ἐπεχείρησαν ἀποσπᾶν τὰς ναὺς ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ πα- 
ϱ- ον δ ΙΑΝ ην κο ο” / 

αθόλως διεχινδύνευον: ὑπὸ δὲ τοῦ Περσικοῦ στρατεύ- 
3 / 3 / 3 / ς 

µατος ἀναχοπέντες ἀπέπλευσαν εἲς Σηστόν. (6) Ὁ 
/ ο» Λ 

γὰρ Φαρνάθαζος βουλόμενος τοις Λακχεδαιμονίοις ὑπὲρ 
ῃ πο 5 / α] .ν / ο ” Ν 
40 ὧν ἐνεκάλουν ἀπολογεῖσθαι, βιαιότερον διηγωνίζετο πρὸς 

ΔΝ 35 / [νά ολ Δ Δ ο” 3 / 3 

τοὺς Ἀθηναίους' ἅμα δὲ καὶ περι τῶν εἰς Φοινιχην ᾱ- 
ο. ο / Α/ὸ ὅ α ο» / ια 

ποσταλεισῶν νεῶν τριακοσίων ἐδίδαξεν ὡς τοῦτο ἔπραξε 
ο” 3 / / Δ Δ 

πυνθανόμενος τόν τε τῶν ΑἈράθων βασιλέα καὶ τὸν Αἰ-- 
/ ο» Δ / / 

γυπτίων ἐπιθουλεύειν τοῖς περὶ Φοινίχην πράγµασι. 
ρω / ο Ν / 

α ΧΙΤΥΠ. Τῆς δὲ ναυμαχίας τοιοῦτον τὸ τέλος λα- 
/ 3 ο / λ ε λ 3 / ῶν 

θούσης, Ἀθηναϊοι τότε μὲν εἰς Σηστὸν ἀπέπλευσαν ἤδη 
Δ ./ (/ ον) 6 / / ον πό 

νυχτὸς οὔσης' ἅμα δ᾽ ημέρα τά τε ναυάγια συνήγαγον 
Δ ο / / ! ή 

χαὶ πρὸς τῷ προτέρῳ τροπαίῳ πάλιν ἕτερον ἔστησαν. 
” ον ὰ Ν λ ’ Ἅ 3 . β 

() Μίνδαρος δὲ νυκτὸς περι πρὠτην φυλακὴν εἲς Αόυ- 
/ ϱω ῤ 

60 δον ἀναχθεὶς τάς τε πεπονηχυίας ναὺς ἐπεσχεύαζε χοὶ 
Ν τ ο { Ν ο Εν ο Ξ / νο 

πρὸς Λαχεδαιμονίους περὶ βοηθείας διεπέµψατο πεζῆς 
ο. ο. / Δ 

τε χαὶ ναυτιχΏς' διενοεῖτο γὰρ ἐν ὅσῳ τὰ κατὰ τὸν στό- 
/ ο λ /{ Δ 

λον ἔτοιμα ἐγίνετο, πεζη μετὰ Φαρναθάζου τὰς συμµα- 
/ 3 / /{ 

χούσας κατὰ τὴν Ἀσίαν πόλεις Ἀθηναίοις πολιορκήσειν. 

ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1. [δτο, 577.) 

ΧΙΙΥΙ. Νας 66ρηο Ἱπίεισα 5 ΠΠ [αἱ ΠΙογη, απἲ ρου 

οαἰαςίγοπηαία ἀἱδροδί ἀἰπιίσαβαπί,  Ναπι Ιοηβίογίρς Ιη{αυ- 

να]]15 γοπιοίί οοηΗΠΙ5 ΠοδίδΠη δασ]Μ{5 ρείθτα, Ἠδαμε αἀθο, 

αἱ {οίας ΤΡΙ Ίουμ5 δρἰσ]15 οοη{ογίας Ιπ]ουγθδέθγεί. ΟΙ Ρτο- 

Ρηΐας εαβ]ραπέ, Ἰαπόθας ἰασπ]ανί, ΠΙιης ΡτοριΙσηαίογσ8, ηΠΠΟ 

61ΏθγΠα{ΟΓ65 1ρ505 {ΓαΠΞΥΟΓΡΟΓαΤΟ θοηΠΙ(θΠί65. 9ἱΠα8γ65 Ἱπίου 

5 οο]ΙάεγοΠ/Ἠ, Παδίῖς ἀαθογίαγα; ΠΟἨ Γ4ΥΟ ααπη Ῥγοχῖπιο 

Ἰηγαοί ἵπ ΓΤΙΤΕΠΙΕ5 Ἠοδαιη {γαηςί]τα, οἱ σ]αά15 5ε πππίπο 

ῥτορι]κατθ, (2) ῥισαϊ δασσαιηεγεΠέ, Ιαΐς νΙοίογπα ρ]αι]- 

5115, αἱ [δίΙ5 ααχῖ]ίο βαἱ5 αοοαγγοπ απ (οηΐέας οχοτ]εβα- 

αν, αἱ οοη/{α515 οΠΊΠΘΠΙ ρςη 1οοάΠα γουιογαία5 Ίοηβθ 18- 

ίθαιε ορ Ιπογεί, Δά οσα Παααθ{απιρας ρουγ]σασϊ πγῖαδαε 

ραγίῖς οοη{θη/{1οπ6 ΡΓΟΡΗΗΠΙ απζθρ8 αχίταμεβαίαγ; ἀοποθς Τ6- 

Ροηίο οχ ΦαΠηΟ νἱσιπ{ {γ]τοπηίρα5 ΑΙαρίαᾶθς [οτίε [ογίαπα ἵπ 

Ἠο]]εδροηίπα παν ίσαη» 5ο οοπδρἰοϊεπάσπα Ῥτορρα1ς, (3) 5οὰ 

αυτη ργουσι] αἀμιαο δεί, {γίδα 5αμδ]ά11 Ίαπι αἀγοηίαη- 

{45 5ρ65 ογαί. Ουα οοπβτηλα[1, πια]οΓα 5ε Πάποία εί αἱαστ- 

{αἱ6 ρεγ]ομ]ΐς ο/εγθραπί. Ο18556 νοιο Ίαπῃ αρρτορϊπαιαπία, 

σπα ΠαοθάςπιοπΙ5 πμ] ΙπαΙοΙ αρρατοτεί, Αἰπεπίεηδίρια5 

Υθυο ΡΙΤρΙτοΙΠη ΑΙορίαίας θἱρηΙΠι ο πανί 5ὐ., αδῖ εοηςί]- 

Εαίαπη ογα{, οχἡβεγαί, Πασθᾶα πιοπϊ πλοία ρετοι]5ί η Γ1ΡάΠΗ 

ναγπηίαν.  5οᾷ ΑΠΠοπίθηβας, που οἰαῇῇ βα6ρθδδ, (ασἱθηίθς 

οσἵας Ἱπδεφαπη(α, οἱ ἀθοσπα οοη[οδ{ῖπι πανίρα5 ρουπίας. 

(4) Ἐχονια ἀθ]ίηο ἰθιηρθςίαίο οἱ π]ασηα ΥοΠΙΟΓΙΙΩ Ῥτοσε]]α, 

τηυ]ία οἶγοα ρογ5οσΙοπθπη Ἱππραάἰπιοπία ορμοϊπηίαν. ἈΝαΠι 

οϐ πιαδηϊ(αάἵποπη Παοίασπα πεο ϱαΏαγηαεπ]5 πανὶσία Ρ8Γε- 

Ῥαπέ, πθο τοδίγοτΗπῃ ἵπουαγδια αΠααἰά ο[Ποίεραπ{, απ1Π1 ροί- 

οπςςδ0 παντος Ππο[ιαπάο ταγοσσάσγοπί. (5) Αά αεχίτΘοΠΊΠΠη 

ΓιαουΦποηΗ , αἆ Πέας5 ἱποο]άπ]θς εἰαρςί, αά (αγγεςίτες Ρ]α- 

παβαΖΙ οορίᾶς 56 τοοορθγιΠί. Αἰλοηίεηςος ΙΠίθΓΙΠΙ, ΠᾶΥες 

Ἱπάς νασμας αὐδίταμοτα οοπα(1, πιασηᾶ ΤΘΠΙ Ῥρογίομ]οδαπι {- 

ἀμοῖα ατσοηί : 564 α΄ οχοτοϊέα Ῥογεῖσο ταρι]δί, αά ΦεδίΠι 

γθίτοσσάσγο οοσαπίαγ. (6) Ῥπατπαραζας επῖπι Ῥτορίογοα 

πη]ογθ Αιοπίσηφίριας οοπαία τοδῖδίοραξ, αἱ Τιασεάαπιοηίϊς, 

4 ΗΠη ἀσα]1ς, απο ΗΠΑ ΠπςΙππαἱαβαίας, {απι οιίαπα 4 (π]γοπηῖ- 

Ἠου απίπι 

Ριορίθτεα αΏ 56 [αοίΠΠῃ οδίοηά1έ, αιοᾶ αἲ Αταβπη εἰ 115γ- 

Ρα5 α:οσοη(ϊς ἵπ Ρμωπίσθη τοη]ςςίς 56 ριγςαγεί. 

ΡογαΠῃ /ορς Ρ]ιωηίέος Ιηδίάία5 ραΓατί εορπογΙβεεί. 

ΧΙΙ ΥΠ, ΦιΠῃ παγα]ί5 6/σο ράσηα {αἱεΠΙ 5ογ([ία 6ΥΘΠΙΠΠΙ 

ορ5οἱ, εἰαθείς Αιοπίοηςίς Ι41η αρροίεηπία ποσίε ΒεδίΙΠῃ Γ6- 

Ροµίί : οἱ «παπα Ρεἴπηπη ΠΠαχ]έ, οο]]οοίίς πα [Γασίοναη γε]]- 

115, Ργ]ουί ἐποραο αίτια αὐ]ἰοίααί. (2) Μὶπάατας τετο, 

᾽ἄνσα Ρείπ]απα ποσιἰς γἰβϊίαπη Αὐγάμπη τεγεοία5, πᾶγες ρυώ- 

1ἱο οοποιςθᾶς οί Ιασσγαία» τορατοίί οἱ οοπβΤπαί, οἱ αἆ Τ468- 

Φώπηοπίος {απ Ροάρρίτος οορίας απαπ1 δαρρ]επιθηία παιῖοα 

ῥοδίπ]αίαπη πωϊἑΕ{.  Γηΐογθα οπίπα 4 πΠ1 αάἲ Ἰηδίγαεηά ἂπι 6ἶὰ5- 

66η] ποσοςκατῖα Ραγατουίν, {εγοδίήριας οαπι Ῥμαγπαρατο 

οορῇί5 5οσῖα8 Αἰοπίοηςίηπη {η Αδία π1Ώες οΡΡιισπατα 460Γ6- 



(ο77, 578.) 

(8) Χαλκιδεῖς δὲ καὶ σχεδὸν οἱ λοιποὶ πάντες οἳ τὴν 
Πὔδοιαν κατοικοῦντες ἀφεστηχότες ἦσαν Ἀθηναίων, καὶ 
διὰ. τοῦτο περιδεεις ἐγίνοντο µήποτε νῆσον οἰχοῦντες 

ἐκπολιορχηθῶσιν ὑπ Αθηναίων ῥαλαττοχρατούντων. 

6 ᾿Ἠξίουν οὖν Βοιωτοὺς χοινη χῶσαι τὸν Εδριπον, ὥστε 

συνάψαι τὴν Εὔδοιαν τῇ Βοιωτία. (4) Ικαταθεµε- 
ο ο / 

νων δὲ τῶν Βοιωτῶν διὰ τὸ χἀχείνοις συµφέρειν τὴν 

Εὔθοιαν εἶναι τοῖς μὲν ἄλλοις νῶσον, ἑαυτοῖς ὃ) ἄπει- 
/ ς /' / λ Ν Αν 3 Ε) 

Ρον’ διόπερ αἱ πόλεις ἅπασαι πρὸς τὴν διάχωσιν ἐπερ-- 

οὐ γὰρ µό- 
ἴς πολίταις ἐξιέ δημεὶ προκέταξαν, ἀλλὰ γον τοις πολιταις εςιεναι πανοημ.ει προςετας ῃ λ 

10 ῥώσθησαν καὶ πρὸς ἀλλήλας ἡμιλλῶντο: 

καὶ τοῖς παροικοῦσι ξένοις: ὥστε διὰ τὸ πλῆθος τῶν τρ 

ἔργοις προσιόντων τὴν πρόθεσιν ταχέως λαθεῖν συντ 

λειαν. (6) Τῆς μὲν οὖν ὑβοίας Χατεσχευάσθη τὸ γῶμα 

165 κατὰ τὴν Χαλκίδα, τῆς δὲ Βοιωτίας πλησίον Αὐλίδος: 
ἐνταῦθα γὰρ ὁ μεταξὺ πόρος ἣν στενώτατος. Συνέ- 
θαινε μὲν οὖν ἀεὶ καὶ πρότερον κατ’ ἐχεῖνον τὸν τόπον 

εἶναι ῥοῦν χαὶ πυχνὰς : ποιεῖσθαι τροπὰς τὴν θάλατταν, 

τότε δὲ πολὺ μάλοον ἦν ἐπιτείνοντα τὰ κατὰ τὸν ῥοῦν, 
90 ὡς ἂν εἰς στενὸν ἄγαν συγχεχλεισµένης τῆς θαλάττης: 

ὁ γὰρ διέκπλους ἀπελείφθη μιᾶ νηί. (6) ᾿ΩὨκοδόμησαν 
δὲ καὶ πύργους ὑψηλοὺς ἐπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων, καὶ 

ξυλίνας τοῖς διάῤῥοις ἐπέστησαν εφύρας. 
ο) ς 
ὃ) ὑπ) Ἀθηναίων ἀπυσταλεὶς μετὰ νεῶν τριάκοντα, τὸ 

θη ραµένης 

9ὔ μὲν πρῶτον ἐπεγείρησε αν τοὺς ἐπὶ τῶν ἔργων: 

πολλοῦ δὲ πλήθους στρατιωτῶν συμπαβρόντος τοῖς κα- 

τασχευάζουσι τὰ χώματα, ταύτης μὲν τῆς ἐπιθολῆς 
ἀπέστη, τὸν δὲ πλοῦν ἐπὶ τῶν νήσων ἐποιήσατο. (7) 
Ῥουλόμενος δὲ τούς τε πολίτας καὶ συμμάχους ἀναπαῦ- 

80 σαι τῶν εἰςφορῶν, τήν τε τῶν πολεμίων γώραν ἐπόρ- 

(ησε καὶ πολλὰς ὠφελείας Ίθροισε.. ᾿ἘΕπήει δὲ καὶ 

τὰς συμμαγίδας πόλεις, καὶ τοὺς ἐν αὐταῖς νεωτερίζον- 

τας εἰσεπράττετο χρήματα. (8) Καταπλεύσας δ᾽ εἰς 

ΤΠαάρον, καὶ χαταλαθὼν ὀλιγαργίαν ἐν τῇ πόλει »τῷ μὲν 
36 δήµῳ τὴν ἐλευθερίαν ἀποχατέστησε, παρὰ δὲ τῶν άγα- 

µένων τῆς αρχ! ίας χρημάτων πλ ῆθος εἰφεπράξατο, 

ΧΙΙΥΠΙ. Συνεέη δὲ περὶ τοῦτον τὸν χβόνον ἐν 5η 
Κερχύρα μεγάλην γενέσθαι στᾶσιν χαὶ σφαγήν : ἣν καὶ 
δι’ ἑτέρας μὲν αἰτίας λέγεται γενέσθαι, μάλιστα δὲ διὰ 

40 τὴν ὑπάρχουσαν αὐτοις πρὸς ἀλλήλους ἔχθραν. (9) Ἐν 

οὐδεμιᾶ γὰρ τότε πόλει τοιοῦτοι πολιτῶν φόνοι συνετε- 

ΑΛ 

οξ 

Δ / Δ 3 . 

μείζων ἔρις καὶ φιλονειχία πρὸς ὄλεθρον 

ὑπ ἀλλή- 

λέσθησαν οὐδὲ 
ἀνήκουσα. Δοχοῦσι γὰρ οἱ μὲν ἀναιρεθέντες 
λων πρὸ ταύτης τῆς στάσεως Ὑεγονέναι περὶ χιλίους 

4ὖ χαὶ πεντακοσίους, καὶ τες οὗτοι πρωτεύοντες τῶν 

πολιτῶν. (58) Τούτων 

μ.άτωγ, ἑτέραν αὐτοῖς συ 

πρὸς ἀλλήλους πάλ ὃ 
γὰρ προέγοντες τοῖς ἀξιώμασι τῶν ό- 

60 µενοι τῆς ὀλιγαρχίας ἐφρόνουν τὰ Λακεδαιμονίων, ὃ δὲ 

δηυ ,οτικὸς ὄγλος ἔσπευδε τοῖς Ἀθηναίρις σαμμαχοῖνι 

Καὶ γὰρ διαφερούσας τὰς σπουδὰς εἶγον οἱ περὶ τῆς 

ἡγεμονίας διαγωνιζόμενοι ὃημοι. (6) Λακεδαιμόνιοι 

ὃ᾽ πα ε [εγενηµένων τῶν ο. 

υμφο ο ἐπέστησεν ἡ τύχη, τὴν 
ση! 

ιν αὐξήσασα διαφοράν. (4) Οἱ μὲν 

Κερκυραίων ὀρεγό-- 

- [ή 

γὰρ τοὺς πρωτεύοντας ἐν ταῖς συμμ.αχίσ, πόλεσιν ἐποίουν | 
η 

ρΙοροπῦς. Γ. 
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γοταξ. (ϐ) Οµαἱοιάσηςος απίοπι οἱ απ] γοιςὶ ῥτορο Ἐρα-α | 
| Ἱποσ]α) ΑΠποπΙθΗΣΙΗπη Πάοπα ἀαξεγασναπί. Μοίια Ἰάοἴγου 9ῃσο- 
| Ραπίας, ης 5ς, αἱ πδη]απη Παβίίαγοηέ, Αἰοηίσηρος πηρρῖς 
ΙΙΡΟΤΙΙΠΑ {οηοπίο5 οχρισηατοηί. Α Βωοίῖς ἰσίέπν εοπίση- 
ἀπη{, αἱ οοπηηηαηΙ ΞΕΟΠΠΗ ορο οἱ Ίάθογο Ευπίρηι οὐδίγααη{, 

(4) 6οη- 

5ομ(Παηί πἆ Ἰχου Βαοίῖ, ᾳαοά οκ τ6 ἱρογαπη (ονοί, ἘὔααΠι 

απο οαπι Βαο[ορ ορπ(ϊποηία Ἐαρα"α οοπποο(α{Ην. 

αῖς 1ηδΙΙ]αΠη, 51 )ῖ νογο οοπ{ΙποΠίθΠῃ 6-ςς. Ὀηΐνουσα, ἰδίίατ 
υ1005 αἆ ασσος[ίοπθια Π]απι 905ο αοζησυηί, πηπιυίδαπο 

5ίαά1ῖ5 ορ Ιπαµατατο οογίαπέ.. ΝοΠ οηἵπῃ οἰγίριις {απίυτη, 
564 αἰἰοπίσοιίς οαπα ἱπααηϊς, πέ οπη Ποσιεπίία αἆθς- 
56η, οἀϊχογαηί. Ορογαμ πα Πίασιιο πη]{1μιάἴπο ο[ΓοοΓῃι 

οδί, αἱ οσρίππι ορι5 εοἰοπί(ον αμκο]γογείαγ. (5) Τη Ε]να"α 
Ομα]οΐς, ἵπ Βαοβία Λπῑίς, 4ποσπάϊ ασσογῖς πα Γαἱ{ τ Πα 
Μο ἱπίογδΗαπα (οί αησιιςἰςςηπη γα. ἴπ Πὶς απίθα 
[ααοἴρις Ῥουροία ππαγῖς ὐ5ίπα {1ο οἱ ογοῦγα» δβίηάς γοςίρτο- 

οπΗοπες (πεγαΠ{ : {απο νθτο Ίοησο πιασίς ιζῶ 5ο γἱο]ομίῖα 
Ππίοπα1ξ, 41 ΠΗ πάγο ἵη αησιςίαπα ηἶπιίς οχ{ΓαΠη ορατοίατοία; 

(6) Τη 

Ησηοῖαιιο 

ΠΠ υηί {αηίαπη παγῖσίο ΙΠπίοΓοπνδας οταί το]σίμς. 

εχίτοηη(αία αἰΠαβαις Πιο] ἵπτιος οχρίτησία.. 

Ροηίο5 Ιπ{εγκ{Π5 αρρ]ίσα({ [αογαπί.  Τμογαπιοπος αἱάθιη 
ΙΙ Πο εΙΠ (πὶρίηία πανῖθις 6ο Πηῖδδιις, ης {{έ{ 1η ορι5 {πῃ]- 
Ροᾷΐτα ποσο Ώα{Ι : αἱ ο α ΠΙΠΊΥΟΞα ΡΥο514ΙΓΙΟΓΙΠΙ ΠΊάΠΙΙ 

ομε Ιπειμαροηίος ἀε[οπάεγεηίαν, αἨ Ἱποβρίο ἀοβίκίοης αἲ 
[ηςιι]ας ο Γ5ΙΠά ἀἰγοχ[ί. (7) Οπής οἶνος θἱ 5οεἷος α ορΏ- 

πρι Μἴοπα Πα οΏ6γο δηβ]δγαγο απΙΙΙΠΙ {πα χίςδοί, Ρειναςία- 
{15 Ποβίϊαπα αριῖ5, ἱπροπῇ ρτωᾶα οπισίας ἀἰδοσθθί. Οοη- 

{ωάεταίας οίἶαπι ατῃος αθθθδςί{, οἱ τος πογας ἰΠπΙΡὶ πο]ομίος 

Ρεσπηία ΠΟΠ οχίρια πη]ίανίέ, (8) Τπάο ἵῃ Ρα ΡΙΠΙ ἀθτοεσίας, 

611411 Ρα όογΠ1 αγρῄ(ρῖο γοπηραῬ]ἰσαπη Ἱηγοπίςςαί5ηβ]θείαπι, 
τεςΗ{η{α Ρορη]ο Γακάἰσο(ϊοπίς Ηοτίαίε, αὖ αποἑοτίρις Ραι.- 

οταΠη ἀοπηπαίας πιᾶσπαπη ροσπῖορ γἶπῃ οχορίέ, 

ΧΙΙΥΠΙ. Ῥου άεπα {οπιρας αίνοκ ἴπ ΟοΓογτα εοὀ [ο οἷ- 

γΙαπηαιε οσρἀες ογαί, αιια» οἳΠΙ αλῖς σαιδίς, ἔαπι Ἱπίορ[ηίς 

βἰπιηίαίριι5 εἰ οὐἱῖς αοεερία [οίατ, (9) Τη π]]α οηΊπα ἔπηο 

α1Ώθ {απλ Ποντοηάα: οἰνίαπα οσ4θ8 ραΐταία», πθο ΠΟΥ 115- 

Ρίαπα οοπ{οη{οπίς ταβίε5 αἆ ροτηϊοΙΘίη ΠοιηΙππη οχαοςίπαῃης 

ἀορωνΠί. Ναπι απίο Ἰαπο 5οᾷ[Ποποπα πηπ{αῖς Ἰηίαυ 56 ριας- 

φαἴἰοπίρας (γασιάα(ἳ οχΙκπιαπίατ πη]]ε οί αυ{ηροηίϊ, Πσια 

οπηπο5 ρήπιανία; Ἱηίου οἶνες ἀῑσηλα[ϊς. (9) Ηϊ5 τοτο εἰαςί- 

Ρις Ἰηβρου(15 ααπα (οτίηπα οαἱαπηϊζαίρπα αά[οοῖί, ρεϊκίίηας 

(4) 
Νάπα αἱ απο[οτί(αία Ἱηίεν ΟοΤογΓῶΟ5 οπη]ποΏα!, αἲ Φ{Α{ΠΙΠΗ 

ἀΙδοργάἴανα πι ΠαπΊΠΊας Πθγη γοη(ῖ]αης οἳ ϱχα5οῃς. 

ΡαΠΟΟΤΗΠΑ αβρίγαπίο5, [ΓποςδβπιοΠΙοΓΙΠΙ ραν{ος {ονοβαΠ! : 

8ἱ ΡΙεῦς ΑἰἰοπίοηθΙΙΠη. φοοἱθίαίοπα αππρ]εσίεβαίΗγ. Ηῶ ΘΠΙΠΙ 

| ποηίο5, 4ο ρηἱπαῖραία Ἱπίες 5ο Ρο]]ο ἀρεργποηίος, ο{ια]ῖς {ο- 

ποραπίιν ἀῑνοιείς. (5) 1αοσδσ πιο! ουἵπη ῥτίπιοτος οἶνίί8- 

σπα φοσἱαρπα αἀπαιπ]ς(γαξἰοπ] ταιρ]]οις ϱριῇςεστθ, ΑίΙιο- 

ορ] 
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ΑΕ τω τες / ο. ο» 5 κ» δν ο 
ἐπὶ τῖς διοικήσεως τῶν κοινῶν, Ἀθηναῖοι δὲ δηµοχκρα- 

3 κ. / / ον Ὁ - 
τίας ἐν ταὶς πόλεσι καθίστανον. Οἱ δ᾽ οὖν Κερχκυραῖοι 

θεωροῦντες τοὺς δυνατωτάτους τῶν πολιτῶν ὄντας πρὸς 

τὸ τὴν πόλιν ἐγχειρίζειν τοῖς Λακεδαιμονίοις, μετεπέµ- 

Ψαντο παρ᾽ Ἀθηναίων ὃ δύναμ.ιν τν παραφ ρυλάζξουσαν τὴν 

πολη, (6) ἹΚόνων δ᾽ ὅ στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων πλεύ- 

σας εἲς Κέρχυραν, ἕ ἐξακοσίους μὲν τῶν ἐκ Ναυπάκτου 

Μεσσηνίων κατέλιπεν ἐν τῇ πόλει, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν 

νεῶν παρέπλευσε, καὶ καθωρµίσθη πρὸς τῷ τῆς Ἡρας 

τεμένει. θ Οἱ δὲ ἑξακόσιοι μετὰ τῶν δημοτικῶν ὅρ- 
ο ο ρβ). 

μήσαντες ἐπὶ τοὺς τὰ Λακεδαιμονίων φ Φρονουντος» εσαι- 
/ Ἀ ο] 

ὤνης ἀγορᾶς πληθούσης, οὓς μὲν συνελάµθανον, οὓς ὃ 
Π 

5 

ἐφόνευον, πλείους δὲ τῶν γιλίων ἐφυγάδευσαν" ἐποιή- 

ως 
λ Δ λ ν 3 αἱ 

σαντο δὲ τοὺς μὲν δούλους ἐλευθέρους; τοὺς δὲ ξένους 
ν ας , ο Αμα / 

πολίτας, εὐλαθούμενοι τό τε πληθος καὶ τὴν δύναμιν 
σλ / οω / 

Οἱ μὲν οὖν ἐκπεσόντες ἐκ τῆς πατρίδος 

(ϱ) Μετὰ δέ τινας 
τῶν φυγάδων. 

εἰς τὴν καταντίον ἤπειρον ἔφυγον. 
ἡμέρας τῶν ἐν τῇ πόλει τινὲς φρονοῦντες τὰ τῶν φυγά- 

δων χατελάόοντο τὴν ἀγοράν,, καὶ μεταπεμ.ψάμενοι 

τοὺς φυγάδας περὶ τῶν ὅλων διη γωνίζοντο" τελος δὲ 

νυχτὸς  πποληθδύο σης» εἲς ὅμολ ογίας Ἴλθον πρὸς ἀλλή- 

λους, καὶ τῆς φιλονεικίας παυσάµενοι χοινῶς ὤκουν τὴν 

πατρίδα. Ἡ μὲν οὖν ἐν Ἱερκύρα φυγὴ τοιοῦτον ἔσγε 

τὸ τέλος. 

ΧΙΙΧ. Ἀρχέλαος δ᾽ 
α / 3 } / ω Ὁ / ἀλ / 

Πυδναίων Σχ πολλἩ δυνάμει τὴν πολιν περιε- 

ο / ή -ω 

ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς, τῶν 

Παρεβοήθησε δ᾽ αὐτῷ καὶ Θηραμέ- 

γης ἔχων σ στό Αη ὃς χρονιζούσης τῆς πολιορκίας ἄπε- 

πλευσεν εἰς Θράχην πρὸς ΘΒρασύδουλον τὸν ἀφηγούμενον 

τοῦ στόλου πα ὍὉ μὲν οὖν Ἀρχέ Ἴλαος Φιλοτι- 
/ . / ΓΑ 

µότερον πολιορχήσας τὴν Πύδναν καὶ κρατήσας, µε- 

αντός. (5) 

3 τώχισεν αὐτὴν ἀπὸ θαλάττης ὥς εἴκοσι σταδίους. Ὁ δὲ 

Μίνδαρος, ἤδη τοῦ χειμῶνος λήγοντος, συνήγαγε τὰς 

πανταχόθεν τριήρεις" ἔκ τε γὰρ τῆς Πελοποννήσου πολ- 

λαὶ παρεγενήθησαν χαὶ παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων 

δµρίως. Οἱ δ᾽ ἐν Σηστῷ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοί, 
ο τὸ μέ] εθος τοῦ συνα οκ: τοῖς πολε- 

λΐοις - ου» περιδεεῖς ἦσαν µήποτε πάσαις ταῖς τριή- 

σιν ἐπιπλ εὔσαντες οἵ πολέμιοι πυριεύσῳσι τῶν νεῶν. 

ὴ ολο αὐτοὶ μὲν ο ρα, τὰς οὔσας ἐν Σηστῷ 

»περιέπλευσαν τὴν Χεῤῥόνησον, καὶχαθωρμίσθησαν 

η ζαρδίαν" εἲς δὲ ὃν πρὸς Θρασύθουλον καὶ 

Οηραμένην ἔπεμ. ψαν τριήρεις» η οῦντες μετὰ τοῦ 
στόλου τὴν ταχίστην ψκειν" μετεπέμψαντο δὲ καὶ τὸν 

Ἀλκιθιάδην ἐκ Λέσθου μεθ ὧν εἶγε νεῶν χαὶ συνήχθη 

πΆς ὃ στόλος εἰς ἕνα τόπον, σπευδόντων τῶν στρατἈγῶν 

(4) Μίνδαρος δ᾽ 
ὃν / ο, ο 

Λακεδαιμονίων ναύαρχος πλεύσας εἷς Κύζιχον, πᾶσαν 

ολ ο» «| Φ ὃν ο» ς εω 
περι των ὅλων οισχινόννευσαι. ο των 

λ θα 2 Ο/Η Δ η] /{ν 4 
την ουνομ.ν εζεοιΌσσε χαι την πολιν περιεστρατοπε- 

λ. 5.. ” η Φ) 
οευσε ΣΜΗΝΗ) θγι δε 

στ ο μ.εθ᾽ οὗ πολιορκήσας Μίνδαρος εἷλε τὴν Κύ- 

(6) Οἱ δὲ 
-. 3 / λ ο 

χρίναντες ἐπὶ ἸΚύζικον πλεῖν, ἄνηχδησαν μετα πασῶν 

ο ου. 3 ϱ / 9 λ 
σιχον χατὰ κράτος. τον ΑἈ /ηνχιων στρατηγοι 

ὣ / / ο πνν ο 

τῶν νεῶν καὶ τὸν Χεῤῥόνησον περιέπλεον. Καὶ πρῶ- 

ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΤΙ). 

καὶ Φαρνάθαζος μετὰ πολλῆς | 

(στ, στο.) 

πίοηςος Υογο ΡοΡΙΙάΡΕΠΗ πρία ο 5{α{ή ἵη αγ Ῥίρας οοπ Ίαν 

βρ]εμαπί. Οοτογνα1 6υσο, 4άΠΠῃ ροἱοΠΠβδΙΠΙΟ5 δη) οντία[1ς 1 

ος 6556 γ]άσγοπί, τί ἴηπ Τα08άΘΡΙΠΟΠΙΟΓΗΤΑ ΠΙΑ. ΓΏΘΗΙ 

{ταάστοῦί, ργαδἰάαπα Αἰοηί5, απο ΏοΠΙ ἐαογοηίαν, α1068- 

ευπίέ. (6) 6οποῦ Ισίέαν, ἆάκ ΑΠιοπϊοηδίαΠα, ἵπ ΟοΥΟΥΤΑΙΗ 

ΡΥΟ{66ἱΗ5; 5οχεθΠίος ο Ναιρασίο Μερδομίο5 αἆ ῖς ο 5ίο- 

ἀίαπι τοσα ξ : 1ρδα ο Π1 614956 Ργαρίαγγδοία5, αἲ ἀειμΏγαπα 

1αποηί5 αηόογας ]α6{. (7) Ἰπίαταα 5οκοθη(1 οαπι ΡΙοΏθίογΙΠΙ 

{ασίϊοπο γαρθη{θ απίθ πἹογ]ά(θίη ἱπαρείππῃ 1 θο5 {αοισηέ, απὶ 

ΤιαεράαπιοηΙς αὐμαρτοτοηί : 41195 ραγΗπι ἵπ νίποι]α οοπ]]- 

οἵσηί, ραπ (ποἰάαηί, οἱ 5αρνα πι] ἱ1Ώε αχἰσιηί. Τη 

Β6ΓΥΟΣ πιαπαπηέαπ{έ, αἱ ρογοργίΠος οἰνίίαίο ἀοπαπί, πια]{1- 

ΙΙ4ΙΠεΙΗ αἱ ροίοπίαπα οχα]απα το[ογππϊάασηί6ς. Ἐχρι]δὶ γοτο 

(8) 
Ρο5ί αμαιιοί Ιπάο ἀῑεξ ορρἰἀοπογαπη ποπ, οἈαςα οχι]- 

5661ριις ραΐγῖς ἵπ Ἐρίταπη ο τορίοπθ θ[ίαπι Ῥγο[ασία{, 

Ἰάπα [ανοηίθς, [ονήπι αιπλαία Ππαη Ἰηδίάθμί, ασ ῆκαθ 1η 

ἩΤΡΕΠΙ οχι] ρς ἀς «πηπια ΤογΙΠα ἀἰπσαηί. Ταπάσπα ποςίῖς 

ηΙειγαπία οομΙρΗ1 αἆ (ωάμ5 Ἱπίει 5ο ρασϊβορηάμπι ἀθβόρῃ- 

ἀππί, αἱ Πίο εοπηροδίία, «απο (απά6ηα ]116 ραΐμίαπι ἴηορ- 

Ἰπ6το.. Ἠος ἴαφπο αχίία {ασα εχι]άπῃ ο Οογογγα 56 {ουπη]- 

πανί. 

ΧΙΙΤΧ. Τιπι οἴίαπι ΑγοΠεΙα5, ΜασεάσοπΗπ τοχ, Ῥγάποος 

Ἱππραγίαιη ἀείνοσίαηίες Ώ6]]ο αρσθβδΙΙ5, ΠΙάασΠΟ ΙΙΏΘΠ1 6χθί- 

οἵία οἰγομιηδεά{έ : ουἵ ΤηοΓαΠΊΘΗΘς5 θἴΙάΠῃ 611Π1 6Ία556 αιιχῖ- 

Ἠππη (π{, απ {αππση, οΏδίάίοπα ἀἰαβας ρνοίασία, ἵπ Τηγα- 

οἵαπη αἆ ΤΗταδγΡ[απα απίγθιξα ο]αδεῖς ἀπόσπι ΓεπαγἰρανΙ. 

(9) Ατομε]αας Υοτο Ργάµαπη, ομβΙάϊοπο αγοΠΙΗ5 ΡΓΘΒΡΑΠΙ, Ιῃ 

Ῥοίθρίαίθηα {απάσπη τοβῖσίέ, εί γσϊπί! φίαάἱοταπα α πανί ἵη- 

{αγνα]]ο Παρια(ἰοηῖς 5οἀθ6ς ἰγαηπδροιήί.  Μιπάατας αμίοιη, 

Ἠίθ]θ ]άμι οχθιηία, 5135 απάἶαιο {ίγοπιθς οοη(γαχί. Νάπα 

αἱ ο Ῥο]οροπηθςο οἱ αὐ αἰῑς Πάσπι φο65 πηπ]ία; αοορβεεταηῖ. 

ΑἱΙιοπίθΠσΙΙΠα. νοτο ἆπσαορ, απὶ αριά Βεδίαπα ἵπ Φί8{οπΠθ6 

ογαπέ, απάϊία ο]αεῖς αὐ Ποδήρς οοποία πιαση{ἑάίηθ , Πηθ- 

έας Ἰαπά πιοᾶίσις ἱπορβδίέ, πο, 5ἱ {ογίθ α {οίο εἴπια] αδηιίηε 

Πηγαάθγθηίας, ΟΠΊΠ6Φ 5 ΠάΥ65 1η Ποδίΐ5 Ροίεδίαἴοπ γεηῖ- 

(9) Ὀονο]ι[ίς 6ισο, απας δα μάποίας ἵῃ Φε5ίο ἸαΏθ» 

Ῥαπί, ΠαΝΙΡΗΣ, ΟΠειδοΠπεδΙη οἰτοιπιπανίσαπί, δἱ Ἰαχία 

Οπιάϊαπα αποογας {αοϊαηί, οἱ πα]ςεῖς ἵπ Τηταςίαηι αἆ ΤΙΙΤΑΡΥ- 

Ῥ]απα οἱ ΤμαγαΠΙΘΠΘΙΗ οσ]οςίῬ!ς, αἱ 61η απ]γθυςίς παπι- 

τοη{. 

ῥνπαπα πανίριι5 ασοε]ετεπέ, εχμονίαηί). ΑΙΟΙΡΙ4ά6ΠΙ α1πιο- 

σπθ εΠπη παγίρις δαἱ5 6 Τ68Ρο τεγοσαη{. Τία {οία ο]αε»ῖς ἴπ 

πΠΙΤΩ Ἰούππα οοπστοσαϊα γοπίί, αποᾶ ἀπείογες 46 5ΙΠΙΤη 

γοΠα ἀἱπηίσατα Ρτορογαγοηί. (4) Μἰπάανις Ιπίθθᾶ, ο]αβεῖς 

Τ.ΑοσζαΠΙΟΙΙΟΓΙΠΗ πηρογαίου, ἀἰγεσία ΟΥ2ἱεπΙη γθῦδ5 πανΊ- 

σαβοπθ, οαπι οπηπίρης Πο 6ΟΡΙΗΙ5 ΕΧΒΟΡΗΡΗΠΗ [αοί{, οαδ]ς- 

απο εαΐς 11 ρθυα οἰγοπηιόαί. Αεζθά1ί ϱ0 ΠΟΠ ΠΙΙΠΙΠΙΟ 61η 

οχογὀϊία ΡΠα πα αζα5, ου]α5 ααχΠο ορριρηαίαπι Ογ21ἱοἱ α- 

ὑοιη γἱ οαρίί. (5) Αλιοπίοηδίατη Ἱίααπε ἀπ μας αᾱ ΟΥΖΙ6υΠΥ 

ἄπεσνο ρ]ασπέ, εαποίσαπο εγοοίἰ πανίρι, οἰτομητίία 01ΟΥ: 



(στο, 680.) 

3 ε] τ ο / ἃ λ ολ ο. 

τον μὲν εἰς Ελαιοῦντα παρεγένοντο" μετὰ δὲ ταῦτα 
.) / λ μα ο» »] [ὅ ο / 

ἐφιλοτιμήθησαν νυχκτὸς τὴν τῶν Ἀθυδηνῶν πόλιν πα- 

βαπλεῦσαι πρὸς τὸ μὴ κατανοηθῆναι τὸ πλῆθος τῶν 

νεῶν ὑπὸ τῶν πολεµίων. (6) Ἐπεὶ δ Ἴλθον εἰς Προι- 
6 χόννησον, τὴν μὲν νύκτα χατηυλίσθησαν ἐν ταύτῃ" τῇ 
ὃ ὑστεραία τοὺς μὲν ἐπιθεθηκότας στρατιώτας διεβί- 

έασαν εἰς τὴν τῶν Κυζικηνῶν χώραν, καὶ τῷ στρατη- 

γοῦντι τούτων Χαιρέα προςέταξαν ἄγειν τὸ στρατόπεδον 
ἐπὶ τὴν πόλιν. 

ιο. 1. Λὐτοὶ δ) εἰς τρία µέρη διείλοντο τὸ ναυτικόν, κα 
τοῦ μὲν Ίργεν Ἀλκιθιάδης. τοῦ δὲ 98 ένι ν ὃ 1 μὲν Ίρχεν Ἀλκιθιάδης, το δὲ Θηραμµένης, τοῦ ὃ 

/ / 3 /9 λ π Ν 
τρίτου Θρασύθουλος. ἸἈλκιθιάδης μὲν οὖν μετὰ τοῦ 

. ες / Δ / ο 3 

κατ αὐτὸν μέρους πολὺ προέπλευσε τῶν ἄλλων, βου- 

λόμενος προκαλέσασθαι τοὺς Λακεδαιμονίους εἰς ναυ-- 
/ / ολ λ / .) / 

Ιὅ μαχίαν" Θηραμένης δὲ καὶ Θρασύθουλος ἐφιλοτέχνουν 

εἰς τὸ χυκλώσασθαι καὶ τῆς εἰς τὴν πόλιν ἐπανόδου τοὺς 

ἐχπλεύσαντας εἰρξαι. (5) Μίνδαρος δὲ τὰς μὲν Άλκι- 
/ ο / νεο / λ μμ 

βιάδου ναΏς µόνας ὁρῶν προσφεροµένας, τὰς ὃ) ἄλλας 

ἀγνοῦν, κατεφρόνησε, χαὶ ναυσιν ὀγδοήκοντα θρασέως 

20 ἐκ τῆς πόλεως τὸν ἐπίπλουν ἐποιήσατο. (8) Ὡς δὲ πλη- 
{ 3 / ο» Δ λ 5 /Δ ιά λ »] ο σίον ἐγένετο τῶν περὶ τὸν Ἀλκιθιάδην, οἳ μὲν Ἀθηναῖοι, 

καθάπερ ἦν αὐτοῖς παρηγγελµένον, προςεποιοῦντο φεύ- 
ς Αλ / - ” 3/ 3 / 

γειν" οἳ δὲ Πελοποννήσιοι περιχαρεῖς ὄντες ἠχολούθουν 

κατὰ σπουδήν, ὡς νικῶντε. (4) Ὁ δὲ Ἀλκιθιάδης 
2 ἐπειδὴ τῆς πόλεως αὐτοὺς ἀπέσπασε ποῤῥωτέρω, τὸ 

, "5 ο / ο 93 /9 / 
σύσσημον Ίρεν' οὗ γενηθέντος, αἱ µετ᾽ Ἀλκιθιάδου τριή- 
ρεις ἐξαίφνης πρὸς ἕνα χαιρὸν ἐπέστρεψαν ἀντίπρῳροι 

τοῖς πολεμίοις" Οηραμένης δὲ καὶ Ορασύόουλος ἔπλεον 

ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ τὸν ἁπόπλουν τῶν Λακεδαιμονίων 
ς ατκ. ο ον λ ο.  / γα 

κι ὑπετέμοντο. (5) Οἱ δὲ μετὰ τοῦ Μινδάρου καθορῶν- 
ες ἤδη τὸ πλΏθος τῶν πολεμίων νεῶν, καὶ μαθόντες 

ὤδ ασ - 
ὲ 

ὧν «Ἱ αυτοὺς κατεστρατηγηµένους, περίφοβοι καθειστήκει- 

σαν. (6) Τέλος δὲ τῶν Ἀθηναίων πανταγχόθεν ἐπιφαι- 
/ Δ ο. 3 ν /' 3 8 Ἡ 

γοµένων, καὶ τῆς εἲς τὴν πόλιν ἀφόδου τοὺς Πελοπον- 
α, ϕώ / . 3 / 

νησίους ἀποχλεισάντων, ὃ Μίνδαρος ἠναγκάσθη κατα- 
ὧ .ω ’ 

φυγεῖν τῆς χώρας πρὺς τοὺς χαλουμένους Κλήρουςς 

ὅπου καὶ Φαρνάδαζος εἶχε τν δύναμιν. (1) Ἀλκιθιά- 
ον αἲ λ αλ / Δ λ /Ό ων δλ 

Όης δὲ κατὰ σπουδην διώχκων ἃς μὲν κατέδυεν, ἃς δὲ 

κατατιτρώσχων ὑπογειρίους ἐλάμβανε, τὰς δὲ πλείστας 
μ 3”. ο ον οω / / ἃ βᾗ 5 αᾱι 

) πρὸς αὐτῃ τῇ ΥΠ καθωρμισµένας καταλαθὼν ἐπέθαλλε 
η η / .. -ω .ω 

σιδηρᾶς χεῖρας, καὶ ταύταις ἀποσπᾶν ἀπὸ τῆς γῆς 
ζ θ / δὲ ο” ο” 3 ΔΝ .ω 

(8) Ἡαραβοηθούντων δὲ τῶν πεζῶν ἀπὸ τῆς 

ο. 

ἐπειρᾶτο. 
ο κ. / ΔΝ ὤν, «Α. τν σ ”δΔ 

γῆς τοῖς Πελοποννησίοις, πολὺς ἐγένετο φόνος, ὥς ἂν 

τῶν μὲν Αθηναίων διὰ τὸ προτέρηµα θρασύτερον 

συμφορώτερον ἀγωνιζομένων, τῶν δὲ Πελοποννησίων 
. υ 

ας .. / [ά / Δ Δ Δ ο 

πολὺ τοῖς πλήθεσιν ὑπερεχόντων. (0) Καὶ γὰρ τὸ τοῦ 

Φαρναθάζου στρατόπεδον παρεβοήθει τοῖς Λαχεδαιμο- 

νίοις, καὶ τὴν μ.άγην ἐκ τῆς γῆς ποιούμενον τὴν στᾶσιν 

εἶχεν ἀσφαλεστέραν. ({10) Θρασύβουλος δὲ θεωρῶν 
τοὺς πεζοὺς τοῖς πολεµίοις βοηθοῦντας, χαὶ τοὺς λοι- 

ποὺς τῶν ἐπιθατῶν ἀπεθίθασεν εἰς τὴν γην, σπεύδων 

/ ν ῃ ” / λ 
παρεχελεύσατοτοῖς περὶ Χάρητα πεζοῖς συνάψαντα τὴν 
ταγίστην ἤχειν, ὅπως πεζῃ διαγωνίσωνται, 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΙ Ι1Ρ5. Χμι. 

. βοηθῆσαι τοῖς περὶ τὸν Ἀλκιθιάδην": τῷ δὲ Θηραμένει, 
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8ΟΠ6ΡΟ, Επί ροιγθπίαπί. ΤΙΗΙ ΑΡΥ4ΕΠΟΡΙΠΗ ἩΥΏοΗὰ 

ποσία ργω{ογγαλί οοπίοπό Πέ, πο Παν Ίαῦα δαΡυΠὰ ΠάηΘΓΗς 

Ιιοδίϊ Ιηποίρδσαί. (6) Δά ῬγαοοΠΠΘΡΙΙΙΗ ἴπάθ ῥίορνρβ»!, Πρ- 

46πι ρεγποσίαναηξ. Ρορίγ]ᾶΐο ΠΠ έπηα εἰαςθίαγ απ ἵπ αριος 

ΟΥ3ΙΕΟΠΟΣ (ναπδρονίαη{, Πουαπ(αο ἀμοί Ο05οα, πί οχος- 

Οση1 αγΏί αἀππογοαί, ἀσπιαπάα{α. 

Ἡ. Τα] 6αεθθ Τη ἴγος Ρατίες ἀῑνίδα, απ ΑΙοϊρίαᾶσς, αἷ- 

ἴου] Τε Γάιος», (θγίία. ΤΗγαδγῬα]ας ῥνα οί ταν. ΑΙοϊρίαᾶος 

ἱβ[ίαν, ΠΠ1 αρπηῖηθ 510 Ίοησο απία οθίογος οχ"γτρης αᾷ ρι- 

ΒηαΠ} ]μασράπιοπῖος Ργονοζαγο πια(αναθαί; ΤΙογαΠήσηος αἱ- 

ἴ6υα εί Τμγαδγα]ας οπηπί αγῖς [πό αςίτία πΙ[οραμ{Ηγ, τ{ Ἰοδίο 

ΟΙΝΟΠΠΙΥΕΠΙΟ, Ρυογθείος αχ Ώ6 γοεερία ργοµΙρετουί. (ϱ) 

ΜΙΠάανΙ5, αδί φοἶαπῃ ΑΙοϊρίαςἷς οἱαβδοΠι αοσράσγο νιζ1ξ, 4α 

οείογῖ5 ΠΠ] οοπηρογίπὰ Ἰαβθης, Ραιιο(αΐο Π[ίμις, ὀοηίθπηία, 

611 οἑ{ορῖπία πανῖρις εοπβάεπίου οεοπτηῖξ. (3) ΑΠΠΤΟΠΟΟ 

1491 Ἰπηπη]πογοί ΑΙορίααἰς πανίρας, Αἰιοηίσηρος » ρτοιί ᾗ198ἱ 

οαηί, (Παπ φἱηη]αηίς Ῥε]οροπησκίϊί γετο ἸαΗ1ἱ9 απγθο(ί 

(4) 91ο» ιβὶ 

Ιοηβία5 αὐ 1Ώ6 ανα]κος οργηῖ{ ΑΙοϊρίαίος, ος ο Παγἱ βἰσΏΙΙΠ] 

νο]α ]απη γἱοίοτος, οοηοἴέα(ῖς τοηῖς Ἱηςίαηί. 

εχία]Π. ΟΩπο εοηδρεσίο, απο οοη/65{ΙΠΙ Πιοπιθη{ο {Γίγοῃιος 

ΑΙαΡΙα1ς ἵπ Ποδίδιη ρτογας οὐγθτίαηίς ΤΠοάπηθησς αΙΠίθηι 

οἱ ΤΗταδγρ]α5, αἆ ΓΏθπη αἀ πα γ]σαπίος, ΓοσγαδΙΙΠΗ Τιασσάα.- 

πηοηῖς Ρναροαάπηί. (9) Τυπη ΜΙπάανας, απίπιαά γθιςα Ἰο- 

51ου» 6Ἰαβ»ίς πα ΠΠ άΐπς, παπα Ἱππρογαίοτία 56 αγία 4θ[Ι16ΙΠ1 

ὀδγπογεί, ΠΑΙΟΥΕΠΗ Τη πο ππη οχραν{ί, (6) Ταπάσπι υπαἶσια 

Ῥνοᾷουπίο Αο]εηςῖαπα πηα]μ ζἶπο αἱ Ππίογεσρίο Ῥε]οροη- 

ΠΕΡΙΟΓΗΠΩ γούῖία αἆ α1ρθια, ΜΙπάατις αἆ αποπόαπη Πας ογος 

106Η1Π1 (Ο1εΓ05 6ΙΙΠ γοσαπ{) το[ασογθ οοβἵΠ1Η, πΡὶ δι]ας ο{ἵληα 

Ῥναγπαβαζα5 ἵη ία[ἴομε εορίας αβοραί. (7) ΑΙαΡΙαάος γογο, 

πο. ορη[{εν (αρίοπΐ μας Ἰηδίαης, {πίγοιηθς ραγίίπη πποναῖέ, 

ΡάγΠπα δαἱοἷᾶς 1η Ροίοδἰαἴεπα αεοἲρῖί, Ῥ]ότακαιιο ἀολίης ἔογγα» 

αβρι]δας αβδοοπ/5, Γογγαῖς πιαπίριις Ἰπ]οσίῖς α έογο αΏκίγα- 

μογα εοπαίαν, (8) δεὰ ἆππι ρεάεδίτο α ἵοτγα εορία Ῥε]ο- 

Ροπηθρ!!5 αχ ΠΙαΠίΠΥ, ΠΟΠ οχίριια {Πο ἴπάς οσ4ο5 ραίταίαν : 

βἰᾳπΙάσηα Α{λοπίεηςός πέρσι [οί απάασας απαπα οοηςι]- 

πα5 ἀθοστίαηί, Ῥε]οροηηθεί! Ύογο ΠΗΠΙΟΤΟ Ίοησα 5προιαΠ{. 

(9) Ναπι Ῥμανπαβα2ί οχογοῖέας Ταού α πποπίος ορ6 εαβ]ουα{, 

εί α ἵθνα ρήσηαης βγηπίαδ Ῥεάσπι ἱηδὶδ. (0) Αί αβί 

Τναδγβη]α5 ορ Πορίρις α {οιγοςίτί ασπἹ]πο θασο ΠΠ, 

ποσα ορ[ραίαταπα πάπα” 1η Πας αχΡοπσης, 51)- 

Ραίία5 ΑΙοϊμίας1 (ογτο ρνορενας. ΈΠογαππδΠθα 64ος 1ραί 

α{αό]αμοίο 50Ο μαγεία» (0) ροςἱίαἴα απαππρτίήη παπα ασσθ]ογοίς 

π{ ἵογγα ἀερασηθί. 
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11. Τῶᾶν δὲ Αθηναίων περὶ ταῦτα Ὑπνομένων, Β{ν- 

δαρος ὃ τῶν Λακεδαιμονίων ἀφηγούμενος αὐτὸς μὲν 

πάν Ἁλκιδιάδην ὑπὲρ τῶν ἀφελκομένων διηγωνίζε- 

Κλέαρχον δὲ τὸν ο ας μας 
ελε 

ο] ας 
6ουλον: συναπέστειλε ὃ 

/ 
κ. ρου ς τῶν 

χτ 3 / ΕΝ ὰὰ Θ ν / 

[Πελοποννησίων ἀπέστει πρὸς τοὺς περὶ τὸν Όρασυ- 
λ λ 

αὐτῷ καὶ τοὺς παρὰ Φαρνα- 

(9) “Ο δὲ Θρασύ- 
ῷ 

βιος μετὰ τῶν επία των χαὶ τῶν τοξοτῶν τὸ μ.5ν 

έαζῳ στρατευοµένους | μισθος φόρους. 

ΔΝ 

πρῶτον εὐρώστως ὑπέστη τοὺς πολε εμίους, χαὶ πολλοὺς 

μὲν ἀνεῖλεν, οὐχ ὀλέγους δὲ χαὶ τῶν ἴδίων ἑώρα πί-- 

πτοντας: τῶν δὲ μετὰ τοῦ Φαρναθάζου μισθοφόρων 
- ο / / 

χυχλο ούντων τοὺ ς Άθηα ο, το τῷ πλήθει ώς. 
δ/ Δ 

ἴοιους και 
ιἡ λ οω 

ον αετὰ λα ἄγων. πεζούς, ο ᾗ μετα του 
Δ λ .ω - ’ 

Θκώξλὰ, καταπεπονημένοι χαὶ τὰς τῆς ο... 
23 

ἐλπίδας ἀπεγνωχοτες πάλιν ἐξαίφνης ταῖς οτε η- 

γείροντο, τηλικαύτης βοηθείας παραγεγενηµένης. (9 

ερᾶς μάχης Ἱενομένης, τὸ Ἐπὶ θλὼν ὃξ ρόνον χαρτ ὑπὶ πολὺν δὲ χρ καρτ 
5/9 

ᾗ τοῦ αρναραςο υ μισθοφόροι φεύγειν {ρ- 

τη ἔαντο, καὶ τὸ συνεχὲς ἀεὶ τῆς τάξεως παρεῤῥήγνυτο: 

τέλος ο. οἵ ο. Κλεάργου καταλε!- 
αἱ 

λ 
ἑλοπογγήσιοι οἵ μετὰ 

λ 

ὶ πολλὰ δράσαντε ς καὶ παθόντες; ἐ ες ξεῴσθη- 

σαν. ὢ ) πιο, δὲ καταπεπονηµένων, οἵ περὶ τὸν 
. ο 2 / 

Θγραµένην ὥοιησαν τοῖς μετ) Ἀλκιόθιάδου κινδυνεύσασι Ίραι νΟρµ.η 
[ο : σος ν. ς οσα ο ον -” ω / 5 [4 

βοηθΏσαι. Συνδραμουσῶν δὲ τῶν δυνάμεων εἷς ἕνα 
/ λ Ρ.ὰ 3 / Ἂ ή ο ο 

τόπον, ὃ μεν Μίνδαρος οὗ κατεπλάγη την ἐφοδον τῶν 

περὶ θηραμέ ένην, ἀλλὰ διελόμενος τοὺς Πελοποννησίους, 
τοῖς μὲν ἡμίσεσιν ἀπήντα τοῖς ἐπιοῦσι, τοὺς ὃ ” ἡμίσεις 
αὐτὸς ἔχων, καὶ δεόµενος ἑκάστου μὴ καταισχΌναι τὸ 

της Σπ πόρτας ἀξ Θωμαι καὶ ταῦτα πε ισνεο ἄν- 
(6 ϐ) Περὶ ὃ δὲ 

καὶ πρὸ πάντων 
/ λ λ λ 3 ως κά 

αὐτὸς χινδυνεύων, πολλοὺς μὲν ἄνειλε τῶν ἄντιτετα- 

τῶν 

ο συστησάµενος μάγην, 

λ ο) Ἂ νο 2/ ο {8 Ἔ] / 

γυένων, τὸ δὲ τελευταῖον ἀξίως τῆς πατρίδος ἀγωνισά- 
ο ΔΝ 

ενος ὑπὸ τῶν περὶ 
ο 

οι τε 

Δ σα Μζ. 

τὸν Ἀλκιόιάδην ἀνηρέθη. Γούτου 
Δ / / / [4 / 

ὲ πεπτωχότος Πελοποννήσιοι καὶ παυτες σωμα, 
μαγοι συνέδραµον χαὶ χαταπλα γέντες εἰς φυγὴν Ὅρμη- 

τα (7) Οἱ δ’ Ἀθηναϊοι μέχρι μέν τινος ἐπεδίωξαν 
ὺς πολεμίους" πυνθανόµενοι ὃ δὲ τὸν Φαρνάθαξον | μετὰ 

ολλῆς τ ἵππου κατὰ απουδην ἐπιγινόμενον, ἀνέκαμναν 
..λ β ζλ ῴ / Φλ 

πι τας ναῦς, χαὶ τὸν μὲν πολιν παρε ο Ώον. ουο οξ (λω 

/ / λ λ οω 

τρόπαια κατέστησαν ἀφ -ἑκατέρας νίκης, τὸ μὲν τῆς 

αμα χίας ἐν τῇ γήσῳ τη Πολυδώρου καλουμένῃ, τὸ 

δὲ τῆς πεζομαγίας οὓ τὴν τροπὴν ἐποιήσαντο τὴν πρώ- 
την. (8) Οἱ μὲν οὖν ἐν τῇ πόλει Πελοποννήσιοι καὶ 

ον οω / / Δ Δ ο 

πάντες οἱ διαφυγόντες ἐκ τῆς µάγης ἔφυγον ἐπὶ τὸ τοῦ 

Φαρναβάζου στρατόπεδον: οἳ δὲ τῶν Ἀθηναίων στρα- 

τηγοὶ τῶν τε νεῶν ἁπασῶν ἐγκρατεῖς ἐγενήθησαν καὶ 
πολλοὺς μὲν αἴγμαλώτους, ἀναρίθμ.ητον δὲ πλῆθος λα- 

φύρων Πθροισαν, ὡς ἂν δύο δυνάµεις ἅμα τηλικαύτας 

νενικηκότες. 

ΤΠ. Ἀπενεγθείσης δὲ τῆς νίκης εἰς Ἀθήνας, ὃ μὲν 

ὃημος ἐκτῶν προτέρων συµ γορῶν ἀνελπίστους εὐτυγίας 

ὁρῶν τῇ πόλει προςγεγενηµένας, µετέωρος ἦν ἐπὶ τοῖς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Η'. (οθο, δ81.) 

ΙΗ. Ὀυία 1Η ου δΙΠΕ Λίμοπίθηςος, ΜΙπάαγας Τ,αορθδρηο- 

ΠΙΟΓΗΤΩ Ἰπαρογαίου 1π οογίαπ]ῖηο οπῃ ΑΙοϊρίαᾶς ρτο ἑπίαηᾶϊς 

πανίρης, αὐας ἵ]ο νεμσεαραξ, ροιδΙδΗΐ; ΟΙοαγοΙΠὰ {αΠ1ΘΗ 

ΒρανίαΠιη 6ΗΠ1 Ῥ6ΙοβοΠΠΘΒΙΟΓΗΠΙ Ίηάπι ΤΗΥάΦΥΡΙΙΟ οΡΡο- 

πῖί, πιογορπα 5 ΡμαγΠαΡα2ί θἶπα] 60 Ππ]δείς. (2) ΤΤαδΥ- 

Ῥα]ας5 α πάθη ουΠ ο]αβείαπ!ς αἱ δαριαίοπίρ5 Ποδῇς ππρο- 

{σπα αἆ (απηριις (ογίου θα51πεί, πηπ]{οδάθ εκ 1ρ5ἱ5 µοσαί, 

αἲ πθς ραπ6ο5 5οοΙογΙΠη οοσμπηρεηίες οριμ]{. Φεᾷ α ουμά- 

οΗο ῬμαγπαβαΖϊ πι Πίο οἰτοαπαγοπ(ϊ ΑΙιοπίθηβθς Ίαπα η(]- 

σας α πηηΗπάίπθο ομβοςδί {εποραπίαγ, παπα γερεηίο Τμθγα- 

ΠΘΠοΣ 5ο οἱ Οανοίῖς (ϐ) ροή [ίαία Ἰηδίγασία5 αρρατιί. (9) 

ΤΗναςγβυ]ϊ Πίος Ιβίίατ ΊαΏ ρτορθ ἀερε]]αί{ εί αἆ ἄεερθ- 

ΤΙΙΟΠΟΠΗ ςα]α[ή5 τούασῖ, απάΠῃ {απ(1ς 5αΏδ]ά 115 εοπΠΓΠΙΔΤΘΙ- 

{1γ, αΠίΠΟ5 Π]ίζο ογοχογΠί, (4) Ῥοδίαααπι αἆ Ἰοηδαπῃ Ἰπά6 

{πριις αοτ](ον ἀἰπαίοαίαπα εταίξ, α πηρτορπατῖίς Ῥμαγπαβα 

(αβ5ς ΙπΙΗΠΗ [αοίαπα οί, αἱ οοηποχᾶ αοἷθὶ εοτῖος εαρῖηάθ 

Ιαχατῖ ας ἀῑναμϊ εωρίέ: ἆοπεο Ρε]οροπηεςί! σπα Ο]θαγόῖιο 

8Ρ ας ἀοςιιι1, ρο5ἱ πηπ]έα5 Ἠ]πό Ἰπάα Π]αίας εί αοοερίας 

64465 Ίούο Ρι]δί οεδδεγυΠί. (5) οπἱρας [αδίς (αραίῖκαπο, 

Τ]εταπιεηῖς ασηηετι αἆ ορί(α]απά η ΑΙοϊρίας1, πο ππεάῖοστθ 

ρογίοπ]απῃ 55 Ππαπ{1, Ῥιορογαί.  Οπαπι(αΠαΠΗ Υ6Γ0Ο ΟΠΙΠΘΒ 

ΑΠιαηοηδίπηι 6ορία» ἵπ ΠΠΗΠΗ ]αΠ1 Ἰοσάπῃ ἐοπῇμχθτα, ΜΙΗ- 

ἆαγας {ΠΕΠ Ίου ΈΠδναπιεπῖς αἀγεπία πεαα(παπῃ οοηςίου- 

πα[αγ 564 Ρε]οροππεςίϊς ῬΙαγίαπι ἀῑνίδί5, ἀῑπηιάίαπα Ἠοςίἱ 

τοσθης Ππιπηϊηθη{ἱ οΏγίαμα ρτγοσεάς{ε Ι1Ώεί; το](αος 586ΠΙ 

Τ6ΠΠΕΠς, 1οραί οἱ οβἰεδίαίατ, πε πια]εξίαίεμι δρατίαηί ηοιβ]- 

πῖς ἀαάδεοταη{, Ρτα.5ογ πα άπΗΠ1 ρθά εδ 14Π1 οθγἰαπίΠο Γο5 

σογαίατ: αἴαπο Ἱία οππ ΑΙοϊρίαάθ εοησγεα(μι. (6) Ἐ{ τοδιηίθ- 

σιαία, Πεγοίζο Ρ]άηπα αΠΙΠΙΟ, Ρτο πανῖρας Ῥησηα, 1ρ5θ Ρτο 

οπηπῖριας 1π ῥγίπια αοΐο ρογ]ει]ς 8656 οβ]εσίαης ΡΙΗΓΙΠΙΟΒ 

Ποδίπῃ ορίγαησαί. Ῥοδίτεπιο [ογηίεν, εἵ αἱ ραΐγία ρ]οτία 

ἀϊσμιπι ογαί, Ῥιώ]αίας α πι Ηρας ΑΙορίααϊν ἱπτεγβοϊίαν, 

Ἠος ρτοδίταίο, Ρε]οροππαςίϊ 5οσαιε οΠΊΠεΣ εοηςΙοΡα{1, οοη- 

εἰατηα(ἶς Ραγογε απἰπηϊς, {πσαπ1 αιήραεια. (7) 91ος α[φιιᾶ- 

{ηίι5 Αίμοηίοηςος Ιπδοσία, αβὶ Ῥ]ματηαβαζαπῃ πιᾶσηο 6ΗΠ1 

εσυίαία αοσθἰεγαγα ἑοσπογοτιη{, αἆ Πάγος τεγοαγ{ιπ{Ηή, 16- 

οερίαπθ πγΏο ἆπο οκ πίγασιε νἰείοτία (πορῶα, άΠΙΜΗ Ρασηα» 

πανα]ῖς »ἱΠ Ρο]γάον, 0) πηδα]α σα γοσαέατ, αΠίθγΙΠα ρεάεςίτῖς 

εοηβἰσίας, αΏί ΡΤΙΠΙΙΠΗ Ιιοδίες 1η (16αΠ1 εομ]εσεΓγαπ{, οχέ]- 

(ατη{. (8) Ῥε]οροπηοςίϊ ἰσίαγ αἆ ατβί5 ργαΣἰά[απα ΤΘΗΕΙΙ 

αἱ αιοίααοί ε Ριῶ]ο [δα δειναΙ εγαηί, αἆ Ῥ]αγπαραζὶ 

οαδίνα 5ο τουθρογιπί : ΑἰποπίεηδίΙπ γετο ἀπσθς, πανίρις 

απίτογςί5 οΙΠῃ Πηάσπα οαρίΙΥογαπη ἕατρα {π Ρροίαδίαίθιη γοςᾶ- 

αἲξ, ντα δροΠίογαπ Ἰππαππεγαβί]επι ουπίαχετε, (π1ρρε 

4ποβας (απίσ ροίοη{ῖα) οχογοΙΗβιι5 α 56 ἀεγιοίῖς. 

ΤµΠ. Ναπίίο ἀθ μας γἰείοτία Αίῑοπας Ρε]αΐίο, Ρορι]α5, 

Ἱπδρεγαίος οἰγίαιϊ 5ποσεδδ5 Ροδί οἶαάθς βαρετίογες οί] 

οἶκδο γἰάσηςδ, οὗ {απα Ῥομίσηας νίεες οχρη]ίατε, εί ρε 



(682, 585.) 

εὐημερήμασι΄ χαὶ τοῖς μὲ ιὲν θεοῖς πανδημεὶ θυσίας καὶ 
πανηγύρειςε ἐποιήσατο, εἰς δὲ τὸν πόλεµον ἐπέλεξε ηλίους 

τῶν ὁπλιτῶν τοὺς κρατίστους, ἱππεῖς δὲ ἑχατόν" πρὸς 
δὲ τούτοις τριάκοντα τριήρεις ἀπέστειλε τοῖς περὶ τὸν 

6 Ἀλκιόιάδην, ὅπως τὰς περὶ, Λακεδαιμονίους πόλεις ἀδεῶς 

πορθῶσι κρατοῦντες τῆς θαλάττης. (9) Οἵ δὲ Λακεδαι- 

μόνιοι ὃς ἤκουσαν τὴν περὶ Κύζικον αὐτοῖς Ὑενομένην 

συμφοράν, πρέσόεις ἐξέπεμψαν εἰς Ἀθήνας ἕ ὑπὲρ εἰρή- 

σης ὧν ἦν ἀρχιπρεσθευτὴς Ἔνδιος, ᾿Εξουσίας δ᾽ 
10 αὐτῷ δοθείσης, παρελθὼν συντόμως καὶ λακωνικῶς διε- 

λέχθη: διόπερ ἔχρινα μὴ παραλιπεῖν τοὺς ῥηθέντας 

λόγους. (3) « Ῥουλόμεθα πρὸς ὑμᾶς ἄγειν εἰρήνην, ἄν- 

δρες Ἀθηναῖοι, καὶ τὰς μὲν πόλεις ἔχειν ἂς ἑκάτεροι 

κρατοῦμεν, τὰ δὲ φρούρια τὰ παρ’ ἀλλήλοις καταλῦσαι, 

νο τῶν ὃ᾽ αἰχμαλώτων λυτροῦντες ἄνθ᾽ ἑνὸς Ἀθηναίου λα- 

θεῖν ἕνα Λάκωνα. (4) Οὐ γὰρ ἀγνοοῦμεν τὸν πόλεμον 
ἀμφοτέροις μὲν βλαθερόν, πολὺ δὲ μᾶλλον ὑμῖν. Ἱα- 

ραπέµψαντες δὲ τὸν ἐμὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων µά- 

θετε. "Ἠμεῖς μὲν ἅπασαν τὴν Πελοπόννησον γεωρ- 

10 γοῦμεν, ὑμεῖς δὲ βραγὺ μέρος τῆς Αττικῆς' καὶ Λά- 

χωσι μὲν ὁ πόλεμος πολλοὺς συνέθηκε συμμάχους, 

Ἀθηναίων δὲ τοσούτους ἀφείλετο, ὅσους τοῖς πολεµίοις 
ἔδωκε" καὶ ἡμῖν μὲν ὃ πλουσιώτατος τῶν κατὰ τὴν οἳ- 

κουμένην βασιλέων χορηγός ἐστι τοῦ πολέμου, ὑμῖν δὲ 

ὅ οἵ πενιγρότατοι τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην. (5) Διόπερ 
οἱ μὲν ἡμέτεροι κατὰ τὸ μέγεθος τῶν μισθῶν προθύµως 

ιο Φε 

στρατεύονται, οἱ δὲ ὑμέτεροι, τὰς εἰκφορὰς ἀπὸ τῶν 

ἰδίων διδόντες οὐσιῶν, ἅμα καὶ τὰς καχοπαθείας φεύ-- 

γουσι καὶ τὰς δαπάνας. (6) Επειθ᾽ ἡμεῖς μὲν κατὰ 

80 θάλατταν πέµποντες σκάφεσι πολιτικοῖς μᾶλλον κιν- 

δυνεύοµεν, ὑμεῖς δὲ πολίτας ἔχετε τοὺς πλείστους ἐν 

ταῖς ναυσί: τὸ δὲ µέγιστον, ἡμεῖς μὲν κἂν κρατηθῶμεν 

ἓν τοῖς κατὰ θάλατταν πράγµασι, τήν γε κατὰ γῆν 

ἡγεμονίαν ὁμολογουμένως ἔχομεν" οὐδὲ γὰρ οἴδε φυγεῖν 

35 πεζὸς Σπαρτιάτης: ὑμεῖς δὲ τῆς θαλάττης οὐγ ὑπὲρ 

ἡγεμονίας πεζῆς, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἀναστάσεως ἀγωνιᾶτε. ἵκα- 

ταλείπεταί µοι διδάξαι πῶς τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα 

πλεονεκτοῦντες ἐν τῷ πολεμεῖν εἰρήνην 

λοῦμεν. 

«0 οὔ φημι τὴν Ὑπάρτην, βλάπτεσθαι μέντοι γε ἁλάίττου 

ἄγειν παραχκα- 

(0) ᾿Εγὼ δ' ὀφελεῖσθαι μὲν ἐκ τοῦ πολεμεῖν 

τῶν Ἀθηναίων. Ἀποπλήκτων δὲ εὐδοχεῖν συνατυγοὕντας 
τοῖς πολεµίοις, παρὸν μ.ηδ᾽ 

Οὐ τοσαύτην γὰρ ἡ τῶν πολεµίων ἀπώλεια φέ- 
/ ια / ψ / - -” αν/ 2 νι / ρει γαράν, ἠλίκην ἔμει λύπην ἡ τῶν ἰδίων τα αιπωρία. 

ὅλως ἀτυχίας λαθεῖν πεὶ- 

ρχν. 

«ς () Οὐ µόνον δὲ τούτων ἕνεχα διαλυθῆναι σπ εεύδοµεν, 
ἀλλὰ καὶ τὸ. πάτριον ἔθος τηροῦντες. Θεωροῦντες γὰρ 

'πὰς ἐν τῷ πολέμῳ Φιλονειχίας πολλὰ καὶ δεινὰ πάθη 

ποιούσας, οἰόμεθα δεῖν φανερὸν ποιῆσαι πᾶσι καὶ θεοῖς 

καὶ ἀνθρώποις, ὅτιτούτων ἥχιστα πάντων ἐσμὲν αἴτιοι. » 
δο΄ ΠΤΙ. Τοιαῦτα δὲ καὶ τούτοις παραπλήσια τοῦ Λά- 

χωνος διαλεγθέντος, οἵ μὲν ἐπιεικέστατοι τῶν Αθηναίων 
; ώ ; ᾿ πω Αα ή, φλ 

ἔῤῥεπον ταῖς Ἰνωμαις προς τὴν εἰρήνην: οἵ δὲ πολεμο- ν 

ὦ 
ἴ ο, 

/ 

ποιεῖν εἰωθότες χαὶ τὰς δηµοσίας ταραχὰς ἰδίας ποιού- 

ενοι πο οςόδους { οῦντο τὸν πόλεμον. 2 
μ- σ ή, ῃ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙ0 1 ΠΡ. Χιπ. ου: 

ΟΠΊΠΕΝ (Ίρις αἱ οπτία5 αὐτὰ ἀῑῑς ο σιγα ἐοηςοβδΙδᾳι16 [οδ[05 
Ἰηβίϊίπογα, Έα οκ οταγῖς αγπηαί σοι ρις (ον Ηβςίῃιος 
ΓΩΙ]ε 6ί οᾳ[ίο5 οσηίπα αᾱ Ρογ5δ(ποπάαΠά. Ὀδ]] 1 ἀα]ορῖί, 
Τ91γοππος Ἱπεαρου (πρϊπία ΑΙοἰρίααἰ ἵπ αΡΡΙΟΠΘΗ ΠΟΠΗ πη]ς]{ ) 
υ{ αἀά[οίας ἸμαοσθΩ ποπ] ΠΡΕΒ, 4911. ΠαΓΟ η ἵπ Ροίς- 
δίαΐθ ΙΡβΟΓΗΠΗ 6556, {απο Π]α]ογθ οι Πο μοἷα ορρησηατο{. 
(2) Αί 1μασσἀαπιοπ!, 46 εἶαᾷο αἆ ΟΥ2ΊοπΠά σργ[ίογος τοςαΙ 9 
4ε Ρας Ἰοραίο Αἴιοηας παπά, (πο ΗΠ ριίποςρς οναἱ 
Ἐπάϊας. 15, απἀἰοπίία εί Ελοία, η ΠΘΚΙΗΠΙ ῥτορτθβςι5 Ὀγρ- 
γιεν εἰ Τιασσπί6ς ἀῑδθθια]έ : ΦπαΠ1 ΟΥΑΠΙΟΠΘΗΙ Ῥτορίαιθα ΠΟΠ 
Ργορίεγπη{εΠάαΠῃ 655ε οοηφα]. (3) «Ῥασσια γοβίςοΙΠι έο]ετο, 
υγ ΑΙοπίθηδες, ποβῖς ἀθογδίάτη οί, ο σοπάοπο, αἱ, 
αμα» αίβη(αο 1. Ροίεείαίο αγρος ἨάΡΘΠΙ5, τοβραμ{Η, 
ρυαρ]άίαφιιθ αἱ ίνο οἱ οἶίγο ἀπ αΠ{ΠΗ:, η οπρίἴνογαΠη τοᾶση:- 
Ρίίοπε Ρ00 ΠΟ Αἰιοπίθηρίπηι ΠΏή8. Τάσο νοφπαίαγ, (4) 
Νου επί Ιρηογαπιας, Ἠε]απη απἰάσιη αγίας, ΠΠΠ]{ο γιο 
πηασίς γορίδ ἀαιΠΠΟΦΙΠΙ 6956. Οπος, πηςοῖς γογβίς ηιοῖς Ἡ 
εχ γερις 1ρεῖς ἀῑδοίία, Νοῦίς Ῥοαϊοροπηθριις απίγοισα, γοῖς 
ΑΙ{1600 Ρ815 ΠΟ Ίία πηαρηα. Γηδίίεο ορογο οχογοσίαν. λ{α]ίος 

Ταθοηίβα5 φοσἱος Ρο Ίαπα ορποἰαν]έ : 

ἰοί αὐκιταχίε, αποί ποβῖς αά]αηχίί,  Κορίς ορα]ομ[ἰρςίπας 
ρ6ς αμ1γθγδα ἐθυγᾶγὰ οΏοΙΗ τεχ 5Ηἡροιιάία Ιαγαί(αν 
οι ΗΙΠΗ (δη ἱρεἰηῖ Ρ6Π δαπηρίας οτοραΠ!. (5) Του Πος[Γῖ 
οὗ Ηρεηά(ογπα ]ατσϊίαίεπα ργοπηρ{ἰδδίπιο μη ἡἡαπ{ : τος οκ 

δις (πἱκᾳπο [ονίαμίς οοπἰπριαοηίθς., έπΠ1 Ι40οΥ68, {1Π1 ο[ίαηι 
Ππηρθηφα» Γαρίιηί, (6) Ργῶίθτθα ΠΟ, 61956 Ρος ΠηαΤΟ 6χΡ6- 
ἀῑία, παγΙσίογΗΠΗ γηασίς, 4ΠΠΑ οἰγίππα, ἀῑςογίππσν 5 Πίηνς 
ἃΐ Υο5 πηα]ογεΠι οἴγίαπα ρατίοιη ἵη παγίρης μαβοίίς. Εί, απο 

ΙΙΑΧΙΠΙΠΠΙ 68{, Π05, οιαπιςὶ ἵῃ τοβις, 

Αἰμοηίθηδίρας οοηίνα 

:ΝΟΡΙΕ 

απ πια] σοτυπίΗτ, 

ιοοιπήΡα ης, ρα Ιραίαπα ΠΠ ή]οπηίηιας 1 ἴδγγα 6ΟΠΞΘΩΦΙ 

ΟΙΗΠΙΗΗ {εΠοΙηΗ5: ρατίαπας οβ/Π {οιγοςίτῖ ριώ]ἱο. οστίαης 

{αβαγε παβοῖί : νος οοπίνα ππαγί γἱοῖ πο ἆ6 ἱππρετίο (ο ο51Η, 
566 ἀᾳ6 5α]μίθ Υεδίτα, ηθ οχίγθιια ρα απλή, ϱοἡἱοίίο ἀπηί- 
64119. Ἠορίαί αἱ γο ἀοσσαπα, απἲ βαί αἱ, αααη απ πο 
ππο( ΙΙΙ ας {αηίοροτε ἵπ Ὀε]]ῖς ριωοθ[απηΗς, αἲ ραόσῦα ἑαηπσι 

ποΡΙςοπΠ οοἱεπάαπα γον οχοτίοηγ. (7) Εσο απο, οἱςὶ 

πΙμΙ] Ἠοῦ Ρε]]ο Βρατίαπι Ιαγανί οοπορβδοτίηα, Πίπας {αηγθη 

ἀαπιπί [άσσο ΎπαΠΙ Αἰιοπίοηςος αἰΗιπιανίπι. Ἐνχίτοπια 

γογο ἀσμποη[ία: οδί, ἱπ[ογιπῖο , ιο Ποδί (6ο οδί οΟΠ]- 

ΠῃΕ, ἀεοσίαιἲ, απ άΠ} πα Παπ οΓηΠΙΠΟ οχρονἰεί Ηοραί. ἈΝο- 

4116 οπ/ϱ1 {δημ Ποβς πίστης 1 Η1{1) α[[οτί, απαπίο 611 

πιστούς (πογαμα σα]αμηίίας οδί οοπ]ηπεία. (8) Αἲ πο οὗ ας 

(αΠΠηΠΙΟΔ0. Ρ6ΙΗΤη ἀἱρκο]γ! ῥγορδγα ΠΜΣ, δρὰ ρα [γίο 4ποσπο 

πΙοἵς ιο Ππηρο[πλας. Ου η ο ίη ἀῑδκία ῑς Ἠο]]ἱοίς ηχη]ίας 

οἱ αἰνοσίβδίπιας οχοῖ(αι οἰαᾶος νιάθαπα5, ποδίγαη ο586 οηι- 

χίπις, Φ1ἱ5 εἰ Ιουηϊπίρι5 απ] νογεῖς ρα] πα {οβίαξαπη {ασθγο, 

αοά πηηἴπιο οΡΗΠΙΙΠΙ ἴ]]ς οαΠ58Π ῥΥΟΡΒΘΔΗΜΙ5. 

1Π1. Πως οἱ 5 αβληία απ 1α ἀῑδδογαίςεοί Ταόο, ΑίΙιο- 

ΠΙΘΗΣΙΠΗ} πιο εδίἰςεἰπηῖ αἆ ρασθπα απίηιϊς ποπαναπέ : αἲ 

[ο (5 φογοπά!ς εἰ ἀπορηά]ς αξειιαίῖ οί οχ ρυβ[οῖς (αυ ίριις 

απ δίΗΠὴ [αοἱοηίος Ῥο]]απι ργα[εγοραπί. (ϱ) Παπο οίει- 
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παροδοίἂν ἐδήλωσαν. 

ὃ γοιαν διδόναι τοῖς Συρακοσίοις ὣς οὗ πάρεστιν 
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6ετο δὲ 

τότε δηµαγωγό». 

ὑπόθεσιν οἴκείως διαλεγθεὶς ἐμετεώρισε τὸν μον τὸ 

μέ εθος τῶν εὖ ημερημάτων προφερόµενος. ε ὥσπερ τῆς 

τύχης οὐκ ἐναλλὰξ εἰθισμένης βραθεύειν { τὰ χατὰ πόλε- 

(8) Ἀθηναιου | μὲν οὐν γχαχῶς βου- 

τῆς Ἰνώμης ταύτης καὶ Ἀλεοφῶν, µ ! μέγιστος ὢν 

Ὃς παρελθὼν χαὶ πολλὰ πρὸς τὴν 

μον προτερήματα. 

λευσάμενοι μετενόησαν ὅτε οὐδὲν ὄφελος» καὶ λόγοις 

πρὸς ἀρέσχειαν εἰρημένοις. ἐξαπατηθέντες, οὕτως ἔπται- 

σαν τοῖς ὅλοις, ὥςτε µηχέτι δύνασθαι πώποτε αὑτοὺς 

γνησίως ἀναλαθεῖν. (4) Λλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον 

πραχθέντα τεύξεται λόγου χατὰ τοὺς ἰδίους Ἰβόνους" 

τότε δὲ οἳ Ἀθηναιοι τοῖς τε εὐημερήμασιν ἐπαρθέ ντες 

χαὶ πολλὰς καὶ μεγάλας ἐλπίδας ἔχοντες ἐν τῷ τὸν 

Ἀλκιθιάδην ἀφηγεῖσθαι τῶν ἰδίων δυνάμεων, ταγέως 

ὤοντο τὴν ἡγεμονίαν ἀνακτήσασθαι. 

ΙΙΥ. Τῶν δὲ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν πράξεων τέ- 

λος ἐγουσῶν, Ἀθήνησιι μὲν παρέλαθε τὴν ἀργὴν Διοκλῆς, 

ἐν Ῥώμῃ δὲ τὴν ὕπατον εον ἀργὴν εντος Φάθιος 

χαὶ ΤΓάϊος Φούριος. Περὶ δὲ τούτους τοὺς ππιρας 

Ἀννίόας ὃ τῶν Καρ Ἠδονίων. τον γὸς τούς τ' ἐξ 

Ἰθηρίας ζενολο Ὑηθέντας καὶ τοὺς ἐχ τῆς Λιθύης χατα-- 

γ ραφέντας στρατιώτας συνήγαγε: χαὶ μακρᾶς | μὲν ἔξή-- 

χοντα ναὺς ἐπλήρωσε» τὰ δὲ φορτηγὰ, πλοϊα περὶ χέλια 

πεντακόσια Ἰ παρεσκευάσα το. Ἐν τούτοις τήν τε δύνα-- 

όμιζε καὶ τὰ πρὸς τὰς πολιορκίας μηχανήματα 

χαὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν ἅπασαν. (5) Πε- 

μετὰ τοῦ στόλου τὸ Λιόυκὸν πέλαγος, κατέ- 

μιν διεχ 

καὶ βέλη 

ραιωθεὶ ὶς δὲ 

λευσε τῶς Σικελίας ἐπὶ τὴν ἄκραν τὴν ἀπέναντι τῆς 

Λιβύης, καλουμένην λοραϊον. (2) Καθ ὃν δὴ χρό- 

νον τῶν Σελινουντίων τινὲς ἱππέων περὶ τοὺς τόπους 

διατρίόοντες, χαὶ τὸ μέγεθος τοῦ καταπλέοντος στόλου 

ρε ασόμενοι» ταχέως τοῖς πολίταις τὸν τῶν πολεμίων 

Καὶ οἳ μὲν Σελινούντιοι τοὺς 

ῥιθλιαφόρους παραχρῆμα -.. , ο. Συραχοσίους 

0 ὁ 
3 ζ / 

ορ ΑΡ 

τ .) 1 3 

ἀπέστειλαν, δεόμενοι βοηθεῖν. Αννίβας ἐκ- 

θιθάσας τὴν δύναμ.ιν ροής έδευ 

ἀπὸ τοῦ φρέατος ὃ κατ ἐχείνους μὲν τοὺς καιροὺς ὦνο- 

μαζετο Λιλύθαιον, μετὰ δὲ ταῦτα πολλοις ἔτεσι πρὸς 

αὐτῷ χτισθείσης ο λεωῶ αἴτιον ἐγενήθη τῇ πόλει τῆς 

ἐπωνυμίας. (6) .. ε : δοὁ 

μὲν Ἔφορος ἀνέγραψε, πεζῶν µνυριάδας εἴχοσιν, ἵππεῖς 

δὲ τετρακιςγιλίους, ὡς δὲ Τμαιός προς οὐ πολλὸὼ 

Τὰς μὲν οὖν ναῦς ἐν τῷ 

35 / 

ἑ τοὺς σύµπαντας Ἀννίθας, ὥς 

πλείους τῶν δέκα μυριάδων. 

περὶ Μοτύην κόλπῳ πάσας ἐνεύλκησε; βουλόμ ενος 

ἐχείνοις 

ἔν- 

πολεμσων οὐδὲ ναυτικἩ δυνάμει ο... ἐπὶ 

Συραχο οὖσας. ([6) Παραλαθὼν ὃ δὲ τοὺς παρ᾽ κ 

ο καὶ τοὺς παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων, ἄνέ 

ζευξεν ἀπὸ τοῦ ο ο, τὴν πορείαν ποιούµενος ἐπὶ 

σελ ιγοῦντος, Ὡς δὲ ἐπὶ τὸν Μάζαρον ποταμὸν παρε- 
δν ὐτὸν 

γενήθη, τὸ μὲν παρ αὐτὸν 
3 {9 Δ αλ ο α.0 

ἐφόδου" πρὸς δὲ τὴν πόλιν παρ 

διεῖλε τὴν δύναμ.ιν. Περιστρας 

: τς 
ἐμπόριον χείμ.ενον εἷλεν ἐξ 

αγε ενηθείς, .. δύο μέρη 

πεδεύσας ὃ αὐτὴν χοὶ [ο 

Ε) 
/ αν Ν 

μη/ανὰς ἐπιστήσας, μετ πασης σπο»οης τας - λ 

τὰς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΗΡΛ. Η.. (682, 684.) 

[απ ΟΙοορ]ο 4ποάπθ, παχίπχορ {1η Ἰη{αι Ρρορι]! ἀποίογθς αἱἰ- 

οἰοπίαἰς, εοιηρνοβαν{ξ. Ου {η 6σΠΟΙΟΠΘΙΗ ΡΓΟΡΤΘΡΦΗ5, 4α1ι 

πηπ]ία αἆ τοπ ΡΓΟΡΟΡΙάΠΑ Ιάοηθα ὀοππιηοίε ἀῑχίδδεί, νι]σί 

8ΗίΠ105 60 πιαχίηιο αγτοχ]έ, αιιοά πιαρηΠ4ΙΠοΠα ΤΘΓΗΠΙ ΡΓ0- 

«Ρθγο ροδίαγΙΏλ οκαρσογατοί : Ροι]ηε ας θὶ [ου{ΗΠ8 , 1411 ΠΠΟ- 

τῖν δα ορΠία, Ώοι1 δαο6ρδδας Ρε γίοθς ΑΠΙΡΗΠ5 {ΘΠΙΡΕΓΥΔΤΕ 

ποβοίταί. (5) Βεά Απεπίοηβθς Ρτανί ορηβΙῖ {πι 4ΕΠΙΠΠΙ 

Ρραπηέ, πα Ἠ η] οπηπῖπο 14 ριοάςδδοί, αί υ]απάΙπιθη(1ς 

αὖ συα Γαία οοπηρος!15 ἀεοθρίϊ αἆθο οχ 5ΙΠΗΠΙΟ ΤΘΓΗΠΗ [α5{1- 

σἱο εοτγπθταπέ, αἱ ΠπΙπάπαπα ἀείπεεῃρς Ρηδίῆπας ΤΕΞΙΠΙΕΤΟ 

ντος ροίπατ]η{. (4) Ὑετατη πο Ροδίπποᾶμπη σοδία 510 46- 

πό 1ο60 αχρΡοπαΠί”. Το Ισ] ΑΗγοΠίΘΠΦ65., διοοθβδί Ρις 

οἰαίί ρΙάνΙπάΙησιιαο 5ροἱ 1π 6ο γδροφίαπα Ἰαροηίος, αποῦ Αἰ- 

Ῥγενί 56 

Ρηδίίπαπα Ἰπηρεγὶ ἀἱρη[ίαίονα τουαροαγαίατος σοπΠάσραΠ{. 

ΙΗΝ. Βερις 15 αππί αἆ ΠΕΙ Ἱία ροτάοῖςδ, Αἰοηῖς 

9. : 
ἀρίαίαεξ πιπο οορίαγαπα. 5παγάπ ἀἄπσίον 6βδαί, 

πιασὶςίγαπη 1πΗέ Ἠϊος]εςδ, Ἠοπις Υογο ἐοηςμ]αίαπη 56550- 

τυπί ϱ. Εαδίας αἱ Ο. Επτίας. ο ἴεπιροτο Ηαμπῖρα!, Οατί1ιᾶ- 

αἰπ]επδΙΙπη ΠηροΓαίοΥ, ΡογαρηίπΙΠι οκ Ηιεραπία πηΗίεπα οἳ 

εχ Αῄσα Πἰπο {πᾷαε εοπςοπίρίαϊη Τη ΠαΠ1 σοεβῖϊ, 6οΠΠε 5οχᾶ- 

σἰηία παγοας Ίοησας οοιηρ]ενίέ: οπεταγίας ῥταίεΓθᾶ π]]]ο οἵτ- 

οίει εί απἱησεηυίας αἆ οορῖας οί ομβιάϊοπί πεσθςβαγίᾶς Π]ᾶ- 

οήπας (ο]ασιθ οἱ γοΓΙΙΗ ΟΠΠ αρραταίαπα. ἐτα[οίειά η 

ηβιγαχέ. (9) Τναπςπιδςο ἀθίίαν οπΠ1 518 οἱᾶςδθ Α[ΓΙ6ἄΠ0Θ 

Ῥο]αρο, αἆ Ῥνοπιοπίστίππα Φίοἰμσ, ααοά Ἰήργαπι 6 τεσίοπθ 

αρθοίαί (1Η1γΏῶο ποπιεπ ο8{), αρροα[. (98) 50 1ά6Π1 {6Π]- 

Ριι5 ποπ βο]ππ{{οΡαΏ οᾳ (ος ΙΠ]ί5 {π Ἰουῖδ γουδαπίες, 

υ)ί οἶαςθίς αἀγοπίαπ!ῖ5 πιασπΙἰαὀπεπα ργοβρεχοενπηϊ , οΙαίο 

4οππΠὰ. ουήδα Ῥορμαπήρας αἀγοηίαπα ἰιοδβδ τοπιπαΠί. 

σοΏηιιπ{1 εισο, {αμα]]αν]ῖς Πίου αἆ ΒΥΥΑΕΙΦΔΠΟΡ ἑταπδηλίδείς, 

ααχίΗαπα πάς Ῥδίαπί. (4) Παίοίπι Ηαπηϊρα!, οχροβί5 ἵη 

{ογταΏα εορίΐ5, οαδίνα πηθίαίαι, α Ραίθο Πο οχογςΗ5, ουῖ 

(οπηρορίαίο ἴ]α ΤΙΙΥΡα0 ΠΟΠΊΘΗ εΓαί, 5εᾷ ηλ15 Ροςί απηίς 

ορρίᾶο Ἱαχία σοπαἴ(ο ποπηηῖς σα1δαῦ1 ρα Ρ1{. (6) Ὀηίνει- 

ος Παμίρα] οχογοϊίας, αἱ Ερβοτας τουθηξαί, ἀποθη(ῖΒ 

ῥοϊέππα, οἱ απαίαος αἱ ο ήρας οοηρίαραί ς Τπππὄαας 

ποῦ Πχ]ίο ρίπτο5 ορηίππα τηλ μίας {1696 ἰΤαάΠ.  Ναγος Πα- 

ας ἵπ ἶπα οἶτοα Μοίγοη αράαχίέ, αἱρημήσοᾶγο Υοἱεηδ ηος 

Ρασίο 5γασιιδαΠίς, 56 ΠΟ; πί {ροί5 Ῥεβιη πηονεγεί, απί 

παιίοο 9γγαευδα8. οχονοῖέα {ηγαάθγδί, Β16ΠαΠα ΤΗΡΓΕΒΡΙΗΙ 

6956. (6) Ταπι Ἐρεδίαπογαα ΠογΙΠ(1Ε ΦΟΟΙΟΓΙΙΗ η] Η{1- 

Ῥς αβδυΠΩΡΙΙ5, οαδίγα οκ 141γυεΡο ΠΙΟΥΕΗΦ 5ο]πιιπίθΙη Υ6/ςΙΙ5 

Ίτοι (ααέ. ὈΡὶ αἲ Μαζανιαα Βανίαπη Ρογγεηίέ, ΕΠΙΡΟΠΙΗΙ 

Ἠ]ίο κἰέαπα Ρτῖ πο ππροία σαρίϊ. Ῥο5ί α ΠΏΘη1 Ρτορίας ἂς- 

οράσης ἵπ ἆπας οκογοἔαιη ρατίος ἀῑπίπριϊί, οαςίτίσᾳιιε οἵυ- 

ουπηβισῖς, αἀπποίΐκαο ππαολμ/ηΐς., οπηπὶ 5ίαά1ο ορραβηα{1ο- 
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προςβολὰς ἐποιεῖτο. (7) “Εξ μὲν γὰρ πύργους ὕπερ- 

θάλλοντας τοῖς μεγέθεσιν ἐπέστησε, τοὺς ἴσους δὲ κριοὺς 

κατασεσιδηρωμένους προςήρεισε τοῖς τείγεσι' γωρὶς δὲ 

τούτων τοῖς τοξόταις καὶ σφενδονήταις πολλοῖς χρώμενος 

ἀνέστελλε τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων μα/ομένους. 

ΤΥ. Οἱ δὲ Σελινούντιοι ἐκ πολλῶν ὄντες ἄπειροι 

πολιορχίας, καὶ Καργηδονίοις ἐν τῷ πρὸς Ι)έλωνα πο- 

λέμῳ συνηγωνισµένοι μόνοι τῶν Σικελιωτῶν, οὔποτ) 

σι 

ἤλπιζον ὑπὸ τῶν εὐεργετηθέντων εἰς τοιούτους φόδους 
Ι0 συγχλεισθήσεσθαι. (9) Θεωροῦντες δὲ τὰ μεγέθη τῶν 

μηχανημάτων καὶ τὰ πλήθη τῶν πολεµίων, περιδεεῖς 

ἦσαν καὶ χατεπλήττοντο τὸ μέγεθος τοῦ πεοιεστῶτος 

κινδύνου. (5) Οὐ μὴν κατὰ πᾶν γε τὴν σωτηρίαν ἄπε- 

γίνωσχον, ἀλλὰ προςδοχκῶντες συντόμως ἥξειν τοὺς Σν- 

ῥακοσίους χαὶ τοὺς ἄλλους συμμάχους, πανδημεὶ τοὺς 

πολεµίους ἀπὸ τῶν τειχῶν ἠμύνοντο. (4) Οἱ μὲν γὰρ 
ἀχμάζοντες ταῖς ἡλιχίαις ἐν τοῖς ὅπλοις ὄντες διεκινδύ-- 

νευον, οἳ δὲ πρεσβύτεροι περί τε τὰς παρασχευὰς ἦσαν 
καὶ περιπορευόµενοι τὸ τεῖγος ἐθέοντο τῶν νέων μὴ πε- 

ριιδεῖν αὐτοὺς ὑπογειρίους τοῖς πολεμίοις γινοµένους' 

γυναῖχες δὲ καὶ παῖδες τάς τε τροφὰς χαὶ τὰ βέλη τοῖς 

ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγων,ζομένοις παρεκόµιζον, τὴν αἷ- 

δῷ καὶ τὴν ἐπὶ τῆς εἰρήνης αἰσγύνην παρ᾽ οὐδὲν ἡγού-- 
µεναι. (6) Τοσαύτη κατάπληξις εἰστήχει ὥστε τὸ µέ- 

γεθος τῆς περιστάσεως δεῖσθαι καὶ τῆς παρὰ τῶν γυ- 

ναικῶν βοηθείας. “Ὁ ὃδ᾽ Ἀννίόας ἐπαγγειλάμενος τοῖς 
/ 3 Δ / Δ όλ / 

στρατιωταις εις διαρπαγην οώσειν την πο 4} τας τε 

25 

μηχανὰς προςήρεισε καὶ τοῖς κρατίστοις στρατιώταις 

ἐκ διαδοχῆς προςέθαλλε τοῖς τείχεσιν. (6) Ὁμοῦ δὲ 
αἵ τε σάλπιγγες τὸ πολεμικὸν ἐσήμαινον καὶ πρὸς ἓν 
παράγγελµα πὰᾶν ἐπηλάλαξε τὸ τῶν [Καρχηδονίων 

στράτευμα, καὶ τῇ βία μὲν τῶν χκριῶν ἐσαλεύετο τὰ 
τείχη, τῷ δ ὕψει τῶν πύργων οἳ μαχόμενοι πολλοὺς 

() Ἐν πολυχρονίῳ γὰρ 
εἰρήνῃ γεγονότες καὶ τῶν τειγῶν οὐδ' ἠντινοῦν ἐπιμέ-- 

λειαν πεποιηµένοι, ῥᾳδίως κατεπονοῦντο, τῶν ξυλίνων 

πύργων πολὺ τοῖς ὕψεσιν ὑπερεχόντων. Πεσόντος δὲ 

τοῦ τεί/ους, οἵ μὲν Καμπανοὶ σπεύδοντες ἐπιφανές τι 

-ω .) / 

τῶν Σελινουντίων ἀνήρουν. 

96 

.ω , λ / λ μ 

πρᾶξαι, ταχέως εἰςέπεσον εἲς τὴν πόλιν. (8) Τὸ μεν 
νὰ ή ιἡ λ / ον / 

οὖν πρῶτον κατεπλήξαντο τοὺς ὑποστάντας, ὀλίγους 
ο -ω / αν αμ ὄντας: μετὰ δὲ ταῦτα πολλῶν συνδραµόντων ἐπὶ τὴν 

40 

βοήθειαν, ἐξεώσθησαν καὶ συγνοὺς ἑαυτῶν ἀπέθαλον: 
οὕπω γὰρ τελέως ἀνακεκαθαριένου τοῦ τείχους, βιασά- 

μενοι καὶ κατὰ τὴν ἔφοδον ες δυςχωρίας ἐμπίπτοντες, 

ῥᾳδίως ἠλαττοῦντο. ἸἈΝυκτὸς δ) ἐπιγενομένης οἳ μὲν 

Καρχηδόνιοι τὴν πολιορχίαν ἔλυσαν. 

ΤΝΙ. Οἱ δὲ Σελινούντιοι τῶν ἵππέων τοὺς κρατί- 

45 

. Λ 

στους ἐπιλέξαντες διὰ νυχτὸς εὐθέως ἀπέστειλαν τοὺς 
/' 4 .) ’ 

μὲν εἷς Ακράγαντα, τοὺς ὃ᾽ εἰς Γέλαν καὶ Συρακού-- 
ο ρα Σ, δυ σας, δεόµενοι τὴν ταχίστην βοηθεῖν, ὡς οὐ δυναµένης 

-. ο -ω / ο 

πλείω χρόνον τῆς πόλεως ὑποστῆναι τῶν πολεμίων τὸν 

() Οἱ μὲν οὖν Ἀκραγαντῖνοι καὶ Γελῷοι 
4 ὺς Συρακοσί λό τὴν δύναμιν περιέµενον τοὺς Συρακοσίους, βουλόμενοι τὴν δύναι 

κ ἳ 
ἀθρύαν ἄγειν ἐπὶ τοὺς Καργηδονίους' οἵ δὲ Συραχόσιοι 

δύναμιν. 

ΡΙΟΡΟΒΙ δΙ0ῦ1 ΠΡ. χι. 
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πεπῃ ασσγο Πατ. (7) Βοκ θΗΙΠ ΠΗΛΟ. αλα πῖς πγνος 
Ργορθ εγεχί{, οἱ [ουγα(ἶς (οπή ῦια5 απ]οίθς (ο άσηα αἲ ΠΊ ο 
ἁαἀορῖτ. Εἰ ργορίογ Ἠῶο Π]ασηα φασί{αγἱογΙΠ) (απ θογήη(ι]α 
πη Μι (πο Πηδίρασίας, ορρίάαπος 6 ρτορισπασμ]ῖς Γιοῖ]ς 
5 βηχον!!. 

ΕΥ. Ρο ππΗἱ απ{επῃ, ρου Ἰοήσπα {επηρις οΡριισπαΙοπεΠα 
ΠΟΠ εχρεΓῖ, εο αποᾶ σατνασϊπ[εηδίριις ἴπ Ρο]]ο οοπίτα (6- 
ΙΟΠ6Ι1 ο εμπε(ῖς Θἱο ία ρορι]1ς δο]ἱ οροταιη αχ Πίαγοπα πα- 
γαρδοηί, Τη {απίπΏι 5ο ραγογίς οοπο]Ιδπι Ἱπί αὖ 15, αος 
ῬεπεβοΙῖς 9ἱ)ῖ ἀαγ]πείος µαῦοραΠί, πε πα ΠᾶΠή 5ρογα νο «ΠΕ. 
(2) Θ11 Πάφο (απ σταηάθ5 ΠΙΟΙΙΠΑΤΗΠΙ Ππο]ος, {ίαη]ήιο 
δίαρεπάαη. Ποςίή σπα πα ΕΜ ἴποπα οοηβρἰζαγΘΠ{Η, ρου] ου]ῖ 
οτουπηςίαπΗῖ5 πιαση(αάἴηο ρογοι]ςὶ, γαοηιοη{οΥ {νορίόα- 
Ραπέ. (3) Νας {απο Ῥιορίογοα ΟΠΊΠΕΠΙ κα][ῖς (ποπάσο 
8ΡΕΠΙ αΡ]εσσγα, 5ο 4π1Π1 ΒγγασαςάΠΟΦ αΠοβ(πο 5οςἷος [γο- 
Ρεά1επα ααχΙλίο γαμος «ροιαγοπί, οοπ]αμεῖς (οίίη5 Ρ0- 
Ρη]ῖ γη Ίρις Ἰιορίθια α παπίρας ρτορι]δαγιηί. (4) ὀαγοηπςβ 
επίηα εί απἱρας Πονίάα αάλαο αίας, θπηρ{1ς αγηχίς Ρετίοι]α 
[ον ἱου φρίγο : δοηίογο5 ποορθδδαγία «ο[οηςίοηὶ αζοαγαΤθ, οἱ 
ΠηΟΡηΙα ῥ8β8ίΠΙ ομαιηίος {γομ{Π{θη οἵαΤα, ΠΘ ΠΟΡΙΙΠΠΙ «ο 
πιαηίρης οαρί φἴπετοί : Γοπι]πας ἀθηίᾳσο οπή ραθιῖς οἶρανία 
6ἱ {ε]α 515, ρτο ραδία ἀἰπσαπίρας, αρρογίατο, π]]α ΡιΙ- 
ἀουῖ5 ασ νεγεευπάἰῶ, «παπα ρασῖ {Θηηροτο α[ίας {ποί ςοἱο- 
Ραηί, Παρίία ναΐϊομο. (0) Ταπίας ΠΡὶ Ῥανον, ἰαπία περίάα- 
Πο Ἱποπριεναί, αἱ ρογοπΙογΙ Πα ππαση]ἑαἆο οίἶαηι ΠηΠΙοΓίΙΗ 
δηείάία Παρίίανοί. Ηαπηίρα! Πασπς, αἱ Ώοτη ἀἴνορΠοηῖ πι 
ΠΗΡι5 9α (γαδϊπγαπα ΡροΠσίαβ, πΙαομῖπας 1.5 Μησμίμις 
ρρ]ίσαϊ, εἰ πηΠΗρις οπηηίππι (ο ἡδε[ηηῖς ἀοἱεσ[ῖς Ρον 5ιιο- 
εββδίοπεΠ ἵη πιωηῖα ἱπρείαπα [πσογαο ηροί. (6) ποσο 
Πηοπ]οπίο εί (αρα οἸαδείεαπα ἱηδοηαηί, οἱ αἲ ΠΠΙΠΗ {οί 
εχονοῖι5 ᾖΗβδΙΠη «ἰαιποτοπα Ἠθ]ίοππα ο1ς; Ἰηρασίπσιο 
ἁπείαπα πιωπία σοπ(αξδαπίαν, οί 4ᾳ ρτασε]ςῖς (Πγιῖβας 4ο- 
Ραπηαπ{ες ηα]ίος ΡεΠηιιηίίοταπῃ /αοιη]ς οοηβρΠέ. (7) Θιιοᾶ 
οπΙπη ἀἰπίαγηα (ποπίος ρᾶςθ ΠΙΠΙΙ οπ]Πίπο οπγα" πιοηίῬις 
άλήρασγαηί, [α6ἵ]ο ορργϊππεραπίας, 4111Ώ {προς Πρηθις ςι- 
Ργὰ Π1ΠΤΟΡΊοπσο επιπογοηί. Ῥγοσιππαρεπίο Ιωίογίπη ρατίο Ππ- 
π, Οαπιραπί, ργώο]αγαπη αἰῑαιιοά [ποίπας οἆσγο Ρτορογαιι- 
ίε, ἴπ αΥΏεπ 5αβίτο ἱπγαπχραηί. (8) Ἐέ Ρηπιο απἰάσιι 
Ππηρεία νοβἰςίοηίε5 6 ραΐία, άπογΙΠη ΠΟΠ. ΠιᾶσηιΙς ογα{ Πι]- 
πηεγας, ρεγεγγε[ασαη{ τ πιοκ απίοπα οπουτεα α- ρ]αίρης 
ἂά Γ[ογεπάἁΠΏ ΟΡΟΠΙ {ασΐο, πη]15 ΦιΟΓΗΠΗ απηϊροῖς, γορο[ίαη- 
ἴπτ, Οπ]α επίπα ρου τηῖπας πι ΠοΠά ΠΠ δα1ΐς πορηγσαίος 
ΙΤΓΙΠΙΡΘΡΑΠέ, αἲ Ἱπίαπα ἵπστεδδις Ίοσα ἀθ]αίί, [πο]ο ορργί- 
πιοραπίαν. Νοσίε γετο Ἱηρυπεπία ΟαγΗιαρ]ηίθηκο αἳ ορρι:- 
πηαΙΙοΠο ἀθξδίς[ίηπί. 

ΕΝ. Ἰπΐεγθα Φε πα [ογἱςείπηος φποδάαιη οκ οφ ΐδιις 

ἀε]εσίο» ρανίῖηι Αφηϊῥοπίαια, ραγῖπηα θἰαιμ οἱ ὄγγασιΙκας 

ποσίε Ίμα ἀπηπηί ογαίαπη, αἲ ΦπςΠη οἰἰφκίπιο αἲ οροπι [ο- 

τεπάαπη αοσε]ετοπί :. α1Ώοπα οηίπα ἀἰπίίας Ποδέίαηι νρις 

ΒΗ5ΙΠΘΠΔΙ5 Ἰιαιιά Ρ8ί6ΠΙ 6556. (2) Ααιϊσοπιϊμις απἰάθιη οἱ 

Οο]οίδ ΒγΥαΟΙΦΑΠΟΡΙΠΑ Ῥγορ]άία οχεροσίαηάα 6556, πί 60Η- 

Ἰηπο[ίς Οατηαρ]ηίεηςος υΙτίρις {ηγαάντοπε, οοΠΡΗΠΕΗΠΙ γἱ- 
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πυθόµενοι τὰ περὶ τὴν πολιορχίαν, πρὸς μὲν Χαλκιδεῖς 
πόλεμον ἔχοντες διελύσαντο, τὰς δ᾽ ἀπὸ τῆς γώρας δυ- 

νάµεις ἀθροίζοντες, μεγάλην ποιούμενοι παρασχευὴν 

ἐγρόνιζον, νοµίζοντες πολιορκηθήσεσθαι τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ 

οῦκ ἀναρπασθήσεσθαι. ο ) Ἀννίόας ὃ δέ, τῆς νυχτὸς 

διελθούσης, ἅμ᾽ ἡμέρα πανταχόθεν μὲν προσέθαλε, τὸ 

δὲ κατὰ τὴν πόλιν πεπτωχὸς µέρος τοῦ τείχους χαὶ τὸ 

(4) Ἄνα- 

χαθάρας δὲ τὸν πεσόντα τόπον τοῦ τείχους, χαὶ τοῖς 

αβαρέσρεές ἐκ διαδογ ης ἀγωνιζόμενος, ἐπ ̓ ὀλίγον ἐ ἐξέωσε 

τοὺς ψελινουντίους: οὗ μήν γε βιάσασθαι δυνατὸν ἣν 

τοὺς ὑπὲρ τῶν ὅλων διαγωνιζοµένους. (6) ΗΠολλῶν ὃ᾽ 

ΚαρχἍοονίοις 
Σελινουντίοις 

2 
- 

/ / 2 ον ον 

συνάπτον τούτῳ χατέλαόε ταῖς μηχαναῖς. 

ἄναιρουμένων παρ ἀμιφοτέροις, τοις μὲν 

νεαλεῖς διεδέχοντο τὴν μάχην» τοῖς δὲ 

οὐκ ἦν τὸ βοηθησον. Ἐῆς δὲ πολιορχίας ἐφ᾽ ημέρας 

ἑννέα γενομένης μετὰ φιλοτιµίας ἀνυπερέλήτου, πολλὰ 

συνέθη τοὺς Καρχηδονίους καὶ παθεῖν καὶ δρᾶσαι δει- 

(6) Κατὰ δὲ τὸ πεπτωχὸς τέλος ἀναθάντων τῶν 

θήρων, αἳ μὲν ἐπὶ τῶν οἰχιῶν οὖσαι γυναῖχες ἄνε- 

(όησαν, οἳ δὲ Σελινούντιοι νοµίζοντες ἁλίσκεσθαι τὴν 

πόλιν, κατεπλάγησαν, καὶ τὰ τείχη λιπόντες χατὰ τὰς 
τω ο ϱ) / / υ λ λ 

εἰςεθολὰς τῶν στενωπῶν ἄθρόοι συνισταντο’ χαι τὰς μεν 

/ 
να. 

ὁδοὺς διοικοδομεῖν ἐνεχείρησαν, τοὺς δὲ πολεµίους ἐπὶ 

πολὺν χβόνον μύνοντο. (2) Βιαζοµένων δὲ τῶν Καρ- 

7η δονίων, τὰ πλήθη τῶν γυναικῶν καὶ παίδων ἔφευγον 

ἐπὶ τὰς οἰχίας, καὶ τούς τε λίθους χαὶ τὰς κεραμῖδας 

ἔέαλλον ἐπὶ τοὺς πολεµίους. ᾿Επὶ πολὺν δὲ χρόνον 

οἵ Καργηδόνιοι χακῶς ἀπήλλαττον, οὔτε περιστῆναι 

δυνάμενοι τοὺς ἐν τοῖς στενωποῖς διὰ τοὺς τῶν οἰκιῶν 

τοίγους, οὔτ᾽ ἐπ᾽ ἴσης διαγωνίσασθαι διὰ τοὺς ἀπὸ τῶν 

(8) Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦ κινδύνου 

μέχρι δε ίλης παρεκτείνοντος, τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν οἰκιῶν 

ἀγωνιζομένοις ἐνέλιπε τὰ βέ ος τοῖς δὲ Καρχηδονίοις 

οἳ διαδεγόμ.ενοι τοὺς χακοπαθοῦντας ἀκέραιοι διη γωνέ- 

στεγῶν ο λλοντας. 

ζοντο. έλος δὲ τῆς μὲν ἔνδον δυνάµεως ἀφαίρεσιν 

λαμθανούσης, τῶν δὲ πολεµίων ἀεὶ πλειόνων εἰς τὴν 
3 3 

πόλιν ἐμπιπτόντων, ἐξεώσθησαν ἐκ τῶν στενωπῶν οἳ 
ο] / 

Σελινούντιοι, 
ο / 

ΙΝΗΠ. Δι καὶ τῆς πόλεως καταλαμβαναµενης, παρὰ 

μὲν σε Ἕλλησιν ἦν ὀδυρμοὺς καὶ δάκρυα θε εωρεῖν, 

παρὰ δὲ τοῖς βαρθάροις ἀλαλαγμὸς Ἡ ἦν χαὶ βοὴ σύμμι- 

χτος. Οἱ μὲν γὰρ τὸ μέγε εθος τῆς περιεατώσης ον φο- 

ρᾶς ἐν ὀφθαλι μοῖς ἔχοντες περιδεεῖς σαν, οἳ δὲ ταῖς 

εὐημερίαις ἑ ἐπηρμέναι σφάττειν (αρεκςλεάρναος 5) Βϊ ἷς 

 - δὲ τὴν ἀγορὰν συνδραμόντων τῶν Σελινουντίων, οὗτοι 

μὲν ἐνταῦθα μογόικενοι πάντ ες ἀνηρέθησαν' οἱ δὲ ράρ- 

δαροι. σχεδασ σθέντες καθ ὅλην τὴν πόὀλιν, την μὲν ἐν 

ταῖς οἴχίχις εὐδαιμονίαν συνήρπασαν, τῶν δὲ ἐγκατα- 

λειφθέντων σωμάτων ἃ μὲν ἐν ταῖς οἰχίαις συ Ὑκατέ- 

καιον, τῶν ὃδ᾽ εἰς τὰς ὅδοὺς βιαζομένων οὐ διακρίνον- 

τες οὔτε φύσιν οὔθ' ο. ἀλλ ὁμοίως παϊδας νη- 

πίους, γυναῖχας, πρεσόύτας ἐ έφ Ίνευον, οὐδεμίαν συμ.- 

πάθειαν λαμ.θάνοντες. 
Δ 
5] 
πα 

5) Ἠκρωτηρίαζον δὲ χαὶ τοὺς 

κατὰ τὸ πάτριον ἔθος" καὶ τινὲς μὲν γεῖρας 
« 

ἤ 
ή 

στο 
πο] 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΠΠ), [586., 566.) 

ἀοραίατ. Αί θγταζυδαπἰ, 46 ομρίάίοπο βοπαπ(ῖ5 οογΗογος 

{αο, Ῥοαπα, απο επ ΟµαΙοΙάσηίρας απ σοτοραπ{, 

ἑοπιροπιΠ{, οἱ οορία5 οχ αριῖ5 απάί(ααο οοηίταμαη{ξ. δοὰ 

αυία αροπα οὐβίάίομο ἑσπαΠΙΠΙΟάο οΙΠΟΠΠΑ, ΠΟΠ αίΘΠΙ 

Βοζΐρις εγυ]ξαπη {ί ρυαναπ{, ἁῑαίταςδ ππαρπος [αοϊοπάο α- 

ραναίιις πιποταηέαν, (ϱ) Ππετίπι Παπηῖρα!, 4πΙΠΗ ΡΕΙΠΊΠΗ 

ποσίο {ταηδασία ἀἴαγηα Ιάχ 56 οδίοηά(ξ, υπάσααασπο ορρΗ- 

σπα ΙΙοΠοΠΙ τοδ(π{εσιαί, οἱ ποκ 6αΠῃ ΠΙΙ ΡαΥ{ΘΠΑ , 411089 ]81ὴ 

Ῥτοσυρπεγαί, αΠαιηόθ ΠΠ οομαγεηίθπα, ηιαθη]πηῖς ἀῑγαίαπι 

οἑοαραί; (4) οἱ 5αρπιοίί5 πι Ῥτο]αρδί γηάθηίρς, οι 

ΠΠ έπα (ου ἡςδ[ηαίς, απϊ τουθηίος ἀθ[αΗρα[ῖς αοέθβδοιαηί, 

ΙΠΙΡΥΟΡΡΙΟΠΟ {ασία, θεΗπαπ{ῖος ραυ Πα {Ιπα βἱα{ἱοΠΘΙΗ 46β6ΓΥΘΓΕ 

οοβῖέ, τν {8Π16Π 608 «Ἱαρο]ίθγα, 411Π1 Ρο5ΗΕΠΊΙΠΙ ἆς 5118 Τ6- 

ΤΗΠΙ(116 ΟΙΗΠΙΙΗ 5α1η{6 ἐθγίαΠΊΘΠ ΦΗ5ΗΠΘΤΟΠΙ, ποῃ ροίθςί. 

(5) σαἀσμίριας Ισίέαν αὐήησαε ρΙαήπής, Οαγνασιπἰοηδίρυς 

5ρίπάο πον! ῥθυ γίορς δα ποιεβραπΜΙ: ΒοΗ ΠΠ {115 Υογο ΠΕΠΠΟ 

οιαί ααἳ ααχμί φυἱαρίαπι α[[ογγοῖ. Αίαιο Ἱία ορρηρπαίοηε 

Ρ68 ΠΟΥΕΙΗ ἀῑαδ οπή Ἱπγίοία αἰτίάδαπο ρογί5 οοπ{αη{ῖοπθ 

ῥιοίἰταςεία, πα ]ίαα. ἁαπηπί Οαταριπίομςδο5 αθεθρειυηέ, 

ΠΙΠΙΜΠΙ ἆποσιθ Ππέπ]ογαμέ. (6) Ῥοβίτεπιο «πάπα 1ΡΘΓΟΓΙΙΠΗ 

ΠΠΦΗΙΙ5 ἀθ]θοίαίὴ ΠΠ ραΓί6ΠΗ 5ΡΟΓάΤΘ Ιποϊρθγοηί, ππΠ]ί6γθς 

ὁ ἀοιπογαῦα {εοξ Ῥ]αποία α]αίπσαθ οπηπία οουρίθγο; οξ 

Φου, ατβοη Ίαῦα. εαρίαιη θηβρίσαπίσ5. οοηρίογηα[ῖς 

ΑΠΙΠΗΙ5 ΠΊΙΤΟ5 Γεπαπετα, εί αηβιιείος γίαγαπα αθΙα5 οοη- 

ϱ]οβα ο6σαρατο, ἑταηβίμαδαιο οΏδίγαθγο ΠΙΟΗ1, αά ΙοΏςΠΙ 

{επαρι5 Ἰοδβιις τοβῖςίενα. (7) Ε{ φαἷα γἱ ρεΓάπηρετο Οα1- 

ἐιασϊπίεηδες οομαβαπίν, (οπ]παταπα οἱ ράθγοΓΙπα {α1ρα, 

{αδ[1ρ]ῖς ἀοππογΙΠ. γαρ οοηςοθηΒΙ5, 5αχα οἱ ἰεσι]ας 1η 

Ἰορίας Ιπάο ργαραρίατα. πο [αοίαπα αἱ ρου {6ππρις που 

οχίρι η ΡΟΡΠΟΤΗΠΑ αθῑο5., πάπα ηθς οἰγοπηιβἰδίουο 1 [αι16]- 

Ῥμ5 ργοραρηαπίσο5 ο) 40ΠηΟΓΗΠΑ ρατ]είο5, ηθό α.4πο Πιατίο 

οοησνθά1, ρτορίοι ]δοπαπίίαμι ἀοδαροετ 6 {6οιῖ5 νοχα(ίοπες, 

Ῥοβφοί, ἱποσππιήοῖθ γαι ογογεί; (8) ἆοπεο οργίαιηίπο αἆ 

Υοββογαϊη δύο ριοάισίο, ίε]α ἆς οαἱηχίπο ἀ4οιΠΟΓΙΠΙ Ρο” 

ῥασπαμίος ἀαείεεσιος οἱ φπία α ΟαγΗασιη[οηδίρας Ιηέερηῖ θ040- 

πάς Ιαρογαπί δις οἱ ἀοίοδοίς ας ὐ{ εεγίαπιθι Ιπίρσγα- 

Ῥαπί, ἀεεγεδοθπίε ορρἰάαΠοτΕΠὰ ἀδΠΙΠΘ, 6ἱ ΠΙ]ΟΓ6 ΘΘΠΙΡΟΥ 

Ποδήαπα ἑανθα η 1 Ώοπο ἀγπθηί6, Ῥομπιπ {αμάξη αΏσιι- 

ΒΗ15 οχόράετο ὀ0ΡΕΠΗΙΓ, 

ΤΝΗ. ἴἶτρο αἲ απο πού σπη σαρία, Ιαοπιας αἱ ε]α]αίις 

αραιά 6γα605 εεΓπετο εταί, αριά Ῥαγραγος ἑοπίγα Ἰοδί115 

Ἠ]ο5. οτι 

αἴνοπι[ις οα]απ(αἰῖ5. πιασυιάο απίθ 06105 Ροδίΐα ρο- 

(οο[α{ τ Ηἲ, υιοίογῖα: 6Π60θδδιΙ 6141, πηασίανθ αοδγ]δ {α- 

Ῥουί. (9) Δά οχίειΙαα ΒεΗ πΙΠΤΙ Τη {000 6ΟΠΦΙΟΠΛΟΓΑ(1 ἆἷ- 

Ῥαηίαςδ παἰχμααςο «αμιογος οχαπάΙεραμίή. 

| 
| πηἰσαπάο. εοοϊάοτα Πέ οΠΠος. Ῥαιραπί γενο, Ρεν {οίαὴ τπο]- 

απο προ ἀῑαρςί, «αἰάᾳπἷά. (ογαπανόπα Ἡπ ό1ρας ας, 

ἀἰηρίαπέ, ἀοργοεηςος. {ρίάσιη ραγΗπα απα ου ἀομηίρς 

οοπογθιπαηξ, Ρατ πα πα ρ]αίθας ϱΥοΓπηροηίθ8, ΠΙΟ ῥνοι- 

δις ποάιθ 8οχι5 πο(πε Οίας ἀἱδοπαμις ΠαρΙο, δίνα 

Ρο 68ου οἱ ἰη[απίος φίνο πη]ίογες εἰ δεΠε5, Ργοπιίδόαα 

(9) ραΐπίο 

πο ο(θῦνας οοτροτί Πι- 

| αΏδοο 11ο πιδομόοβία αοσοία αασοάσηί. 

| Οὠίανα εἰ ὁαάα γθογᾶ πια. 
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(οβ6, 657.) 

ἀθρόας περιέφερον τοῖς σώμασι, τινὲς δὲ (εφαλὰς ἐπὶ 

τῶν γαισῶν καὶ τῶν σαυνίων ἀναπείροντες ἔφερον. 

"Ὅσας δὲ τῶν γυναικῶν μετὰ τῶν τέκνων εἰς τοὺς ναοὺς 

συµπεφευγυίας κατελάμόανον, παρεχελεύοντο μὴ φο- 
(4) Τοῦτο 

3 ον ω αν} .) 
ὃ᾽ ἔπραξαν οὐ τοὺς ἀκληροῦντας ἐλεοῦντες, ἀλλ᾽ εὖλα- 

/ Ν / / / Μο 

γευειν, και ταυτκχις µ.οναις πιστιν εὀοσαν. 

ο - 2 ερ θούμενοι µήποτε τὴν σωτηρίαν αἱ γυγαῖκες ἀπογνοῦ- 
λ ι αν - 

σαι κατακαύσωσι τοὺς ναούς, καὶ μὴ δυνηθῶσι συλῆ- 

(6) Το- 
κω κ. αν 

σοῦτο γὰρ ὠμότητι διέφερον οἵἳ βάρθαροι τῶν ἄλλων, 

Ν 3 τ, - / / 

σαι τὴν ἐν αὐτοῖς χαθιερωμένην πολυτέλειαν. 

ὥςτε τῶν λοιπῶν ἕνεκα τοῦ μηδὲν ἀσεθεῖν εἰς τὸ δαι- 

µόνιον διασωζόντων τοὺς εἰς τὰ Ἱερὰ χαταπεφευγότας 

Καρχηδόνιοι τοὐναντίον ἀπέσγοντο τῶν πολεμίων, 

(ο) "Ηξη δὲ 

νυχτὸς οὔσης, Ἡ μὲν πόλις διήρπαστο, τῶν ὃ᾽ οἰκιῶν αἳ 

.. .. Ν ο το 
ὅπως τοὺς τῶν θεῶν ναοὺς συλήσειαν. 

μὲν κατεχαύθησαν, αἵ δὲ κατεσχάφησαν, πᾶς δ' ἦν 

τόπος αἵματος καὶ νεχρῶν πλήρης. Εξαχιςχίλια μὲν 

πρὸς τοῖς µυρίοις εὑρέθη σώματα πεπτωχότα, καὶ γω- 

βὶς αἰγμάλωτα συνήχθη πλείω τῶν πεντακιςχιλίων. 

1. ΥΠΙ. Οεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ βίου μ.εταθολὴν οἱ 

τοῖς Καργηδονίοις “Ελληνες συμμαχοῦντες ἠλέουν τὴν 

τῶν ἀχληρούντων τύγην. Αἱ μὲν γυναῖχες ἐστερη- 

μέναι τῆς συνήθους τρυφῆς ἐν πολεμίων ὕθρει διενυχτέ- 

ρευον, ὑπομένουσαι δεινὰς ταλαιπωρίας: ὧν ἔνιαι θυγα- 

τέρας ἐπιγάμους ὁρᾶν ἠναγκάζοντο πασγούσας οὐκ οἱ- 

(5) Ἡ γὰρ τῶν βαρθάρων ὠμότης 

οὔτε παίδων ἐλευθέρων οὔτε παρθένων φειδοµένη δει- 

Διόπερ αἱ γυ- 
ναῖχες ἀναλογιζόμεναι μὲν τὴν ἐν τῇ Λιθύῃ μέλλουσαν 

χεῖα τῆς ἡλικίας. 

νὰς τοις ἠτυχηκόσι παρίστα συμφοράς. 

αὗταῖς ἔσεσθαι δουλείαν, θεωροῦσαι δ᾽ αὑτὰς ἅμα τοῖς 

τέχνοις ἐν ἀτιμία καὶ προπηλαχισμῷ δεσποτῶν ἀναγ- 

καζοµένας ὑπαχούειν, τούτους δ᾽ ὀρῶσαι ἀσύνετον μὲν 

τὴν φωνήν, θηριώδη δὲ τὸν τρόπον ἔχοντας, τὰ μὲν 

ζῶντα τῶν τέκνων ἐπένθουν, καὶ καθ) ἕκαστον τῶν εἰς 

ταῦτα παρανοµημάτων οἵονεὶ νυγμοὺς εἰς τὴν Ψυγὴν 

λαμόάνουσαι, περιπαθεῖς ἐγίνοντο καὶ πολλὰ τὴν ἔαυ- 
ο. / / λ Αλ να εἰ Ὃλ 2 λ 

των τυγην κατωρυροντο' τους οξ πατερας» ετι οξ αοελ- 

ἀρετῆς. (3) Οἱ δὲ τὴν αἰχμαλωσίαν διαφυγόντες Σε- 
λινούντιοι τὸν ἀριθμὸν ὄντες ἑξαχόσιοι πρὸς τοῖς διςγι- 

λίοις διεσώθησαν εἰς Ακράγαντα » Χαὶ πάντων ἔτυγον 
κο π ς λ 3 ο 

τῶν φιλανθρώπων. (4) Οἱ γχρ Ἀκραγαντινοι σιτοµε- 

τρήσαντες αὐτοῖς δηµοσίᾳ διέδωκαν κατὰ τὰς οἰκίας : 

παρακελευσάµενοι τοῖς ἰδιώταις, καὶ αὐτοῖς προθύµοις 

οὖσι, χορηγεῖν τὰ πρὸς τὸ ζην ἅπαντα. 

ΙΧ. ΄Άμα δὲ 

γαντα κατήντησαν στρατιῶται τριςχίλιοι παρὰ Συρα- 
κοσίων ἐπίλεκτοι, προαπεσταλµένοι κατὰ σπουδὴν ἐπὶ 

/ / 3 νεο / 
τουτοις πραττοµ.ξνοις εις τον Άκρά- 

ι 

, ολ Δ / ς3 ὃ 

τὴν βοήθειαν. Πυθόμενοι δὲ τὴν πόλιν ἠλωκυίαν, 
/ σεν ο» λ λ /ϱ / 

πρέσθεις ἀπέστειλαν, παρακαλοῦντες τὸν Ἁγνίθαν τοὺς 
- κ. Δ ο ο” λ λ 

τε αἰγμαλώτους ἀπολυτρῶσαι καὶ τῶν θεῶν τοὺς ναοὺς 

ἐᾷσαι, 
η) 3 

/ λ Ν Ν 

(2) Ὁ δ᾽ Ἀννίθας ἀπεκρίθη τοὺς μὲν Σελινουν- 

την ἐλ 
΄ κ. ’ τμ 4 ο 

τίους μ.ὴ δυναμ.ένους τηρεῖν ἱευθερίαν πεῖραν τῆς 
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ηυ5 αἀαρίαίας οἰτουπηροδίαπί» αλ (Γαηδίίχα. σαοείς αιμη]]ς- 
456 (αδί δυπί Ραγραγίος) οαρίία οδίοπίαµ!. Μα(γοπὶς 
ἰαπίαπα, ασας ουσ Προνῖς αἆ ἀο]αῦγα οοπβασίς5ο 4αριθ]ιθή- 
ἀθναπί, ραγοί Ἱαροπί. (4) Ηϊσαπο εο]ἱς βάος ἀαία, Που 
5416. «ος αἶ]α. η[ο]ΙΟΙΒΙΠΙΟΓΙΠΗ Πο ΓΙΙΠΙΠ πἰκογίσσγάἶο, 
αΠιοσγοπίας, 564 14 5ο] πηα νουΠῖ, πο αΏ]θεία δρο 5α]αεἶς Ό]- 
Ἰογος {οπηρ]α. Ἱποσπάργοηέ, ἱρδίσαιπο το ργοἱοφίφείτηας ΙΡ] 
οοηδοεοταία» εχρηαπα1 (αου]ίας αἀϊππογοίατ. (5) Ναπι αὖθο 
ογηάεΙΙ Πππρίοίαία οοίοιῖν ππογία[θας. ἱ Βανραρ ργσρ]]ο- 
ραπ, αἱ, απ αΠ1, πο απἰᾶ πο[αγῖς ἵπ ΠΠΠΟΗ οσο {αηί : 
αά ἵαπαρ]α εοη/αρίοηίο5 Ἱππριπ]ίαίο ἀοποπί, Ραπί ταίίοηο 
οοηίναγία αἩ Ποδΐρη Ἰά6ο δρ (οπηροτανίηί, (1ο ἔαπα 4 ια 
καζν]ορίς πιαπίρις ἀοργαἀατοπίαν. (6). Αά βογαπι ἰσίέας 
ποσίθπη αδαπα 1ης πρίν: ὦάΙβοῖα ραγίπι ἱπορηβῖο, 
ΡαΓΙΙΠ τηηίς Υαδίαία. Οπιπῖς (απα Ἰουίς οΓΠ0Γ6 {αάαίας, 
οαάαγογΙη(ιο δίγαρο τορ]είας ογα{.. Αα 5οἀσοίπα Πλ] Πα Επ 
6ῶδα, εἰ οαρίΙνοΡΙα Ρίά5 απαπι πἱπαια πηϊΠία αὐάποία. 

ΕΥΠ. Ἠαπο πιδογαβί]αηα νέα οοηγοτδίοπεΠα ατα οἱ Ο11- 
Πιασϊηἰοηδίαπη ααχ{]αγος {απ νἰάσπίος, οα]απηί [οἱςΙΠΙΟΓΙΙΠΗ 
Ποπηίμα ση. βογίθπη οοπηπηϊκογαηίαγ. Ναπι(θ πηαίνοηα”, 60Η. 
δπεία νἱοίας Ια1ῖα ρηναίας, ἰπίου οοη{πηθ]ίας ΙΠ[οηςἰςςηη] 
ν]οίοτί5 ποοίθια Π]απι (γαηβῖσοραπί, αΓΙΠΊηας θιςποηίος 

8[1ο0ἱβδίη]α5. Ρανς (]ἱα5 Ίαῦα παΡί]ος οἩ ραβἴομίος οοσρµαπ ία; 

αδρίόθνο, αι οἰαίοιη απ ππίπιο ἀορεραηί. (9) Ναι 

ον εἰ{ξ ΡαγβατογΙ η ΗΡίάο πας ραονῖ5 ἱπσοπιῖς ηος γἱγοϊίριις 

Ραγό6Η5, εχ{οπηΐς ΙΠΙ56ΓΟ5. οἰαἴρας Ἰηγο]ντοραί. Μαίτοπα" 

Ιθίίαν, ἀάπα (αἱ γα Πα ΠΠ ῦγα ευ ν{α{οπη απΙπηο ρθγροπόηί, 

564116 οπΠά Ιμογῖς η ΦΠΠΩΠΙΟ ἀαάεύονγο αἱ οοπίαπιε]ία. Ἱπα- 

βη]κδίηια. 5πρενρῖς ἀοιηίηίς οίθιηροτατο οοασία5 γυἰάσηί, 

νοσθπι(αθ ΠΟΠ π{ο]σοπάαπα, εί ππογες Ῥγοιςς Ὠθ]]ηίπος 

οοηφἰἀθγαπέ, ΠΑΓΟΡΙΠΑ αἀμο δαρογς{Γαπα. νίσσπα Ἰασομέ, οἱ 

αᾱ υπαπιαπαπ] ή δοί οοπ{απηδ]ίαπα, ΠΠ ργῶίοι [ης οἱ {ας 

Παίαπα, ΠΟΠ 8εό5 αΠϊοαηίαν, ας δἱ Τη απΙΠΙΕΠΙ {ρδαηα ἰοίς 

αοοιρίαη{, [ΟΥ ΙΠΑΠΗΦΙ6 51αΠ1 ΠηΙ15 σοι ριις οἱ Ἰαπιοπ(ῖς 

ἀερ]οαΠί : αἱ οοηίτα ρατοηίος οἱ σογηταπος, {πὶ Ῥνο ρα[τία 

ἀἰπιίσαηάο οεοϊ4ἴδδοπί, ρου ροαίο5 αρρο]απί, αιί ΠΙμΗ νἰγπίς 

δια ΙΠΟΙΡΠΙΠΙ δρορίαβδθοη. (3) Αά Ρὶς πι]]α {απιση 6ἱ 5ον- 

ορηίοξ οναπί, αἱ οαρι]νΙαίοα οἱαρδίῖ Αστϊσοηίάπι δαν] 

Ρεγνθποτα, ἱμίαπο οπηνῖα. Ἠηπηαπίίαίἰς ο[[]οῖα οχροτΙ δυΠ!, 

(4) Ναι Αρισοημι ΠΠ εχ. ρρΗσο Ῥγβίίαπα ρου 

[απη]ίας ]]ς ἀῑξδιρασγαπ{, Ῥηϊναίος ἵηδαρογ Ἰογία, αἰίας 

5α{15 ΡΤΟΡΘΠΡΟΣ, υἱ{, ασ αἲ γΙί ποροςϊαίειη τουγῖ γ]46- 

τοη{Ης, οπππία Ιμονγαλίου δαρρο[ίατοη{. 

ΗΧ. Ηαο ἀπ αΠί, ἴου πι] Ιου ΓΙςε[πιϊ τοβονίς παἰΠίος, 

α θγτασηεαπἰ5 ΡΤΟΡΟΤΟ αἆ ορ[έπαμά απ ῥεΗπαπ 5 ργαριηῖςς], 

αἆ Αογασαπίσηα ποπ. Απθίία γετο αγρίς εχρησηα{ίοπο, 

Ιοραίος αἆ Παππίραίουα παπί ρορίπ]αίαπα, απ οαρίίνου 

γούΙπιεπά{ ροίοδίαίοι {ασθγοί, ἀρογαππ( ο [απἱ5 αμδπονοί, 

(0) Ηϊ ταδροήδη αἲ Παππίραϊα [οναπί, δομής, Ύπ 

Πογίαίοπα ἐσοί ποια γίςδουέ, ουν {(α[15 ἑοπΠάρΏέεΠα ηυης 



σι 

90 

5ο 

40 

45 

σο 

506 

δουλείας λήψεσθαι, τοὺς δὲ θεοὺς ἐκτὸς Σελινοῦντος 

οἴχεσθαι προσκόψαντας τοῖς ἐνοικοῦσιν. ({5) Ὅμως δὲ 

τῶν πεφευγότων ᾿Εμπεδίωνα πρεσθευτὴν ἀποστειλάν- 
των, τούτῳ μὲν ὁ Ἀννίόας τὰς οὐσίας ἄποκατοστησεύ: 

ἀεὶ γὰρ ἦν τὰ Καρχηδονίων π 

πολιορχίας τοῖς πολίταις συμπεφωνηκὼς μὴ πολεμεῖν 

Καρχηδονίους: ἐχαρίσατο δ' αὐτῷ τοὺς συγγενεῖς τοὺς 

ὄντας ἐν -- αἰμμαλώτοις» χαὶ τοῖς ἐκπεφευγόσι δελι- 

πεωρονηκὼς χαὶ πρὸ τῆς 

γουν τίοις ἔδωκεν ἐξουσίαν τὴν πόλιν οἰκεῖν χαὶ τὴν γώ: 

π 
. 

Αὕτη μὲν οὖν Ἡ πόλις ἀπὸ τῆς κτίσεως οἰκηθεῖσα 1ρ 

ραν σας γεῖν τελοῦντας φόρον τοις Καρχηδονίοις, 

νον ἐτῶν διακοσίων τετταράκοντα δύο ἑάλω. 
. πω -- / 

Ἀννίθας περιελὼν τὰ τείχη τῆς Σελινοῦντος, ἀνέζευξε 
/ ο 

Ἱμέραν, ἐπιθυμῶν 
Ν [6) Διὰ ταύ- 

μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἐπὶ τὴν 

μάλιστα ταύτην χατασκάψαι τὴν πόλ ιν. 

την γὰρ ὃ μὲν πατὴρ αὐτοῦ φυγὰς ἦν, ὃ δὲ προπάτωρ 
Αμίλκας πρὸς ταύτῃ καταστρατη «δος ὑπὸ Γέλωνος 
ἀνηρέθη, καὶ μετ αὐτοῦ πεντεκαίδεχκα μυριάδες στρα- 

τιωτῶν ἀνηρέθησαν, ἄλλαι δὲ οὐκ ἐλάττους τούτων 

ἡγμαλωτίσθησαν. (6) Ὑπὲρ ὧν σπεύδων τιμωρίαν 

λαθεῖν Ἀννίθας, τέτταρσι μυριάσιν ἄποθεν τῆς πόλεως 

ἐπί τινων λόφων κατεστρατοπέδευσε, τῇ δ’ ἄλλη δυνά- 
μι / / 

µει πάση περιεστρατοπέδευσε τὴν πόλιν, προςγενοµέ- 
. ο Δ ο / 

νων ἄλλων παρά τε Σικελῶν καὶ Σικανῶν διομυρίων 

Στήσας δὲ μηγανάς, τὸ πεκον χατὰ 

πλείονας τόπους ἐσάλευε, καὶ πολλῷ πλήθει 

στρατιωτῶν. (7) 
διαγωνι- 

ζόμενος ἐκ διαδογΏς κατεπόνει τοὺς πολιορκουµένους ὃ 

ἅτε χαὶ τῶν στρατιωτῶν ἐπηρμένων ταῖς εὐτυχίαις. 

[8 ) Ὑπώρυττε δὲ καὶ τὰ τείχη» χαὶ ξύλοις ἵ ὑπήρειδεν, 

ὧν ἐμπρησθέντων, ταγὺ πολὺ µέρος τοῦ τείχους ἔπεσεν. 
Ἔνθα δὴ συνέθαινε καρτερωτάτην μάγην Ὑίνεσθαι, 

τῶν μὲν βιαζοµένων ἐντὸς τοῦ τείχους παρειρπεσεην 

πάθωσι τοῖς Σελινουν- 
ο. 3δλ ϱ / λ ασ λὶ 

των οξ φοῦονμ.ενων μ.ή ταυτα 

τίοι. (9) Διὸ καὶ τὸν ἔσχατον ἀγῶνα τιθεµένων αὖ- 
τῶν ὑπὲρ τέχνων καὶ γονέων καὶ τῆς περιµαχήτου πᾶσι 

πατρίδος, 
τοῦ 

31, ϱ, ς ΄ νι δν 
ἐξεώσθησαν οἱ βάρθαροι, και ταχὺ 

/ / 

τείχους ο ρκθκησαν 

ολ ώρ το μερος 
ὃς άν ο} ” κ. 

Πσρε]νήθης αν ὃ αὐτοὶς 
3 λ / οι, 3 

εἰς τὴν βοήθειαν ο τ ἐξ ξ Ἄχο βάγαντος Συρακόσιοι χαί 

τινες τῶν ἄλλων μιά χα οἵ πάντες εἰς τετραχιςχι- 

λίους, ὧν Διοχλῆς ὁ ὁΣ Συρακόσιος εἴχε τὴν ᾗ γεμονίαν. 

1,Χ. Τότε μὲν οὖν νυκτὸς ἀφελομένης τὴν ἐπὶ τῷ 
“ μ) 
Άμα ὃ 

σέ ω ς /{ Μὸ λ ς Δ 
ἡμέρα τοῖς Ἱμεραίοις ἔδοξε μὴ περιορᾶν αὑτοὺς συγ- 

/ / ρα λ / 

πλείονι φιλονειχίαν, ἔλυσαν τὴν πολιορχίαν. 

ο / ο» / .. / 
κεχλεισµένους ἁγεννῶς, καθάπερ τοὺς Σελινουντίους: 

/ Δ ο ον 
ἐπὶ δὲ τῶν ο, φύλαχας κατέταττον, τοὺς δ᾽ ἄλλους 

/ / Στ / 

στρατιώτας σὺν τοῖς παραγεγονόσι συμμάχοις ἐξήγαγον, 
Ἠ λ / Γ 3 ὃν / δν - 

ὄντας περὶ µυρίους. (2) Ἀπροςδοχήτως δὲ τοῖς πολε- 
{ / σι Ζ λ ω/ 

μίοις ο προς εἰς ο. ἤγαγον τοὺς βαρδά- 

ρους, νομίζοντας ἦχειν τοὺς συµ.µ. άχους τοῖ. 

µέγοι. Πολὺ δὲ 
/ τσ / .” 

εὐχειρίαις, χαι το υ.ειστον, μιας 

ς πολιορχου- 

ταῖς τόλμαις η χαὶ ταῖς 
μπι / { 

ἐλπίδος εἲς σωτηρίαν 
ε { .] ο ώς / ιν λ / 

ὑποχειμένης, εἰ τῇ µάγη κρατήσειαν, εὐθὺς τοὺς πρώ- 
ο. λ / δω 

(5) Τοῦ δὲ πλήθους τῶν 
[ῆ ο/ ”ὰ 3 3 Σ/ λαο λ Δ δή 

βαρθάρων συντρέχοντος ἐν ἀταξία πολλῖ διὰ τὸ µ.ηδέ- 

[4 / 3 -- 

τους ὑποστάντας ἀνεῖλον. 

ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΗΡΛ. ΙΙ). (088 589.) 

αχρογΙαπάαπα 6550: ἆθος νοτο, 

141 οχορβςῖς»ο. 

Ιπ6οΙ{5 ἱπίρηςδος, Φοπιμίε 

(3) Ὀρί (αππεῃη, απί ο[ασοιαΠπί, Επιροίο- 

ΏΘΙΗ Ιοσαίυπη πηἰδοταπ{ί, Πίο αιἱάρπα Ηαππίμαί [αου]ίαίος 

Ἰηΐρρτας τος. Β6πιρεν οηίπι α Οατίμασἰπ]εηδίαπα Ρραγί]- 

Ρις 5{είογαί : ο Ῥάεια , απίο(παπη ατῃς ομβιάσγαί, οἰγῖ- 

Ρι5 5αα5οΓα{, πο Ρε]]ΗΠῃ οαπῃ ΟατίμαφἰπΙοηδίρ5 Η5οἱρογοη{. 

Οοπάοπαν!{ ΠΠ ρταίθγεα, αποίαποί ἱπίει εαρίῖνος αρεβαί, 

ποη{ῖ]ε» αἱ οοσπαίο5; αἱ Ῥεπαπ[Ι5 ρου {σαι οἱαρθίδ, τί 

α1Ῥθιη ΠαβΙίατεηί αστοδα1θ οοἱεγοπί ἀ4επαο, ἴνας εοπᾶ1ῖοπθ 

Ρεγηηςί{, αἱ Οαγμασ]η[εησίρας Πραίο Ῥεπάστοη!. (4) Ότυς 

Ιβίίπχ ρε ἀπορηίος απαάταρ]ηία ἆπος 4ΠΠΟΒ, εΧ απο ΡγΙΠΙΙΠΗ 

οοπαἱ οαρῖέ, οἰνίρας (Γοπποπίαία, απο αἆ πιοάππι ἵππο 

οαρία ΓΗ. Οπαπά πιωρίρης οἰγοαπιαπασπό πα σίαπα τοἨῃ- 

σπ6ης Ηαπηϊμαι, ορ απίνειςίς Ἠϊπιθταπι Ἰπάε ρεί!, 

ενεινίεπάς µα]ας απρίς οεπρίαἰίαίο πιακίπια Ιπέρηδας. (6) 

Ῥτορίει Ἰαπο οηῖπι ραΐθι 5ης ἵηπ οχςΠ(απη ριίδας (1ογαί : 

4. Ἰαπο Ροίγο ανα Απησαν, ἀε]οπίς αξία οἰτοππιγοπίης, 

6815 τη ἔαπλ ορηίαπα οἱ ααἰπαπαρ]ηία παρα, ηθο ππα]{ο 

ραμοίοιίρας 6ο Ργω]ο εαρίς, οσδαβασνγαί. (6) ΟπογΗπι 

αΠήοηοπι. εχίσεγα [εςίίπαπς Παπηϊραί, οτι απαἀτασῖηία 

πι ρι5 Τη οο]α άποάαπα ρτοςα] αἲ. 1γ06 σαδίτα Ἰοσαί : 6ΗΠΑ 

τοσα πιαπα, οαῖ ΡΙευ]οΓΙπα ΒΙόαΠογαπας γἱρίη! παϊ]ῖα 

ἁοθθδδογαηί, ορρίάαπη οἰτουπηθίάοί : (7) αἀαοβσαυε πηαςµ- 

πὶδ, οοπιρ]ατίρας δἵπια] Ἰοος πιωπῖα γετρεΓγαί, πασηασαο 

ΠοποϊπΙ πα ΙγΏα Ρεγ νεθς 5αεσθάθ πα Τ6ΠΙ 66ΓΘΗ5 ΟΡΡΘΡΡΟ5 

ἀεία[ἰσαί; πος ΡαγΗΠ1 αἆ]πηχεη({{ ΠΠ ΜΗΠῃ αἰασγίίας, οκ Ρι]ογί 

56σθδδι οχοίίαία, Ῥτωβραί. (8) Μιταπι οασπα ομπίομ]ῖς 

5ι((οβδι (αρίρις [αἱοίί: ααἴθας βαοσρςίδ, Ι]έο Πιασηο 

Ραΐ5 παπί εοποἰαά. Τυί ἆαπιαπι οργίαπιοη ο να]αϊςει- 

ΊΛΗΠΗ, ἆππῃ Εἱ ΙΠηπηα γἱ {γγάπηροετο ΟΠ ΚΠΙΙΓ, ΠΠ, ης ΘΔΠάΘΠΙ 

ΡαΜαπίας οἰαάδιη, Ύπαπ1 παρεΓ βοήπιαη(Ι, Ρρεγπιεςεμηί. 

(9) πατε οχίταΠΙΠΗ 6αΓίαπΊεη Ῥτο Πρες εἰ ρατεπίΐριας ρα- 

μῄαααθα οπιπῖ οοπίοη{οπα ἀα[ίεμάεπᾶα ασστοςςί, Βαιρατος 

πάς ργορα]δαπί, ας Ργοδίταίαιη πηί Ρατί6ΠΙ μαιιᾶ οµηοίαΠ- 

ἴον Ἱηςίαπταπέ. Απχίο οηΙΠῃ 1ρδῖς γοηογαί ΦΥΥα6ΠΞΙΟΓΗΡΙ ϱχ 

Ασιϊσοηίο ΠΙΒΠΙ5, ΠοηΠΠ(πθ οκ αλῖξ 5οοῖῖἵδ ΠΙΠΊΘΓΟ {θε 

πη]]]α οἰτοῖίας : 4105 9ΙΗΠΕΡ ΡἱοέΙες ΘγΓασοΙδαμς ἀπείαραί. 

Γκ. Εἰίαπο, ατάογο αίονίας5 ργοσιοἰεμᾶῖ Ῥοτ ποζίοπι 

οοίηρτοςξο, ορριβηα {ο Ιπίεγιηίδδα αἱ. ΟΠ ά1Π ΡΗΤΗ νοιο 

τη, ποη 60 αδαπε 51ί ομποίαπάππα τα, 

σιοά δεΙπιπ(ΐς οβρίίσεταί, ρετ Ισηαγίαη ΡΤΟΓΡΙΗ5 

Ἱποιαάσταπέαγ, ργαδίάἶα ἵπ ππανῖς ἀἱδροπιπέ, γεσας αὐίθιυ 

εορίας., αἀ]αποίῖ5 αποίαποέ αἀθεναπί 5ος5, αἆ ἀοσσπι πα]τα 

οὐποιπί, (9) Ἐί τορεπῖπα Ἠοβδίοδ Ιπαργοβδίοπε αάοπῇ, 

ππασπαπι Ρατυατῖς ΡανΥογοιη ΙπουΠαηΐ, ααοά 5οδἴογαπα ααχἴ]]α 

πονΥΩ ἀῑαί αχ Ίης 

άμπι, 

οΏφοφαῖς 5αργεηίτα ατρ](γατοπέατ. Αμασία ἱσίαν ΠΙαΙΠΙΠΙ” 

απα ρτοπιρέπάϊπε Ίοησε 5αροΓίογε5, αί, ααοά ῥΓαοΙρΠΙ 

οταί, ππαπα 5ααίῖς 5Ρεπα ἵπ ΓεΠοἱ Ἠα]ας Ρασηας Πεσθδςι! Τό- 

ῥορίίαπα Παβεηίας, Ργ]πιο5 αποδᾳπὸ Γοβϊςἰοη{α5 εἰα(τη οΡίτιη- 

(9) Μοχ Πεεὶ ΒατραΓοταπα πια] {αάο ασιηῖηο Ιπουπ]- 

Ροβίΐο αοστογεί (60 ἨαπιάΙθ αμάασῖα ΡγοζθξδΙτΟς [ηἱ55ε 

σαπί. 



(ν89, συ0.) 

3. ἀΦ. 3 / λ / . 

ποτ ἂν ἐλπίσαι τοὺς συγκεχλεισµένους τηλικαῦτα 
/ ώ / 2λ ο. ” ος ἀα / 

τολµήσειν, οὐ μετρίως Ἠλαττοῦντο. ΠΕὶς ἕνα γὰρ τόπον 
-. Δ 

ὀκτὼ μυριάδων συνδραμουσῶν ἀτάκτως, συνέθαινε τοὺς 
’ 3 / ώ / Ν / / [ὸ ι) 

βαρθάρους ἀλλήλοις ἐμπίπτειν καὶ πλείονα πάσχειν ὑφ 
-ω ο: ο αν ς - 

ὃ ἑαυτῶν ἤπερ ὑπὸ τῶν πολεμίων. (4) Οἱ δ᾽ Ἱμεραῖοι 
ἳ -- -ω .» κ. ο 

θεατὰς ἔχοντες ἀπὸ τῶν τειγῶν γονεῖς καὶ παῖδας, ἔτι 
/ κ - ” , 

δὲ τοὺς οἰκείους ἅπαντας, ἀφειδῶς ἐγοῶντο τοῖς ἴδίοις 
/ λ ) -” ᾳ 

σώμασιν εἲς τὴν κοινὴν σωτηρίαν. (6) Λαμπρῶς δ᾽ 
-”. ΔΝ 

αὐτῶν ἀγωνιζομένων, οἳ βάρθαροι τάς τε τόλµκας χαὶ τὸ 
- ο / 

10 παράδοξον καταπλαγέντες πρὸς φυγὴν ἐτράπησαν. 
/ -. 

Τούτων ὃ᾽ οὐδενὶ κόσµῳ φευγόντων πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν 
»] / Αα / 3 / 

λόφων στρατοπεδεύοντας, ἐπηκολούθουν ἀλλήλοις παρα- 

χελευόµενοι µηδένα ζωγρεῖν' καὶ πλείους ἀγεῖλον τῶν 
[ὰά / ς ασ/ « αἱ / α 

ἑξακισχιλίων, ὡς Τίμαιος, ὡς ὃ Εφορός φησι, διοµυ- 
/ . ς 9 3 3 ς οὉ λ 28/ 

15 ρίων. (6) Ὁ δ᾽ Ἀννίθας ὃρῶν τοὺς ἰδίους χαταπονου- 
λ ϱω / 

µένους, κατεθίθκσε τοὺς ἐπὶ τῶν λόφων κατεστρατοπε- 
” ο 2. 

δευχότας, καὶ παραθοηθήσας τοῖς ἐλαττουμένοις, κατέ- 
Ν « / 3 κο ρω “” λ ος ΔΝ 

λαθε τοὺς 1]μεραίους ἐν οὐδεμιᾶ τάξει τὸν διωγμὸν 
/ ἀ3 ἁ μες ολ ο. 4 .ω ο 

ποιουµένους. (2) Γενομένης δὲ μάχης καρτερᾶς, το 
Δ -. -” ιά / λ Δ ο α. 

αυ μεν πληθος τῶν Ἱμεραίων πρὸς φυγὴν ὥρμησε, τρις- 
κο λ -- / 

χίλιοι δ᾽ αὐτῶν ὑποστάντες τὴν τῶν Καρχηδονίων 
ν/ 1 ο ο, / 2 τι 
δύναμιν, καὶ πολλὰ δράσαντες, ἅπαντες ἀνηρέθησαν. 

στου Όνλ / / ῶο / ες 3 / 

Τ.ΧΙ. Της δὲ µάχης ταύτης ἤδη τέλος ἐχούσης, 
ε / / λ » Υ 

κατέπλευσαν πρὸς τὴν Ἴμέραν πέντε πρὸς ταῖς εἴκοσι 
δε σ ν .. Α / Ν 

20 τριήρεις παρὰ τῶν Σικελιωτῶν, ἃς πρότερον μὲν ἀπε- 
. .. / Λ / / 

στάλχεισαν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ συμμαγίαν, τότε 
-” / / ον Ὦ . 

δ) ἀνέστρεψαν ἀπὸ τῆς στρατείας. (2) Διεδόθη δὲ καὶ 
/ [) / λ λ 

φήμη τις κατὰ τὴν πόλιν, ὅτι Σωρακόσιοι μὲν πανδημεὶ 
ο - ε / - 

μετὰ τῶν συμμ.άγων πορεύονταιτοῖς Ἱμεραίοις βοηθεῖν, 
μ . Ν - / ; -. - 

ϱυ Ἀννίδας δὲ µέλλοι τὰς ἐν Μοτύη τριήρεις πληροῦν τῶν 
-. / ἀ / 

χρατίστων ἀνδρῶν, καὶ περιπλεύσας ἐπὶ Συραχούσας, 
ο 3 / / 

ἔρημον τὴν πόλιν τῶν ἀμυνομένων καταλαθέσθαι. (9) Διό- 
ν ας κος / λ ϱ /9 ο 

περ Διοχκλῆς ὅ τῶν ἐν μέρα στρατηγὸς συνεθούλευσε τοῖς 
κο / ο ] 

ναυάρχοις τὴν ταχίστην ἐκπλεῖν εἰς Συραχκούσας, ' ἵνα μὴ 
ο -” η / ; 

5 συµμόῇ κατὰ κράτος ἁλῶναι τὴν πόλιν, ἀπολωλότων ἐν 
.-. ’ -. -” / / 

τη μάχη τῶν κρατίστων ἀνδρῶν. (4) Διόπερ ἐφαίνετο 
« ο - - 1 / λ 1 

συμφέρειν αὐτοῖς ἐχλιπεῖν τὴν πόλιν, καὶ τοὺς μὲν 
λ / ϱ/ / Δ 

ἡμίσεις εἰς τὰς τριήρεις ἐμθιθάσαι. ταύτας γὰρ χατα- 
- / ἃ Δ ο ιά / / 

χομιεῖν αὐτούς, μέχρι ἂν ἐχτος τῆς Ἰμεραίας γένωνται 
- - { λ { 

40 χώρας, τοῖς δ’ ἡμίσεσι τηρεῖν, ἕως ἂν πάλιν αἵ τριή- 
5 / τει ας / τα ο. 

ρεις ἐπιστρέψωσι. (5) Τῶν δ᾽ Ἱμεραίων σχετλιαζόν- 
κάτα ης ᾱ / ο θλιή ὃν ᾱ- 1 

των μὲν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, οὐκ ἐγόντων δὲ ὃ πράξειαν 
λ ο η 

ἕτερον, αἱ μὲν τριήρεις νυχτὸς ἐπληροῦντο χατὰ σπου- 
ν) 3 1” -» λ / Μ ο 3 

δην ἀναμὶξ γυναικῶν τε καὶ παίδων, ἔτι δὲ τῶν ἄλλων 
ε ᾽ .. / ην ὁ πλεόντ λ Ξ ὶ Ἰεσσγνην: 

4» σωμ.ατων, Επι τουτων αποτλΛλεοντων ὡςετπ, λεσσηνη 
3Λ/ / 3 7-α . 2/ Π 

(ϱ) Διοχλῆς δὲ τοὺς ἰδίους στρατιώτας ἀναλαθών, καὶ 
Δ . α{ ο γνκοας δα ος, } / ε{ ΕΠ. 

τους πεσοντας εν τη ματ χαταλιπων, ὤὠρμ-.η σεν επ 

οἴκουτὴν πορείαν ποιούµενος. Πολλοὶ δὲ τῶν Ἱμεραίων 

μετὰ τέχνων καὶ γυναικῶν ἐξώρμησαν σὺν τοῖς περὶ τὸν 
δυ Διοκλῆν, μὴ δυναµένων γωρῆσαι τῶν τριήρων τὸν 

ὄχλον. 
ΤΧΠ. Οἱ δ) ἐντῇ πόλει καταλειφθέντες διενυχτέρευον 

.Σς / 3 - α ην ο” ο. ο ΔΑ ώ μα 
μ.ν ἐν τοις ὅπλοις ἐπι τῶν τειΓὠων’ ἅμα ο Ἵψερα των 

Καρχηδονίων περιστρατοπεδευσάντων τὴν πόλιν, καὶ 
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0Ώ568505 ΠΗΠΦΙΙΑΠΗ 6ΡΟΓΗΥΟΤΑΠ{), ΠΟΠ Πιοᾶίσο {ΠΠ Ιη[6ι10- 
τες εταηί.  ΘΗ1Π1 οΡίΠῃ οοἱορϊπία πηῖ]]ῖα ΠοΓΙΠΙΗΠΗ. ΤΠ. ΠΠΙΙΠΙ 
τορεπία Ἰουυ1 εοπΠαχίςδθηί, (αππη]πατίο αλῖ ῃ αἰίος Ιπο. 
τογα, Ρ]αδα116 δἱρί 1ρδίς σπα Ποδίριας ἀθιγπιοπ α{ογο, 
(4) Ηπετωί Ἰπίοισα, (ιοί ρατοπίος οἱ Ιμογος ΟΙΠΠΘΕΠΙΘ 
δΙΙΟ5 4οπιθρ!ῖοοΒ 6 πλ γί8 «ροοἰαίογο5 Παβογθηί, δια οΟΙΗΠΗΙΠΙ 
φα]Η1 σογρογᾶ ἱπίτερίάε οβ[οοίαταο. (5) Ηὶν Ιδίπν ίαπι 
5ίγεπο ἀἰπησοπηῆρας, Βαιρατί, απάασῖα πα] Ποδίππη οί 
6855 Ππορίπα({ Φίπρογθ ρογομ]»ί, ἴευσα ἀοάοτυπί. Θπΐρας, 
8ἱΠ6 ι1ἱο ρνουριις ογάΐπο αἆ εδίτα ΦΠΟΓΙΠΑ ἵῃ εο]]α το[ασίεη- 
Ώρας, Ηπιεγαἱ ηδίαηί, εἰ, πἳ ΠΘΠΙΟ Ἠοδίίππα νίγιις οαρῖᾶ- 
ίατ, αεί αἰίοτιπα μονγίαίαγ. Τί 5αρτα δοχ, πί Τίπιῶιις 
τεθεηδεί; Υα] 4εοσπα πι]μα, αἱ Ἐρ]ιογις φοηρίπηι τοἠσηέ, 
{πασοάα. (6) Ηαπηίῖρα! ἰρίίαν, αἱ 505 ΦΗΙΠΠΙΟΡΟΤΟ 110ο- 
ταηίος γἰάΙΕ, πηΗος, σος {Π οπδἰτῖς Ιαροβαί, ἀοδπεῖί, εἰ 
1ά11 Ργο[σα(5 αρρείίας (ογεης, ΗΙπιογαο5 Ρογ{Υ μας Ίαηπι 
ογά[πίρας ἱηδροίαπίο αἀοτίίαν. (7) Θπππηᾳό 4θΠΙο αοτῖ- 
(εν ἀἰπηϊσαι οαρίΙΠΙ θ9856ί, ΗΙππογΦογΙΠα {αΠάΘΠΙ ἄσΠΊΕΠ 
ἵη {Πρα!ή 5056 ο[ηπάΙ{. Του πηῖ]]ο {αΠΊΟΠ ΘΟΡΙΠΗ αοἴθιῃ ΟαΓ- 
ἠιασἰπἰεηδίαπα. φας ποηί, οἱ Ρροδί πιπ]ία οργεσί γΙτίμ]5 
[αοἴποτα οΠΊΠ6ς οζοαπιρΠί. 

ΧΙ. Ῥαβηα ΥΕΓΟ ]4ῦ1 ρονασία, υἰσίπῖ απἴπαιο ({γἱφίπία 

φιῖπιή 6) τΘΠῃεΣ, α βΙοπ]ῖς ρτίάσιη Ταορᾶαππομ]ϊς 5ηςί- 

4ἱ9 πιῖδεα», ΙαΠ]ᾳιθ 40ΠΠΗΠΙ ΓΟΥΘΙΣΟ5, ΗΙΠΙΕΓΛΠΙ αρρη]ογιπ{. 

(ϱ) ΡΙπι] ΤΗΠΊΟΓ ρ6ν α1Ώθπα ἀἰάιατ, ΘΥΓΕΙΡΑΠΟΣ {οἱἷς τοῖ- 

Ραρ]ος 81 γρ οραίαπα Ηἰπιθγαϊς αἀγοπίατε; 

ΙΠΙΘΓΙΠΗ γετο Ηαπηίραίοπα, Ἱπιροδίής ἵη {νγθηιες αἆ Μοίγοπ 

[ογΗςκ]πιῖς πρι», Θγτασιδας ρο(ἴξαγυπα, αἱ 1ΏοΓη ἀε[οι:- 

5ορα5 γασιαπα ᾽αἀοτίαίατ. (3) Ῥτορίοτοα Ὠίοσ]ος, δα]- 

ἀἰανίοταα. Ἠϊππογα ἆμχ, πανατοῖς οοπδα]ηί, αἱ οπΓδι 

α παπα οΠΙβείπιο γ/ασαδα5 οοπίοπάεταπ{, πο, 411 Γογ[]ςεῖ- 

πιὶ ἵη οοη[]οία Ργονίππο γἱτὶ οεουραθτ]ηί, αγῃς 5 ροτ Υίη] 

{οτίο εαρίαίαν. (4) 6οπἀάποεΓο Πααπα γίδα, α1Ώ6 τοµεία, 

ἀἰπηαἴαπα ασηλ]ηίς 5 πγεπηῖρας ΙΠΙροπετο (ᾳμἱρας απο 

γεμαηίατ, ἀοπος πες ΗΙπιθγῶος οχοθβςογίη{), οί πιά Πα 

αᾱ ατρίς ργαφΙάἴππα τοπαπστο, ᾳποιδαπθ (Γγοπιος Γ6νοΓ- 

ἰαηίατ. (5) Μο]ορίο ας 5οπ{οπ[ῖα ΗΙππσγα"ος ΠαβΙΕ : 4 1Π1 

απο Πλ], αποά {ασοθτοπί, αλά. Παβετεπέ, [πθιπος 

αὐπηικ{ἰς πια] ηληίογίρας οί ρπογῖς αἱῆδαιε ΜΕΞΞΑΠΑΠΗ {γαΠ- 

Ροτίαπάῖ» ποοσία ϱἵορεία οοπηρ]επίαν. (6) Ταπι Πίοσίας, 

αβδηπηἵς ηπἶρας5 ρτοεταί ΠΠ Ρης, οἱ ροβίμαβίῖς ἱπέογίπν 

οαζαγοτί δις ἴΠ Ργα]ίο οΟΟΓΙΗΠ, 1ου αἆ Ρα(γίο» Ίος [α016η- 

πα ηδίςΙ.  Οποαπι πι ΠΙ 5ίηχα] ΠΙΠΙοΓΩΟΥΕΠΗ «Πα αχοτῖ- 

Ῥα5 αἱ Προυίς οοπηίαπίατ, αποᾶ (απία πα Παπ {ἱνοπιος 

{ταπδρογίαπάα» πο 5[Πσθγθηί, 

ΤΧΗΠ. Φιἱ νθνυ αἆ απ Ώῖς (πίοίαπα το] (αθταηί, ἵπ 8ΤΠΙΙ5 

Γ Ῥειποείαπίος, αἲ ῥγορισπασι]α. Ππατοτα οχουμαραη!. 

Οπαπιγίς απίοπη δις ῥιίπιαπι ἀῑεί Ίποσπι ΟαΓαρΙΠΙΕΠΞΟΡ 
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πευχνὰς προζθολὰς ποιουμένων, οἵ καταλειφθέντες τῶν 

Ἱμεραίων ἀφειδῶς ἠγωνίζοντο, προςδοχῶντες τὴν τῶν 

νεῶν παρουσία». 9 Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν 

διεκαρτέρησαν’ 2) δ᾽ ὑστεραίᾳ τῶν τριήρων ἐπιφαινο- 

6 μένων, ἤδη συνέθαινε τὸ μὲν τεῖχος πεσεῖν ὑπὸ τῶν 

᾿ Ἴθηρας αθρόους, παρειοπεσεῖν εἲς τὴν 

Τῶν δὲ βαρθάρων οἱ μὲν ἠἡμύνοντο τοὺς πο ν 

δοηβοῦντας τῶν Ἱμεραίων, οἱ ὃξ ἑ χαταλαμ.βανόμενοι τὰ 

μηγανῶν, τοὺς ὃ 

πόλιν. 

τείχη παρεδέχοντο τοὺς ἰδίους. 6 ) Κατὰ χράτος οὖν 

10 ἁλούσης τῆς πόλεως, ἐ ἐπὶ πολὺν γρόνον οἳ βάρθαροι πάν- 

τας ἐφόνευον τοὺς χαταλαμ.όανομένους ἀσυμπαθῶς. το 

ὃ) Ἀννίδα ζωγρεῖν παραγγείλαντος; ἕ ὃ μὲν Φόνος ἔλ ηξεν, 

ἡ δ᾽ ἐκ τῶν οἶκιῶν εὐδαιμονία διεφ φορεῖτο. (4 ' Ὁ δ᾽ Ἀννί- 

έας τὰ μὲν ἱερὰ συλήσας χαὶ τοὺς αταφυγόντας ἱχέτας 

16 ἁπησπάσας ἐνέπρησε, χαὶ τὴν πόλιν εἷς ἔδαφ Φος χατέ- 

Τῶν 

δ) αἰχμαλότων γυναϊκάς τε χαὶ 'παϊῖδας διαδοὺς εἲς τὸ 
σκαγεν, οἰκισθεῖσαν ἔ ει, διαχόσ ια τετταράχοντα. 

στρατόπεδον πα βεφύλα αττε., τῶν ὃ᾽ ἄνδρῶν τοὺς ἁλόντας 

εἰς τριοχιλίους ὄντας παρήγαγεν ἐπὶ τὸν τόπον ἐν ᾧ 

ου πρό τερον Ἀμίλχκας ὁ πάππος αὐτοῦ ὑπὸ Γέλωνος ἄνη- 

(6 ) Μετὰ δὲ 

ταῦτα διαλύσας τὸ στ ερατόπεδον, τοὺς μὲν ἀπὸ Σνκε- 

ρέθη, χαὶ πάντας αἰκισάμενος κατέσφαξε.. 

λίας συμμάχους ἀπέστειλεν εἰς τὰς πατρίδας, μεθ ὧν 

καὶ Καμπανοὶ συνηκολ ούθησαν, ἐγκαλοῦντες τοις Καρ- 

35 Ίη Δονίοις ὡς αἰτιώτα τοι μὲν τῶν εημερημ μάτων γε Ίενη- 

µένοι, οὔκ ἀξίας δὲ Χάριτας εἰληφότες τῶν πεπραγμένων. 
/{ 

(ο) Ὁ ὃ᾽ ννίδας εἷς 
Δ 

ἐμβιθάσας τὴν δύναμιν, χαὶ τοὺς Γκανοὺς τοῖς συμμάχοις 
ο 

Σ/ 3 

ἀπολιπὼν στρατιώτας : ἐξέπλευσεν ἐκ τῆς λα 

νά Λ 
Δ 

30 Επεὶ 
’ 

ιο ἀπήντων αὐτῷ πάντες δεξιούµενοι χαὶ τιμῶντες» 

τὰς μαχρὰς νοος χαὶ φορτηχοὺς 
ἢ ῃ 

να χατέπλευσε μετὰ πολλῶν λα- δ) εἰς Καργηδό ! 

ὡς ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ μείζονα πράξαντα τῶν πρότερον 

στρατηγῶν. 
ΤΧΠΙ. Εὶς δὲ 

/ 

3ὔ κράτης ὁ τα 1 

/ επ. 

τν Σιχκελίαν χκατέπλευσεν ἛἜρμο- 
μα ο Δ 5 

Οὗτος ὃ᾽ ἐν μὲν τῷ πρὸς ας 

ναίους πολέμῳ στρατηγήσας χαὶ πολ. τη πάκρίι 

Ἰβήσιμος γενόμενος, πλεῖστον ἴσχυσε παρὰ τοῖς Σνρα- 
λ τμ ο. τ 

κοσίοις: μετὰ δὲ ταῦτα ναύαρχος πεμφθεὶς σὺν τριά- 
/ ’ Δ 

χοντα πέντε τριήρεσι Λακεδαιμονίοις συμμαχήσων, ὑπὸ 

0 τῶν ἀντιπολιτενομένων κατεστασιάσθη καὶ υγ! μὲν 

ἐγενήθηκατά» ἴκος, τὸν δὲ στόλον : παρέδωκεν ἐν Ἕλλης- 

πόντῳ τοῖς ἐπὶ τὴν διαδογ. ἣν ἀποσταλεῖσιν. (5) Αὐτὸς 

δ) ἐχ τῆς στρατείας « φιλίαν ἔχων πρὸς Φαρνάδαζον τὸν 

τῶν Περσῶν σατράπη», ἔλαθε παρ᾽ αὐτοῦ πολλὰ χρή- 

46 µατα", μεθ ὧν εἰς Μεσσήνην καταπλεύσας πέντε μὲν 

ἐναυπύ Ύησε τριήρεις 5 γιλίους δ) ἐμισθώσατο στρατιώ- 

αλ 

τας. 8 Παραλαθὼν δὲ καὶ τῶν ἐκπεπτωκότων 
3 

[ὸ 
[υεραί ων ὥς ο. ἐπεχείρησε μὲν ες Συραχούσας 

Ι 

ή λος η 

χατελ θεῖν, οποιο οσον συτοα τῶν Φίλων κά ντ 

ο Ἄ Α ο” - . 

6ο Γὼν δὲ τῆς ἐ Ὁρῶ Ἡς, ὥρμησε διὰ τῆς µεσογείου, χαὶ 

καταλαβόμενος τὸν νεα, χαὶ τῆς πόλεως ο 

ἑτείγχισε καὶ πανταγόθεν χατεχάλει τοὺς διασωζομέ-- 

νους τῶν 3ελ ινουντίων. (4) Πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους 
α/ 3 ο» 

ὑποδεγόμενος εἰς τὸν τόπον συνήγαγε ουνσυ-ιν ἔέπιλε- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΒΛ. ΙΓ, (59ο, 591.) 

ατΏί οἴτοιπηβαςί ὀσπομτο ορρισηαΙοπεΠι Ιπηροίῃ- αγσοργοπέ, 

Ργα ια Πῖ {8ΠΠοΠ παλ] ρατοεπᾶο Ιαροτῖ οργίᾶπιθη 55 πεηῖ, 

απ πανΙαπη τοάΙίαπα εχδροεοἰαγεηί. (2) Αά Ίῆαπα Τρια 

ἀϊοπη {ογΗί6ν ῬογβενετατΙΠί. Αἱ Ροβίπάῖο, 4πΗΠΗ ΕΊΓΕΙΗΘ5 

Ρτουμ] 1π οοπδροείαπα γοπίγοπί, 1411 Ἰπιρεία πιασμίπαταπα 

ἀε[οοίᾳς εταί ΠπτΗς, αἱ ἨΗϊεραπογαπη 60ΠΟΙ5 οοη/{ετίο 1η 

π1ῃΏθπη ασπηπα Ἱτγαρεταί. Βατβανογιπ Παφ16 μ8Τ5 ΗΙΠ]θ- 

6205 ΙΤΡΟΠΗ {μίαπίες γαρα]Η{, ραΤ5, απδ» πιαηῖα Ίαπα οσσι- 

Ραγα{, 5105 ΙΠίτο τοορρίαί. (3) Ταπᾶςπη ιάρερεμῖία5 οαρία, 

Ῥατρατί ατα παπα Ἠηπηαπ]ία ας ταΠοποΠΙ οΡγΙο5 αποβαμα 

απιοζάσηε, ααοαά Ηαηπίρα]ϊ5 οὐ[είο α οσᾶο οβββαίπα Εαἴέ. 

πίθτίπι Ῥοα{ςδίπη οάἵαπα εορία ἀἰπρίππίατ. (4) Ηαππ- 

Ῥαὶ νοτο {επιρ]α ἀεογαπι οΗῃ 5α6Γῖ5 εχδρο]ίαί, εἰ αΏείγασίϊα 

πάς αρρΠαρα5, αἲ 1ης εοη{ησεταπ{, ἱπορπά]ο Ρρορυ]αίαγ. 

Ίρδαπα ἀθηίαιε πΏοιή 5ο1ο Φαπαί, ρος ἀποθηίος απαἀταρίπία 

8ΗΠΟ5 ΜαρΙαίαπι. Ταπῃ εχ οαρίϊνίς {Επι]πας αἴίάμο ΡΙετος 

Ρεν οχογοϊζαπα ἀῑξίτραίος 508 οαδίοάία αβδεινατί [ηβοῖέ; 

νΙτος αμίθια Ὠθ]]ο οαρίος ἔετ παῖ]]α οτοιίει ἵηπ οο]]θπα ]απι 

εαράπείο» , αῖ Απιῑσατ ο]ἵπι αγ 5 {ρδίας α εἶοπε 5ηρ]αίας 

{αοταξ, οπηπῖ οοπ{ατηε]ία σοηεγε αΠεσίος Ιαρα]αΐ. (6) Έκαι- 

εἰοταίο 1πάε εχετοῖία, δίευ]ος αμχ[ίατεος ἀΠπιΗΙέ : απ]ρας 

Οαπιραπί εγαηί οοπη]{ε5, ἀε ΟατηιασιπΙεηδίαπα Ἰπιαυ]ίαϊία 

οοπαετοπίθς, αποᾶ , απάπα ΡΙΗΠΠΙΙΠΙ αἆ 5π6σββδ!Ι5 ΙΟ ΥΙΠΙ 

ΠΙΟΠΠΘΠίΙ απ]]δςθηί, ΡᾶΓΘΠΙ ἴ8π16Π πιογῖῖς σταἵαια Παιᾶ 

το[οττοπ{. (6) Οείεταπι Παππῖρα!, οκοτοῖία πανίριας Ίαπῃ 

οπογαπ]5 απαπῃ Ἰοηςΐ5 Ιπροβίίο, ργαδιάϊοαπε γα]άο 5οεῖῖς 

το]οίο, ο ΦΙ6]]α 6191 οἸᾶς5ο «ο]νῖ. ΟπΗππάπε πηᾶρηᾶα 5ρο- 

Πογαπι. νί οπαρδία5 Οατασίπεια αρρι]ςδεί, ἰοία οἴνίίας 

ομνίαπα 5656 ο[[ισ1ξ, οππι ρα Ιδαιο ασε]απιαΠοηῖρας 

ού οχοἰρίεης οἱ Ἠοπογαπς, αποά Ῥγενί {εππροχ!5 βρα{ἱο ΤΡ 

Ίοπφ6 πιαίοτες απαπι δη ργίας ἆποθς Ρρεγερίςεεί. 

ΤΙΧΠΠ. Ταπι Ηαιπιοσταί6ς ΦΥτασΠςαπας ἵπ Βἱοίαπι τετ. 

Ι5., αοᾶ ἴπ Ῥε]]ο αἀγειςις ΑίΠεπίεηςος Ργῶίογ ΠΙ8ΡΠοΟ ρᾶ- 

ασ αἀ[απιοπίο (αἱδεεί, ππαΠίαπα Ιπΐίευ ΘγγαζμδαΠος απσίο 

ηίαίο οί ρταίῖα ροίοταί, Ῥταίοι ἀείπάς οππα ἐσηΐα (1η- 

σπα (πἰτοπιίρας αἆ 5αρρείίας Τασεάαπιοπῖϊς [εγεπάπηη 

Πιίδοις ᾖιαγαί. 9εά οοπίτατί Γαο[οπί απηπίκα ἀ8Πγηᾶ- 

µας οχἠίοαια πιη]ίαίας, 5αρτοραίΐ5 «Ἰάδδεπι ἀποίρας ἵπ 

ΠεΙ]εςροπίο {παδϊά. (2) Θππιαπα ΡΠαγπαραΣ] ]8πι ρε- 

ἄοπι απηϊσἴαπα 1 ρί οοποΠἰαδεί, Ἱπαρπα Ῥεουηῖῶ γἱ αὐ 6ο 

ἱηςέτασίας ἈΠοδναπαπα {τα]σοίε, οί ααἴπααε ἐπτοπίρας 1ο 

(3) Ηππειαρ” 

ογ1 Ῥγόίθγθα α1Ώθ Ραΐτία εχίογη τη οἴτοῖίεν ΠΙ]]ε 855ΙΠΙ- 

γε- 

τΗΠα αὈί που οοπαία {ταξίταίαν, ροΓ πιεάἴ(εγγαπεᾶ ΡΓΟΡΕΓΔΠΕ 

οοάϊβοα[ῖς, παῖ]]ε αγπηαίο5 5ο ὤπα οοπάχ!!. 

ρίῖς, τεάῖγε 5ΥγᾶςΙΦᾶ5, πηΙ6Ι5 αα[πίαπίρα5, (επίαβραί. 

σρ]ἰπιιπίοπι ουσυραέ, οἱ ρατίθ αγίς πφηίρις Ππο]ηδα, Βε]- 

(4) ΑΙΙίς 

4ποα6 οοπιρ]ιτίρ5 τη (η ἸοουΠι γθοθρίϊ5, 5εχίο5 πηλε 

πηπίϊο5 οχαᾶϊο φαρογςΗίες υπάίαπθ οοηγτοθαί. 



(5ο, 50».) 

κτων ἀνδρῶν ἑξακιςγιλίων. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ὅρμώμενος 

πρῶτον μὲν τὴν τῶν Μοτυηνῶν ἐπόρθησε ζώραν, καὶ 

τοὺς ἐπεζελθόντας ἐκ τῆς πόλεως μάχη κρατήσας, πολ- 

λοὺς μὲν ἀνεῖλε, τοὺς ὃ ἄλλους συνεδίωξεν ἐντὸς τοῦ 

ὅ τείχους. Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν τῶν Πανορμιτῶν γώραν 

λεηλατήσας, ἀναριθμήτου λείας ἐκυρίευσε" τῶν δὲ Πα- 

νορμιτῶν πανδημεὶ παραταξαμένων πρὸ τῆς πόλεως, 

τοὺς δ᾽ ἄλλους συν- 

(6) Παραπλησίως δὲ καὶ 
ι0 τὴν ἄλλην γώραν ἅπασαν τὴν ὑπὸ Καρχηδονίους οἳ- 

σαν πορθῶν ἐπαίνου παρὰ τοῖς Σικελιώταις ἐτύγχανεν. 

Ι00ὺς δὲ χαὶ τῶν 

Δ ρω ο 

εἲς πενταχοσίους μὲν αὐτῶν ἀνεῖλε, 

έκλεισεν ἐντὸς τῶν τειγῶν. 

Σνυρακοσίων οἱ πλεῖστοι µετεμελήθη- 
σαν, ἀναξίως τῆς ἰδίας ἀρετῆς ὁρῶντες πεφυγαδευµέ-- 

νον τὸν Ἑρμοκράτην. (6) Διὸ καὶ περὶ αὐτοῦ πολλῶν 
[6 λόγων 'γινοµένων ἐν ταῖς ἐκκλησίαις; ὁ μὲν ὃημος φα-- 

νερὸς Ὃν βουλόμενος καταδέχεσθαι τὸν ἄνδρα" ὁ δ' Ἕρ- 

µοκράτης ἀκούων τὴν περὶ αὑτοῦ φήµην ἐν ταῖς Συρα- 
χούσαις, παρεσκευάζετο πρὸς τὴν αὑτοῦ κάθοδον ἐπι- 

μελίδον εἰδὼς τοὺς ἂντιπολιτευομένους ἀντιπράξοντας, 
10 Καὶ τὰ μὲν κατὰ πὴν. Σικελίαν ἐν τούτοις ήν. 

ΓΧΙΥ. Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Θράσυλλος πεμφθεὶς 

παρ Ἀθηναίων μετὰ νεῶν τριάκοντα καὶ πολλῶν 

ὁπλιτῶν σὺν ἵππεῦσιν ἑκατὸν χατέπλευσεν εἲς τὴν 
Ἔφεσον" ἐκόιῤάσας δὲ 

9ὔ προςθολὰς ἐποιήσατο. 

κ / λ ς 

τὴν δύναμιν, κατὰ δύο τόπους 

(9) Των δ ἔνδον ἐπεξελθόντων, 
.ω Π «ο 

καρτερὰν συνέθη µάχην συστῆναι' πανδημεὶ δὲ τῶν 
- μὲ / Δ ο 

᾿Εφεσίων ἀγωνισαμένων, τετραχόσιοι μὲν τῶν Ἄθη- 
/ . 3 κ. 

ναίων ἔπεσον, τοὺς ὃδ᾽ ἄλλους ὁ Οράσυλλος ἀναλαβὼν 
-ω / λ . ” 

εἷς τὰς ναὺς ἐξέπλευσεν εἰς Λέσθον. Οἱ ὃξ περὶ Κύ- 
ν 

30΄ζικον ὄντες τῶν Αθηναίων -στρατη γοὶ πλεύσαντες ἐπὶ 
Δ 

Χαλκηδόνα, Χρυπόπολιν ὤκισαν φρούριον, καὶ 
-ω ’ - 3 

ἱκανὴν αὐτῷ κατέλιπον δύναμιν" τοῖς δ) ἐπὶ τούτων 
.. / 

κατασταθεῖσι προςέταξαν δεκάτην ο Αρ τοὺς ἐκ 
ο / 

τοῦ Πόντου πλέοντας. 
ο / 

36 αὐτῶν τὰς δυνάμεις, Θηραμένης μὲν μετὰ ποιο τα 
-ω / / .᾿ ’ 

νεῶν κατελείφθη, πολιορκήσων Χαλκηδόνα καὶ Ῥυζάν- 
“. Αλ Ἶ / Δ 2 / 

τιον, Θρασύβουλος δὲ περιΘράκην πεμφθεὶς τὰς ἐν τούτοις 
- / / / 3 λ σ] ον ολ Δ 

τοῖς τόποις πόλεις προςηγάγετο. (4) Ἀλκιθιάδης δὲ τὸν 
’ α -” / ο 3 / Μ 

Οράσυλλον μετὰ τῶν τριάκοντα νεῶν ἀπολύσας ἔπλευ- 
3 η πῃ Αρ νο Β ι ο» λλὸ 40 σεν εἰς τὴν ὑπὸ Φαρνάθαζον γώραν' καὶ κοινη πολλὴν 

ο . / / ”/ 3» 

αὐτῆς πορθήσαντες, τούςτε στρατιώτας. ἐνέπλησαν ὤφε- 
/ 

λείας καὶ αὐτοὶ γρήµατα συνή ἴαγον ἐκ τῶν λαφύρων, 

βουλόμενοι χουφίσαι τὸν ὅημον τῶν εἰοφορῶν. (5) 
Ἂ ΄ νὰ / - . κ Ἑλλή 

Λακελαιμόνιοι δὲ πυνθανόµενοι περὶ τὸν “Ἑλλήςποντον 

“ὔ ὑπάρχειν ἁπάσας τὰς τῶν Αθηναίων δυνάμεις. ἐστρά- 

τευσαν ἐπὶ Πύλον, ἣν Μεσσήνιοι φρουρᾷ κατ τεῖχον, 

κατὰ μὲν θάλατταν ἔνδεκα ναυσίν, ὧν ἦσαν αἵ μὲν ἀπὸ 
/ 

Σιχελίας πέντε, 

πεζη ὃ δὲ παρήγαγον ἵκανην δύναμιν, καὶ περιστρατοπε- 

ἐπ όρθουν ἅμα καὶ κατὰ Ἡν 

(ϱ) Ἂ δὴ πυθόμενος ὁ τῶν 
.. / 

Ἐαηίστιὼι τοῖς πολιορκουμένοις 

εἰς βοήθειαν ναὺς τριάκοντα, καὶ στρατή γὸν Ἄνυτον τὸν 

Ἀνθεμίωνος. 

ἐκ τῶν πολιτῶν ππεπληρωμέναι: 

σε δεύσαντες. τὸ φρούριον 

χαὶ χατὰ θάλατταν. 

Ἀθηναίων δημος 

Οὗτος μὲν οὖν ἐκπλεύσας, καὶ διά τινας 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟὉΙΙ ΠΡ. ΧΠΙ. 508 

ΥΙΓἠΠὰ 4ΦΙΠΘΗ ΙδςΠΙΕΙΠΙΟΓΙΠΙ οοπίταλήέ, [πάς ΕΓΡΙΠΊΡΟΠΣ 
ΙΠ110 ΜοίγεποτΙΠα αρτος ροριαίΗἨ, οἱ ορτοςκος αης Ρτα- 
Πο γίπσσης Πο Ραπ605 οχ. ἴΠ]5 οσοἷά(έ; το] ΠΟΓΙΠΙ (ας1θ- 
Παπ {παπα ἱηδασίαίας Ἱπίτα πιαηία οπΙροΙΗ{, Μος Ρα- 
πονηίαγη πα ε[ίαπα ᾖπος οχουνρίοπίρις ἱπ[οκίαης ἱπσοη{ί 
Ῥνοράα Ρροβίατ.. ΩΠΗπΊ(ιο πηίνοιδα οἵνίαηα η] πάο ἵη- 
δίυπεία απία ἩΤΏθΠα ααἰθ ἐρ5ῖ οσσυγγογοί, οἴγοί[ον φπἱηροηίος 
Πορτ οσ1ξ, οοίενος πισίνας ἱπο]μα(ε, (0) δῖς άαπι αἰίας 
αποσπα γοβίοπες, απ Οατμαρἰπϊοηκίαπα ἀῑοπί εαΏοιαηέ, 
ἀορορι]αίαχ οΠηπος., πιασησηι αριᾶ Φίοπ]ος ]αάΠΗ ΠΙθΓΕίΗΓ. 
ΜΙα{1Πα ΒΥΤάΕΙΡΑΠΟΣ ε[ίαπα ρ]ογοδαπς ραπίίοπ[ία Ἰηροςςίί, 
ηΡ! γ]άθγιη{ 5α, οοπίτα (παπά γἰγίς {αηία πηθγοραίατ, ϱχ- 
Πταπα Ηαγηιοστα(1 γγορας»ς. (6) πάγο σπα ογοῦιῖ 4ο 1]ο 
ΕΓΠΠΟΠΕΣ Τη οοηνοπΗρα5 ραβ]οῖς Ιασίατοπίας, γο]η{αίθη 
5Η4Π1 Ρορι]α5 ἆε γεάπερπᾶο νῖνο ποη ομφουτῖς ΙπάΙοῖῖς {α- 
5ίαίαπι (αοἴεραί. Ἠογπιοσγαίας Ισιμν, 4ο εο]οῦγί ποπη]ηἰς θιι] 
[αιηα. αριά ΦΥΤαςΗδαΠο5 οθγῖου. [αοίας, αἆ τού 9ο5ο 
ορηῖκο, μάΐο οοππραγαί, βεἶεης απ]α]ος οἱ Ιπ]πηῖσος οΠιηῖ 
εοπίεηΊοπθ γοασαίιτο5. Ἠοο απἱάσπα Πιοίο τος ἔππι δἳ- 
ου] 56 ΜαβοβαΠ{. 

ΧΙ Υ. Τη αγασἷα γετο Τμγαδγ 15 ο Πῃ πα γΊριας ἐγ]σίηία Π]- 

βηασιαε ανπιαίοτΙπ ππαπα εἰ οεπίαπα οσα {πνπια αἲ 

ΑίΠοπιεηδίριις επιῖσδας Ερῃαδπα (γαπςπΠ{Ε, οἱ οχογοῖ[α 

εχρορῖίο, 4ποῦιῖς ἴπ ]οεῖς αγµεία ορρισπαί. (9) Εγαπαροπ μις 

ἁπίεπη ορρ]άαπἱ5, αἰτοχ ρρηα οοπηπΗαν. Εἰ απία (οίίας 

οἴνία[ϊ5 τορογα οριἑαραί, ἄθε ΑΠιοπίοηείρας απαἀτίησεη (1 

οεείἀενα. Οείαιῖς Ιπίνα Παγες τουσρίίς, Τμγαδγ]]ας α Τιος- 

μια Ἰπάς φο]νῖέ.  Αί ἀπείογες Αλιοπίοηκίαπα, αἱ αᾱ ΟΥ- 

Ιουη. ουαηί, ΟΙαἱεεάοπεια ἀενοοίῖ, οαδίθ]Ίαπα αποά ἆαπα 

ΟγδοροΙ(πα εοπάαΠ{, ρα δΙάΙΠΠΙ, αποά (πίαπᾶο Ίοσο 5α{- 

Πεθναί, οἳ ἱπιροπιπί, Ργο[οο[ἵσαιιο ππαπάαπί, αί ἀθοῖπιας αἃ 

πηανΙσαπιρις εχ Ῥοπίο οχίροτεηί, (3) Πινϊδῖς ἴπάο εορί!ς, 

ΤΙαΓαΠΊΘΙΕς ΟΠ απ ἠπαπασ]ηία πανῖνις αἆ ΟΠαἱοοάοποπῃ οἱ 

ΒΥ/απΗἴαπα ο) δἰάεπά πα ο παπέανς ΤΗγαδγρη]ης α{θη, ἵη 

Τ1μασἶαία. πλῖρδς, νοροηίς ΠΠ ανῃος ἱπιροτίο θα ]ποίί. 

(4) Τιπι ΑΙοΙρίαάος, ΤΗταδγΏι]ο ο πανίρης ἰγσϊηία ᾱἷ- 

ΠηΙ5ο,, {ρ56 απο(πα Ραγπαβα2ὶ Ῥτονἱποῖα οἸα55οΠ αρρε{. 

ΤΡΙ οοπηπηΠῖ θχ6ΠΤΕΙΟΠ6 ΠΠασΠΙΠΙ ας (Γαοαπα ἀερτᾶ ἆαι- 

ἴο5, εππο]απιοπ(ἶς πΠίοπα απαρ]ἱςκίπιῖς Ἰοσπρ]είαπί, ἱρδίαπα 

ἀπσςς Ππασπαϊα Ῥεση]α. νἶπι οκ 5ΡοΠογαπη γοπηπβζα[ἴοπο 

οοἱσιπί, οο μΗπηίγπι οοηδΙΠο, α{ ρορι]άπα οοπ (γρ Ποπῖς 

9Π6Γ6 Ἰογατονί. (5) Παοσᾶάασπιοπϊ Ππίογίπα, αάΤίο πΠίγοαι- 

κα5 ΑιοπίοηδίΗπη οἶτσα ΗεΙ]οδροπίπα οορίας αά [ας πιοτατῖ, 

Ῥγ]άπα, 41 Μοβδεπῇ ἴππο ργαδίάίο {επεβαπί, οχοτοῖία. 

ρείαπί : πλαν! (πμἱάθπι Ππαγοςδ ππάεοῖπα, ΎπαγΙΠ (πἴπαμθ 

εταπί βίο], (56 γε) οἰνῖρας Αρατίαπῖς οοπηρ]δία, 

(εγγᾶ Ὑθγο ΠΟΠ ππθάίοστο αΡπΊε εχροάἰσταπί. Ταπῃ σας{ε|- 

απ, οχοτοῖα απάΙ(αα οἰποίαπα, ἴεττα εἴππα] οἱ πιατὶ οΡρι- 

ρηαπί, (6) 9ο πΗπ/Ιο αεθορίο, Ρορυ]α5 Αἰοπίοηςίς {π- 

β]ηία πάγος αἆ ἀδ[ΘΠΦΙΟΠΕΠΙ ΟΗΒΕΒΞΟΓΙΠΑ ΠΗΠΗέ, ΔηγΥίο ρια»- 

ίοναο, Απἰιοπιϊοπις Πο, Ἠῖο Που ΙΠστεδδ5, 4111 αἀγοι- 
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γειμῶνας οὗ δυνηθεὶς τὸν Μαλέαν κάµψαι, ἀπέπλευσεν 

εἰς Ἀθήνας, ἸΕφ΄ οἷς ὅ μὲν δἥμος ὀργισθείς, χοὶ χα- 

ταιτιασάµενος αὐτοῦ προδοσίαν, µετέστησεν εἰς χρίσιν" 

ὁ ὃ) Ἄνυτος ἰσχυρῶς κινδυνεύων ἐῤῥύσατο χρήµασι 
λ αδ/ / λ ο. 3 / ο 5 ο - 

τὴν ἰδίαν Ψυχήν, καὶ πρῶτος Ἀθηναίων θοχει δικαστή- 

ριον δωροδοχκῆσαι. (2) Οἱ δ) ἐν τῇ Πύλῳ Μεσσηνία 

μέχρι μέν τινος ἄντειγον, προςδοχῶντες παρὰ τῶν 

Αθηναίων βοήθειαν: ὡς ὃ᾽ οἱ μὲν πολέμιοι τὰς προςθο- 

λὰς ἐκ διαδογς ἐποιοῦντο, τῶν δὲ ἰδίων οἱ μὲν ἐκ. τῶν 

τραυμάτων ἀπέθνησχον, οἳ δ᾽ ἐκ τῆς σιτοδείας κακῶς 

ἀπήλλαττον, ὑπόσπονδοι τὸν τόπον ἐξέλιπον. Λαχε- 

δαιµόνιοι μὲν οὖν ἐγκρατεῖς ἐγένοντο τῆς Πύλου, πεν- 

τεχαίδεχα ἔτη τῶν Αθηναίων αὐτὴν κατεσχηκότων 

ἀφ᾿ ὃτου Δημοσθένης αὐτὴν ἐτείχισε. 

Τ.ΧΥ. Τούτων δὲ πραττοµένων, Μεγαρεῖς μὲν 

Νίσαιαν ὑπ Αθηναίους οὖσαν εἷλον. ᾿Αθηναῖοι ὃ) ἐπ᾽ 

αὐτοὺς ἀπέστειλαν Λεωτροφίδην καὶ Τίμαρχον μετὰ 

μὲν πεζῶν γιλίων, ἵππέων δὲ τετρακοσίων. Οἷς οἳ 

Μεγαρεῖς ἀπαντήσαντες μετὰ τῶν ὅπλων πανδημεὶ 

χαὶ παραλαθόντες τινὰς τῶν ἐχ. 

πρὸς τοῖς λόφοις τοῖς Κέρασι χαλουµένοις, (9) ΤὸἌν 

δ Ἀθηναίων λαμπρῶς ἀγωνισαμένων, καὶ πολλαπλα- 

σίους ὄντας τοὺς πολεμίους τρεψαμένων, Μεγαρέων 
Δ 3”! / ον ολ ο / δ/ / 

μεν ἔπεσον πολλοί, τῶν δὲ κ αν ος νο. 

φέροντες ἐπὶ τῷ τὴν Οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι βαρέως νου. 

Νίσαιαν χατειληφθαι τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους οὐκ 

ἐδίωξαν, πρὸς δὲ τοὺς Μεγαρεῖς γαλεπῶς διαχείµενοι 
ρα 3 - ο η λ 

παμπληθεῖς ἀνεῖλον. (8) Λακεδαιμόνιοι δὲ Κρατησιπ- 

πίδαν ἑλόμενοι ναύαρχον, καὶ παρὰ τῶν συμμάχων 
ω οσο / / / 

ναῦς αὐτῶν πληρώσαντες εἴχοσι πέντε, προςέταξαν 
Οὗτος δὲ 

λ λ 9 / ον 7 γι ολ Ε(ά λό 
τινα περὶ την Τωνίαν διέτριψεν ου9εν ἄξιον λογου 

΄ μιά ο / ν / / 

παραβοηθεῖν τοῖς συµµάχοις. 7ρόνον μέν 

.» δν ἕρς / / π 
πράξας' μετὰ δὲ ταῦτα παρὰ τῶν ἐκ Χίου φυγάδων λα- 

νά Δ λ ῇ 3 / - 

θὼν χρήματα, κατήγαγεν αὐτοὺς καὶ τὴν ἀχρόπολιν 
-ω 5 .ἳ Δ / κ. 

τῶν ΧἉίων χατελάόετο. (4) Οἱ δὲ κατελθὀντες τῶν 
ο «ο / ο { / 
Χίων τῶν ἀντιπολιτευομένων αὖτοις καὶ τῆς ἐκπτώσεως 
Ελ... / ν ΑΝ Σ, μα 8. οὗ 

εἷς ἐξαχοσίους τὸν ἀριθμὸν ὄντας ἐφυγάδευσαν. Οὗτοι 
οσο / 3 / 

δὲ τῆς ἀντιπέραν ἠπείρου χωρίον Ἀταρνέα χαλούµε- 
- ς ο. / λ / 

νον χατελάθοντο, σφόδρα τῇ φύσει καθεστηκὸς ὀχυρόν, 
/ αμ ας 3 Ζ 

χαὶ τὸ λοιπὸν ἐκ τούτου τὰς ἀφορμὰς ἔχοντες ἐπολέμουν 
ω.. τη) μ 

τοῖς Χίον ἔχουσι. 
ο / 2 /Ν λ 

ΤΧΥΙ. Τούτων δὲ πραττοµένων, Ἀλκιθιάδης καὶ 
. / Ξ) λν / 

ΟΘράσυλλος Λάμψακον τειχίσαντες, ἐν μεν ταύ- 
λ 

μετὰ 
ἢ 

λ [ὰ λ 1 /' 3 λ ολ 

τῃ τὴν ἱκανὴν φυλακὴν χατέλιπον, αὐτοὶ δὲ 
.ς Δ / Ἱ 

τῆς δυνάμεως ἐξέπλευσαν πρὸς Θηραμένην, ὃς 
ο Ν Μ -ᾱ / 

ἐπόρθει τὴν Χαλκηδόνα ναῦς μὲν ἔχων ἑθδομήκοντα, 
/ ολ «ὶ λί 06, βς ο νὰ οω 

στρατιώτας δὲ πενταχιςχιλίους. ροισθεισῶν δὲ τῶν 
/ λ /᾿ 9. Χ 

δυνάμεων, εἲς ἕνα τόπον ἀπετείχισαν τὴν πόλιν ἀπὸ 
/ / ς ἱ 3 ο 

θαλάττης εἲς θάλατταν ξυλίνῳ τείχει. (5) Ὁ δ' ἐν τῇ 
α / ς / 

πόλει καθεσταµένος ὑπὸ Λακεδαιμονίων Ἱπποχράτης 
ς η Ἀ ς / ς ΑΛ 3 {λ / 3 

ἡγεμών, ὃν οἳ Λάχωνες ἁρμοστὴν ἐχάλουν, τοὺς τ 
- ὡς λ λ ω ον / 

ἰδίους στρατιώτας προήγαγε καὶ τοὺς Χαλκηδονίους 
«| / θνλ οσο μέ Δ οω 

ἅπαντας. 1 ενομένης δὲ καρτερᾶς μάχης, και τῶν 
η) / ς/! 

περὶ τὸν Αλκιθιάδην ἐβῥωμένως ἀγωνισαμένων, ὃ τε 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΠΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΓ. 

“Υ 5 

Σικελίας, παρετάξαντο 

ίορα, δυ8.} 

5δΗ{1 0115 πηανῖ5 Ργοσθ]]1ς Μοἱδαπῃ 5ΗΡΟΤΑΤΘ ποπ]νεί, Δίποηας 

γονογβίαν.. Ωπο [αόίο ρορµ]α5 α ἵγαπῃ 6ΟΠΊΠΙΟΙΗ5, ργος1(το- 

ης ΙΟΠΙΙΠΕΙΗ Ἱποιδαί, ἀἰειπσιια ΠΠ] ἀῑσΙε. πι πιασπΙπη ἱσίέατ 

ῥογ]οπ]απα Αηγίας αἀάποίας, Ρρεουπία γ{ίαπι ταση. Ἐί 

Μο Ῥτίπιας οχδι{θδο (ονίαν, αι Ἰατοϊοπίριας ΠαάΙοΙαΠη 

(7) Πη{ατῖπα οἴτοιΏιςοβςῖ η Ῥγ]ο Μερεοηῖϊ 

Πορίς Ἱππροίαπι αἆ ἴοπαριας 55 Ηπεηί, αχ ατα ΑἰΠοπῖς 6χ- 

βρθοίαπία5. Αίααάπα ρου πογας 5αβ]πάθ 5α6θθβΡΙοΠ6ς Ἱππρι]- 

Αἰ]ιοηῖς οογαρ{{. 

ῥηστοπίς, αἱ πο ναπθίρα5 οοη[δο οσοσαπημεγοηί, Ἱπάς 

αΠΠΟΠΟ ρεπυτῖα α[Πϊσογοπίαν, δααί6Πα Ρασ{1, Ιο60 6χ68556- 

ταπί. δίο Ῥγ]ας ἵη ἹαοράΦπιοπίοΓΙΠ Ρροίοδίαίεπα τες, 

ααση φαἱηάδοίπη ]αΠα απηΐ5 (επ]δδεηί ΑίΠ6ΠΙΘΗΡΕΣ, εκ 41ο 

Ώοαπιοδίμεηας Ἰοσῦ1 Πάπα ππηΙν{{. 

ΙΧΥ. Ῥυπι ποο ρετυπίαγ, Μοσαγεηςος Νίδααπ],απα; 540 

Αλλαπ]εηβῖαπη Ἰάγα {πα ογαί, οαρ]αη{. Αλεμίεηςος Ισίαν 

οοπίτα. 1105 Τιεοίτορμίάση οἱ ΤίππαγόμΙΠ οππη ροάΜαία 

π]]]α νίτογΙπα αἱ απαἀνϊησοπ(ῖς οσα Ρας παπί. Οσἴριας 

υπίγθιδα ΜεραγοηδίαΠι η] {πάο ἵῃ αγηηῖς οοουγδαί, οἱ, 

ποηΠ]]]5 ο Φ]ο]]ία αβδΙπΙρΙΙς, ἵπ ουράς, απῖ Οεναία (Οου- 

πια) ἀἰσπηίαν, αοἴθπῃ 5Παπ Ἱηδίπαηί. (2) Ιἱ άπαπΏ είτθ- 

ΏΠθ αΏ Αλοπίεηδίριις ἀἰπι]θαγείιη, Ποδίδπα , απ ίαπιθη ηι- 

Πιθγο Ίοησ6 δαρεταβαί, 1π (1Ραιη οοπ]ἰοιαηί. Τησεης {μπι 

ΜοαρατθηδίιΠη βίταρας {αοία : 46 Τιαοσαπιοπ]ῖ5 γἱσίη(1 {απίπηι 

οδοἰἀεταπ{. Αλοηίεηδες δΠΙΠΙ ΝἰδαναΠ1 δἱΡὶ οΓθρίαίη ΡΕΙΊΠΟ- 

]εδίο (εγοηίας, Τ,αεθάαηιοΠΙϊς οπιἰδοῖς, {οίαπα ῬαγξθομΗοπί5 

Ἱπιρδίήπα. Ἱη Μερανεηςες οοηγθγίαπΕ, απ]ηιίδᾳαο εκασθιρα- 

{45 πιασΏΠὴ 1ΠογΙ Πα ΠΠΠΙΘΥΗΠΑ {γασϊάαηί, (3) Πασθάςπιοπ 

50 9ο Οτγαἰεδ[ρρίάαπα, εἰαβ8ῖ5 ῥγορίογαπη ο’θα{απα , ΟΙ 

γ{σίπϊ ααἱπαιο πανίρας, πας 5οοἱογΙΏὶ ααχΙΠ]ς 6ΟΠΙΡΙ6- 

γοταμί, οοη/[ἀθτα[ῖς 5οςΙΥΘΓΘ 110αθη[. ΗΙο ΠΠ] ΠηΘΠΙΟΤΑ- 

Ρο, 

αεοίογΙΠη ο ΟµΙο Ρεοιπία Ιηδίγασίας, {ππα 11ος γοάαχίξ, ἔππα 

Ρίο σοΓ6Η5, {οπιρις αααοὰ οἶτέα Τοπίαπα οοη(1γί{. 

ἄΤΟΘΙΑ ΟΠΟΥ οοοαραν{ί. (4) Πενοιςὶ ἰδίίαι αἀγοειδαγίος 

ϱἱ οχἰῖ φαί ἀποίογθ5 ΠΜΠΊΘΓΟ βοκοθηίος 11Ώ6 δχρεαπί. 

οσἳ Ἱοσαπα ἵπ ορροδίία εοπ(Ιπεηίε, παίυτα δια ρΥο6]αΤθ Ιη!Ι- 

πἰίατα, (ΑίαγηειΙ5 111 ΠΟΠΙΘΗ) οσοαραπ{, αἱ πό ἀείποερς 

ο, αιὶ ΟΙΙαΠ1 {επε]λαη{, θ6]]ο Ια66βδεβαΠ{. 

ΤΧΥΙ. Τη ος περοἰοΓαπὴ οµΓ5 ΑΙοϊρίαάςες εἰ Έμταδγ]]5, 

πηυη]ία. Ἡαιήρβασο, Ι4οπδπη Τί ργαδιάίαπα γοὐπαππη{,, αἱ 

α4 Τμαγαιποπονα, αἱ {απο Ολαἱοεάοπεπι ορραβπαραί 86- 

Ρίμαρϊπία πηανος οἱ ααἰπαπίες [Πλ] πη[]]ίος δις Ἰπαρογίο 

Ἀαάβοημς, οχογοϊ(μηα (ταηδάυσυπί,.  Οοπίασοῖς Ισ ἵπ 

άΠΙΗ ΙοσΏ} οορΙῖ5, Ισπθο Τροπ ΠΙΙΤΟ, αχ πιατῖ αἆ Πιάνο 

ἀασοίο, Ἱποαδογαπί. (2) Ηιρροοσταίος 61Ρο, Ρυωίου α Τ8- 

οσα πιοπ]ϊς Πίο οοηδαα5 (Ἠατπηοδίεη 1] νουαη/) , οἱ 

διιος πι]]ίαος οί ΟΠαΙοοάοπΙο5 ΙΠΙΥΘΓΦΟ5 ἵΠ αοἴθπι οὐ μχ{. 

Αοὶ Ργώ]ο οοπηπηἰδδο, απ ΑΙορίαάσς οὐ Πῃ θἱς [ογ1ἱςεῖ- 
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(δοα, 501.) 
« / ” ο. ) ο ο Ας το {9 
Ιπποκράτης ἔπεσε καὶ τῶν λοιπῶν οἱ μὲν ἀνηρέθησαν, 

οἵ δὲ κατατρωθέντες συνέφυγον εἰς τὴν πόλιν. (8) 

Μετὰ δὲ ταῦτα Ἀλκιθιάδης μὲν εἰς Ἑλλήςποντον χαὶ 
.. / 

Χεῤῥόνησον ἐξέπλευσε, βουλόµενος ἄθροῖσαι χρήματα, 
/ / 

οἳ δὲ περὶ τὸν Θηραμένην ὁμολογίαν ἐποιήσαντο πρὸς 
Χαλκηδονίους, φόρον λαμθάνειν παρ) αὐτῶν ὅσον καὶ 

πρότερον. ᾿Εντεῦθεν δὲ τὰς δυνάμεις ἀπαγαγόντες 
Ν / 3 / ν / Ν Δ μα 

πρὸς Βυζάντιον, ἐπολιόρχουν την πόλιν καὶ μετὰ πολλῆς 
35 “8 ολ 

Ἀλκιθιάδης δὲ 

ἀθροίσας χρήματα πολλοὺς αὑτῷ τῶν Ορακῶν ἔπεισε 

συστρατεῦσαι. (4) Παρέλαθε δὲ καὶ τοὺς Χεῤῥόνησον 

οἰκοῦντας πανδηµεί, χαὶ μετὰ πάσης τῆς δυνάµεως 

σπουδῆς ἀποτειχίζειν ἐπεχείρησαν. 

ἀναζεύξας πρῶτον μὲν Σηλυέρίαν διὰ προδοσίας εἶλεν, 

ἐξ ἧς πολλὰ χρήματα πραξάµενος, ἐν μὲν ταύτῃ φρου- ον ' ' 
ρὰν κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ διὰ τάχους Ίχε πρὸς τοὺς 

περὶ Θηραμένην εἲς Βυζάντιο». (6) Ἀθροισθεισῶν δὲ 
τῶν δυνάμεων, οὗτοι μὲν τὰ πρὸς πολιορκίαν Ἠτοιμά- 
ζοντο" ἤμελλον γὰρ νιχήσειν πόλιν βάρος ἔχουσαν χαὶ 

γέμουσαν τῶν ὑπὲρ αὐτῆς ἀμυνομένων' χωρὶς γὰρ τῶν 
Βυζαντίων, πολλῶν ὄντων, Κλέαρχος ὃ Λακεδαιμόνιος 

ἁρμοστὴς εἰχε πολλοὺς ἐν τῇ πόλει τῶν Πελοποννησίων 

καὶ μισθοφόρους. (6) Μέχρι μὲν οὖν τινος προςθολὰς 
ποιούµενοις, καχὸν οὐδὲν ἀξιόλογον δρῶντες τοὺς ἔνδον 

διετέλουν’ ἐπεὶ δ᾽ ὁ τῆς πόλεως ἐπιστάτης ἀπΏλθε πρὸς 

Φαρνάδαζον, ὅπως λάθη γρήµατα, τηνικαῦτὰ 

τῶν Βυζαντίων, μισοῦντες τὸ βάρος τῆς ἐπιστασίας, 
κά Δ ς , σημ λ η αν Δ λ 
ἣν γὰρ ὁ Κλέαρχος Ἰαλεπός, προὔδωχαν τὴν πόλιν 

αρ Ν λ 5 β όν, 

τοις περὶ τὸν Ἀλκιβιάδην. 

ΤΙ ΧΝΠ. Οὗτοι δὲ ὥς λύσοντες τὴν πολιορχίαν κ 

τινες 

Ν 
υ 

Ν 
υ 

πάσαις ἐξέπλευσαν, καὶ τὸ πεζὸν στράτευμα µέχρι τινὸς 

ἀπαγαγόντες, ὡς ἐπέλαθεν ἡ νύξ, πάλιν ὑπέστρεψαν 

καὶ περὶ µέσας τὰς νύχτας προσέμιξαν τῇ πόλει' χαὶ 

τὰς μὲν τριήρεις ἀπέστειλαν προςτάξαντες ἀφέλχειν τὰ 

πλοῖα καὶ κραυγὴν ποιεῖν, ὡς ἁπάσης ἐχεῖ τῆς δυνά- 

µεως οὔσης' αὐτοὶ δὲ μετὰ τοῦ πεζοῦ στρατεύματος 
πρὸς τοῖς τείχεσιν ἐτήρουν τὸ συντεταγμένον παρὰ τῶν 

ἐνδιδόντων σύσσημον. (95) Εῶὣν δ ἐν ταῖς τριήρεσι 

πονησάντων τὸ προσταγθέν, καὶ τῶν πλοίων τὰ μὲν συν- 
τριβόμενα ταῖς ἀποστολαῖς, τὰ ὃ) ἀπὸ τῶν γρωμένων 

ταῖς σιδηραῖς χερσίν, ἔτι δὲ βοἈν ἐξαίσιον ποιούντων, οἱ 

μὲν κατὰ τὴν πόλιν ὄντες [Πελοποννήσιοι καὶ πάντες οἳ 
η, 2 ο» 2 ϱ. / ο Χν Ν / 

τὴν ἀπάτην ἀγνοοῦντες ἐξεθοήθουν ἐπὶ τοὺς λιμένας. 
(8) Διόπερ οἱ τὴν πόλιν προδιδόντες Ἴραν τὸ σύσσημον 
ΦΙ -- Ψ. Δ δν /, Ν 3 ἵ η λλ 

45 απο του τειγοὺυς, χαι παρεοξγοντο τους περ τον ΑΛΧΙ- 

ο, ᾿ 
50 κατὰ σπουδὴν ἐξεβοήθουν ἐπὶ 

ο λ λ / 

ιάλην διὰ τῶν κλιμάκων κατὰ πολλὴν ἀσφάλειαν, ὡς 
-. . / 

ἂν τοῦ πλήθους ἐπὶ τὸν λιμένα συνδεδραµηκότος. (4) Οἱ 
Δ / μ λ ο 

δὲ Πελοποννήσιοι πυθόμενοι τὸ γεγονός, τὸ μὲν πρῶτον 
Ν ς / ο ον ο } τα Ε) ἐλ ων ολ λ - 

τοὺς ημίσεις ἐπὶ τοῦ λιμένος ἀπέλιπον, τοῖς δὲ λοιποῖς 
/ / 

ἐπὶ τὰ κατειλημ.μένα τείχη. 
ο -ω / ”. ] 

(6) Ηδη δὲ σγεδον πάσης τῆς δυνάμεως τῶν Αθηναίων 
/ / 2 / σον 

παρεισπεπτωχυίας» ὅμως οὗ κατετλάγησαν, ἀλλὰ πο- 
/ νο 5 / ’ 

λὺν γρόνον ἀντιστάντες εὐρώστως τοὺς Αθηναίους ἡμύ- 
γ / - . / .Ι / 3ῴ 

νοντο, συναγωνιζοµένων τῶν Ὀνυζαντίων: καὶ πέρας οὐκ 

ΡΙΟΡΟΒΠΙ ΡΙΟὈΙΙ 11). ΧΠι. ρ11 

πιο ἀθοσγίαγοί, Ἠϊρροσγαίθς οσοἵα1έ, οἱ γο]ιὶ ραγ{ἴπη ποσα {ή 
διη{, ρα. ν]ηενίρης σοη/[δς({ πά αγΏοπη γοίαρογο, (3) 
Ηιπο ΑΙα[ρίαάος ἵπ Ποα]ΙθβροπίΠα οἱ ΟΠΘΓΒΟΠΘΡΙΙΗ {γα]οοίέ, 
αἱ ρεουη]ῖς οο]Ησοηαϊς ορεταΠα ἀαγαί. Αί ΤιογάήΊεηθς ΟΠΗ 
ΟΜα]οράοπ[ῖς. Πα εοηγοηίέ, αἱ, φπαΠίηπα φΠροπά ρα 
φο]νίδδοπί, οίίαιη ἀείπεθρς οοπ{τῖριαστοπέ, οἱ αβά οί Ἱπάς 
οορῇς αἆ Εγζαπίάπη, ορρίά πα οἱγομπηδδά(έ, οπηί(ιιο δ{πι- 
4ἱο πηηϊηχοπ{1ς5 Ἱπίοτοιιάθτο οχίταπα οοηίσπάΙι. ΑΙαΡία- 
465 ἱπίοηίπα, ροσιηίω νϊ οομίτασία, Πτασαπα ρ]ανίπιος αἆ 
5ρομάῖα 8οοΠ1 [αεϊσηάα αἀάποί, (4) Ὀπίνουςϊς 4ποφια 

6αυβοπος! Ιποσ]ίς ἵπ. φοοἱοίαίοπα αοοθρ!ῖδ, 6ΠΠ1 ἐοίο ἱπᾷς 

οχοτόῖα δο]νίέ, εί είπα Βα]γρηίαπα ργοάΙΠοπθ οπρίεης, 

ἱηροηίεπα αὐ λα. ροοηίαπη οχίοταποί, τομσίοφπο Πίο ρτα- 

ΒΙ410, οἰῑαίο αἆ ΤμεγαππσπεΠΙ ο ΕΥΠ πΠά οοπ{ομά1{. 

(5). 6οασἱς ἆοπαο οορί!5, αἆ ορρισΠαΙΟΠΘΙΗ «ο {οίος 60ΠΙ- 

Ραναηί.  Ῥαρίσεηάα οηἴπα ΠΏ5 οταί πο]ῖς ποπ οχίσια., οἱ 

ῥτορασηαίοπίρις. κίτεηαῖς το[οία. Νάπα ῥρταίθυ ΠΙΠΙΟΓΟ- 

8αΙη Ὦγ7απ{ΙοΡαπα πα] αάἴπθια, Οἰσατοάς Παγηιοςίος Τμα- 

εράσρπιοπία5. πΙαρηΙπΙ οκ Ῥο]οροπηθείί5 οἱ πιογοσμαγ]ῖς 

ργαφι((ανη ἵπ πγῦθ Ἠαβρομαί, (6) Αά {οπιρις ἰσίίαν 4παΠι- 

νὶδ ορρισηα[οπεπ αγσογοπί, ΠΤΙ {απιοη πιοπιογαβί]ο 

ομβοβαῖς 4αΠΙΠΙΠΗ ἰπίογγο ροίσιαπ{έ.  Ῥοδίααια νογο οἴγ]ία- 

(ἶς ῥυα[οσίας αἆ Ῥ]ματπαβαζαα ρουπία αοοἱρίοπς» συαίία 

56 οοπίμ]εγαί, ΒΥ7αΠ{ἱογάΠ. ποπ, 41ος ἱππρονί Πας 

οὔἵαπα (αι π]αιθ «αρογαί (α8ρο οηἵπα οἱ Ιπιπ[ῖ5 ογαί 

ΟΙ6ατοαϐ), αΤΏαΠ1 ου πιοᾶο ΑΙοϊρίαᾶϊ ρτούμ{. 

ΤΧΥΠ. Ηορίες ομδίάίοπΠοπη 5οἱγαγα οχοΓοϊ(αηα ας ἵη ΤοηΙᾶΠα 

(τα]ίοεγο 56 γο]]ο εἰπηπ]απίας αἆ Υαξρεγαπῃ ΟΗΙΗ {οία οά556 

πάς φοἰναπί, αἱ ροεάοδίὶ ασηλίπο (ποάαπηίοπας αμάποίο, 

απ Πὰ ΡΥΙΠΙΠΗ Ποχ Ἱηρνη]{, Γείνο 5α οοπγετίαηί οἱ Ιπίοπηρθρία 

ποοίο τί δαοσρά παπί. Ῥγαπηϊδεταηί αιπίθΠη {ΠΙΤΘΠΊΕ5 ΟΙΙΠΙ 

15 ππαπάα{ἰδ, αἱ παγίσία ΒΥζαΠΠΟΤΙΠΑ αγε]]θγοηί,, οἱ ἵπσθη- 

{6η βἵππα] νουιεταίαπα οχοίατθηί, ας δἱ ΟΠΙΠΙΦ ἰδίο Ίος 

α4θδαεί οχοιοἰίἩς. Τρί ἱπΐίοτοα ροεάεςίπῖρας ουπι οορίϊς αἆ 

πιωηία 8Ι6ΠΙΙΠΙ , 4ποά σοηγοθησθταί, αἱ α ρτούΠ{οείρς ἀατοίητ, 

οχδροοίαραΠί. (2) ΟΙα55ίατΙῖ 41111 Ἰπηρογαία οχςο(ιδΓδη{!”, 

ΠάΥΕΡ416 αἰ]ας τοδῖ5 οοπ/Ἰησογοπί{, α]ίας [οτοῖς πιαπίρι5 

αὐδαμετοηί, αἴσια οΙάΠΠΟΤΟΠΙ Ιηβοηίεπη οἀθτεπέ, Ῥε]οροι- 

ποβ]ϊ η ατΏο πηΠΙίος οἱ οοίοιί (γαάϊς ποδοῖϊ, αἆ ἀο[οηβΙοηΏΘη 

αγρίς {π ρογή15 οχουαη{. (9) Πηπίετθα ΡγοΚΙίοΓ6Β, βἶσπο ἆθ 

πλγῖς ο5ίθηςο, ΑΙοἰρίααἰς πηΠ{οπα Ρε βέα]α5 1 αΤΏΟΠΙ (1 Πα 

(α{ἱβδίπιο γουρίαη{, 41111 οηλΗῖ5 Ίαπα {πτρα Τη ρου{ απ 56 ο[{ι- 

ἀϊρβοαί. (4) ΑΙ Ρε]οροπηερ!, (αι146 Ιπίε]]οοία, ἀῑν]ςϊς τοροηία 

οορίῖς, ἀπ] απη ἵπ ρονία τεπαπαηέ, ο1 οσίοτῖς γαρέίπι αἆ 

πηιτί ]απι ούρα 4ε[εηδίοησηη αεοαττυΠ{. (6) Οπαππ(ααΠα 

Υογο ἰοίας [ου ΑΠπεπιοηδίαπη οχεγοῖία5 ]απα γγαροταί, πλοία 

{απΊθη πδ(παφπαπα αὐδίοινοπίαγ, 5εᾷ α Ἰοησαπ1 ορηϊχ{ {6π- 

ΡΗ5, Α{Ιιοπίεηδε5 Π]ασηα τοβονίς οοπίθπβοπο τερηϊπαπηξ, απ χ]- 

Παπρας οσα Ἑγ7απΗΙΠϊ5, πάθο αἱ ατος (απάθπα ἵπ Α{Ιιθ- 
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ἂν ἐκράτησαν Ἀθηναῖοι τῆς πόλεως διὰ μάχης, εἰ μὴ 
.. Δ Δ 3 λ [ς η δ. .) η ζ Αλ" ”δ/ 

συννοήσας τὸν χαιρὸν Αλκιθιάδης ἐκήρυξε μ.ηδὲν ἀδί- 

χημα ποιεῖν τοῖς Ρυζαντίοις' οὕτω γὰρ οἱ πολιτικοὶ µε- 
/ 

ταθαλλόµενοι τοὺς Πελοποννησίους ἠμύνοντο. (6) “Ὄθεν 

οἳ πλεῖστοι μὲν αὐτῶν ἀνηρέθησαν εὐγενῶς ἀγωγισά-- 
ψενοι, οἱ δὲ περιλειφθέντες εἰς πενταχοσίους χατέφυγον 

() Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι 
ο Δ Ρ / 3 /Ν ολ ηλ / 2 

τοις μεν υζαντίοις απεσόωκαν τήν πολιν, συμμ.αγοὺς 

Δ λ 3 εως - / 
προς τοὺς εν τοις Ἱεροις βωμοὺς. 

3 λ / Ν λ λ ο ω.ν ο αλ 

αὐτοὺς ποιησάμενοι" πρὸς δὲ τοὺς ἐπὶ τοις βωμοὶς ὄντας 

ἱκέτας ὁμολογίας ἔθεντο τὰ μὲν ὅπλα παραλαθεῖν, τὰ δὲ 
/ 3 3 / / 3 / ου ο / 

σώματα εἰς Ἀθήνας χοµίσαντας ἐπιτρέψαι τῷ δήµῳ 

περὶ αὐτῶν. 

ΤΧΥΙΠ. Τοῦ δ᾽ ἔτους διελθόντος, Ἀθηναῖοι μὲν 
Ες) / /“ .Ν 3 μ. ιά . ο... 

υὐκτήμονι παρέδωκαν τὴν ἀρχήν, Ῥωμαῖοι δ' ὑπάτους 

κατέστησαν Μάρχον Παπίριον καὶ Ἀπόριον Ναύτιον, 
3 1} ο. / λ ολ 5] / . 

Ολυμπιὰς δ᾽ ἐγένετο τρίτη πρὸς ταῖς ἐνενήχοντα , καθ 

ἣν ἐγίκα στᾶδιον Εὐθώτας Κυρηναῖος. Περὶ δὲ τού- 

τους τοὺς γρόνους οἱ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοὶ Βυζαν-- 
/ α ο ὃν νε] / νο ην 

τίου κυριεύσαντες ἐπηλθον τὸν Ελλήςποντον, καὶ τὰς 

ϱ) Μετὰ 

δὲ ταῦτα Διόδωρον καὶ Μαντίθεον ἐπιμελητᾶς | μετὰ τῆς 
σ κ 

ἐν αὐτῷ πόλεις πλὴν Ἀθύδου πάσας εἷλον. 

κανῆς δυνάμεως κατέλιπον αὐτοὶ δὲ μετὰ τῶν νεῶν 
χαὶ τῶν λαφύρων ἔπλεον εἲς Ἀθήνας, πολλὰ καὶ μεγάλα 

χατειργασμένοι τῇ πατρίδι. Ὡς ὃ δ᾽ ἐγγὺς Ἴσαν, ὁ δη- 
λ µος ἅπας ἁπήντα περιχαρὶς ἐπὶ τοῖς εὐημερήμασι" 

/9 Αν ὸ ν ο 3ὸ ολ νο πρ εἰ 
ο, ο εις τον Πειραιᾶ πολλοὶ χαι των ζενών» ετι 

2 
Ν ο Ἓ Ν λ / χ 

δὲ παίδων καὶ ο. :εἶχε γὰρ πολλὴν κατάπληξιν 

τῶν ο. ὅ κατάπλους. (9) Ἠγον γὰρ τῶν ἡλω- 

χυιῶν νεῶν οὐκ ἐλάττους διακοσίων, αἰχμαλώτων δὲ 
δα εν λ / ο κ ων αν αρ / 
ἀνδρῶν καὶ λαφύρων πλΏθος: εἴχον δὲ τὰς ἰδίας τριήρεις 

ὅπλοις ἐπιχρύσοις καὶ στεφάνοις, ἔτι δὲ λαφύροις καὶ 

τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐπιμελῶς κεχοσµηµένας. Ἠλεῖστοι 
Ὃ ο Δ 3 Ξ /9 / 8 οτι λ / 
δ’ ἐπὶ τὴν Ἀλκιθιάδου θέαν συνέδραµον ἐπὶ τοὺς λιµέ- 

νας, ὥστε παντελῶς ἐρημωθῆναι τὴν πόλιν, συμφιλοτι- 
/ - αν / σω ή τ) / 

μουμένων τοῖς ἐλευθέροις τῶν δούλων. (4) Κατ’ ἐκεί- 

νους γὰρ τοὺς Χρόνους οὕτω συνέθη θαυμασθΏναι τὸν 

ἄνδρα τοῦτον, ὥςθ᾽ οἳ μὲν σος ἔχοντες τῶν Ἀθηναίων 

µόγις ἐνόμιζον εὑρηκέναι δυνατὸν ἄνδρα [τοῦτον] φα- 

νερῶς καὶ θρασέως ἀντιτάξασθαι τῷ δήµῳ δυνάµ.νον, 

οἳ δ ἄποροι ὑπειλήφεισαν συναγωνιστὴν ἕξειν ἄριστον 

τὸν ἀπονενοημένως συνταράξοντα τὴν πόλιν καὶ τὴν 

(5) Θράσει γὰρ πολὺ 
διέφερε τῶν ἄλλων, χαὶ δεινότατος ἦν εἰπεῖν, καὶ κατὰ 

μὲν τὴν στρατῃ Υέαν ἄριστος. ; κατὰ δὲ 

ἦν ὃ 

πὴς καὶ τὴν Ψυγὴν λαμπρὸς καὶ μεγα επίθολος, 

ο / / 

ξαυτῶν ο ο πενίαν. 

τὴν τόλµαν πρα- 
κτικώτατος" ἐ καὶ τὴν ως καθ ὑπερέολὴν εὔπρε-- 

ι- 

θόλου δὲ τηλιούτην ὑπόληψιν εἶχον ὅπερ αὐτοῦ ) σγεδὸν 

ἅπαντες, ὥςθ᾽ ἅμα τῇ ἐκείνου καθόδ δῳ καὶ τὴν τῶν πρα- 

γµάτων εὐτυχίαν εἰς τὴν πόλιν κι) διελάµβανον. (9) 

Πρὸς δὲ τούτοις, ὥσπερ Λακεδαιμόνιοι τούτου συνα- 

γωνιζοµένου ἐπροτέρουν, οὕτως ἑαυτοὺς πάλιν ́ κατορ- 

θώσειν ἤλπιζον σύμμαχον ἔχοντες τὸν ἄνδρα τοῦτον. 
Ι.ΧΙΧ. Ἐπεὶ δ᾽ οὖν χατέπλευσεν ὃ στόλος, ἐπέ- 

στρεψε τὸ πλῆθος ἐπὶ τὴν Ἀλκιθιάδου ναῦν, ἐξ ἧς ἐκθάντα 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1). [ὅθι, σος.) 

ΠΙΘΗΡΙΙΠΑ Ροίοςίαίαοπῃ ποη γοπἱςδοί, πὶθί, απ] ΤΠ τοι {πό 

ορ»αί, Ργοῦα οοηδίἀεγαίαπη Ἰαβθιις ΑΙοϊρίαᾶσς, ργοροοηῖς γουρ 

πυ]]α Ὦγ7απί1ος Ἱη]ατία α[ΓεομαΠ]: ἱπὶ ῥτου]απαδδοί. Πα ὨλΙ- 

(816 ορρίάαπ{ απ]ηαϊ5 ἴπ Τορά ΠΙΟΠΙΟΦ ἄΤΠα οοπγεγίαη{. 

(6) Ἐκ Πῖ5 εισο ρ]εηίαιθ, σοπεγο5ί5 απ]ηηἰ5 ἀἰπιίσαπίας, οσσι- 

Ῥποτυη{; το φ1 οἰτοῖίον απἱησοη{! αἆ αγας ἀθογαΠ] Τη ΓΕΠΗΡΙΙ5 

5πρρ]ίοος οοη{αρογα. (7) Ταπι τος αία ΒΥΖαΠΗΙ5 1106, 50- 

ἀδίαΙς [α4 15 οπι Π]ῖς τοποναία. αρρίσςς απίθι Ίας 

ὀοπά[μΙοηθ ἵπ βάοπα γοορίαπία”, αἱ αγπηῖς (γαβΙἶδ, Αίποπας 

μαηδροτίεπίας, αΏί ρορι αγρί]ο ἆθ ἱρ5ῖ5 εἰαίπαίν. 

ΤΧΥΤΠΠ. ΕἰπΙίο Ίου αηπο, πιαρίςναίαπη Εοζεπηοηϊ ἱταάαυέ 

α Ποιμαπῖς γετο Μ. Ῥαρίτίας οἳ ρυήας Ναι- 

Ππς5 οοηςα]ε5 ογδαηίαηΣ ΟΙγπιρίας Υοτο αθία εδί (ουία 5αργᾶ 

ἨΟΠΒΡΘΘΙΠΙΑΠΗ, 

Ογτεπα8. 

Ρρομ, 

Α{Ποπίεησδας, 

αμα. φίαά νἰοίοπίαπα αἀερίης αδί Επροίας 

Που ἴειπροτθ Αἰοηίοηδίαπι ἀπσαος, Ὦγαπί9 

Ηο]]οδροπίαπῃ αρσιθςςί, 6ΠΕίΔ5 Ιπ οϱ 1γ065 ῥρναίθς 

ΑΡΥάαΠΙ 50 Ἱπιρεγίαη παπα τεδἰσιηί. (9) Ταπι Ρἱοάο- 

ΡΙΠ οἱ Μαη ΠΘΙΠΗ ο. ργῶςίάίο βαΐΐ5 να[άο 1ῖ τα]ίη- 

αππηί : ρ8ῖ γέγο ΟΠΠ1 68556 5Ροἱ5 οπηΗδία Αίθηας5 Γθρ6- 

μαηἳ, πλι]15 οἱ ριαο]ατῖ6 τεβα5 Ῥτο δαἱαίο αὁ σἱονία ραίνία 

οοη{αοΐδ. «8ππάΠθ ἵπ ργορίπ(αο οταπί, ααάΠῃ Ρρορα]α5, οϐ 

ΡΟΠ1 6ης ϱθδίατη Ι01α οχδυ]ίαρημάας, οῦγΙαπῃ 1115 5ε ε[- 

{μπάϊ{. ΜαρηιΙ5 ολα]. αἀγεματαπι δἳ ΡΙσΤΟΓΙΠΗ Γ6ΠηΙΠᾶ- 

ταινάι ΠΠΠΠσΓΗ5 οχοτΏέ η ΡίτορεΙπη, αάάΠι ΟΙΠΠΕΣ Ργα{ο- 

τάΠ1 γοβΙέας ἵπ αἁπναἴοπεπῃ 5αἱ Ταρθγοδί. (3) Νανθβ οπῖπα 

ὁαρίας αἀἀποεεραπί ποπ. ραποίογες ἀπορηἰῖς ΠΙασπαΓηαθ ϱ8- 

Ρίΐνογαπα οἱ 5ροἱίογαπα πι] πάπαπα , 5188 αι {πτεηΊες 

αγηηῖς ἱπαιιγαίῖς οἱ οογοπίς πιαπαβδαπο οἱ 4 6οηας αἰῑς 

πηασπίβσο οχοτηαίας ΠαβρεραΠί.  ΑΙοϊρίαάϊς ἱπργῖηηϊς γῖδεπαϊ 

βίο πιαχῖπλας ἵῃ Ροτία οοπῄαχα5 Πολη Περαί, αἆθο 

ααἱάθια, αἱ 05 ρῶπο6 Υασοα τοἠππογείας, ἀάπι δευγῖ ᾖαχία 

αο Ηρονὶ «ροσ(ασι]ῖ ας ομρίἀϊίαίε ᾖασναηί. (4) Πα αιῖη 

{οπιρορία!{ο ἵῃ {απία Ποππθη Αἰαρίαςίς αἀπιγαίῖοπθ Παβεβᾶ- 

1, αἱ ΡΥΙΠΙΟΥ65 Α{ΠΙΟΜΙΘΗΦΙΙΠΗ απο {ππάσπη νΙΓΙΠῃ ΙηγΥθηϊ5β6 

8656 Ιαάἱσατεηί, ααὶ αροτίε οἱ ἑοπβάεπίει ρορια]ἱ οοπαίρις 

ΟΡΡΟΠΟΤΘ 56 ρο886ί : ἴπορθς Υ6γο ορίπιΙπῃ ργοριδηα{ογοηχ 

μαβίτανος δρειαβαπ{, αἱ {οππθγε ρογίπγβραίο ταιριβ]1ος» δίαία 

ερεδια(ῖς ἳρί οπι5 αἱενανεί. (6) Βιπριατῖς 1 Ποπηίπο ρα.» 

οθίοτῖς απἀασία ογαί, δΙΠΗΠαΠΠΘ. γῖς ἀῑσοπαί, ἵπ Ρας ἀάπχ 

ορίίπιας οἱ αἆ τος απἀαοίοει σογοηάα5 αρρτίπιο δίτεπυας. Λά- 

βρθοίαπη {ογπια ἀἰση]ίας οχἰπηῖα οοπηπηομάαΡαί : 

πιαση]βθις οἱ ΓΟΓΙΠΙ παχΙπΙαΙΠη αρρείοης. 

απίπιας. 1 

Έαιι ἀθηῖαιιε 

ἵη ΟΠΙΠΙΗΠΙ απἰιηϊς οχερθοία{Ιοηθπι ἆ6 56 οοποίαγαί, {οἱ6 

ΠΙΠΗΙΡΗΠΗ , τί οὐ πα Ελλάς τος πια] οἱἱαίη ϱοΙοἰίας πι. 41 Ώ6α 

γοβ]γαί. (0) Ῥνωίστοα, αποπιαάπποά σπα Τιασράαπιοπϊ{ α]τι- 

{απίθ Π]ο 5ιιορθβεῖρ5 Ργοδρογῖ5 γἰο!5δδηί, Ιία, Ίου δ]]ογΠα 

φο60ἵο (απάσηι τοὐάίέο, 65 δια ἴέαγαπα π]θ]ας Παρίτας 

βρεγαρα[. 

Τ.ΧΙΧ. Οσπ1 θλάση Ιδίέαν ο]αςθῖς ροτίαπη ἵπστθςδα ο5ί, 

Αἰοἰμίαςίς πανγΙ ἰοία αγαπη πιπ]((πάο οἵα αἀγοτίετα, ἆε- 
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τὸν ἄνδρα πάντες ἐδεξιοῦντο, τοῖς εὐημερήμασιν ἅμα 
καὶ τῇ καθόδῳ συγγαίροντες. 

πλήθη φιλανθρώπως, ἐκκλησίαν συνήγαγε, καὶ πολλὰ” 
τῶν καθ) ἑαυτὸν ἀπολογησάμενος εἰς τοσαύτην εὔνοιαν 

δ τοὺς ὄχλους ἤγαγεν, ὥςτε ὁμολογεῖν πάντας τὴν πόλιν 

αἰτίαν γεγονέναι τῶν κατ᾽ ἐκείνου ψηφισμάτων. {9) Διό- 

περ αὐτῷ τήν τε οὐσίαὺ ἀπέδωχαν ἣν ἐδήμ.ευσαν; ἔπειτα 

δὲ τὰς στήλκς χατεπόντισαν, ἐν αἷς ᾗ καταδίκη καὶ τἆλλα 

τὰ κατ’ ἐχείνου κυρωθέντα”. ἐψηφίσαντο δὲ χαὶ τοὺς Εὐ- 
0 µολπίδας ἄραι τὴν ἀρὰν ἣν ἐποιήσαντο κατ’ αὐτοῦ καθ 

ὃν καιρὸν ἔδοξεν ἀσεθεῖν περὶ τὰ μυστήρια. 

τελευταῖον αὐτὸν στρατηγὸν καταστήσαντες αὐτοχρά- 
τορα χαὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, ἁπάσας τὰς ὃυ- 

νάµεις ἐνεγείρισαν αὐτῷ. [ζλοντο δὲ καὶ στρατηγοὺς 

16 ἑτέρους, οὓς ἐχεῖνος ἦθελεν, Ἀδείμαντον καὶ Ορασύβουλον. 

(4) Ὁ δ’ Ἀλκιθιάδης ἑκατὸν ναῦς πληρώσας, ἐξέπλευσεν 
εἰς Ἄνδρον, καὶ καταλχθόμενος Γαύριον φρούριον ἐτεί- 

χισεν. ᾿ἘΕξελθόντων δὲ τῶν Ἀνδρίων πανδημεὶ μετὰ 
τῶν παραφυλαττόντων τὴν πόλιν Πελοποννησίων, ἐγε- 

20 νήθη μάχη, καθ) ἣν ἐνίκησαν Ἀθηναῖοι, τῶν δ᾽ ἐκ τῆς 

πόλεως πολλοὶ μὲν ἀνηρέθησαν, τῶν δὲ διασωθέντων οἵ 
μὲν κατὰ τὴν χώραν διεσκεδάσθησαν, οἳ δ᾽ ἐντὸς τῶν 
τειχῶν συνέφυγον. (6) Αὐτὸς ὃ) Ἀλκιθιάδης προςθο- 

λὰς ποιησάµενος τῇ πόλει, ἐν μὲν τῷ πεφρουρημένῳ 
16 τείχει τὴν ἱκανὴν φυλακὴν κατέλιπε καὶ Θρασύθουλον 

ἡγεμόνα κατέστησεν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς δυνάµεως ἐκ-- 

πλεύσας τήν τε Κῶ καὶ λῬόδον ἐδῄωσε, καὶ συγνὰς 

ὠφελείας ἤθροισε πρὸς τὰς τῶν στρατιωτῶν διατροφᾶς. 

ΙΙ ΧΧ. Λακεδαιμόνιοι δὲ τήν τε ναυτικὴν δύναμιν 
30 ἄρδην ἀπολωλεκότες καὶ μετ) αὐτῆς Μίνδαρον τὸν ᾖγε- 

μόνα, ταῖς Ψυγαῖς ὅμως οὐκ ἐνέδωκαν, ἀλλὰ ναύαργον 

εἵλοντο Λύσανδρον , δοχοῦντα στρατηγία διαφέρειν τῶν 
ἄλλων καὶ τόλμαν ἔμπρακτον ἔχοντα πρὸς πᾶσαν πε- 

ρίστασι. "Ὁς παραλαθὼν τὴν ἀρχὴν ἐκ τῆς Πελοπον- 
36 νήσου στρατιώτας τε χατέγραφε τοὺς ἱχανοὺς καὶ ναῦς 

ἐπλήρωσεν ὅσας ἠδύνατο πλείστας. (3) Ἐκπλεύσας δὲ 

εἰς Ῥόδον, καὶ προςλαθόμενος ἐχεῖθεν ναῦς ὅσας εἰχον 

αἵ πόλεις, ἔπλευσεν εἰς Ἔφεσον καὶ Μίλητον. ἵαταρ- 
τίσας δὲ καὶ τὰς ἐν ταύταις ταῖς πόλεσι τριήρεις, μετε- 

ΙΟ πέµψατο τὰς ἐκ Χίου, καὶ στόλον ἐξήρτυεν ἐξ Εφέσου 

νεῶν ὑπάρχοντα σγεδὸν ἑθδομήκοντα. (8) Ἀκούσας δὲ 

Κῦρον τὸν Δαρείου τοῦ βασιλέως υἱὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς 

ἀπεσταλμένον συμπολεμεῖν τοῖς Λακεδαιμονίοις, κεν 
εἲς Σάρδεις πρὸς αὐτόν, καὶ παροξύνας τὸν νεανίσκον 

ιὁ εἰς τὸν κατὰ τῶν Ἀθηναίων πόλεμων, µυρίους μὲν δα-- 

βειχοὺς παχραχρῆμα ἔλαθεν εἰς τὸν τῶν στρατιωτῶν 

µισθόν, καὶ εἰς τὸ λοιπὸν δὲ ὅ Κὔρος ἐκέλευσεν αἰτεῖν 

μηδὲν ὑποστελλόμενον" ἐντολὰς γὰρ ἔχειν παρὰ τοῦ 
πατρὸς ὅπως ὅσα ἂν προαιρῶνται Λακεδαιμόνιοι γορη- 

/ 3 τας 3 { ΔΑ 3 ιᾱ αἱ 3 Δ 

00 γήσαι αὐτοις (4) Ἀνακάμψας δὲ εἷς Ἔφεσον, ἀπὸ 

τῶν -ύλεων μετεπέμπετο τοὺς δυνατωτᾶτους, πρὸς οὓς 

ἑταιρίας συνθέμενος ἐπηγγέλλετο, τῶν πραγμάτων κα- 

τορθωθέντων, Χυρίους ἑκάστους τῶν πόλεων ποιήσειν. 

Δι ἣν αἰτίαν συνέβη τούτους πρὸς ἀλλήλους ἁμιλλω- 

Ριοβροπῦ5. Ἱ. 

ΡΙΟΡΟΒΙ 1ο 15. ΧΗΠ. ας) 

Φόθη5Ι(αο [αοίο, ππαρηῖς ρ]αμδί ης νίρυῦα οκ Ίρονο, ἆθηιο 

ὍὉ ὃ) ἀσπασάμενος τὰ | τοδίι ας Τορας (ο]ἱο]ίου ρονίΐς ἱροί σιαἰμ]αμί. Πἶο, ρο]ιι- 

πηαΙίου π]Η(πάἶπο γοδα]αίαία, οΟΠΟΙΟΠΟΡΙ ανοσαί, οἱ ριο- 

Ίἶχα 56 46[ΘηΣΙΟΠΟ ΡοΓΡΙΤΦΔΠ5, αἀοθο ἵπ νυ]οῖ 5ο Ὠομονοίθη- 

Παυα ἱηδίηπανἰ, αἱ οΊηςς. οιἱραπα ἀθογαίογιπα οοπίγα ΘΙ1Π1 

ἵη οἰγ[αίεπη οο(δντοηί. (2) Ιάοίνοο (αου]ίαίος ἐροί Ίαῦι ρνί- 

4ο ραρ]οπίας τοδυ σέ, οἱ παν! Φαβηπουρα{ φίθ]ας, ἰι 

απίθις οοπάθηηπαίἶο οἱ οοίονα αἆνοιςας Πλαπι δαποῖία ου αΠί 
ἱηροβίρία.  ΏοσγαίαΠα ρουτο 4ποπιο (αοίαΙῃ οδί, αἱ οχδοσγα- 

Πσπθιη (οἰ]ογοπί Επιο]ρίάα:, απα σαρι{ 615, αΠάΠΗ Πο(ας ἵῃ 

πηγδίεγῖα οοπηηϊκίςδο γἱάεβραίαη, ἀενογοναΠί. (9) Δά ρο- 
ΦίτεΠΙΙΠ ἀἰείαίογεπι Πάπα 9556 Ιαρθηί, ΡΙθΠΙΠΊΠ1ο ἴδγνα 
πηαγ]( ο Ιππρογία (αάθηί6ς, απίνογςας ΤΗ οορίας οοπηη(- 
απ. Εἰορεγιηί οἰἶδηα ἀῑιόος αἱἱ65, 4198 11] γοἱοί, Αάἰπισ- 
αμα φοἡοοί αἱ Τμγαςγ ραπ. (4) Τρ86 πανίρας οση(αη αά 
οχρθ{ΙοπαΠῃ {ηδίγιιοἶ5 ἵπ Απάγισι (γαηβπα{1{, αξί σα γία τη 
ὀαδίσ]Π1, α 86 {πα οσο Ρα Γαπα, ΠΠΤΟ οἱηρίέ,  Ώοίπάς απΠΠΙ 
Απ οπΠὰ απΐνδικο αγίας τοῦονα’, ριωρἰάἰανῖς οἰίαηι οκ 
Ροορομηεςο αθ[ηποίἰ», οὐγίαπα ργοςΙίββθηί, ῥαρπα Ππίέ, 
αυα νἰοίογες αβοιηί ΑίΠεπίθηςο5, ορρἰἀαπογαῖη. Υθιο Ώοηα 
Ρα15 (πασάσίαν.. ο οείοτίδ ο ρήρηα οἱαροῖς αί ραβδίπι ρου 
ἄρνος ἀῑςείραπίαγ, αλ ἰηίνα πιαρηία τοασίαηί. (0) Τα Α|- 
αρίαάες, απ. 6αμης] αίμα ΙἴθγΙπη ορρισηαπάο ΠΙΠΙ ο[- 
οθγεί, ἵη οβ5{6Ι10 α 5ο Ρηῖ5 πηπη[ίο 4 ΠαΠ{ΜΗΠΗ 5α1ῑς οβ8οί Ργα.- 
διά, οαἱ Τμναδγρα]ας πχ ρα βοἵέαν, τοἠπη ές ἴρ5ο 6ΗΗΙ 
τε] ο εχαγοῖέα Ιπάο γε]α [αείεης, 6ο οἱ ΒΙιοΚΙΠη Ῥορι]α- 
ἔπη, ππυ]έπη(πο αά αἰεηάος. πηζ]ίος οΠιοΙαΠιοΏΗ! οἱ ριαἆ 0 
8ἱΡἱ ἴπάς εοπηραα{. 

ΕΧΧ. Πασεάσηιοπ]{ απ{οπα, οἱδῖ οορίας Παναίο5 ρῶπο ο- 
ΠῃΟ5 απΠασαθ ΜΙΠάαΤάΠΙ ἀἆποθῃῃ απηἰδογαη{, ΠΟΠ {αππσῃ απί- 
π105 Ιά61γοο ἀθδροπάσγιπέ, 566 ο]αφεῖς ἵπιροια{ογθΠῃ ογθαΓΙΠ{ 
ΕΥ 5απάνυπη, φαἱ εἰ πηΗ{ατίς γοῖ Ρον] Πα οοίοιῖς Ργδίηγο γ- 
ἀσραίην, οί ργοιηρία αἆ ααἰανίς ασοά Πα ρεῦ οΙΗΗ65 οᾳδ5 
ποιασία Ῥυαά Πας. οι αἱ. 15, δἱπηα]ας πιαρἰςίταίυηι ΙΠΠέ, Πο 
θχ]σιᾶς οχ ίοία ΡεΙοΡΟΠΙΘΦΟ πηϊΗ ια εορίας οοηδοη{ραί{, οί 
παπα Ρ]αγΊη]ᾶς ροίογα{ πάγος οἸαςκίανῖές ἱππρ]εν]{, (2) Μοχ 
ἵπ Ἠμοά σπα (γαηδνοσίας, Ροδί(παα 1δί πάγος, σιιοί ἠαῦο- 
απί Πηδα]α) αντρας, α5δΙπηρςθγαξ, Ἡρ]θδΙΠΙ οἱ ΜΟΙ ΟΟΗ- 
(οπά({ , αἀογηαίῖδᾳια οἰίαπη ΠΧΓΙΠΗ οἰν[αίαη η οιηῖρης, 
(απάθπα πηαγίριις ΟΙήογαπα αροἡῖς, Ερ]ιοςί οἱ4βςθήι 5ορίυα- 
Εἰπία ονοῖίον πανταπα πίτα ν{{, (3) Ῥοδίφπαπα νθγο εορηογ!έ 
ΟγΌύπι Βαν τορῖς ΕΠ απη ἃ Ρα[Το πηἰδευπα, αἱ ἵπ Ῥε]]ο οι κο- 
4ποπάο Ταοράσρποπίο5 αὐ]αγαταί, ΦαΓάος αἆ ϱΙΠή 5ο οοΗ/1]- 
Πέ, ΠΙΥΕΠΕΠΠ(ΠΕ αά Ῥα]]άπῃ ορηίτα Α{οηίσοηςος οχµονίαίας, 
4εόθΏΙ πηΏ μα Ώαγίόογαπη Τη φΗροπάἶα ΠηΠέπη οχίοπηρΙο. αο- 
εθρῖ. Τη Ροδίεγαπ] αποΠμθ ΟΥΤΗ5 6ΗΠῃ δἶῃς οΠΠΟ{ΦΤίοΠ6 Ρθ- 

(ογο αεί. Τη πηαπάα(ῖς εηίπῃ α΄ ΡαΤθηί6 αἱρί ἀδίαη, 1, 
Ὑπἱάᾳπ]ά α Παοράαπιοπ[ς αρίίείας, αἲ Ίου απ]ρίς ρονα]- 
(ου αρραάΠεί. (4) ΕρδδΙΠῃ Ιπάς τορίθδΣις, οκ υγυίνιις 

γ]οἰηῖς ροίδη(1βδίπιο 4Ποδᾳ16 αγοθδεί, Ππίέοσιο ΟΠΗ ΠΠίς 

{ωάρτο βοοἱεία!5, τα Ῥεηε ρεδία, διι) 4Πσπιαπο ηγρίς ῥγῖη- 

αἶροπα 56 ε[εοίάταπα ροµσείαγ.. Ἠίπο εγο{ αἱ ΠΠ «δ1]ς 
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μένους ὑπηρετ: ἓν πλείονα τῶν ἐπιταττομένων, χαὶ τα ιν 

παραδόξως εὐπορεῖν τὸν Λύσανδρον πάντων τῶν εἰς 

πόλεμ.ον χρησίμων. 

ΡΧλΙ. Ἀλκιθιάδης ὃ δὲ πυθόµενος ἐν ᾿ΕΦέσῳ τὸν Λύ- 

σανδρον ἐ ξαρτύειν τὸν στόλον, ἀνήμθη | μετὰ πασῶν τῶν 

νεῶν εἰς Ἔφεσον. Ἐπιπλεύσας δὲ τοῖς λιμέσιν, ὡς οὖδεὶς 

ἀντανήγετο, τὰς μὲν πολλὰς ναῦς καθώρµισε περὶ τὸ 

Νότιον, τὸν ἡγεμονίαν αὐτῶν παραδοὺς Άντ τώχῳ τῷ 

ἰδίῳ κυβερνήτη. Διακελευσάμενος δ) αὐτῷ μὴ ναυ- 

μαχεῖν, ἕως ἂν αὐτὸς παραγένηται, τὰς στρατιώτιδας 

ναῦς ἀνέλαθε ᾿ καὶ κατὰ σπουδὴν ἔπλευσεν εἰς Κλαζο- 

μενάς" αὕτη ι ἡ πόλις σύμμαχος Ἀθηναίων οὖσα χα- 

κὈς ἔπασχεν ὑπό τινων φυγάδων πορθουμένη. () Ὁ 

δ᾽ Ἀντίοχος ὢν τῇ φύσει πρόγειρος, χαὶ σπεύδων δι 

ἑαυτοῦ τι πρᾶξαι λαμπρόν, τῶν μὲν Ἀλκιθιάδου ογων 

ἠμέλησε., δέκα δὲ ναῦς τὰς ἀρίστας πληρώσας, χαὶ τὰς 

ἄλλας τοῖς τριηράργοις παραγγείλας ἑτοίμας ἔχειν, ἂν 

Ἡ 7ρεία ος ἐπέπλευσε τοῖς πολεµίοις, προχα- 

(8) “Ὁ δὲ Λύσανδρος πε- 

πυσµένος παρά τινων αὐτομόλων τὴν ἄφοδον Ἀλκιθιά- 
λεσόμενος εἰς ναυμαχίαν. 

ο α - ᾿ 
δου καὶ τῶν ἀρίστων μετ αὐτοῦ στρατιωτῶν, Χαιρον 
ον} ο ου 3 / 

εἶναι διέλαθε πραξαί τι τῆς Ἀπάρτης ἄξιον.. Διόπερ 

πᾶσαις ταῖς ναυσὶν ἀνταναχθε εἷς» μίαν | μὲν τὴν προπλέ- 

ουσαν τῶν δέκα, καθ ἣν Ἆντ τίοχος ἦν ἀντιτεταγμένος, 

µέχρι οὗ 
τὰς ἄλλας πληρώσαντες οἱ τριήραρχοι τῶν Ἀθηναίων 

6 / 3 ον οω η Ε. ἴ Τ / Φλ 

αρεθοήθησαν ἐν οὖδεμιᾶ τάξει. (4) Γενοµένης δὲ 
. ο λ ο ον 

ναυμαχίας ἀθρόαις ταῖς ναυσὶν οὐ μακρὰν τῆς γῆς, 
3 κ ο λ λ 3 Σ/ 3 / λ ο» ο] / 

Ἀθηναῖοι διὰ τὴν ἀταξίαν ἠλαττώθησαν, καὶ ναῦς απέ- 

χατέδυσε: τὰς ὃ) ἄλλας ερεψαµενος ἑ δίωξε., 

ω ”/ νο 3 3 ο τν ο 

βαλον δύο πρὸς ταῖς εἴκοσι" τῶν δ᾽ ἐν αὐταῖς ἀνδρῦν 
- Δ / Ν Ν Ν λ πό 
ὀλίγοι μὲν ἐζωγρήθησαν, οἳ δὲ λοιποι προς τὴν γῆν 

λ / λ / 

διενήξαντο,. ἈΑλκιθιάδης δὲ πυθὀµενος τὸ γεγενηµένον, 
ο Όσο ο ο 1 3ρ . Ν / ώ λ / κ 

διὰ σπουδῆς ἀνέχαμ.ψεν εἲς τὸ Νότιον, καὶ πάσας τὰς 
ο) οὖν ο / ο / 

τριήρεις πληρώσας ἐπέπλευσε τοῖς λιμέσι τῶν πολεµίων" 
.) ω μα .λ ο πω {” κ Δ ο 

οὐ τολμῶντος δ ἀναχθῆναι τοῦ Λυσάνδρου., τὸν πλοῦν 
/ 

εἰς Σάμον ἐποιήσατο. 
7 γ΄] ’ ο α 

ΤΧΧΠ. Τούτων δὲ πραττοµένων,, Θρασύβουλος ὁ 
τῶν Ἀθηναίων προοη γὸς μετὰ νεῶν πεντεκαίδεχα 

πλεύσας ἐπὶ Θάσον, ἐνίκησε μάχη τοὺς ἐκ τῆς πόλεως 
Δ Ν / ο κ -, τλ 3 λ / ον. ε) Ν 

χαὶ περὶ διαχοσίους αὐτῶν ἀνεῖλεν' ἐγχλείσας ὃ αὐτοὺς 
5 ΔΝ / 8 λ λ ον 

εἰς πολιορχίαν ἠνάγκασε τοὺς οσο. τοὺς τὰ τῶν 

Αθηναίων ο οδισα καταδέχεσθαι, χαὶ Φρουρᾶν λα- 

θόντας σ συμμάχους Αθηναίων εἶναι. (5) Μετὰ δὲ ταῦτα 

πλεύσας εἰς Ἄέδηρα, προςη γάγετο πόλιν ἐν ταΐς ὃυ- 

νατωτάταις οὖσαν τότε τῶν ἐπ τὶ Θράκης. Οἱ μὲ ν οὖν 

ατρατη 1οὶ τῶν Ἀθηναίων ταῦτα ἔπραξαν μετὰ τὸν 

οἴκοθεν ἔκπλουν. (8) Ἅγις δ) ὃ τῶν Λακεδαιμονίων 
/ / 

βασιλεὺς ἔτυγε μὲν ἐν τῇ Δεχελεία διατρίθων μετὰ 
.ω / σω 

τῆς δυνάμεως, πυνθανόµενος δὲ τοὺς κρατίστους τῶν 
Ἀ0: / 5 34 Ἆλ 6 νο -ε η 2 2 

Ἀθηναίων μετ Ἀλκιθιάδου στρατευοµένους, 
. / 5 ” Δ 

ἀσελήνου τὸ στρατόπεδον ἤγαγεν ἐπὶ 

νυχτὸς 

τὰς Αθήνας. 
ων. λ / -/ πο - 

(4 Είχε δὲ πεζοὺς δισµυρίους ὀχταχισγιλίους, ὧν ἦσαν 
να Γ ν « / ς . λ Ε) λ νά ξ ιά φ” .ς / 

οἵ μὲν ἡμίσεις ὁπλῖται κατ᾽ ἐκλογήν, οἵ ὁ᾽ ἡμίσεις 
Προς α ;/ ο) ο πμ Δ ον ο / 3 

Ψιλοι' κατηχκολόούθουν ὃ αυτῳ χαι των ἵππεων εἰς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΓ. 

μιιμμωσο μα μωμωωμω μμ μμ ο η ------------ταοσατ-στοος 

(507, 598.) 

Ἰπίοι 50 οριίαη{ος Ρίτα. προγαιἰ» 5 μηηηϊδίνατοπί, οί ορί- 

ΠΊΟΠ6 οθ]οτῖα5 Τγ5απάος οππυίρας αἆ Ῥο]απα υΗρας αΡάη- 

ἀαιοί. 

ΗΧΧΙ. ΑΙαΡίαάεδ γενο, αβῖ [δαπάνη οἰαβδειη Ερ]ιοδί 

ΙΠ8ΙΥΗΘΥΟ εοσπογΙξ, 6ΠΠΙ οππηΙρ5 6ο πανίρς (αηδΗΙ{, 

Ῥογίαβαιιο Υογδ5 ρνονοσία5, ἀππῃ ΠοΠιο οσοι έ, ρἱογαδα 6 

ΠαΥ05 οἶγοα Νοίμπα {π αποοτίς θἰδῆί, Ἰήδαπο ΑΠΗΙΟΟΜΙΠΙ, 

ῥνίοπία πανίς σαρογηαίογεΠα, ρα ΠοΙξ, ΦΕΥ6Γ6 ΠπαΠάαης, 

ης, ΡΙΙΞαΙάΙΗ 1ρ5ο γοάςδεί, Ργα]ίο πανα] οοηίσπιάα{. Τῃ5ο 

Ἰη{ογίΠι ΗΠΑ πηϊΠίατίρια5 πανἰσ]!5 ΟΙ470µ16Πας Ροἱ: απαη 

άΤΡΘΙΗ, 1 5οοἱείαίο Αἰμοπίοηδίαπι αάἆμιο ρογβίαηίθη, ϱχ- 

αἱ 4πογαπάσπα. Ῥοριαίοπος σναν]ίοτ α[]σοραπί, (9) 

Τυπα ΑηίΙοσμα5, Ργῶέαορς παίαγα, 510416 πατίε οστερίη 

αμα αοά {ασἵπας ἀαξίρηατο ῬίορθΓαΠ5, ΑΙάΡίαάϊς πιαπάαίο 

βΗδ6116 ἀε(αο Ἰαβίίο, πανος ἀοέθπι Ἴοπσα ρια ρίαπ{ἱςδίηιας 

πηΙΗέίρας οοτηρ]αί : τεΠαας Ιηδίγασίας ραναίαβαπο Ἠαβονα, 

5ἱ απια ΡισηαπάΙ ποοθςδΙίας ροβίμ]6ί, 

{αθεί. Τη Ποδίσηα Πίασπα ργο(ασις 

γοσαί. 

, ὑγοΙΙΠα. Ργο/[οσίο8 

, ἃά ρσπαπ απ ϱνο- 

(8) Παπάς απίεη, α (Γαης[ασὶς σπἱρήσαπῃ 46 ΔΙ. 

αρίαδίς οἱ ΙαοβςΙππογαπη ο 1ρ5ο πΠέαπα Ῥτο[οοοπε 

ἑάοσΓΙ6, ΠΙΠΟ 6ΟΠΙΠΙΟάΙΙΗ 8ἳΡί ἀατὶ ἵεπιρας οχϊδπιανί{, 

απο ἀἴρβηιπι αἰ(αϊα δρατία Ῥογροαίταταί. Ὁπίναιδαπη Ισ 

Φ4ξξςοΠῃ οοπίτα θὀμσθη5, 5ίαἴπαι ππαπη οχ. Π]]ς ἀοζθπῃ, οείθ- 

γα5 απἰοθυΠ{ΘΙ , π απα ΑΠΙΙΟΕΡΙΣ Ῥήσπαπι οἶεραί, ἀερτῖ- 

ης, οἱ γο]ίαας ἵπ [πσαπη αοίας ἱηδοσίαίαιν; ἆοπθος Αίθηίέη- 

5ΙπΠι ἡγἱογατοας, ορίου πανίρας οχρο{ςδ, πιο ΡτογδιΙς 

ογάῖπε αν Παπ Ες (εγαπί. (4) Ουπος Πασαο πατίρας 

Ῥνα]ο Ἱπίοι 8ο 6οπΙηΙβδί5 Πο ῥγοςι] α ἴουΓα, ΑἱμεΠΙΘηΦΕΒ 

Ρνομία» ογά(πὶς ρογαγραίοπομη ΥΙηοπη{ΗΥ ΠαΥοδαι1θ απ πη{ 

4πας οί υἰσ]ί,. Νο πι]ἰ {αΠπεη ο ο]αβδίατιϊς υἰνϊ ἵπ Ἠοςῖς 

Ροίοδίαίθιη νοπογυηπί : ραπ αἲ Πας αεπαίαγιπ{. Ὀο απὰ 

οαάς ορίου (σας ΑἰαΡίαάσ5, 5ΗΠηπια οο]ογ]ίαίο αἆ Νο: 

πα τονδγηίαν, οοπηρ]αιδαι1θ (]γοιηίρς τηϊγοιςίς ἵπ Ίο: 

ΗΙΠα ρονία5 ρογσῖέ; 5εά ΠΟΠ 81150 ἵη αθῖειη ριορτοαάϊ Τγ58η- 

ἀνο, ΦαΠΙΠΠΗ ΥθΓ5Η5 πανἰσα{οπθια ΙπςΙ1{. 

ΙΧΧΗΠ. Ἰηπίογοα ἀππη αζ βιηί, ΤΗγαςγρ]ης Α{λαπΙθ)Ι5ΙΙΠΙ 

Ῥια{ου, ααἰπάθοῖπα πανγίριις ΤΙᾶδΙΠΙ ἄσσγρβδις, οβρίάαΠος 

Ρτα]ο γἱοῖε, οσ5ΐς ἀποσπίς οτοιίου, 6ἱ οΡβαξςδος 60 {απάσηι 

αὐσσῖί, αἱ εκα]α5, αἱ Αἰλοπίεηδίαπη ρατίες [ογεραπ{, ἵα 

πΥῬοΠα. γοοροΓθηί  ἱπροβίίοαια ργῶδίάίο, ΑἰΠποπίσηςΙατη 

«οοϊθίαίοπῃ ἀθπιο οοἱθγοπί. (2) Ῥοδί πας Αβράετα ρε, 

ἨΤῬοπη Τ{νασία: ροίαη[Ι5δἰπηίς ἴππο απηηθγαίαπα, ϱαπΙ(θ 

{η μανίας 5α5 ρον(γαχίί. Πο (ππι ΑοπίθηδΙΗΠΙ ἀπσες, εκ 

απο 4οπ1ο φο]νογαπί, οί[εεσγο. (3) Αμὶ5 νενο Πμασράαπιοπίο- 

ΤΙ τεοχ αἆ Ώοσθ[αιη ο οχοτοῖία. δἰανα Παβιί. 15 υΡί 

αοοορίέ, ἀοεοιἰ5δίππαπα Αἰὐεηίοηδίαπῃ ορια οµπα ΑΙαρίαφοα 

ἵπ οχμοάΙΙοποΠα Ρτοίοοίαπη, ποσα Ἰλαπ] οχοτοΙίαπα Αἴηοπας 

νασις αχ. (4) 58 κἱρηῖς απίο Παβοβαί ροδ[ίαιη. γ]- 

οἶμῃί οὐἵο πη]]ία, 4ΠΟΓΗΠΗ ρα15. ἀἰηάῖα φεἰοοί αγπηίδᾳιθ 

τους ππΙΙ, οοίοηί απίοπη Ιογίς αγιηαίηγῶς ΠΙΜΙΡ(ΙΘ {Π- 

ς(γιιο{ἱ οιαηί, οφ ποβα( ῥταοΓΟΑ {ρ5ΗΠΗ αἆ ΠΙ]]ο ἀπορηίο: 



(698, 509.) 

/ κά / 
χιλίους διακοσίους, ὧν ἐναχοσίους μὲν Βοιωτοὶ παρεί- 
όπ κ. λ / / 
χοντο, τοὺς δὲ λοιποὺς Πελοποννήσιοι συνεζέπεµψαν. 
[ὰ λ 3 / ρω /' . 

Ὡς δ᾽ ἐγγὺς ἐγενήθη τῆς πόλεως , ἔλαθε ταῖς προφυλα- 
- / Ν α/ μη 

χαῖς ἐγγίσας, χαι ῥαδίως αὐτοὺς τρεψάµενος διὰ τὸ πα- 
“. - / η ν σσ 

ὅ ράδοξον, ὀλίγους μὲν ἀνεῖλε, τοὺς δ᾽ ἄλλους συνεδίωξεν 
ν υ. υ. 2 αι 

ἐντὸς τῶν τειχῶν. (5) Οἱ ὃ) ἸΑθηναῖοι µαθόντες τὸ 
ο ΄ ” 

γεγενηµένον, ἅπασι παρήγγειλαν τοῖς πρεσθυτέροις καὶ 
.ϱ ; λ - ας -- 

τοῖς µεγίστοις παισὶν ἀπαντᾶν μετὰ τῶν ὅπλων: ὧν 
λ Δ λ ο 

ταχὺ τὸ προςταχθὲν ποιησάντων, ὃ μὲν χύχλος τοῦ τεί- 

10 γους πλήρης ἐγένετο τῶν ἐπὶ τὸν κοινὸν κίνδυνον συν-- 
Φ / 5 οἱ Ν κ» 2 / 
δεδραµηκότων. (6) Οἱ δὲ στρατηγοὶ τῶν Ἀθηναίων 

ἅμ ἡμέρα θεωροῦντες ἐκτεταγμένην τὴν τῶν πολεμίων 
Δ/ 3 . ίλ μ λ ο] (0 3 / αρ Υ 

δύναμιν εἲς φάλαγγα τὸ μὲν βάθος εἰς τέτταρας ἄνδρας, 
η ϱω / / ο 

τὸ δὲ μῆχος ἐπὶ σταδίους ὀκτώ, τότε πρῶτον χατεπλά- 
-ω Ἡ οκ / οω 

16 γησαν, θεωροῦντες τὰ δύο µέρη σγεδὸν τοῦ τείχους ὑπὸ 
ο» / / Δ ο” λ τῶν πολεμίων περιειλημμένα. (7) Μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς 

.,. / 

ἰππεις ἐξαπέστειλαν, ὄντας παραπλησίους τὸν ἀριθμὸν 

τοῖς ἐναντίοις' ὧν πρὸ τῆς πόλεως συστησαµένων ἵππο-- 
/ Ν / [ά 

µαχίαν, ἐπί τινα χρόνον ἐγένετο καρτερὰ μάχη. Ἡ 
10 μὲν γὰρ φάλανξ περὶ πέντε σταδίους ἀπεῖχε τοῦ τεί- μὲν γὰρ φάλαγξ περὶ πέ δίους ἀπεῖγε τοῦ τε 

. ς ο) ς -. ) Ξ - ζλλήλ μ 3 κ. 

Χους, οἱ δ᾽ ἵππεῖς συμπλακέντες ἀλλήλοις πρὸς αὐτοῖς 
τοῖς τείχεσι διηγωνίζοντο. (8) Οἵ μὲν οὖν Βοιωτοὶ 

3 ς χι ο λξ ο ον / Ν 3 ρ / 

χαθ᾽ αὑτοὺς προνενικηκότες ἐπὶ Δηλίῳ τοὺς Ἀθηναίους, 
ο ” / ο Φ 

δεινὸν ἡγοῦντο τῶν ἧττημένων φανῆναι καταδεέστεροι’ 
- ον ο .ω ν ας σασο 

25 οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι θεατὰς ἔχοντες τῆς ἀρετῆς τοὺς ἐπὶ τῶν 
ο ο” } σύ / ο 

τειγῶν ἐφεστῶτας καὶ κατὰ ἄνδρα γνωριζόµενοι, πᾶν 
« / [ά λ ο» / {λ ολ ϱ / 
ὑπέμενον ὑπὲρ τῆς νίχης. -(9) Τέλος δὲ βιασάμενοι 

ος ς : 
τοὺς ἀντιτεταγμένους, συγχνοὺς μὲν αὐτῶν ἀνεῖλον, τοὺς 
3  Ε δρ ο ον .. {λ 

δ) ἄλλους κατεδίωξαν µέ χρι τῆς τῶν πεζῶν φάλαγγος 
δν οι κο ἴ- ας / ο νο 

50 Μετὰ δὲ ταῦτα οὗτοι µέν, ἐπιπορευομένων τῶν πεζῶν, 

ἀνεχώρησαν εἰς τὴν πόλιν. - ; ἡ 
ΓΧΧΙΠΙ. Ἅγις δὲ τότε μὲν οὐ κρίνας πολιορχεῖν, ἐν 

/ σω η) / -” 

Ἀκαδημία κατεστρατοπέδευσε' τῃ δ) ὑστεραία τῶν 
3 / . / / 2 / ια νί α/ 

Ἀθηναίων στησάντων τρόπαιον, ἐξέταξε τὴν δύναμιν 
. ν .. -. / 

3 χαὶ προεχαλεῖτο τοὺς ἐν τῇ πόλει περὶ τοῦ τροπαίου 
2 / τε ο. .) / 2 / 

ἐξαγωνίσασθαι. (5) Τῶν δ Ἀθηναίων ἐξαγαγόντων 
Δ ο / 

τοὺς στρατιώτας καὶ παρὰ τὸ τεῖχος παραταττοµένων, 
ο / ο 

τὸ μὲν πρῶτον οἳ Λακεδαιμόνιοι πρὸς µάχην ὥρμησαν' 
-ω -ω αἱ ο ο» λ 

ἀπὸ δὲ τῶν τειγῶν πολλοῦ πλήθους βελῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς 
40 2 , 3 / ώ ο ονις ο κ ω 2λ (3) 

ῥιφέντος, ἀπήγαγον τὴν δύναμιν ἀπὸ τῆς πόλεως. (9) 
τω . Δ -ω ο / 

Μετὰ δὲ ταῦτα τὸ λοιπὸν τῆς Ἀττικῆς δηώσαντες εἰς 
ο / 4. / 

Πελοπόννησον ἀπηλλάγησαν. Ἀλκιθιάδης δὲ ἐκ Σά- 
ο ο -ω ΄ .. ’ ΔΝ - 

µου μετὰ πασῶν τῶν νεῶν πλεύσας εἰς Κύμην, ψευδεῖς 
-” ” ταν λ 

αἰτίας ἐπέῤῥυνε τοῖς Κυμαίοις, βουλόμενος αὐτῶν μετὰ 
/ λ / Ν 

46 προφάσεως διαρπάσαι τὴν γώραν. (4) Καὶ 
-» .. / 3 

πρῶτον πολλῶν αἰγμαλώτων σωμάτων χυριεύσας ἁπῖ- 
.. ΄ ᾽ -” -” “. 

γεν ἐπὶ τὰς ναῦς' ἐκθοηθησάντων δὲ τῶν ἐκ τῆς πόλεως 
/ / / 

πανδημεὶ καὶ προςπεσόντων ἀπροςδοχήτως, γρόνον μὲν 
Ἡ Ἡ 3 ιΣ χ  ἃδἲ 

περὶ τὸν Ἀλκιθιάδην, μετὰ δὲ ς 
' 

ώ 

τινα διεκαρτέρουν ο 
-. - / -. -” Ε] ο 

60 ταῦτα τοῖς Κυμαίοις προςγενοµένων πολλῶν τῶν ἐκ τῆς 
-ω / / 

πόλεως καὶ τῆς χώρας, Ἰναγχάσθησαν καταλιπόντες 
λ 2 / ο. ν- -- 5) Ὁ ὃ' 

τοὺς αἴχμαλώτους καταφυγεῖν ἐπὶ τὰς ναὺς. (5) ὃ 
. 7 ο Π ᾿ ’ 

Ἀλκιθιάδης ἐπὶ τοῖς ἐλαττώμασι περιαλγΏς γενόμενος 
3 / / Δ Γὰ / ι αοά .) -- 

ἐκ Μυτιλήνης μετεπέμψατο τοὺς ὁπλίτας, καὶ προ τῆς 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΙΟΌΤΙ ΙΡ. ΧΠΠ. δἱ5 

ΤΗΠ ΠΗΓΗ αΦΠΙΟΗ, (1ΟΓΊΠΙ ποηησοηίος Ώαροίῇ δαρροι]]- 

{αταηί, γα ος Ῥο]οροηποςί πηϊδογαη{. ΤΕ Ρτορία5 αἲ αἱ-- 
Ῥειη αθθθδεῖέ, οχουΏίῶ Πιοβίοιη αἀθδςο Ἱοῃ. φοη(τηί - απας 
γερθμί{(ιο Ἱπαρεία βιοῖ]ο ἵπ {πσαπι οοηγθτίσης, ποηημ]]ος ος- 
οἵὰτε, πεἰίιιος Ἱπίτα πιωπία οοπαρε]]Ε. (5). Ἐταμάς Ἱπίο]- 
Ιεσία, ΑΠιοηίοηςες μηἱγοιςος {ΠΠ 86Π05 {η ΡΠΘΓΟΣ σταΠ- 
ἀἱογθς Ποδΐ οππα αγηηῖς ο66µγ/οΓς Ἱαροπί. Οπίρης οχίοιη- 
Ρ]ο Ἱπιρεναία [αορφςρηριις, που] (οίς ΠΠΠΓΟΓΗΠΗ απηβί(ης 
ΠιοβἙίπηπα ρἶομς θα, φπἰ α ταρε]]επά Γη «ΟΠΩΠΙΠΠΘ Ροι]- 
οπ]ήπ} εοηΠαχογαΠ!, (6) ΠῬί νογο Π]αχκῖέ, ἆποςς ΑἰΠοηίση- 

5Ι1Πῃ αΡΠΠΘΗ Ἰοςίῖανη ἴπ ῥμαἱαησοπα, αΠ{πάϊπο αἆ Ποπηίῃος 

απαίπου, Ἰοησίιάίηα γαγο α4 ίαάΐα οσίο οκ {θῃςαΠι 4ἱδρο- 

βΙίππα οοπδρίσαΗ, πο Πιθάἰοστ](ου ΥΠ ΠΙ [ειπαηίαν, ργα-- 

δογίμη Ύπαπι ἆπας [ογπιο πημνῖ ρατίος αἲ Ἰιοδία ἱποποίας 

ἐαγπεγεηί{. (7) Μοχ γετο ειΠίαίαπα, ΠΙΠΙΕΤΟ Ἰιοςίριις ἔογο 

Ράγεπα, οί. Ἐαπεξίη Παφαθ ρισηα απίς ΙΓΏΘΠΗ 6ΟΠ]- 

πη]ςκᾶ, 4 [εΠΙρΙΙ5 5ίτοπηο ἀεοστίαίατ. Ρ]α]αηςκ οΠπι αἆ 
ήπιε δίαάἶα α πιαηίρις αἆμιο αβεταί : οηα]ίος αΠ{σΠη 

(8) Βωοίί 

ἱριίατ, αὐ 5υα γ]γίαίο αἆ Ώε]ίαπα ρεῖας Αἰ]οηίθηςος γἰσργαηί, 

Ιπί6υ 5ο οοπδογ{ 58 ἱρδίς πηητῖς ἀἰπιίσαραπί. 

βιαγε ἀποθραηί, κἱ νἰοῖς πηο Ιπ[ογίογες 6556 γἰάεγοηίης : 

ΑΙΠΕΠΙΕηςΕ5 ορηΐτα, 4101 ἰθρίος υἰγ{]5 5ιια. Ἰπαβογοη{ {ῃ 

πιώπῖρις ἀἱδρορίίος, οί ιπ]επίαιις Π]ογαπη Ποιί θ556Ηέ, Ρτο 

γ{οίονῖα αρίκορηάα αἰάνίς αάεθαπί οἱ {οογαραπί. (9) 

Ταπάεπη ν! ἀερι]δίς αἀγειβατῖῖς, πηπ]έος εογαπι οεσ]άπηί οἱ 

τεῖαιιος αἆ ροάεδίτεπα πδαπε ρΠαΙαηρεπη Ἱπδοφιαπίητ; ἀεϊηᾶς 

γετο , αοθρἀεηίε Ποββ απ) ρεάἰίαία, ἵπ ατρεπι 56 τοἙρῖαηί. 

ΕΧΧΠΙ. Αμὶδ τοτο, ἴεππρις Π]ιά ομριάϊοπϊ ΠοΠ 5α{ἱ5 

Ι40ΠεΙΙΠΗ Γαΐα5, ἵπ Ασπάεηι]α οβδίτα ροηίί.. Ῥοςίπίάϊς 11η 

ΑἴΠεπΙεηςες {γορπ εχαἰίατεηί , εχρ]ο]ία ασε ορρίἀἆαπος 

αᾱ ἀΙπιιοβπά πι Ῥτο {τορῶο Ἰασθβδή. (9) Φαάπὶ οὔιοίῖς 

ο/σο φαἱ5 Αεηίθηςδες 50 πιαηίρας ασἴεπῃ {ηδίγχίςδουί, 

Πποθάσ ποπ ΡΠΙΠΙΠΙ ἄπἰάσπι Ρήδηοπα οαρθβδμη{ : Πιοχ 

νογο, αΠΗΠΗ {αγάπη ππα]πάίπα ἀεξαρογ ο ππηγῖ5 οΡΓΙΕΓΘΗ- 

{αν, οορία5 αἲ αρα αράποιηί. (9) Ἰπάε τεἰσπαπι ΑΠῑος 

ίοιγαπι Ρορι]α, ἵπ Ῥειοροππαδαπι τορτοππίαν.  Αἱεῖ- 

Ρίαάος Υογο, οἸα556 πηἱγειδα ΟΗΠΙάΠΙ (ναηβρυγίαία, [αἱδα ΙΠ 

ορρίάαπος οτἰπι]πα Ἱ]αείαί, ἄρβτοςδ ἱρδογαπῃ ρναεχέα αἱ [1ο 

ἀϊῖροτα οπρίεης. (4) Αο ΠπΙΠο αἰάθεπα ππαρΏαπα [οοῖί οορίαπα 

οαρίνοτΙΠα, 4105 ἵη Πάγος 5µα5 αθάιιχΙ!; 566, αΏί σοπ/πή- 

οεῖς (ος ανα ἲς νΙτίρας ΟππιαΙ οχ Ἱπιρτογίδο αἆ ἀείοῃ- 

ΞΙΟΠΟΠΙ 5ΙΟΤΙΙΠΙ Ποδίθπη Ἰπγαάθτοπέ, παπάς Αἱαβρίαςϊς αἰ]- 

αποαςζπο φπἱάθα 5 Ηπεβραί; 4Ππα γετο 5πΡίπάε ρΙΗ165 εν 

ορρίᾶο αἱ αστο αοοπΊτοτοηί , Ροβί]μαβ{{5 εαρί(νίς, Τη πανε 

τε[ασοτο οοδεμαίατ. (5) ΑΙαΡίαᾶος βία, ΥΙοίη 5ο ἄ,ρτε 

[ογρης, ΑΤΠΙΔίΟΓΙΠΑ οομοτίε5 εκ Μγίῆεπε αγοος»ίέ, οἱ Τη- 

25, 
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πόλεως ἐκτάξας τὴν δύναμιν, προεκαλεῖτο τοὺς Κυμαίους 

εἰς µάχ ην" οὐδενὸς δ᾽ ἐξιόντος, δῃώσας τὴν γώραν ἀπέ- 

πλευσεν ἐπὶ Μυτιλήνην. (6) Κυμαίων δὲ πεμψάντων 

εἰς Ἀθήνας πρεσθείαν καὶ κατηγορούντων Ἀλκιθιάδου 
διότι σύμμαχον πόλιν οὐδὲν ἀδικήσασαν ἐπόρθησεν' 
ἐγίνοντο δὲ καὶ ἄλλαι πολλαὶ διαβολαὶ κατ’ αὐτοῦ. τῶν 

γὰρ ἐν Σάμῳ τινὲς στρατιωτῶν ἀλλοτρίως τὰ πρὸς 

αὐτὸν ἔχοντες ἔπλευσαν εἰς Ἀθήνας, καὶ κατηγόρησαν 
ἐν ἐκκλησίᾳ κατ᾽ Ἀλκιέιάδου ὅτι τὰ Λακεδαιμονίων 

φρονεῖ, καὶ πρὸς Φαρνάθαζον ἔχει φιλίαν, δι ὃς ἑλ- 

πίζει καταλυθέντος τοῦ πολέμου καταδυναστεύσειν τῶν 

πολιτῶν. 

ΤΧΧΙΥ. Ταχὺ δὲ τοῦ πλήθους πιστεύοντος ταῖς δια- 

θολαῖς, ἡ μὲν περὶ Ἀλκιθιάδην ἐθραύετο δόξα διὰ τὸ 
περὶ τὸν ναυμαχίαν ἐλάττωμα καὶ τὰ περὶ τὴν Κύμην 
Ἡμαρτημένα" ὁ δὲ τῶν το δῆμος ὑφορώμενος τὴν 

τοῦ ἀνδρὸς τόλµαν, δέκα στρατηγοὺς εἴλετο, Κόνωνα, 
Λυσίαν, Διομέδοντα, Περικλέα, πρὸς δὲ τούτοις Ἔρα- 
σινίδην, Ἀριστοκράτην, Ἀρχέστρατον, Πρωτόμαχον, 

Οράσυλλον, Ἀριστογένην' ἐχ δὲ τούτων προχρίνας Κό- 

νωνα ταχέως ἐξέπεμψε παρ᾽ Ἀλκιθιάδου τὸ ναυτιχὸν 

παραληφόμενον. (5) Ἀλκιθιάδης δὲ τῆς ἀρχῆς ο. 
βῆσας τῷ Κόνωνι καὶ τὰς δυνάμεις παραδούς, τὴν μὲν 
εἰς Ἀθήνας ἐπάνοδον ἀπέγνω, μετὰ δὲ τριήρους μιᾶς 
εἲς Παχτύην τῆς Θράκης ἆ ἀπεχώρησε: χωρὶς Ύὰρ τῆς 

τοῦ πλήθους ὀργΏς καὶ τὰς ἐπενηνεγμένας αὐτῷ δίκας 
(8) Πολλοὶ γὰρ θεωροῦντες αὐτὸν χκαχῶς 

φερόμενον, ἐπεγηνόγεισαν ἐγχλήματα πολλά µέγιστον 
εὐλαθειτο. 

δ) ἦν τὸ περὶ τῶν ἵππων, τετιμημένον ταλάντων ὀχτώ. 
Διομήδους γάρ τινος τῶν φίλων συμπέμψαντος αὐτῷ 

τέθριππον εἲς Ολυμπίαν, ὃ Ἀλκιθιάδης χατὰ τὴν ἆπο- 

γραφὴν τὴν εἰωθυιαν γίνεσθαι τοὺς ἵππους ἰδίους ἄπε-- 

γράψατο, καὶ νιχήσας τὸ τέθριππον τήν τε ἐκ τῆς νίκης 

δόξαν αὐτὸς ἀπηνέγχατο καὶ τοὺς ἵππους οὐκ ἀπέδωκε 

τῷ πιστεύσαντι. (4) Ταῦτα δὴ πάντα διανοούμενος 
ἐφοθεῖτοί μήποτε ο... λαβόντες Ἀθηναῖοι τιμωρίαν 

ἐπιθῶσι πάντων 

αὑτοῦ κατέγνω φυγήν. 

ΙΙΧΧΥ. Προςετέθη δὲ καὶ συνωρὶς χατὰ τὴν αὐτὴν 

Ολυμπιάδα, καὶ παρὰ ο η Ἠλειστῶναξ ὁ 
διαδεξά- 

ὧν εἰς αὐτοὺς ἐξήμαρτε, χαὶ αὐτὸς 

βασιλεὺς ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔτη. πεντήχοντα , 

µενος δὲ τὴν ἀρχὴν Παυσανίας Ἴρδεν ἔτη δεκατέτταρα. 

Οἱ δὲ τὴν Ῥόδον νῶσον κατοικοῦντες καὶ ᾿Γηλυσὸν καὶ 
ο ον Δ / / 3 / /᾿ λ 

Λίνδον καὶ Κάμειρον µετῳκίσθησαν εἰς μίαν πόλιν τὴν 

(5) Ἑρμοχράτης δ ὁ Συρα- 
/ 3 Ωλ λ ευ ο) ο. ο/ 

χόσιος ἀναλαθὼν τοὺς µετ᾽ αὐτοῦ στρατεύοντας, ὤρμη- 
σεν ἐκ Σελινοῦντος, καὶ παραγενόµενος πρὸς τὴν Ἰμέ- 

ραν, κατεστρατοπέδευσεν ἐν τοῖς προαστείοις τῆς ἄνα-- 

νὺν καλουμένην Ῥόδον. 

ο) / 
Διαπυθόμενος ὃ) ἐν ᾧ τόπῳ 

- / ῃ . / 
παρετάχθησαν οἳ Συρακόσιοι, τὰ τῶν τετελευτηκότων 

ὀπτᾶ συνήθροιζε; παρασχευάσας δ) ἁμάξας πολυτελῶς 

ς / 
τετραοµ.µ.ενης πόλεως. 

εαν ἐπὶ τούτων παρεχόμισεν αὐτὰ ἐπὶ τὴν 

Συρακοσίαν. (8) Αὐτὺς μὲν οὖν ἐπὶ τῶν ὅρων χατέ-- 

µεινε διὰ τὸ χωλύεσθαι τοὺς φυγάδας ὑπὸ τῶν νόμων 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΕΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1’. (ο99, 600.) 

βίγισία απίς Ι1Ώθπῃ ασἰο Οππ]Φο05 αἆ εοπβΙοίαπα Ρνογοσαί. 

Φ6ά ΠοΠηΙΠο ργοάθιπία, Υαδίαἶ5 Πο ασε, ΜΥίΠοπον 

ταροί. (0) Οππ]α Υογο, ]οραίῖς Αί]οπας ΠΙΙδαί5, αοίΙοΠθΠΙ 

οοηίνα ΑΙαΡίαάεπα ηδη έ, αποά 5οοἳἱ ποπηπῖς 1ῃοπι, 

απο» {ρ5ο5 πι]]α Ἱη]αγία α[{οσί»δαί, ρορι]απάο γοχαδβοί. Μι 

ααοαιε αἰῖσ ἆς Ἱπιργορίίαίο Ἰομηηϊς ααογθ]α {πι α[ἴοιθ- 

Ραντ. Νοππι ΗΙ μία Ρργ5ΙΦἱαγΙΟΓΗΠΗ ἵπ. Φαπιο, ΑΙΟΙΡΙαΔϊ 

Ιη{6ηςΙ, Αίοηας ἰτα]εσσγαπί, αἱ ἵη ραρ]ίσα ΑΙορίαάεπα «0η- 

οἶοπο ογΙππαβαπίαν, ααοά οσπι Πιασράαιποη]ς οοπᾶσταί, 

αἱ 61η ῬματπαβαΖο απηΙοϊαπα οοίΓα κἰ556ί, ἵῃ 64Π1 Π]αΧΙΠηΕ 

8Ρ6Π1, αἱ , Ρε]]ο σοη/{θοίο, οἰγίριι Ρ6ί Υίπι ορργεβδῖ5 ἴρβα 

ἀοππατεία, 

ΓΧΧΙΝ. Ὑμ]σο {ασ 5 οα]αηηίϊς Πάσα αἀλήροπίο, 

ρ]ουία  Αἰαϊρίααϊς (γαπσί οαρίί {πάπα οϐ ΤΠ παγα]ἱ Ιδίο ρτα- 

110 {π[οΠοΙίου σοδία!η , ΓΠΠα Ργορίεγ οα αι ἵῃ ΟπΠ]ά:05 ρος- 

«αγειαί. ΗΙπο Ρορυ]α5 ΑἰΠοπίθηδίς, 5α5ρασίαπῃ Ἰαμθης γΙγὶ 

ἁπάαοίαπα, 4οόθῃ αῑος εχαγοῖίας ἆάσος ογθανΙέ, Ο0ΠΟΠΘΠΩ 

πα, Ἰμδίαπι, Βἱοππαάοηίθια, Ῥογίοίοπι, Ἐταδιπίάρη, 

Απδίοσγαίεπη, Αγομορίναίαπα, Ῥγοίοππασμαπα, ΤΗταδγ]απα, 

ΑΓΙδίΟΡΘΠΕΙΙ. Ἐκ 5 ἀαιεσίαπα ϱγ ορἰετῖς Οο0πΠποπθίη 

αἆ Αἰοϊρίαάεπα οοη{οβ[ἴπα πλ ΕΗξ, αἱ 6Ἰά56οΠΙ 6Π1 ἵπιροιίθ 

αἨ 11ο γεροβδοαί. (2) Οεάεπς 615ο πιασἰδίναία ΑΙΩΡίαάες 

Οοποηί εχαγοΙ{απι ἱγααίί, ας ἀεβροταίο Αίπεµας τοδίξα, οπα 

παπα (Πγοιηί Ῥασίγει Τηγασῖω εοησσά.  Ναπι ργοίει πι]- 

ἐἰπάίπ]ς Ίταπῃ ονἰπ]ῖηα 4αοαιθ 5ἱΡῖ Ἰησεδία το[οτη]άσβαί. 

(9) Μα] οηἵπα, οἱ [ογµαπα αἆγοιδα 1ρδίπῃ απ οουΠείαγὶ 

νιαθηίες, ογηπίρα5 ππάθοπησαθ Ἱπρίησομάϊ5 ἰπάεραηί; 

Ἰπίοι αασ» πιαχ παπα Π]ά ογαί 4ο θἱ5, οοίο ἴαιεπῇῖς α.θ]- 

ΙΙΙ. ΟΠΠ ο Ὠϊοιηθάσς ααἰόάαια οἶα5 απηῖσας αδ- 

ἀπίσας οΠη 1ρ8ο ἵπ Οἰγπιρίαπη Πηϊδίςδεί, ἵπ ποπη(Πίς δι) δο]- 

ΡΗοΠ6 αβίίαία ποή (αΠίΠΠ /πος5, (πα ἀνῖσῖς νἱείονθς, δἱρῖ 

νἰπαἰσανγί, σἱογίαπησα 6] νἱοίονία αὐδίμέ, 5εᾶ εαοβ 

ΙΠςΙΡ6Υ, Ώοπα Πά6 αἳρὶ εγοάϊίο5, ποῦ τοδαί. (4) Παο 

οπιπῖα. Πιοπίο 16Υο]γΥθης {πιουαί πο ααηάο οοθᾶβΙΟΠΘΠΙ 

ΑἱΙιοπίθηςο5 πασίΙ, οηΠΙάΠα, απ ῥίαΥθ ἵη ἱρ505 οοΠΙΠΙΙ56- 

τας, Ῥώπας οί Ἱγοραγεπί. ΕχΙΗί 6/σο ΡῶΠαΠΙ 8ἱ0ί ἴρ5θ 

ΙπάΙκί{. 

ΙΙΧΧΝ. Πας ΟἸγπιρίαᾶο 5γπονῖς (Θ4ΠοΓΙΗ ]ά4βΗΠ1 ἀΐχε- 

μ19) ἱπδαροι αἀ]εοία (μΐ. Αριά ΤαοξάαΤΙΟΠΙΟΡ γετο ΡΙ5ίο- 

ηαχ, ΙΠ]ογαπη γοχ., [αίο οοποθδίές, 4π1Πῃ απηῖς φπἱπααρ]ηία 

γοσηαςδοί :. οαἵ Ρααβαπίας 5αεθεᾶσΠς απα[{πογάΕΟΙΠΙ 4ΠΠΟΝ 

Γοσπο ριτο[α(ί.  Ἐλοςί γενο ἱηδι] Παρίίαίοῦςς εκ Ταἱγ5ο, 

Ἰπάο: οἱ 6απηΐγο ἵπ παπα 1ρθια, ασ Ἠ]ιοδί ΠΟΠΊΘΗ. ]8Πῃ 

ομμοαί, οοπηπαἰσιαγιη{. (2) Ηενιποσταίες απίεπα, ομογήρ8 

: φιὶς Φο]πιπία οὔιιοίῖς, ΠἰπιθιαΠῃ ρα έ, εἰ ἵπ δαρβίο 6υεί- 

90ο Ῥγ]άθιη οἶγ{α[15 εαδίνα πηείαξ15, 4 ΠΙΠῃ ἀίσεπίοι Ρογ6οΠ- 

ίαηι10 οορπογἰβθί, απο ἴπ 1ος ΘΥΤαΦΠΒΙΟΓΙΙΠΙ ἃοῑθ5 5ίοιἱ55αί, 

ἀσβιποίογιη ο558 εο]]ερίέ, οἱ οπγπίιι5. ππαρηβορ ηδί γιο (18 

Ἱπιροδίία 9γγασιαδᾶς (γαηβρογίαγΠ.  (ϐ) Τρ5ε ααἱάθπα αἆ βπες 

(ον ἑουή δαὐδέ, ἆπος (ταπβσνεάί εχα]ίρας Ίερο ἱηίθγά]- 



ί6οΙ, οὐ») 
Γ] / -ω Δ ε) Ε] ο 3 / Α Ν 

εἰσιέναι, τῶν δὲ μετ αὐτοῦ τινας ἀπέστειλεν, οἳ τὰς 
ελα / 2 κο ος / ς τ) 
ἁμάξας παρεχόµισαν εἰς τὰς Συραχούσας, (4) Ὅ ὃ 
δ / ο. Ν 1) δ λ Α . λΣ ϱ) 

ἑρμοκράτης ταῦτα ἔπραττεν, ὅπως ὁ μὲν Διοκλῆς ἂν- 

τιπράττων αὐτῷ περὶ τῆς καθόδου, δοχκῶν ὃ᾽ αἴτιος εἶναι 

τοῦ περιεωραχέναι τοὺς τετελευτηκότας ἀτάφους, προς- 
/ »ν / .) βλ . οἱ ’ / 

χόψαι τοῖς πλήθεσιν, αὐτὸς δὲ φιλανθρώπως τούτοις 

προςενεχθεὶς ἐπαγάγοι τὸ πλῆθος εἰς τὸν προτέραν 

(5) Τῶν οὖν ὀστῶν ̓  παρακοµισθέντων, ἐνέπε-- 

σεν εἰς τὰ πλήθη στάσις, τοῦ μὲν Διοχλέους χωλύοντος 

{0 θάπτειν, τῶν δὲ πολλῶν συγκατατιθεµένων. "έλος δ᾽ 
στ / /{ α / -” λ / 

οἱ Συραχόσιοι θάψαντες τὰ λείψανα τῶν τετελευτηκό- 

των καὶ πανδημεὶ τὴν ἐκφορὰν ἐτίμησαν. ᾖἨαἱ ὅ μὲν 
ω ο / ν 2 εει / 5) Α 

Διοκλῆς ἐφυγαδεύθη, τὸν δ᾽ Ἑρμοκράτην οὐδ' ὣς προς- 
/ λ Ν Ν /. ἄ. 

εδέξαντο" ὑπώπτευον γὰρ τὴν τΆνδρὸς τόλμαν, μή- 

156 ποτε τυχὼν ἡγεμονίας ἀναδείξῃ ἑ ἑαυτὸν τύραννον. (6) 

ὍὉ μὲν οὖν Ἑρμοκράτης τότε 

εὔθετον εἰς τὸ βιάσασθαι, πάλιν 

στ 

εὔνοιαν. 

τὸν καιρὸν οὐχ. ὁρῶν 
. / 3 ν 

ἀνεχώρησεν εἰς Σελι- 
ο Δ / / ο” ὔἼ ον 

γοῦντα. ἍἸετὰ δέ τινα χρόνον τῶν φίλων αὐτὸν µετα- 

πεμπομένων, ὥρμησε μετὰ τρισχιλίων στρατιωτῶν, 

90 χαὶ πορευθεὶ ὶς διὰ τῆς 1’ ελῴας, Ίχε νυχτὸς ἐπὶ τὸν συν-- 

τεταγµένον τόπον. (7) Οὐ δυνηθέντων δὲ ἁπάντων 

ἀχολουθῆσαι τῶν στρατιωτῶν, ὁ μὲν Ἑρμοκράτης μετ᾽ 

ὀλί λθὼν τῷ χατὰ τὴν Ἁγραδινὴν πυλῶνι. καὶ ὀλίγων προςελθὼν τῷ κατὰ τὴν Ἀχραδινὴ ιῶνι, 
ο / ὃν / 

τῶν φίλων τινὰς εὑρὼν προχατειλημμένους τοὺς τό-- 

πους, ἀνελάμθανε τοὺς ἀφυστεροῦντας. (8) Οἱ δὲ Συ- 
» ! 

ραχόσιοι τὸ γεγενηµένον ἀκούσαντες, σὺν τοῖς ὅπλοις 

ἦλθον ἐπὶ τὴν ἀγοράν. Καθ ἣν μετὰ πολλοῦ πλήθους 
-ω / 

ἐπιφανέντες τὸν τε Ἑρμοχράτην καὶ τῶν συμπραττόν- 
ον λ αλ κο 

των αὐτῷ τοὺς πλείστους ἀπέχτειναν" τοὺς δὲ ἀπὸ τῆς 

30 μάχης διασωθέντας μεθιστάντες εἰς χρίσιν φυγῇ κατε- 

δίκαζον. (9) Διόπερ τινὲς αὐτῶν πολλοῖς περιπεσόντες 

τραύμασιν ὡς τετελευτηχότες ὑπὸ τῶν συγγενῶν παρε: 
-» -ω -. ο ο” 

δόθησαν, ὅπως μὴ τῇ τοῦ πλήθους ὀργῇ παραδοθῶσιν, 
4 .α κ. / 

ὧν καὶ Διονύσιος ὅ μετὰ ταῦτα τῶν Ῥυρακοσίων τυραν- 

15 σσ 

36 νήσας. 

ΓΧΧΥΙ. Τῶν δὲ κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν τοῦτον πράξεων 

τέλος ἐχουσῶν, Ἀθήνησι μὲν Ἀντιγένης τὴν ἀρχὴν πα- 

ρέλαθε, Ῥωμαῖοι δ᾽ ὑπάτους κατέστησαν Γάΐον Μά- 

νιον Αἰμίλιον καὶ Γάΐον Οὐαλέριο. Περὶ δὲ τούτους 

40 τοὺς γρόνους Κόνων ὅ τῶν Αθηναίων στρατηγός, ἐπειδὴ 

παρέλαβε τὰς δυνάµεις ἐν Σάμῳ, τᾶς τε παρούσας 

τῶν νεῶν ἐξηρτύετο καὶ τὰς παρὰ τῶν συμµάγων ἤθροι- 
ζε, σπεύδων ἐφάμιλλον κατασχευάσαι τὸν στόλον ταῖς 

τῶν πολεµίων ναυσίν. (5) Οἱ δὲ Σπαρτιᾶται, τῷ Λν- 
-0 σάνδρῳ ὃδιε Σληλυθότος Ἡ ἤδη τοῦ τῆς ναυαρχίας χρόνου» 

Καλλικρατ ίδην ἐπὶ τὴν διαδοχὴν ἀπέστειλαν. Οὗτος δὲ 

νέος μὲν ἦν παντελῶς, ἄκαχος δὲ καὶ τὴν ψυχὴν ἁπλοὺς, 

οὕπω τῶν ξενικῶν ἠθῶν πεπειραµένος, δικαιότατος δὲ 

Σπαρτιατῶν: : ὁμολογουμένως ὃ δὲ καὶ κατὰ τὴν ἀργὴν οὐ- 

δο δὲν ἔ ἔπραξεν ἄλικον οὔτ) εἰς πόλιν οὔτ' εἰς ἰδιώτην, ἀλλὰ 

καὶ τοῖς ἐπιγειροῦσιν αὐτὸν διαφθείρειν γρήµασι χαλε- 

πῶς ἔφερε καὶ δίκην παρ᾽ αὐτῶν ἐλάμβανεν. (9) Οὗτος 

καταπλεύσας εἰς Ἔφεσον παρέλαθε τὰς ναῦς " µετα- 

πεμψάµενος τὰς πάσας σὺν ταῖς παρὰ Λυσάνδρου πα- 
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ίπΠ1 θ5ἱ: 564 αχ οοηίαία ποπη]]15 (ΓαΠςΥΕΙΙΟΠΊΟΓΙΙΗ Ῥγγᾶ- 
ὀμδᾶ5 ποβοβαπη οοηηηιἰφ]έ. (4) Που 60 εοπς]]]ο (οοῖς, αἱ Ρίο- 
61ε5, γοδἰέαπα οἶας ἱπιροάΐθης, «4πΠ1 ἵῃ ου]ρα. πορ]οσίω 
Γαπεγαοπίς 6556 ἀοργομοπάστοίας, οὐ ἴππη πχ Μι πῖς - 
ουγΓεγεί, 1ρ5ο γοτο ο απιαπ[ίαίοπα πηοτίαίς ργῶΙ{αιη Ῥο- 
ηεν οΙοηίαΠη νυ]οί ρηἱδ παπα γουρθιατοί. (6) ΑΙἰα(ἶς ἆσΠχΙΠΙ 
οδείρα5, ἀἰβίά[ππη ἰπίευ γ]σας ου(αη : Πίοσ]ς ομἴΠα φθριι]- 
Πιγο) 9086 ορροπίΐ, ναίδιας αμίοπι οοΠ{ΓαΓΙάΠΙ 8οΠ{οΠ[ἶαΠΙ 
οοποονα[έθυ {πδίατ. Αά οχίτοππαη βγγασιαδαΠί ᾖηδία ΠιογΠΟ- 
ταῦ} Το]]ᾳ 115 ρογαροπάα ἀθοθημης, οἱ {οία οἴγίίας (1ΠΘΡΥΘΠΙ 
Ῥοπηραῃα Ποπιδη[ία δια οομοηθρίαί. Τιπι Ὠἰος]ος οχ]]ίο 
πημ]ίαίας δὲ; αἱ ΠΙΗΙ]ο {απιεῃ πηασῖς Ηογπιοσγαίες ΤοΥοςα{γ. 
Απάασῖαπα ΠάΠΙ(πο υἱνῖ φαδρθοίαπα ΠαβθβαΠί, πο, οἱ 4παπάο 
5ΗΠΊΠΊΗΠΙ πηαρίςἰταίαπῃ αἀθρίᾳς [οτοί, {γΤαΠΠΙΠΙ 5656 οχ]ιί- 
Ῥετεί. (6) Ηογπιοσταίος ἰδίίατ, απ] αἆ γίπι αχροαπάαπα 
{επηρι5 ΠΙΙΠΙΠΙθ 6ΟΠΊΠΙΟΚΙΙΠ {Πο 6956 6ΘΓΠΘΓΟί, 96ΠΠΙΠΙΘΠΙ 
56 Πἴαγαπη τοσορίέ, ΑΙἰαπαπίο γογο ροβί, αὐ αΠΙΙΟΟΓΗΠΙ {α-- 
οίῖοπε αὐοΠ8, ο1Π1 ἐριις αγπηαίογπα η Ηρίας αρρτορεταν!έ, 
ἀποίοφπε Ρος ἄο]οδηα αρπηίπε, ποσία αᾱ Ιο01Π1 οκ εοπηµοβίίο 
ῥγαβηΙίαπη ἀογοπίί: (7) ασ απΙΠ1 ΠΟΠ ΟΠΊΠ65 6ΙΠῃ ΠΠ ίος 
σοηδεφα1 {πηο ρο55οηΐ, 1ρ5θ ο1Ώ ραιοῖς αἆ ρογίατη ἵῃ Ασἰιγα- 
άμα ρτοργεά[ίας, αθί απηἰεοταπη ποηπ]]ος Ἰηγοβί{, απ Ίοσα 
Ί]]α ]απὰ οσζαραγοιαπέ, οἱ ἰατάί5 οἰϊαπῃ δαΏ5οσμίος αφθπτ]{. 

(8) Αἱ ογτασιδαηί, το οορηῖία, αγηια( ἵΠ ΓΟΥΗΠΙ ργοσυττυί, 

υ)] π]ασηα Πο βλΙΠΗπη πηη]Η(αάἶπο οοηστοσαία., ΗΘΓΠΙΟΟΓΑΙΘΠΗ 

Γ]α]ογθΓ24116 6ΟΓΗΠΑ, απ 6ΗΠΗ 60 [αοἱθραΠέ, ρατίοῦα ομίγι- 

οαηί; οοίσνο5, απῖ αρΗσπα οναδογαηί, αἆ άἱοίση οἴίαίος 

εχδί]ο ἀαπιπαπί. (9) Τάεἴτου ποππΗ{ οκ {ρθῖς, ααοᾶ πηη]ἶς 

νιπογί ος οξδεηί οοηβχἰ, Ῥτο πιογίαῖς α οοσηα!ἴς ρτος]ᾶ- 

πηα!ῖ δΠ{, η η] ια ἰπίς (ατουί οὐήἰορνοπίν. Τηίεν ᾳπος 

ΡΗ1 οιίαπι Ἠἱοηγδίας, απὶ ΘΥΤΑΟΙΦΑΠΟΓΗΠΑ η γταηη5 

Ρρορίπιοάσπι. 

ΤΧΧΝΙ. Περι ρου Ἠαπό αΗΠΙΙΠΙ Τα οοη/(θ0Ι5, Απΐποηος 

πιαρἰςίναἴαπα Αιοπίς ΠΠ, αἱ Ἡοπια οοηςι]ες ογθοα({ 5ηηέ 

[ο.] Μαπίας αλππῄμας, οί Ο. Υαιετῖας. Οἶτεα ος (οπηρας Οο- 

πο, ΑΙποπἰθηδίΙΠΙ ἆμν, αεθερίς ἵΠ ΒαΠΙΟ οορΙ5, Ἠάγος, 

απο (απ αἀθταηί, Ιηδίαυταί, εἰ ἃ 5065 άπαξ ροίο»δί αγζθς- 

Β6Η5, ππαρη]{πάἶπο ο]αβθῖς 6Η Ἠοδία οοτίατα ρτορογαί. (ϱ) 

Παυθάαπιοπ!ἱ αΠ{ΟΠΗ Τγεαπάτο, Ῥγδρίήτα παγα]ῖ ρου δία(αίυτα 

(επιρις ἀε[ιποίο, ΟαΙογαίάεη δα Ώς Πα αηί. 5 ἵπ ρείπιο 

Παγοπία{ς Ποτα, υΙία ἵπποσεη[ῖς αἱ ςἱππρ]ῖοῖς απ]πηϊ νἰτ οια{, 

Πιοταδ416 ϱο/οστίΠΟος ΠΟΠάΠΠΙ οχροίΗ5, 5Η Πα Πηςηία 

Ἰαμ46 ἰπίον Βρατίαπος εχέεεραί, αἱ, ἀπια τοις ῥνῶεταί, 

ΟΠΙΠΙΠΠΑ οοΠ/{οβδίοΠ6 ΠΙΗΙ ργαίου 115 οί Φάπαπα ναί ἵῃ οἰγ]- 

νϊαίαπι νο] ρηϊναίππι απθπ(ΠαΠῃ οπηπηϊς. Ουἵη ΙΠΠΙΟ δἳ 

απὶ Ἰαγρ{οπίβιας ἱρδιιπα οοΓΓΙΠΙΡΕΓΟ {οηίατοη{, πιο]ος{1βδίπιε 

{α]{, οἱ «ογογο ἵη 605 απἰπιαάγοτιί. (9) Ηίο εΓρο ΕρΗαδυΠι 

Ριο[εοία5, Πάγος α Τγ5απάπο αοοορίέ, απήρης ορίοτῖς οπηη]- 



[ωχ 

20 

20 

δι 

5ο 

40 

4ο 
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ρέλαθεν ἑκατὸν τετταράκοντα. Ἐν δὲ τῇ Χίων χώρα 

Δε Ελφινιόν | κατεγόντων Ἀθηναίων, ἐπὶ τούτους ἔπλευσε 

μετὰ πασὼν τῶν νεῶν, χαὶ ποιον ἐπεχείρησεν. (4) 

οἱ ὃ ΑἈθηναῖοι περὶ πενταχοσίους ὄντες κατεπλάγησαν 

τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως, χαὶ διεξελθόντες ἐξέλιπον τὸ 

γωρίον ὑπόσπονδοι. Καλλικρατίδας ὃ δὲ τὸ μὲν φρού- 

ριον παραλαθὼν χατέσχαψεν, ἐπὶ δὲ Τηΐους πλεύσας, 

χαὶ νυκτὸς πχρειςπεσὼν ἐντὸς τῶν τειγῶν, ος τὴν 

πόλιν. (6) Μετὰ δὲ ταῦτο 

ΜΜ πθύμνῃ προσέόαλε μετὰ τῆς ὃ δυνάμεως παρ᾽ Αθηναίων 

Ποιησάμενος δὲςσ συνεχεῖς προςθολάς, 

τλεύσας εἰς Λέσθον, τῇ 

ἐχούσῃ φρουρά». 

ἐν ἀρχῃ μὲν οὐδὲν Ίνυε, μετ ὀλίγον δέ τινων ἐνδόντων 

αὐτῷ τὴν πόλιν παρεικέπεσ σεν ἐντὸς τῶν τειγῶν, καὶ 

τὰς μὲν χτήσεις διήρπασε, τῶν δ᾽ ἀνδρῶν φεισάµ.ενος 

(ϱ) Γούτων δὲ 

πραχθέντων, ἐπὶ τὴν Μυτιλήνην ὥρμησε, καὶ τοὺς μὲν 
ἀπέδωχε τοῖς Μηθυμναίοις τὴν πόλιν. 

ὁπλίτας Θώραπι τῷ Λακεδαιμονίῳ παραδοὺς ἐχέλευσε 

πεζη χατὰ σπουδην ἐπιγεγέσ σθαι, ταῖς δὲ ναυσὶν αὐτὸς 

παρέπλευσε. ἃ 
σα 7 9 ο» / λ ν 

ΙΝΧΥΠ. Κόνων ὃ᾽ ὃ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς εἰχε 

μὲν Εβδομήκοντα ναὺς οὕτως ἐξηρτυμένας τὰ πρὸς ναυ- 

μαχίαν, ὣς οὐδεὶς ἕτερος τῶν πρότερον οτρανηγῶν Ἶν 

χατεσχευαχώς. (5) τυχε μὲν οὐν ἁπάσαις Ἄνηημε 

νος ἐπὶ τὴν βοήθειαν τῆς Μηθόμνης" εὗρὼν δὲ αὐτὴν 

ὃλ ωχυῖαν, τότε μὲν κ πρός τινι νήσῳτ τῶν ἝἜκα- 

τὺν καλουμένων: ἅμα δὃ᾽ ημέρα χατανοήσας τὰς τῶν 

πολεμίων ναὺς προσπλεούσας, τὸ μὲν αὐτοῦ διαναυµα- 

γεν ἔκρινεν ἐπισφαλες εἶναι πρὸς διπλασίας τριήρεις, 

διενοεῖτο δὲ ἔζω πλέων π γειν καὶ προςεπισπασάμενός 

τινας τῶν πολεμίων πο ναυμαγχτσαι πρὸς, τη Μυ- 

τιλήνη. {8 Ἡ Οὕτω γὰρ ὑπελάμβανε νιχῶν μὲν ἕξειν 

ἀναστροφὴν εἷς τὸ διώκειν, ἠπτώμενος ὃ' δ) εἲς τὸν λιμένα 

κατα εύξεσθαι. Ε, μθιθάσας οὖν τοὺς ̓ στρατιώτας, ἄπλει 

ταῖς εἰρεσίαις σολ πίως Ἰρώμενος, ὅπως αἱἵ τῶν []ελο- 

ποννησίων ἐγγίσωσιν. (4) Οἱ ὃ δὲ Λακεδαιμόνιοι ρα. 

ιόντες ἀεὶ μᾶλλον ἤλαυνον τὰς ναῦς, ντ, αἱρή- 

(6) Τοῦ δὲ ἹΚόνωνος 

ὑποχωροῦντος» : οἳ τὰς ἀρίστας ἔχοντες σας τῶν ἸΠελο- 

ποννησίων χατὰ σπουδὴν ἐδίωκον; καὶ τοὺς μὲν ἐρέτας 

οο / 
σειν τὰς ἐσχάτας τῶν πολεµίων. 

διὰ τὴν συνέχειαν τῆς εἰρεσίας ἔξελυσαν, αὐτοὶ δὲ πολὺ 
ω] κ 

τῶν ἄλλων ἀπεσπάσθησαν. (6) Ἂ δὴ συνιδὼν ὁ ΙΚό- 

νων, ὡς ἤδη τῆς ΜΊυτ ιλῆνης ςἢ ἸὝγιζον, Ἴρεν ἀπὸ τῆς ἰδίας 

νεὼς φοινιχίδα” τοῦτο Ίὰρ ἦν τὸ σύσσημον τοῖς τριη- 

βάργοις. 
μ.ένων» ἐξαίφνης πρὸς ἕ ἕνα χαιβὸν ἐπέστρεψαν, χαὶ τὸ μὲν 
υ 

Διόπερ αἳ μὲν ναῦς 2 τῶν πολεικίων ἐξαπτο- 

πλῆθος ἐπαιαάνισεν, οἳ δὲ σαλπιγχταὶ τὸ πολεμικὸν 

ϐ) Οἱ δὲ 
ἐπὶ τῷ Υεγονότ τι» ταχέως ἐπεχείρουν ἁ τορσότιιν 

ἐσήμηναν. Πελοποννήσιοι καταπλαγέντες 

τὰς ναῦς" τοῦ καιροῦ δ' ἀναστροφὴν οὐ Ὀιθόντος, οὗτοι 

μὲν ἐν πολλῷ θορύόφ χαθειστήχεισαν διὰ τὸ τὰς ἄφυ- 

στερούσας ναῦς τὸν εἰθισμένην λελοιπέναι τάξιν. 

ΙΧΧΝΗ. 

με ενος εὐθὺς ἐνέχειτο. καὶ τὴν παράταξ ιν αὐτῶν διεκώ- 

«0 δὲ Κόνων δεξ διῶς τῷ καιρῷ χρησά- 

λυεν, ἃς μ.ὲν τιτρὠσχων, ὧν δὲ τοὺς ταρσοὺς παρασύρων. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙ) ΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΤΟ. (602 603.) 

Ρή5 ασστοσα(ἶς, οοπίαη αἱ αμα ἀνασίηία 50 Ππχρειίο Ἰαβθραί. 

Ῥοαἱριηηί η) ἔαπη ἵπ Οἱ ΑΙλοπίθης6ς {οηθβα{. Τη Ἰχος 65ο 

(4) 
5ο Α{Ιιοπίθηςθ5, 4πογΙΠ «πἱηραπ(ῖ οἰγτοίει οΓαη{, πιαση]- 

{πάς 1ης ο]αδεῖς (ου, 540 1 οοπηηιθαίας Πά6, ἐα5ί6Ι10 Ἰο- 

αμδόσᾶμπί. . ἨΠοο 1π Ροίοδίαίθιη τααοίΙΠα 

ΟαἱογαΙἶας ἀῑγαί, εἰ αἀνειδις Τείος Ρε/ςοης 6ἱ ποσα 

πιζηίριϊς Π]αρδαδ, αρθια ἀλΠΙρίέ (0) Ππάς αἲ ΤαδάΠΙ 

Ῥγοίροίας, Μείμγπππ οχοτοϊίαπι αἀπιογεί, απ ΑΠΕΙΛΗ 

(απο παῦοραί ργαφάἵαπι. Εἰδί γειο ἁβδῖάιιο ορραρηαΙοΠΕΙΑ 

οοπαία μθοραί, ἰπΙ1ο {απ16η ΠΙΗΙΙ ρνο[εοῖέ; 5ο Ῥγονί ρο»ί, 

ΡγοάΙίοπ 4 πογαπάαπη Ἱηῖγα πηωπ]α Γεζθρί5, 1 Ώ6ὴ φπἱάθηα 

ἀιηρίί, οὰ α οσ6 Ποπηίπαη αὐδποί, εἰ Μεμγπιηαὶς εἷ- 

γἰ(αΐοπα τον(]έ. (6) Ηϊ5 Ῥγοδρογαο σαδ[5, ΜΥΙΠΕΠΕΗ ας- 

οθ[θταί, οἱ σγανἰς απηαίαγας τη ρας Τμογα οἱ ΤιασρθαΙΟΜΙΟ 

ασ 1ής, Παροαί αἱ ρεάεδίτὶ οχαγοῖί Ποπ ομποίαπί6υ αοθθαί : 

1ρ56 Πι5 ο1Πα πανΊριις Ἱερίί. 

11 ἴοία 6]4556 ΙΠΠΟΥΘΗΡ., οα5{6Ι]Ηη ορριβηατε ἱποίρίί. 

δΗ1Ρι15 ἰαθ[ίο, 

ΙΙΧΧΥΠ. Ιπίθγοα 6οποΠ Αἰλοπίδηδίαπα ΙπΙρθτα{οΥ 5ορίι8- 

σἰπία πάγος Ιία Ιηβίγηείας αἲἲ Ρυώ Παπ ηανα]ο τοδἰάσναί, τί 

βαρθγίογΙη 41ΟΙΠΗ ἨΘΙΠΟ ϱΙά856ΠΙ ἱπείγποίαπα Παρί, (ϱ) 

Οσα 5 οπηπίρας αἲ [ογοπά απ Μαίμγπιπα. ααχΙΠΠ ΠΠ Ύθηθ- 

ναί. 5οὰ αδὶ οαρίαπι ο[[ομπατς, πιο δαΠ6 ἴπ πα απα αχ πιι- 

ποτο ανα, ὖσ Οδ γοσαηίή, ἱπδαία δίαΐνα Παρα! 

510 ἱῃ5ο(πδη[ί5 ἀῑαί οίαπα, αβί (οίαπα Ποδίταπη οἱαδδεῃα ἵπ]- 

πήηοια νΙά1ς, Ῥεγίομ]οδαΠα {ογα Ταί115, δἳ οΠΠΙ ἆπρ]ο ππα[ογ] 

ΠΙΙΠΊΘΥΟ Τρί [ογίαπαπη Ρ6Η1 {οηίαγεί, ἵπ αἰἰη οὐ αο[ἶ5 πανἰ- 

Ός οογίαπἹση. 5υρίοιίασογα, αἱ υΡί ποµηι]]ας ον Ιοδίίαηη 

μγοπηριας ἃ 64556 αγιι]δᾶ5 αι] 56 αἰίναχἰδδεί, αἲἲ ΝΤΥ(Ποπθα 

ΟΠ} 115 οοπῄίσογο ςία ές (9) ία βααγανῃ ταοσιμα(ας, αἱ, 

βἱ ν]οἱ55οί, ἱάοπσαια αἆ ἱηδεπιεπάμπα [αομ]ἰαίθΠα, 8ἱἩ οράθγε 

εοβοταίν, 1π Ρος Γαπσῶ ΓαυσρίΗΠῃ Ἰαβεγεί. ΙΠΠροβΙΗ5 εΓ60 

ἵῃ πάγος τη Ιραξ, τοπιϊσία Ἰαπίίας ασενο ]αβρεί, αἱ ρτορίη5 

μοβ. οἸαςδῖς ασοοεἀθτγοί. (4) 

Ρυορίας αἀπανἰδανοναπ{, ϱο πιασίς παγἰσία ἱππρι]εγαπί, 5Ρ6- 

γαηίο5 ϱχ{ΤΟΠΙΙΙΑ 56 Ἰοδίαπ 4ΡΙΠΕΠ οοηδεοπίαΓο». (6) 

6οποπα ἰδίίαν ραυ]αίπα 5ο δα άπεθηία, απί Ιθο(ἱςδίιηας Ῥο- 

ἸοροπηθδίοΓη. παγες ἀμοσραπί, οοπόαἱ1δ τοπηῖς Ιηδεσιο- 

ραπίαν. Οἱ (αείαπι πί νοηισες Ί40ογς ἀἆα[α[ἰσα[] Ἰαη6116- 

φοοιοΠί, ἱρΣίαιε Ιοησίς αῦ τος αὐδίγαλοτοπίαγ. (6) θα 

οοσακίοπο ΟΟΠΟΠ οὐδοιγναία, 41101 ]αμ1 Ρτορία5 αἲ ΜΥΠΙο- 

ΠΘΗ ργοσθςβὶδοηί, ΡιηἰόθΙΠι ο πανί ρ'αἰορία γοκ (τη οχ- 

(Πέ. θαοᾶ ρασήας ἱπορρίαπά αρ βἰσπαη (]οναγοΏῖς ογαί. Οοἱ1- 

(οςΗΐπη Ισίίας, Ποξδίῖριις Ι4Π1 αθδθοιιῖδ, Παν6Ρ ΑΙΙΟΠΙΘΗΘΙΙΗΙ 

πο ἴΘΗΡΟΓΙ ΠΙΟΠΙΕΠΙΟ 56 οοη ναν{ιπί: γι]σας Ρ6ΡάΠΘΠΙ σὰ- 

ηἰέ, αρΙοίπος οαβδίόπι δοησηί. (7) Οπο [ασἱο Ῥεϊοροη- 

πορδῖ οχδἰοιπαΙ, δαΡίίο 1η αδίαπι αοἷαῖ ογάΙΠθΙη ηαγες ἆἱς- 

μήραογο ρΓοροταβαπί: Πα νογο {αυ Ε]]άπῃ οὐ] αἲ οοη νογ/θῃ- 

4 ππα παγος ἴθπηριι5 Ἰαιιά ρογηη{{ουοί, ἵῃ ππάσηα ρογ(α1Ῥαίίοηθ 

νοιβαραπίαν, αιποά πανες (αδ{α5δ αΏδοαιθμίος οΓΟΙΠΘΠΗ 

τοΙααἱδθρηί. 
ΙΧΧΥΠΙ. Ο0οποη ἰσίίαι, οὐθαδίομα Π]α ἀοχίτο πίεῃς, τοσία 

Π]ος Ππνασ]ε, αἱ αοἰθί ΔἱΓΙΟΙΙΟΠΟΠΙ ΙΠΙΡΕάΙΘΗΣ, παν ΙηΠα ας 

ραυσἷαί, αἲῑ5 ΤοΠΊο5 ἀείθιρεί. Αἱ οχ πανίρι5 Οοποπί 6Ρρυ- 

1,αοοάαΠιοπΙῖ απίσπε απο 
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(οθα, 604.) 

Τῶν μὲν οὖν κατὰ τὸν Κόνωνα ταγθεισῶν οὐδεμία πρὸς 
φυγὴν ἐπέστρεψεν, ἀλλὰ πρύμναν ἀνακρουόμεναι διε- 
χαρτέρουν, προςδεχόµεναι τὰς ἀφυστερούσας. (5) Οἱ 
δὲ τὴν εὐώνυμον τᾶξιν ἔχοντες Ἀθηναῖϊοι τρεψάµενοι 

τοὺς καθ) αὑτοὺς ἐπέχειντο φιλοτιμότερον ἐπὶ πολὺν 
/ ΄ 1 οὸ ο Χ ο. κο -ο ο 

Ἰβόνον διώκοντες. Ηδη δὲ πασῶν τῶν νεῶν τοῖς [Πε- 
λοποννησίοις ἠθροισμένων, ὃ μὲν Ἱόνων εὐλαόηθεὶς τὸ 

πλΏθος τῶν πολεμίων, τοῦ μὲν διώχειν ἀπέστη, μετὰ 
] 

(8) 
εν ο / ο / 

Τοὺς δὲ διώξαντας Ἀθηναίους αἳ τῶν Πελοποννησίων 

τετταράχοντα δὲ νεῶν ἀπέπλευσεν εἰς Μυτιλήνην. 

ναῦς ἅπασαι περιγχυθεῖσαι χατεπλήξαντο, καὶ τῆς ἐπὶ 

τὴν πόλιν ἐπανόδου διακλείσασαι φυγεῖν πρὸς τὴν γῆν 

᾿Ἐπικειμένων δὲ τῶν Πελοποννησίων πά- 

σαις ταῖς ναυσίν, Ἀθηναῖοι θεωροῦντες µηδεµίαν σω- 

τηρίον ἄλλην ὑποχειμένην, κατέφυγον πρὸς τὴν γῆν, 

ἐβιάσαντο. 

καὶ καταλιπόντες τὰ σκάφη διεσώθησαν εἲς Μυτιλή- 
{4) Καλλικρατίδας δὲ τριάκοντα νεῶν χκυριεύσας 

τὸ μὲν ναυτικὸν ἐθεώρει τῶν πολεμίων καταλελυμένον., 
νην. 

πεζῃ δὲ τοὺς ποιες ἦλπιζεν πο πας Διόπερ 

οὗτος μὲν ἐπὶ τὴν πόλιν διέπλει: Κόνων δ’ ἅμα τῷ κα- 

ταπλεῦσαι προςδεχόµενος τὴν πολιορχίαν, τὰ περὶ τὸν 

εἴσπλουν τοῦ λιμένος κατεσχεύαζεν. Εῖς μὲν γὰρ τὰ 

βράχη τοῦ λιμένος πλοῖα μικρὰ πληρώσας λίθων κατε- 

πόντισε, πρὸς δὲ τοῖς βάθεσιν ῥλκάδας καθώρμιζεν οὕ- 

σας λιθοφόρους. (6) Οἱ μὲν οὖν Ἀθηναῖοι -ὶ τῶν 

Μυτιληναίων ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ἀγρῶν διὰ τον πεόλε- 

μον συνεληλυθὼς ταχέως κατεσχεύασε τὰ πρὺς τὴν πο- 

Ὅ δὲ Καλλικρατίδας ἐκθιθάσας τοὺς στρα- 
/ 3 ΔΝ / ο /’ Ε] / 3 

τιώτας εἰς τὸν πλησίον τῆς πόλεως αἰγιαλόν, ἐποιῄσατο 

λιορχίαν. 

Δ ρω / ή 

Ῥαρεμθολήν, χαὶ τρόπαιον ἀπὸ τῆς ναυμαχίας ἔστησε" 

τῇ δ) ὕστεραίᾳ τὰς κρατίστας τῶν νεῶν ἐπιλέξας, καὶ 
ο. ν/ 

παρακελευσάµενος μὴ ἀπολείπεσθαι τῆς ἰδίας νεώς, 
ο /9 3 λ / λ 
ἀνήχθη, σπεύδων εἰς τὸν λιμένα πλεῦσαι καὶ λῦσαι τὸ 

διάφραγμα τῶν πολεµίων. (6) Ὅ δὲ Κόνων τοὺς μὲν 
3 λ / 3 / Δ Δ λ ο 3 

εἰς τὰς τριήρεις ἐνεθίόασε καὶ χατὰ τὸν διέχπλουν ἆἄν- 

τιπρῴρους κατέστησε, τοὺς ὃ) ἐπὶ τὰ μεγάλα πλοῖα 

εταξε, τινὰς ὃ᾽ ἐπὶ τὰς χηλὰς τοῦ λιμένος παρσπεμ-- 

Ψεν, ὅπως πανταχόθεν 7 ἦ πεφραγμένος χαὶ κατὰ 1ῆν χαὶ 

κατὰ θάλατταν. {7 ) Αὐτὸς μὲν οὖν ὁ Κόνων τὰς τριή- 

ρεις ἔχων ἐναυμάχει, πληρώσας τὸν μεταξὺ τόπον τῶν 
Ἂ / πλω σον τά / / 3 ο. 

΄ οισωραγματωον οι ὁ επι των μεγάλων πλοίων εφεστω- 

40 

τες ἐπέῤῥιπτον ταῖς τῶν πολεμίων ναυσὶ τοὺς ἀπὸ τῶν 

κεραιῶν λίθους: οἵ δ᾽ ἐπὶ ταῖς χηλαῖς τοῦ λιμένος τε- 

ταγµένοι διεκώλυον τοὺς ἀποτολμῶντας εἰς τὴν γΏν 

ἀποθαίνειν. 

υχΧΧΙΧ. Οἱ ξὲ 

Φιλοτιμίας οὐκ ἐλείποντο. 

ἐπιπλεύσαντες, χαὶ τοὺς ἀρίστους ἄνδρας ἐπὶ τὰ χατα- 

στρώματα τάξαντες, τὴν ναυμαχίαν ἅμα καὶ πεζὴν 

ἐποιοῦντο μάγ ην" βιαζόμενοι | μὲν γὰρ εἰς τὰς τῶν ἄντι- 

τεταγµένων ναῦς ταῖς πρώραις ἐπέέαινον τετολµηκό- 

Πελοποννήσιοι τῆς τῶν ᾿Αθηναίων 
Ταὶς γὰρ ναυσὶν ἀθρόαις 

Ν µ ο» / 

τως, ὡς οὐχ ὑποστησομένων τὸ δεινὸν τῶν προηττηµέ- 
, ς - π- ’ .ω 

νων. (5) Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι καὶ Μυτιληναῖοι µίαν ὁρῶν- 
τ. / Δ ) ο” ὅ. α 

τες ἀπολειπομένην σωτηρίαν τὴν ἐκ τῆς νίκης, εὐγενῶς 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΙΙ ΤΡ. ΧΗΙ. 5/9 

βἡἱ5 πι]]α ἵΠ {ασαΠα 86 οοηνογῖέ, 5ο γοηηῖς ΙημΙΠθηίο5., Ἰπο- 

5ίοπι δις ἡπιοραηέ, 41Π1 το]ῖοία α (6Υ50 ο]αςαῖς αἀνοπίανοί. 

(2) ΑΙ θπίδίτα Αιθηίσηκίαπη οοἵπα, γογβὶς ἵπ ΒΙΡΗΠΙ 

απο ορρρε[ίος Μαβοβαη{, αγἀσπίῖας ρογ5ο(Πσιάο α ΙοησΠ1 

ἱεπιρις (αρίοπιίρις ποιές. ὈΕί γοτο {οία ΡοΙοροππθδίογι 

ο]α55ἱ5 ππάσαπααιιθ οοἶψίέ, ΟοΠΟΠ Ἰοδείπα πππ]1ιάἶπο ἀο- 

{ορηίας, αἩ Ἰηβροίαπάο ἀθείΗ{, εἰ οππη πανίρας απαἀταρίπία 

ΜΥΙΠεπεη 9α παοθρίέ. (3) Αἰἰνοπίοηςες Ιπ{εγίπη 05, αιιὶ {ι- 

βιεη(ῖρια5 ΙηςίΠ(ογα{, ϱΠΊΠ65 ΡεΙοροπηθςίογΙΠΗ πάγος ΟΙΥΟΙΠΗ- 

{1555 ἴΠ ΦΙΠΙΠΊΙΠΙ αἀάαχοια ΡάΥΟΤΘΗΙ, 6ἱ ΙΠ{σΓζ]αςο αἆ α1Ώοπι 

τεθίέα, αἆ (6γγαπ {ασογο οοπαρι]εγαπί. 5οᾷ αππΠη {οία Ῥο- 

ΙΟΡΟΠΠΘΒΙΟΓΙΠΙ οἸαφθίς ϱ05 Ρνοιηθγαί, Αιοηίθηςθς, α[ἰαΠῃ 

ογαἀσμά1 6ρεπι ΠΟΠ 516556 εργποηίο5, αἲ Πΐς ργοίήσογιη!, 

(4) 
οίο Πρίηία πανίδας ροβίας Οαἱογα[ᾶας, (πΠ1 6Ἰάβςθτῃ 

Ιιοβίῖππη ]απ1 ἀἰςδο]ηίαπα ν]άθγεί, ἴευγα 5ἱί ἀδίποερς οοηῇἰ- 

σεπάΙΠ1 6556 5Ρεγαβαί. 

αἱ παγΊριις ρο5Ηιαβ] ες, ΜΥ{επαΠ {αρα 56 τουοροτιηί. 

Αά ΗΡΕΠΙ ἱρίίατ πανἰσαίΙοηθηῃ Ἱῃ- 

ἴοπάϊί, ΟοΠοΠ Υογο δἵπα]ας Ρογίαπη ἵπσγθεςιις οταί, ομς]- 

ἀἱοπεπη εχβρεσίαπάαπη ταίας, 4πσο αά ομείγασπά πι ρονίας 

οβ{πα [αοοτοηί, ργουυνγαί. απ απα ρατίο Ῥνονία ροτίας 

εταηί οἱ ναᾶα, 1Ρί παν{σία ραϊγα δαχίς οπηδία ἀθπιογαίέ : η αἰίο 

νοτο, αρῖ πλα]ον απ15 ρτο[απα[ίας, οπετατίας ἹΙαρίάίριις ἵπ- 

ομ{τεηάῖ5 αρίας απεοτῖς βγηλαί. (0) ΑΠιοπίοηςος Παφιο οἱ 

ΏΙΠΙΘΓΟΡΑ ΜΥ{ΠοΠΦΟΓΙΠΙ (ατρα αχ ασνῖς ἵπ 1 Ώθπα Πχδίιι Ώο6ἱ [1 

οοπῇβισης, 4παπι οδ]εγτίπιο αἆ οΏβίάΙοπεπη ποοσβδαγία 60Π- 

Ραταηί. Οαἱογα]άᾶς αα{θη , ᾖ158ῖ5 ἀθδορπάετο πηρα, Τη 

νἰαίπο αγρῖς Πέογο οαςίτῖς Ἰοσππ1 οἑεαραί, οί (νορᾶ"ππα γἱείο- 

τί πανα]ῖ5 οχίοΠ{. Ροβιπάῖε γαἰἰάἰδείηιϊς πανίππι ἀο]οσίϊς, 

εἰ, πο Ἰοηρία5 ἃα ριαίοτία πανί αΏδοεάεγεπέ, [ᾳ55ἱ5, Υοιςιι5 

ἹτΏδΠη {οπά({, Ιπίτατα 5Ιπια] ΡοΓ{Πὴ αἱ ἱππροάιπιοπία αὐ Π10- 

(6) Αί Οοποῃ ραΤί6ΝΙ 

παΠίαπα γοπηίρας Ἱππροδίίαπα οἴτοα αἁ[ίαδ οΏγοιδας ος 

ίριι5 ορ]οσία ἀἱδδοίναεγε ΡΤΟΡΟΓάΠΕΣ. 

Ῥνουα5 {6π6Γε {1βεί, ραι{οπι π]α]οι{ρι]5 {η πανἰσίϊς ἀἱδροπίέ, 

πομη]]ος αά ροτίας Ῥγασ]ία ἀπ μΙε, αἱ απάίσαθ ἵθγγα Πιᾶ- 

γίια οἰγομηδερίις {ογεί. (7) ΤΗ 1ρ5α, ΙπίειναΙ]απῃ ]οοί 

αίμίησπο ομδίγιαοίΙ νοιηίρα5 δμἱς οὐορᾶΠ5, ΡΙΡΠΔΠΙ Οἱ6- 

Ρατ. 

δμ1ῤο ΙαρίάΙρις Πο ΙΠΙ πᾶγος ἱπιροίευαηί; α ρογία5 απίθηΙ 

Τη πια]οῖρις ἰβίία πανίσιϊ5 οο]]οσα({ εΧ αη{εηηϊ5 ἆ6- 

οχ{τοιη]ίαίο5 οοηδ(αΙ ο παγίρας αἆ ἵαιγαιπι ἀοδοσπάθτο 

εοπαπ{θς ργοἱήρεβα{. 

ΤΧΧΙΧ. Αί Ρειοροπποδή 5ίμάΙογαπα γΙαπιαθ οοπίση- 

{οπο πΙ]ο Ποδίίρας Πη[οτίοΓος οΓαΠ!. ΝαΠΙ οοηςθγίο ΠΑΥΙΗΗ 

διπίπο 5ο ΙΠ[οΓοΠί65, ἀἱδροξίε5 Ρο: {ογος [ον βε[ηηῖς απρς- 

αμα, πανα]ο 5] οἱ {ογγοδίνο οθγίαπιεη ρεγαρεβαη{. Τπι- 

Ρο οπίπι γοἱοπίο Μοδ Πάγος αρργοςςὶ, ἵπ Ρογᾶς 1ρ50- 

γάΠ1 (γαηδηλ{ἰίογο 56 ΠΟΠ ΥΘΓΟΗ{ΗΥ, Ρα1ο απία υἱοίος Γ158- 

ἰοδᾳτιο ἀἰδοίπιοι που ποπΠαφπᾶπα δη ΡΠατος αρήταπίες, 

(2) Διοπίοηςος εί ΜΥ]οπαοί γογο αΠαΠὰ Πα νἰοίοτία εα1αἶς 

ΦΡΟΙΗ ΤοΠ( ΙΙ 6596 γἱάθηίος, 5ίοΠΙΘ ΡΟΠΙ5 ποΓίοη 0” 
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η 

20 

ὃν 

. .ω ο» / 
30 σθη πλησίον τῆς πόλεως τῶν Μυτιληναίων. 

Ἡ Αν Εν 
σθαι: πρὶν Ἡ ὃξ 

2390 

1 -Ἡ ἃ .- 
ἀποθνήσχειν ἔσπευδον ὑπὲρ τοῦ μὴ λιπεῖν τὴν τάξιν. 

Κατεγούσης δὲ φιλοτιμίας ἀνυπερθλήτου τὰ στρατό- 
ον τ Ν ο / σ / ε) ον Δ / 

πεδα, πολὺς ἐγένετο πόλεμος, ἁπάντων ἀφειδῶς τὰ σώ- 

ατα τοῖς χινδύνοις παραῤῥιπτόντων. (9) Οἱ μὲν γὰρ 

ἐπὶ τῶν καταστρωµάτων ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν. εἰς αὐ- 
κο λ λ λ 

τοὺς φερομένων βελῶν κατετιτρώσχοντο, καὶ τινὲς μὲν 
ἀ / λ 

ἐπικαίρως πληγέντες ἔπιπτον εἷς τὴν θάλατταν, τινες 

δ) οὐκ αἰσθανόμενοι θερμῶν ἔτι τῶν πληγῶν οὐσῶν 
Ὃν / - 9» «ϱ λ ο” ν { ο 

διηγωνίζοντο" πλεῖστοι ὃ᾽ ὑπὸ τῶν λιθοφόρων κεραιῶν 
ν / 

ἔπιπτον, ὡς ἂν ἐξ ὑπερδεξίων τόπων βαλλόντων λίθους 
Ν 5 τν -- 

ὑπερμεγέθεις τῶν Ἀθηναίων. ({4) Οὐ μὴν ἀλλὰ τῆς 
ΓΣ Ἱ ο Γ) 

μάχης ἐπὶ πολὺν γρόνον γενομένης, καὶ πολλῶν παρ 
9 / 

ἀμφοτέροις ἀπολλυμένων, ὁ Καλλικρατίδας ἀνεχαλέσατο 
-ω λ 

τἩ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας, βουλόμενος αὐτοὺς δια- 
: ο 4 

ναπαῦσαι. (6) Μετὰ δέ τινα καιρὸν πᾶλιν πληρώσας 
-ω / / ο 

τὰς ναῦς, καὶ πολὺν διαγωνισάµενος γρόνον, μόγις τῷ 
- ο ο -ω ο ο ./ 

τε πλήθει τῶν νεῶν καὶ τῇ ῥώμη τῶν ἐπιθατῶν ἐξέωσε 
5 / τὨ : / 3 ον ο / 

τοὺς Αθηναίου. Ὃν συμφυγόντων εἰς τον ἐν τῃ πὀ- 
/ οι μ ν Χ / σ λ ( / 

λει λιμένα, διέπλευσε τὰ διαφράγµατα, χαι χαθωρµ.- 
[ά 

( ο ς ε ας 
γὰρ εἴςπλους ὑπὲρ οὗ διηγωνίζοντο λιμένα μεν εἰχε 
μα» οω ς λ Δ 3 / 

χαλόν, ἐχτὸς δὲ τῆς πόλεὠς ἐστιν. “Ἡ μὲν γὰρ ἀργαία 
οο ο) ο ον 

πόλις μικρὰ νησός ἐστιν, ἡ ὃ ο... προςοικισθεισα 
ωνὰ / 3 ᾿ .... 

τῆς ἀντιπέραν ἐστὶ Λέσθου: ἀνὰ μέσον ὃ᾽ αὐτῶν ἐστιν 
” Δ Λ οο ἀΔ / 32 , Ὅ δὲ 

εὕριπος στενὸς καὶ ποιῶν τὴν πόλιν ὀχυράν. (0) ὲ 
7 . 2 / 

Καλλικρατίδας ἐκθιθάσας τὴν δύναμιν περιεστρατοπέ- 
/ 4 ο 

ὃευσε τὸν πόλιν, καὶ πανταχόθεν προςθολὰς ἐποιεῖτο. 
7 .ὰ ΡΕ ΕΛΙ 
Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Μυτιλήνην ἐν τούτοις ἦν. Κατὰ 

Δ 
ν/ 

δὲ Σιχελίαν Συρακόσιοι πέμψαντες εἰς Καργηδόνα 
” ο ΔΝ 

πρέσθεις περί τε τοῦ πολέμου χατεμέμφοντο και εἰς τὸ 

() Οἷς οἱ 
4 / 5 / α/ 5 λ 

Καργηδόνιοι τὰς ἀποχρίσεις ἀμφιθόλους δόντες, ἐν μὲν 

λοιπὸν ἠξίουν παύσασθαι τῆς διαφορᾶς. 

σω ’ /. /4 ον / Ρ] 

τῆ Λιθύη µεγάλας παρεσχευάζοντο δυνάμεις, επιθυ-- 

μοῦντες ἁπάσας τὰς ἐν τῇ νήσῳ πόλεις χαταδουλώσα- 

ὁ τὰ στρατόπεδα διαθιθάζειν καταλέξαν - 

τες τῶν πολιτῶν τινας καὶ τῶν ἄλλων Λιβύων τοὺς 

βουλομένους, ἔχτισαν ἐν τῇ Σικελία πρὸς αὐτοῖς τοῖς 

θερμοῖς ὕδασι πόλιν, ὀνομάσαντες Θέρμα. 

ΙΧΧΝΧ. Τῶν δὲ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν πράξεων 

τέλος ἐγουσῶν, Ἀθήνησι μὲν παρέλαθε τὴν ἀργὴν Καλ- 
λίας, ἐν δὲ τῃ Ῥώμῃ κατεστάθησαν ὕπατοι Λεύχιος 

Φούριος καὶ [ ναῖος Πομπήιος. Περὶ δὲ τούτους τοὺς 

γρόνους ΚαργἍξΣόνιοι τοῖς περὶ Σιχελίαν εὐτυχήμασι 

υετεωριζόµενοι, καὶ σπεύδοντες ἁπάσης τΏς νήσου χυ- 

ριεῦσαι, µεγάλας δυνάμεις ἐψηφίσαντο παρασχευάζε- 

σθαι" ἑλόμενοι δὲ στρατηγὸν Ἀννίθαν τὸν χατασχάψαντα 

τήν τε τῶν Σελινουντίων καὶ τὴν τῶν Ἱμεραίων πόλιν, 

ἅπασαν αὐτῷ τὴν κατὰ τὸν πόλεμον ἐξουσίαν ἐπέτρε- 

ψΨαν. (5) Παραιτουµένου δὲ διὰ τὸ γῆρας, προσκατέ- 
στησαν χαὶ ἄλλον στρατηγὸν ᾿Ἰμίλκωνα τὸν Ἄννωνος, 
ἐκ τῆς αὐτῆς ὄντα συγγενείας. Οὗτοι δὲ κοινἩ συνε- 

δρεύσαντες ἔπεμψάν τινας τῶν ἐν ἀξιώματι παρὰ τοῖς 

μετὰ πολλῶν χρημάτων, τοὺς μὲν ” ο / μῤ 

Καργηδονίοις ὄντων 
7 3 Ν /9 / 

εἰς τὰς Βαλιαρίδας νήσους, παρα- ος ο ή οί 
εἰς "δηρίαν, τοὺς 9ξ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Π'. (604, θ0ὔ.) 

Ροΐσνα, απαπα ογαϊπ]ς 5(α{ίοηθπι ἀαβογθγο ργοπιρ{ βιΠ{. Ταιη 

Ῥονγπασἲ Ιβίίατ οοι{οη{ίοηα ἆππι οχογοῖέας ΙΠπίου 86 ΤΘΠΙ 

βεγιη{, πιαρηΠ} οἱαπ οργίαιηθη, 41η 4πϊδαιο Ἱπίγορίάα 

οοτρα5 ρετίου]ῖς ομ]εσίανεί. (9) Ῥαΐς 4ᾳ (οτί ρισπαΠ Πα 

πι] 1πάἶπο ΙαουΙογΙΠΙ απάίαα ἱπσγαδη{ταπη φαοαν! : 410- 

ΡΙΠὰ ΠΟΠΠΙΗΙ ἸοἰαΠίου γα]πογα(ἳ ΤΠ ΠΊαγο ργαορίίος 1ραΠ{; 

Ρρατ5 τουθηίες αἀλιο ἰοία5 πο εεηεηίες 1η οοηβῇἱοία ρους]- 

βίογα, Ρ]αγ]ηαί οκ αηίοηηϊ5, ασ Ἰαρίᾶςς σογοραπ{, 1ο σα- 

4616, ᾳαοά ριαργαπᾶας οχ αΠίονί Ίο6ο Ιαρίάςς αἲ Α{μοπίεη- 

βἱριι5 Ιποπίατοπίαν. (4) Ταπάσπι νοτο, 4111, Ρια"ο αἆ 

ἴεπιρα5 Ώσπο Ἰοησπῃ οχίγασίο, ραπ αἰίπα πε οοἸἀΙδδρηί, 

γοεερίαῖ σαμἱογαϊάας 515 σαπί ]αδείέ, αἱ ἀαία απῖοία 1]ος 

γουγσαγθί. (5) ΑΠαπαπίο Ροδί ΠΩΥΘΡ ταῦδς μη]Ηίο οοπρ]αῖ, 

οἱ οεγίαπηπο 1θἰηίοριαίο εί αἲ Ἰοήσαπα ἴίοπιρας Ριοάμοίο, 

«στο {απάεΙ παγίσια πππ]Ηµαά[παο οἱ ερἰραίαγαπα τοῦοίθ 

οι 

(11η ας ΠπίογίογεΠα αγρῖς ρογίαπη το[υσίσεομέ, ἵπσγθβδα ρου 

Ροννίά{, αἱ Αλαηίοηςδες 5ίαίίοποθ Ἱα ἀορειογοπί. 

ομκίασι]α 8ἱρὶ Ῥαΐείασίο, αμα. Ῥτοχίππο ΜΥΠΙοΠΦΟΓΗΠΙ 

π1Ώ6α αποογᾶς ]εοῖί. (6) ΟΡ οπίπι, ἆςο αίθι5 οθι{αΠΠΟΊ 

{Πποίαί, ΡεγεΙεσαης οχοορίί Ῥονία5, οχίτα {8ΠΙΘΗ πια"πία εἷ- 

{μ5δ.. Ναπι γοίς ατῃς Ραϊνα συαάαιη ἵηδυ]α οδἱί; ἀαΐποερς 

δ{εῦ} Η]1 αἀ]εοία ἵπ αἀνοαγρα Τιεδὺῖ γορίοπθ ]ασθί. Τη πιθᾶίο 

Ματαπα. 5]σας5 απἰάαια οδί οιπίρα5δ, απο τος τοι 

πιουν. (7) σαιογαίιάας Ισίαν, ἀοάποίϊς ἵΠ {ΘΓΓΑΠΙ ϱ0- 

5, Ώρα οαςίπῖς εἰ δίαἰἰοπίρας οἰποίαπῃ αὐ ομηπὶ ρατίθ 

ορρισπαραί. Ἐί έαπι τος αἆ ΜΥΠΙεηοΠ ἴπ Ίου ογαΠί εἰαίη. 

Τη βία γθγο βγτασιασδαπ{, πηϊδαῖς ΟατίΠαβίπεπη Ἰορα[ῖς, ἄθ 

Ρεί]ο εοπαασγαπίέαν, πίαια αβ: Ιδία αΤΠΙΟΤΗΠΙ οοπἰθηίοπα 

ἀθβίδίαπί, αἀ]ιοτίαπίαν. (8) Θ1ρη5 απηρίσαε Οατίμαρϊηίθη- 

65 ποδροπάθηίθς ΠΙΠΙΘΓΟΣΙΠΙ ἀ6πιο οχογοπα οοσαηί; 

ΟΠΙΠ68 θηίπῃ ΦΙοἰ]{α) ατήος ἵη 5ογν {άσμα τεάίσετε οιρίεραηέ. 

εληίοφσΠ γογο εορίας 1π ΦΙ6Ι]ἱαπα ἱπαπδροτίατεη{, Υγοίοπαπη 

οκ οἰνίριις αλΐδᾳπο ΑΠΡ ἀθ]οοία Παβίίο, πογαπῃ αἆ οα]ίάας 

α4πας η ΒἱοΠία 1 ροπα, Τμδγη]α γοζδίαηι, οοπάηί, 

ΤΙ ΧΧΧ. Βοερις απΠῖ Πας αἆ οχΙαπη Ἱία ἀεάπο[ίς, Αίε- 

ηπὶς αγοηοη/{1ς πιασἰςίταίαπη αοέθρίΐ Οα]α5, Βοπιῶ(με 60η- 

ςι]ος {αοίἱ Τ,. Εανίας εί Οπ. Ῥοπηρείας. Που {6εππρονε 60α1- 

(ασίπίθηςες, Τοῦας Ρον ΦΙοΠίαπη Ργοµροτθ ρεςῖς ο]αί1, ἴο- 

ακαιο πει] ΡοβδεδδίομεΏῃ α[[οσίαηίας, 46 πιαρηϊ εχογεῖ- 

{5 αρραναία ἀοογείαπα Γ906Γ6. ΠΠηρεΓαίογεπι 61Ρο ογεδη{ 

Παππίνα]οπα, ααὶ 5οΗπαπογαα εἰ Ηἰπιογῶογαπῃ αγΏθς 

οχοϊἁσγαί, {οἱίαδαα Ρ6ΙΠἱ αἀπηπἰδίταπά1 ροίεείαίετη εἰ (Τα- 

ἀππί (9) Οἱ απ) ἱηρναγοφοεη{ῖς 6815. οία[ῑ5 5ο εχοι” 

εηταί, αραιή οἱ αάαπσιΠέ ΠΙΙΟΟΠΘΠΗ. ΠΠΗΠΗ Ηαπηοηϊς, 

οχ οπᾶδΠα ρτοδαρία ογίΗ1. Η1, οοπιπηηῖ Τ6ΠΙ ἀομροΓαπίες 

οοης{]ίο, αποδάαπα ο Οαγ{]ασἰηΙθηΣΙαΠ ΠΙΠΠΕΓΟ ῥγφοῖριῷ 

ἀἰση[ία[ἶ5. ντος 6ππ1. πιᾶδης Ροοιιία» γἱ ΡαΥΠΙΠΑ ἵπ ΗΙδρᾶ- 

πίασα, ρα αά Βαἱοαίζας {ηδυ]ας ἀπ 1ηἱ; αιἰρας Π]αη- 
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κελευσάµενοι ξενολογεῖν ὡς πλείστους. (9) Αὐτοὶ δ) 
/ 

ἐπῄεσαν τὴν Λιθύην καταγράφοντες στρατιώτας Λί- 

θυας καὶ Φοίνικας χαὶ τῶν πολιτικῶν τοὺς χρατίστους. 

Μετεπέμποντο δὲ καὶ παρὰ τῶν συμμαχούντων αὐτοῖς 
-ῃ ο λ / / τς να 
ἐθνῶν καὶ βασιλέων στρατιώτας Μαυρουσίους καὶ Ἀο- 

µάδας χαί τινας τῶν οἰκούντων τὰ πρὸς τὴν Κυρήνην 

χεχλιμένα µέρη. (4) Ἐκ δὲ τῆς Ἰταλί θωσαάμε- ! μέρη. ὃκ δὲ τῆς ᾿[ταλίας µισθωσάμε 
δ λ ον 6ιό 3 | δύ. Φον Ν λ νοι Καμπανοὺς διεθίόασαν εἲς Λιθύην" ἤδεισαν γὰρ τὴν 

Δ / ος καν / . Ν ο 3 

μὲν γρείαν αὐτῶν μεγάλα συμθαλλομένην, τοὺς ὃ᾽ ἐν 
ν οφ β / ν” Δ ο λ 

Σικελία καταλελειμμένους ἸΚαμπανοὺς διὰ τὸ προσχε- 

κοφέναι τοῖς Καργηδονίοις μετὰ τῶν Σικελιωτῶν τα- 
/ Ἄ / δλ -- ο / 3 

γθησοµένους. (56) Τέλος δὲ τῶν δυνάμεων αθροισθει- 
σῶν εἲς Καργηδόνα, συνήχθησαν αὐτοῖς οἱ πάντες σὺν 
ς ο ε] ε ο / - σ λ τμι/ ο. νά 
ἱππεῦσιν οὐ πολλῷ πλείους, ὡς μεν Τίμαιος, τῶν δώ- 

δεχα μνριάδων, ὡς δ) δ' Ἔφορος, τριάχοντα μυριάδων. 

Καρ Ἠδόνιοι μὲν οὖν τὰ πρὸς τὴν διάθασιν ὀποιμαίονς 

τες τάς τε τριήρεις πάσας κατήρτιζον καὶ φορτηγὰ 

πλοῖα συνήγαγον πλείω τῶν γιλίων. (6) Προαποστει- 

λάντων δ) αὐτῶν εἷς Σικελίαν τετταράκοντα τριήρεις, 

οἳ Συρακόσιοι κατὰ τάχος ταῖς παραπλησίαις ναυσὶν 

ἐπεφάνησαν ἐν τοῖς περὶ τὸν "Ἔρυκα τόποις. Γενομέ- 

νης δὲ ναυμαγίας ἐπὶ πολὺν χρόνον, πεντεχαίδεκα μὲν 

τῶν Φοινισσῶν νεῶν διεφθάρησαν, αἵ δ ἄλλαι νυχτὸς 
ὼ / 3! 3 λ Ἰά 3 κ 

ἐπιγενομένης ἔφυγον εἰς τὸ πέλαγος. (2) Ἀπαγγελθεί 
ο ο» / 3 

σης δὲ σης ἵττης τος Καρχηδονίοις, Ἀννίθας ὁ στρα- 
τηγὸς ἐξέπλευσε μετὰ νεῶν πεντήκοντα" ἔσπευδε γὰρ 

τοὺς μὲν Συρακοσίους κωλῦσαι χρήσασθαι τῷ προτε- 
” ς 3 θω / 

ρήματι, ταῖς δὲ ἰδίαις δυνάµεσιν ἀσφαλῃ παρασχευᾶ- 

σαι τὸν χατάπλουν. 
ΕΧΧΧΙΙ. Διαθοηθείσης ὃ δὲ τῆς Ἀννίθα βοηθείας κα- 

τὰ τὴν νῆσον, ἅπαντες προςεδόχων καὶ τὰς δυνάμεις εὖ- 

θέως διαθιόασθήσεσθαι. Αἱ δὲ πόλεις τὸ μέγεθος τῆς 

παρασχευῆς ἀχούουσαι, καὶ συλλογιζόµεναι τὸν ἀγῶνα 

(5) Οἱ 
μὲν οὖν Συραχόσιοι πρός τε τοὺς χατ᾽ Ἰταλίαν - Ἔλλη- 

περὶ τῶν ὅλων ἐσόμενον, οὐ μετρίως ολο 

νας καὶ πρὸς Λακεδαιμονίους περὶ συμµαγίας διεπέµ.- 

ποντο" ἀπέστελλον δὲ καὶ πρὸς τὰς ἐν Σικελία πόλεις 

τοὺς παρορµήσοντας τὰ πλήθη πρὸς τὸν ὑπὲρ τῆς χοι- 
(8) Ἀκραγαντῖνοι δέ, ὅμο- 

βοῦντες τῃ τῶν Καρχηδονίων ροπαα, διελάµθα- 
τὸ τοῦ πολέ- 

οω 3 / χι 
γης ἐλευθερίας χινὸυνον. 

νον, ὅπερ ἦν, ἐπ᾽ αὐτοὺς πρώτους, Ίξειν τ 

μου βάρος. Εδοξς ν οὖν κος τόν τε σἵτον καὶ τοὺς 

ἄλλους καρπούς, ἔτι δὲ τὰς κτήσεις ἁπάσας, ἀπὸ τῆς 

γώρας χαταχομίζειν ἐντὸς τῶν τειγῶν. (4) Κατ’ ἐχε 

νους δὲ τοὺς χαιροὺς τήν τε χῶραν χαὶ τὴν πόλιν τῃ 

Ἀκραγαντίνων συνέθαινεν εὐδαιμονίας ὑπάργειν πλή- 

ρη' περὶ ὃς οὐκ οπανι μοι φαίνεται διελθεῖν. Καὶ 

γὰρ ἀμπελῶνες " τοῖς μεγέθεσι καὶ τῷ χάλλει διαφέ- 

πα, καὶ τὸ πλεϊῖστον τῆς γώρας δλαίαις κατάφυτον, 

ξ Ἶς παμπληθη κομιζόμενοι καρπὸν ἐπώλουν εἰς αρ) 
’ .. 

χηδόνα. (5) Οὕπω γὰρ κατ’ ἐχείνους τοὺς Ἰβόνους τῆς 

Λιθύης πεφυτευµένης, οἳ τὴν Ἀκραγαντίνην νεµόμενοι 

τὸν ἐκτΏῆς Λιβύης ἀντιφορτιζόμε ενοι πλοῦτον οὐσίας ἀπί- 

στους τοῖς µεγέθεσιν ἐκέκτηντο. Πολλὰ δὲ τοῦ πλού- 
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ἀαίαπα, αἱ απαπαρ]αγίή1ο5. Πιογοθία πηἰ]ίος οοπάαθσγσηί, 

(3) 1ρἱ ρου Ιήγαπι Αίος οἱ ΡΩ05 πΗίο5 οοηςοήραπέ, 

οί ο οἰνίριας ορί{πάΠὰ θα ἀο]ίσαπε. Α οοη/α ἆοτα(ἲς 

είαπα Ῥορι]15 οἱ γορῖριας Μαγος Ναπϊάαδ(πς οἱ ΠΟΠΠΙΙΙΟ5 

οχ ραμίρας αἆ ΟΥΤοΠοΠ 5115 αἲ πηίῖα εοὐἱσίαίοπι αγζος- 

υηί. (4) Τα Ο4ΗΗΡΔΠΟΡ, οχ Πα]ία 5Ηρομά[ῖς Πην][αίος, 

ἵπ Α[ΠίσαΠα (ναπβροτίαηί. Ἠος οηίπΙ Π]ασπο. δἰβί αδαῖ (οτο 

οοπιρογίαπα Ἰαβοραηί : ααΠα 1]ο5. απο ἵπ ΒΙοία γοἰίαι1θ- 

ναηί, Ρτορίθυ αΙπηυ]ίαίες αἆγειδας Οατίαρϊηίοηςος Ρίάσπα 

(9) 
Ταπάσθπι αβί οορίῶ Μπο Ιπάς ΟαΓ]λασίπεπι ορηγθηἰβδοηί, 8- 

βαδόθρία5, ϱνο ΡΙοι]15 αγά ο5ίατος βηδρίσατοΠ{. 

ερηδί{ δέ, αἱ Τησοας γοίογί, Ἰαπά πλα]ίο Ρ]11ο5. ΟΘΠ{ΙΠΗ 

οἱ νισίπί η] ρδ αἱ Ερίογιι5 απίσπα παπηθγαί, πἰ]]ία {6- 

ορηία. Οατ{ασἰηίεηςες ἰσίίν, απ όπησο αά (ναᾖοΙσπά πι 

οχογοΙ μάπα οσα ταπίαη, ῥτα ραταΠ{, (τ]γδπισδ(τιο ΟΠΗΠ65. ΠΠ- 

(6) Ηίπο 

(τοπηῖρας αυαἀνασίηία ἵπ. Ῥἰοίαπα ργαπιὶςεῖς, Αγτασιαδαηϊ 

ίαατγαΠί, οἱ οηθιατίαξ ΡΙ15 απαΠὰ Πι]]α οοσαπ{. 

μαπά οπηοίαη{θι ου (ο ἆσπη πανῖρας οἴτοα ΕγγσθΏα οὐσΗ1- 

ταπί, οοηςαγίοαιιθ Ρτῶ]ίο, αααπα αἷα αοτίίον ἀἰππϊσαίαπι 68- 

5οΐ , 4ᾳ Ῥιπίοί5 αιπἀθοίπα ηαγος Ἱπίθτῖεγα : οθίογας Ρος Π0- 

(7) Πας οἰαάθ 

Οαγ(αρίηοιη τοπιηβαία, Ἠαππίρα! {πιρογα{ου ΟΗ1Η1 απίη(ια- 

οἵς Ιπίεγνοπίαα [ησα 56 ἵπ αἰἴαπα δαράαχογθ 

ρίηία πανί 614556 αρπανίσαί, ἔππη αἱ πδη γἱοίογ] Ἰοβίί 

Ρτῶιροειθί, ἑαπα αἱ {αὐίονοηι 5αἱ5 (ΓαηδΙίαΠα ρατα νο, πΙαί- 

Τ4ΠΡ. 

ΙΙΧΧΧΙ. Ὀἱνα]ραίο ρου Ἱπςα]απα Ηαπηί[ρα[ἰς αἀνοπία, ο 

οποίος ορίπίο 5Η5ΡΘΠΞΟ5. {οηοβαί, {ογο πί οΠ1Π65 5ἰα{ἴπῃ 

οορίας (ταπδροτίατεί. Οἰνίίαίος Ιπίατ, πιαρηιπάῖπο αρρα- 

γαΐα5 οορη]ία, 411 4ο ΒΙΠΊΠΙΑ ΤΕΓΙΠΗ ἀῑκεορίαπάπι 5ἱΡὶ 

6556 αιριγανομίΗτ, ἵπ δομἱοΙαάίπα πιείασαθ ΠΟΠ ΠΙθ(ΙοςΓί 

ογαπ{. (9) βγτασμδαηί ἱπργίπηϊς {πα αἆ ἄΤῶ6ος ἵπ Πα[α, 

{απ αἆ ΤιαουἆαπιοπΙος οοἰθίαίοηα οἱ αὐχίία Ρο (απ Ι6- 

σαίος παπί. Ῥοτ Πίειας αἴίαπα Ώιιο [πο αά βίο] οἰν]- 

ἰαίος πιίδδα5 α ΡΠΙΟΠΙΡΗΣ5 οοπίοπάμηέ, αἱ ρορα]πα αἆ 

οΟΠΙΙΠΙΠ6 ϱτο Πηαγίαἰο οηΙΠΙ ΠΠ σογ{απΊθ 5Ι5οΙΡΙΕΠάΙΠΙ οχ- 

λοτίοπίτ, Παπ Οατασίηἰθη- 

ςπῃ «οπί, ἰαπίαιη Ρ6Ι1 ΠΙοΙΘΠΗ 8191 οπηΗΙΙΠα Ργϊηιί5 6χ- 

(9). ΑριϊσοηΗηϊ γοτο, 

αἱρίεπάαηα 6556, Π{ Υεγο θιἶαπ1 56 τος Παβεραί, δα5ρίοπή- 

απ. Οοπθς Ηθη ἰσίίαν νίδαα, αἱ (Γαπιοηία α[οδηιο 

β.πεία5 οἱ ορο65 απίναιδας οχ αρτῖς Ιηίτα πιωπία οοπιροτία- 

νοηί. (4) Ναπι ἰοπηροξίαίο Πα οἱ τοσῖο ΑστίσοηΙΠογΠὶ οἱ 

πτῃς. Γο]ἱο Ώοπογπα οορία οχαρογαραη{, ο απο αἱ 1161: 

Ἰοηί5 ἀΐδςογαπα, Ἰαιά Ἱπουπγοπίθης Πίο γἰάσίαν,  ἈΝαΠα 

νἰποία ΠΠ] απρη(αδ1πίς εραίοδα., οἱ αππωπ]ίαιἶς οχ[ρηία.. 

Μακίπια τοσίοπἰ5 ραῖ5 οἰἶνίς οοηφῖία : πάς πβογηνηα Γη - 

οἵα5 οορία. γοππάαίππα Οαγ(ασίπεπη αδρογίαβαίαγ. (6) 

Ναπη απἷα ἰοπηροιί μις. ΠΠ Αῄῑσα ποπ πα. ρἰαηίΐ5 οοηρίία 

Αρτϊσοπιϊηί (ογνί(ο! ομ]ογοδ οκ Ρετη]Η{αΙοπθ ΟΡΕΒ 

ορυ]οπίία ία. ρΙαγίηια. θ απ] 

ουαί, 

ΙΠΠΠΙΟΗΡά5 Πποιαβαπ{ας, 
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του παρ᾽ αὐτοῖς διαμένει σημεῖα, περὶ ὧν οὐκ ἄνοί- 

κειόν ἐστι βραγέα διελθεῖν. 

ΠΧ ΚΧΠ. “Ἡ τε γὰρ τῶν ἱερῶν χατασχευὴ καὶ µαά- 

λιστα ὁ τοῦ Διὸς νεὼς ἐμφαίνει τὸν μσγωλοπρυπείαν 

τῶν τότε ἀνθρώπων: τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἵε ρῶν τὰ μὲν 

κατεκαύθη, τὰ δὲ τελείως κατεακάφη διὰ τὸ πολλάκις 

ζλωχέναι τὴν πόλιν’ τὸ δ᾽ οὖν Ὀλύμπιον Μο λαμ- 

έάνειν τὴν ὀροφὴν ὁ πόλεμος ἐκώλυσεν' ἐξ οὗ τῆς πὀ- 

λεως χατασχαφείσης, οὐδέποτε ὕστερον ἴσγυσαν Ἄκρα- 

γανεῖνοι τέλος ἐπιθεῖναι τοῖς οἰκοδομήμασιν. (ϱ) Ἔστι 

δὲ ὅ νεὼς ἔχων. τὸ μὲν μῆχος πόδας τριαχοσίους τεττα- 

ράκοντα, τὸ δὲ πλάτος ἑξήχοντα, τὸ δὲ ὕψος ἑκατὸν 

... χωθὶς τοῦ κρηπιδώµατος. Μέγιστος δ) ὢν τῶν 

Σικελία καὶ τοῖς ἐκτὸς οὐκ ἀλόγως ἂν συγκρίνοιτο 

χατὰ τὸ μέγεθος τὶς ὑποστάσεως. Και γὰρ εἰ μὴ τέ- 

λος λαθεῖν συνέδη τὸν ἐπιῤολήν, ἤ Ύε προαίρεσις 

ὑπάρχει φανερά. 6 ) Τῶν δ ἄλλων ἢ μέχρι τοίχων 

τοὺς νεὼς οἰκοδομ. ούντων ἢ χίοσι τοὺς σηχοὺς περιλαµ- 

θανόντων, οὗτος ἑκατέρας τούτων μετέχει τῶν ὑποστα- 

σεων. 

ἔξωθεν μὲν στρογ ηύλοι, τὸ 2’ ἐντὸς τοῦ νεὼ ἔχοντες τ τε-- 

-ω Δ / ον δν 

Συνῳκοδομοῦντο γὰρ οἳ χίονες τοις τοίχοις, 

τράγωνον; καὶ τοῦ μὲν ἐχτὸς μέρους ἐστὶν αὐτῶν Ἡ πε- 

ριφέρεια ποδῶν εἴκοσι, καθ) Ἂν εἰς τὰ διαξύσµατα δύ-- 

γαται ἀνθρώπινον ἐναρμόζεσ σθαι σῶμα» τοῦ δ᾽ ἐντὸς 

ποδῶν δώδεκα. (4) Τῶν δὲ στοῶν τὸ τς έγεθος καὶ τὸ 

ὕψος ἐξαίσιον εχαυσῶν, ἐν μὲν τῷ πρὸς ἕω μέρει τὴν 

Ἠνγαντομαχίαν ἐποιήσαντο [ταῖς] Ἰλωφαῖς καὶ τῷ µε- 

γέθει καὶ τῷ κάλλει διαφερούσαις» ἐ ἐν δὲ 

σμὰς τὴν ἅλωσιν τῆς Τροίας, ἐν ἦ τῶν 

στον ἰδεῖν ἔστιν οἰκείως τῆς περιστάσεως δεδηµ.ουργη- 

μένον. (5) Ἡν δὲ 
ἐχτὸς τῆς πόλεως χειροποίητος, ἔχουσα τὴν περίµε- 

πηχῶν: εἰς ἣν 

τῷ πρὸς δυ- 
ας / ς! 
ηρωων εχκα- 

καὶ λίμνη κατ ἐχεῖνον τὸν γρόνον 

τρον σταδίων ἕπτά, τὸ δὲ βάθος εἴκοσι 

ἐπαγομένων ὑδάτων : ἐφιλοτέχνησαν πλΏθος ἰχθύων ἐν 

αὐτῆ ποιῆσαι παντοίων εἰς τὰς δηµοσίας ἔστιάσεις, 
:Ὁ Φ{ ϱ / ας τὰ ἄλλ κ Ν, 

μεθ) ὧν συνδιέτριθον χύκνοι καὶ τῶν ἄλλων ὀρνέων πο- 
οο ϱ / / / κ» 

λὺ πλῆθος, ὥςτε μεγάλην τέρψιν παρασχευάζειν τοῖς 
.» λ Ν ΔΝ οτὰ νι 

εωμιένοις. ({6) Δηλοϊ δε τὴν τρυφὴν αὐτῶν καὶ Ἡ πο- 
" 3 / [ ά) 1 
/ ο» /{ ΑΔ Δ λ ο» 10λ: - γ 

λυτέλεια τῶν μνημείων, ἃ τινὰ μὲν τοις ἄθληταις ἵπ- 
Ν Δ ο Ν σω / 

ποις χατεσχεύασαν, τινὰ δὲ τοις ὑπὸ τῶν παρθένων 
ν / 3 2ῇ, ΄ 3 / Α τ/ 

καὶ παίδων ἐν οἴκῳ τρεφομένοις ὀρνιθαρίοις, ἃ Τίμαιος 
- πω λ / ο / 
ἑωρακέναι φησὶ µέγρι τοῦ καθ’ ἑαυτὸν βίου διαµένοντα. 

ὦ 3 /9 
Ολυμπιάδα, δευ- 

- ἂν μον ν ολ / 
Καὶ κατὰ την πρρτεραν 0ξ ταυτης 

/ 94 - 3 / / 3 μι / 

τέραν ἐπὶ ταῖς ἐνενήχοντα, νικήσαντος ᾿Εξαινέτου 
3 / μα 93 λ 3 η λλ νο 6ο 

Ἀκραγαντίνου, κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὴν πόλιν ἐφ᾽ ἄρ- 
ο ου Δ ο” .. 

µατος' συνεπόµπευον ὃ᾽ αὐτῷ γωρὶς τῶν ἄλλων συνω- 
ο. «ο 9 σι πεο -» 

ρίδες τριαχόσιαι λευχῶν ἵππων πᾶσαι παρ’ αὐτῶν τῶν 
3 ” . Ἡ νο ο μα ον 
Ἀκραγαντίνων. (σ) Καθόλου δὲ καὶ τὰς ἀγωγᾶς εὐθὺς 
3 ο / ο) νὰ λ ἐκ παίδων ἐποιοῦντο τρυφεράς, τήν τ’ ἐσθῆτα μαλαχὴν 

ο Δ Δ ου ./ ο 

φοροῦντες χαθ᾽ ὑπερθολὴν καὶ γρυσοφοροῦντες, ἔτι δὲ 
- / Δ / 3 » Δ ο Β / 

στλεγγίσι καὶ ληκύθοις ἀργυραῖς τε καὶ χρυσαϊῖς γρώ- 

μενοι. 

ΕΧΧΧΠ. 
σιώτατος ἦν κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον Γελλίας, ὃς κατὰ 

«“Ὁ δὲ τῶν Ἀκραγαντίνων σγεδὸν πλου- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. Η.. (ου7; 608.) 

ΠΠ Ιηά1ο]α Π]Ις νορίαηἰ; 4ο (αἱρας ρασέα Υοἴθυτο ΠΟΠ α]ίθ- 

ΠΠ 6556 αΓΡΙΙΠΟΓ. 

ΙΧΧΧΙΠ. Ναπι {οηρΙΟΓΙΠΙ 5γαοίαγᾶ οἱ ουπαίΙ5, ἱπργίπιίς 

γθνο ογῖς 465, πιασηϊΠοεπαα 1Ἠίας α.ία[15 Πο Πλ 

οδίοπά{. Οείοτῶ απῖπι «465 5αέγῶ γ6] οχιςί δυηί, γοὶ 

Γαπάέας ἀθρίταεία. ρος «Γ6ῦΓα5. απβῖς οχρισηαἴοπος. ΟΙγπΠ- 

Ρίο, απ ]απα Ῥιορο οβδεί αἱ ἰεοίαπ Ιπάπεσγείας, ΏΘ]]άΠῃ 

πιραθίπποηίο ΓΗ. ΑΡ 6ο ἀείποερς {6πιροτε οχοῖδο ορρίάο, 

ΠΙΠ(ΠΕΠΙ ροδίθα Πηαπι «4ΠἱοΙἱ5 ΙΠΠΡοΠΕΓΟ Ασισοηιηϊ Ρο- 

{ασγαπί.  () ΤοπιμΙαα Ἰ]αςά η ρε αν γαυεηίογῦα απαἀτα- 

αἰπία Ιοησἱ(πάίποπα ΡοΥΓΘΟΙΙΠΙ οδί, αἆ 5εχασὶηία ν6γο ἸαΗ{π- 

ἀἴποπῃ ραίαί, οἱ αἆ ορηίαπα οἱ γἱσἰπἰΙ αἰπάϊποιη , (απζα- 

ΠΙΘΜίΟ οχθορίο, αἰ{ο]ίαγ. Μαχίπατη Ἴου οΠΙΙΗη ο5ἱ, πας 

ρου ἱηδι]α πα Ιαβοπί1, οἱ πιαση Πάἶπα 54 Ἠ5ΗΓΙΟΠΟΠΗΠΑ ΕΠΗ 

εχίονῖ5 4ποαιθ οοπηρατατΙ Ἠπθιθίατ. Ναπι εΠαηςί ΠΙοΙ1ο 

ἰδία αἆ βποπα ρεγάιεία Πο Γαέ, ἀθ[οιπιαίο ἵαπιοι. {ος 

ο411οΙ] [ασἴ]ε ασποβοί ροίθςί. (9) Θα 1π1 οηἴπῃ αἱ αἆ ρατίθ- 

ἴο5 (2) πδαιο ΓηΡΙα οἀασαπέ, απί οοἱαπ]ηῖς5 α.άθ5 οοπηρ]ο- 

ἁἀαπίαν, αἰαδααοθ δἰγπσοίατα σοηιις Ἠπ]ό {αππρ]ο 6ΟΠΊΠΊΠΠΟ 

οδί.. Ναπι Πιποία ραιΙοίρας 6οΙΠΠΙΠ αβδιτσιπ{ γοαηάα) 

οχ{Γηδεοδ, 5ο ααἀταία Ἱπίας (οτηια. Απιρηις ἨαγάΠα 

Ρ οχἰον]ογΙ ρατίο ν]σἰη({ῖ ρεάος Ιαμαί, {αηία δἰπίσιπα απιρ]]- 

ὑαάἶπο., αἱ 6ΟΥΡΙΗ5 ΠΗΙΠΙΑΠΙΙΠ ΙΠ56ΓΘΓ6 56 αρίθ 4αθαί : ΠπίγΙη- 

βοό5 Υ6γο ἀμοάεσῖπι ρεάες οοπ{πεί. (4) Μασηίμιάο ρου- 

Πόπη εί 0 Ηηλίία5 δίαροηάα οδἰ : ἵπ απαγάῃ ραγίθ ογἱθη- 

{αἱ ἱραηίυπα οοηβ]οίας οδί, ορ]αίατα, πλαρηϊιάμο οί 

οἸοσαπίία οροΓῖ5 οχζθ]εης; - οσσᾶδαπι Τγοις οχρισηα{ῖο 

οβ]οία Ιαβαίαν, αβί ογοια απυΠΙ(Ποπ(Πθ γ]άγο εδι αἆ 

λαβθίέας 5ἱ Γο/πιαπι οἱαβοταίο {αμηϊσαίαπι. (0) ΤἹνασις θί]απι 

Γα1{ (οπιροςίαίε ἴ]]α οχίνα ΓΏθίά Παπ [αοία5, 5ερίθυι δία- 

ἀἴογπα απηθίία, οἱ ρτο[απάϊίαίο υἰσιη{ οαβΙίογαπα. Τι 

άπθια ἀθγίγαίἰς αηπϊς, πηῖτα αααάαπ αγία ο[οοιαΠί πί 

οπιηῖς σοηθι!5 Ρίςέςξδ Πῃασπα οορία Πίο αβοτοπίατ αἆ Ῥιι- 

Ῥ]οοξδ οοπν]γίογαΙ αρραταίας. Ἐτοαιθηίθς Πο οἶογα 

αα.416 ΠΙᾶδΠΟ ΠΙΠΊΘΓΟ ΥΟΙΠ6ΓΕ5, αααὶ Π]αρπα 5ρεσἰαίογϱ8 

γολαρίαίο ροιπ]έοραπί. (6) Ῥαδίάπι αἱ ἀθ]ίοίας οἰγ]αίϊς 

αμα 5δρι]ότογΙ. πασπἰβέρηί{ία ἀοζ]αγαί. ΟπονγΙΠὰ Ποη- 

ημ]]α οὐ ας 1π οογ{απ]πο 4ποπάαΠα Ργοβα/ἶς οχδίγησία, απος- 

ἆαπα αγἰοι(5, απο ἀοπαί α γἰτσιπου]ίς εἰ ραδιοπίρας οὔ- 

οαπίαν, εοπο]ηπαία Γ16γ6; εααθ 58 οΙάΠΙΠΙΠΙ «ίαίθ τ6- 

ἰαμίία Τ{πησοια5 5ο τἰάἰς5ο {οδίαΐαν. Εί ργοχίππα απίθ απο 

ΟΙγπιρίαάς, απο 5οοππάα 68ί Ῥο5ἱ ποπαρθεῖπηαΠ, ΕχαΠθ- 

µαῦα, ΟΙγππρίαϊς νἱείονειη, ἱπγδαοίαη οπΥ γα ἵπ ατῃδΠα, Ὀἱ- 

{γουοηία» οαμάϊά[δ οηηἲ5 οΠ]Π65 Ασιϊσεηίῖηας [οδίίνα 

Ροπηρα οοπ(αραπίαν,  () Τη δάΙΠΙᾶ, ἃ ρου Ἰηά6 πδαθ 

ἀο[ίσαία 115 ν[ίω ταίο, Υεδ ίδια ηἴπῖα πα (παΠ{άΠΙ Πηο]- 

5; αΙπη(ιθ ροδίανο οἱ οχ απο αι’ρεηίοθ6 5ἰσί]ος εἰ 

Ιαέγἰ11ο05. ἵπ αδα Ι4β6γθ Π1ος Π]ή5 ογαί. 

ατα 

ΙΧΧΧΙΠ. ΓΙΙβςίΠηα5 ΥοΓο ργορε οΠΊΠΙΗΙΗ Πίο Αργίσεη- 

6πος ϱ0 ίοπηροίο αο]]ίας (Τεἰἴία5) οταί. 15, εοππρ]ατίν5 



(608. 609.) 

τὴν οἰκίαν ζενῶνας ἔ έχων πλείους, πρὸς τας πύλαις 

ἔταττεν οἰχέτας, οἷς παρηγγελμένον ἦν ἅπαντας τοὺς 

ξένους χαλεῖν ἐπὶ ξενία᾽ πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων 

Ἀκραγαντίνων ἐποίουν τὸ παραπλήσιον, ἀργαϊκῶς καὶ 
’ ς ο» ας / ὰ 21. μα δ Ὢὼ». ν / ὃ φιλανθρώπως ὁμιλοῦντες: διόπερ καὶ Εμπεδοκλῆς λέγει 

Ι 
. . .} κ. 

περι αυτων, 

ξείνων αἰδοῖοι λιμένες , κακότητος ἄπειροι. 

Δ ο 7 / [4 / / 

(5) Καὶ δή ποτε πενταχοσίων ἵππέων παραγενοµένων 
/ Ν 

ἐκ Τέλας, χειµερίου περιστάσεως οὔσης, καθάπερ φησὶ 
“ε. -ω εο / 

ιο Ἑίμαιος ἐν τῇ πεντεχαιδεκάτῃ βίθλῳ, πάντας αὐτοὺς 

ὑπεδέξατο, καὶ παραχρῆμα πᾶσιν ἵμάτια καὶ χιτῶνας 

ἔνδοθεν προενέγκας ἔδωκε. ἸΚαὶ Πολύκχλειτος ἐν ταῖς 

ἱστορίαις ἐξηγεῖται περὶ τοῦ κατὰ τὴν οἰκίαν πιθεῶνος., 

λέγων ὡς διαμείναντος αὐτοῦ στρατευοµένου ἐν Ἄχρά- 

16 γχντι τεθεωρηχέναι. (3) Εἰναι δ᾽ ἐν αὐτῷ τριακοσίους μὲν 

πίθους ἐξ αὐτῆς τῆς πέτρας τετµ.ημένους, ἕκαστον ἕχα- 

τὸν ἀμφορεῖς γωροῦντα" κολυμόθήθραν δὲ παρ) αὐτοῖς 

ὑπάρχειν κεκονιαµένην, γωροῦσαν ἀμφορεῖς χιλίους; 

ἐξ ὃς τὴν ῥύσιν εἷς τοὺς πίθους γίνεσθαι. Γεγονέναι 

δέ φασι τὸν Γελλίαν τὸ μὲν εἰδος εὐτελῖ παντελῶς, τὸ 

δὲ Ίθος θαυμαστόν. (4) Ἀποσταλέντος οὖν αὐτοῦ πρὸς 

Κεντοριπίνους χατὰ πρεσθείαν, χαὶ ππαρεληλυθότος εἰς 

τὴν ἐκκλησίαν, τὸ μὲν πλῆθος προέπεσεν εἰς ἄκαιρον 

γέλωτα, ο κἀταδεέστερον τῆς περὶ αὐτοῦ δόξης᾽ 

οὗ ὃ ὃ) ὑπολαθὼν εἶπε μὴ θαυμάζει ἐν ἔθει γὰρ εἶναι 

τοῖς Ἀκραγαντίνοις πρὸς μὲν τὰς ἐπιδόξους πόλεις 

ἀποστέλλειν τοὺς χρατίστους τῷ κάλλει, πρὸς δὲ τὰς 

ταπεινὰς καὶ λίαν εὐτελεῖς ὁμοίους. 

ΙΧΧΧΙΝ. Οὐ µόνον δὲ περὶ τὸν Εελλίαν συνέδαι- 
αυ νεν εἶναι τοῦ πλούτου µεγαλοπρέπειαν, ἀλλὰ καὶ περὶ 

πολλοὺς ἄλλους Ἀκραγαντίνους. Ἀντισθένης γοῦν ὁ 

ἐπικαλούμενος Ῥόδος γάμους ἐπιτελῶν στης θυγατρῶς 

εἶστίασε τοὺς πολίτας ἐπὶ τῶν στενωπῶν ὧν ὤχουν ἕκα-- 

32ἱ -- 

στοι, καὶ ζεύγη τῇ νύμφη συνηκολούθησε πλείω τῶν 

ου ὀχτακοσίων" πρὸς δὲ τούτοις οὐ µόνον οἱ κατ) αὐτὴν τὴν 

πόλιν Εππεῖς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄστυγειτόνων πολλοὶ κλη- 

θέντες ἐπὶ τὸν Ὑάμον συμπροέπεμψαν τὴν "όμφην. (9) 
Περιττότατον δέ φασι γενέσθαι τὸ περὶ τὴν τοῦ φωτὸς 

χατασχευήν. Τούς τε γὰρ βωμιοὺς τοὺς ἐν πᾶσι τοῖς 

Ἱεροῖς χαὶ τοὺς ἐν τοῖς στενωποῖς καθ ὅλην την πόλιν 

ἐπλήρωσε ξύλων» χαὶ τοις ἐπὶ τῶν ἐργαστηρίων ἔδωχε 
σ/ίδακας καὶ χκληματίδας, παραγ (γείλας, ὅταν ἀπὸ 

τῆς ἀκροπόλεως ἀναφθῃ πρ, ἅπαντας ἐπιτελεῖν 

τὸ παραπλήσιο. (5) Ὃν ποιησάντων τὸ Ίπρος- 

40 τα/θέν, καθ) ὃν καιρὸν ἤγετο ἡ νύμφη, προη- 

γουμένων πολλῶν τῶν τὰς ὃᾶδας φερόντων, Ἡ μὲν 

πόλις ἔγεμε φωτός, τὸ δὲ συναχολουθοῦν πλῖθος οὐχ. 

ἐχώρουν αἵ δηµόσιαι κατὰ τὸ ἕξης ὁδοί, πάντων 

4 - -- 

συμφιλοτιμουμένων τῇ τἆνδρος µεγαλοπρεπ πεία (0 

δα Κατ ἐκεῖνον γὰρ τὸν χρόνον Ἄκρα] γαντ ο μὲν 

ἦσαν πλείους τῶν διομυρίων, σὺν δὲ τοις κατοιχοῦσι 

ξένοις οὐκ ἐλάττους τῶν εἴχοσι µυριάδων. (6) Φασὶ 
δὲ τὸν Ἀντισθένην, ἐπειδὴ τὸν υἱὸν ἑώρα πολεμοῦντά 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΙ ΙΡ. ΧΠΠ. 5329 

ἆοπι] δα’ ἀἰγογεοὴφ αἲ εχοἰρίοπᾶος Πιορίίο» οχδίταςς, 
αἆ Ρογίας Ιαμίίογος οοης[ἴῖέ, ααἴνας Πηροιαίαπα εταί, αἱ, 
4ποβοππααε γ]άεγεπί, αἆ Μοδρίίαπα Ἱπν]ανοπί, Ἐχοπι- 
Ρ]α1η Ίου ίαπη αἲῆ ἱππίαραπίαν, ααἴρας Ρτίκοο Πιογο Ίπιι- 
πηαπΠίεν εἰ Ῥεηίσπα ΗΠΑ Ποπηηίρις γογκαῖ κά ἵππα θυαἰ. 
Ἰά6νο Ἐπιρεάοσίε Ἠπο αἆ πιοάππι 4ος Π]ῆς σα : 

Ηοβρ]λας 6αΠο(ἵ Ῥογία5, 5ἶης ]αῦᾳ6 πηαΙογπῃ. 

(5) Οοπ/ἱαῖί αΠφπαπάο, αἱ αιἴπσεπί Πλας εσᾳαῖίος ήρογηα 
(οπωρεδίαίε, αἱ Τΐπιαα5 Πηγο 4εοῖπιο απο πηεΠπογαί, ᾱἷ- 
γονίενεηί. Πο οπΊΠες Πβοτα[Πίεν Π]ε οχοθρί, οἱ οοΠ{ο- 
5πα βἰηριι]15 ε]απιγάες (μπίσαδσις, εκ αγοῖς ἀερτοπιρίας, 
ἀῑδίρϊέ,  Εί Ρο]γοΠέας ἵη Ιδίου] 5αῖς πατγαί ς σσ]]α {η 
Ἰρδίις ἆοπιο γΙπαγία, άπάΠ 56, ἆππη πηϊΠίαης Ασιϊσεηα 5ιιΗ- 
βἰίογοί, γἰάϊςςα αἱίοκίαίατ : (3) Προ ἵπ Ί]α 4ἱοέ (τα. 
οεηία 4Ο[ία οκ {ρ5ο 6αχο οχοῖφᾶ, ΠΟΓΗΤΗ υπππαποάσπο 6ρ- 
{απ ἄΠΙΡΗΟΤΑ5 οθρίςσοί. Φηχία Υ6γο ΙάΏΓΙΠΗ οχς[{ἶςςο ἵπογιι- 
δίαίπΠ ΠηΙ]]α απΏρῄοτατΠ 6αραΧ., οχ 410 ΠΟΥ ἵπ. γαςα 
ἀε[αχοηί. Ἐοτηια (ε]]ίας οχ{ί οἱ ἀοδροσία ]κςο αἰαίαι, 
5ες Ιησεπίο αἱ πποῖρης αἀιίταπά ας. (4) ΘπΠι Ιεσα[1 αἰῖ- 
(παπο αἲ Οαπίαπῖρίπος ΠπΗΠεΓθ {πσθγοίας, ἵΠ ΟΟΠΟΙΟΠΘΙΙΙ 
ΡΤΟΦΡΕΣΣΟ, Ιπρονίαπαῦ ἵη. Γἴδαπα 56 γπ]σης ο[[ις1{, [ου- 
π]ᾶΡα πονη(ηῖς οε]ευγί{αἲἳ ΠηΠ/πιο ΡαΤθπά γίάθης. Αά απο 
Ἡ]α τεδροπά1{ : Ἰου ἰαπίοροτο ΠγαΠάΠΠΙ ΠΟΠ 65.6, φἴᾳι]- 
4επα Αστϊσειιηϊ Ῥτο πιογο 14 ομφογνατεπέ, τ{ ΓΟΓΠΙΗ ρτα)- 
5ίαπ/ἱςδίπιος α ΙποΠ1 ποπηΠ]5 οἰνίαίος Π{ογθηί, αἆ Παη- 

165 Υοτο πος πιασηἰ [αοϊεπάας, Τρείς »ἰπι]]ες. 

ΤΧΧΧΙΥ, Νεο τετο ο] (απίπα, «ο πη]{ῖς σαπο(πο 

αΠῖς 

ησίί, » 411Πχ 

πυριῖας β ρεγασοτεί, οἶνος ἴπ φαΐ 4ποδαιιο γίοῖς Ιμογα]ϊ 

Αρηβοηηηϊς, ἰαηία ἀῑνιματαη πιασηἰβορηβία εοή- 

ΑΠΙΙΦί6Πες ορτία, οπῖ Β]ιοςϊ εοσΠΟΠΙΘΠ{ΗΠΙ 

οηνΊνίο εχοερίέ, εἰ, αἱ Ρ]α5 απαπα οοησεπία «ΡοΗΣαΠΗ ᾖη- 

σα οοιηίαγοηίαγ, Ρτοευγαν]έ. Αά Ἰῶο ΠΟΠ Γαη{ΠΙ οαυ[ίες 

ορρίάαπϊ, 564 ε γ]οπίς 4ποφπε πα], αἲ παρίίας αγορς»ῖ, 

(9) Ρνωίοτ 

Ίιος Υθυο πιαχίπιε αἀπι]ταβί]εη [α195ο ἀἴσιηί [ος να: ἵῃ υπ0ο 

Ροπιρα Πε(πεπίθ ΠΟΥαΠΙ παρίαπα ἀθάμχογιηί, 

Ἰαοἱς αρραταίσπα. η οππῖρας επίπι Γεηρ[ίς ανα», οαί 

αποίαποί ροτ (οα5 ορρίάϊ γίοος εγαΠέ, 5ίτθ ΠσΠΟΓΙΙΠΙ 

ορπαρ]ονίί εί οΠἹοπαναπ Ῥνα[οςίς αβδι]α5 καγπιοηίαο 

ἀθαΙι επι παμάαίο, αί, παπι ΡΥΙΠΙΠΤΗ ΠάΠΙΠΊΗΠΙ οκ 

ΟΠΊΠ65 5η] ἆγζς Ῥγοπιϊσαηίεπα γἰάενεηί, ἴσηθς Ιποθηᾷθ- 

τοπί. (3) Οπί πιαπάαίο 4πΠ1 Πιο σεγοτείΗτ, 110 1ρ5ο {διῃ- 

Ῥογ6, 4110 8Ρροηδα ΙησοπΗ [ασ65 ρτα[εγοηΠαπ οοπηἰαία ἆ6- 

ἀποίαν, ἰοία πγος Ιρηίρις απάθαπααια εχαἰαίἰς τολαχίς, 

πθς ράσα, αγβίς ία ἰαηίαπι οοπη(αίας ΠΜ Ππάἴπειη ζ8- 

Ρεγθ ροίοναπί; αἀθο πιαρπ]βερη(ίαπα υγ Ίπιρεηδο ειπε 

{ανογθ ρτοδεαπεραπίαγ. (4) Ρετ Ἰ]αά οπῖπι {εππρις Αρτ 

ποπ ΗΙποτΠα ρ]ητες εγαπ{ Ύὐαπι Υἱρίη({ πηῆ]ία: αἀ[αποίῖς νετο 

(5) Ὀε Αη. 

ςί]ιοῃο ου πιοπιογαΠ{, άπη ΕΠ άπ1 ΙπίεηςΙας αΠα παπάς επι 

πα αζ]ηΐς, ποπ. ραμάίογες ἀποθη((ς πρι. 
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τινα τῶν ἀγρογειτόνων πένητα καὶ βιαζόµενον ἑαυτῷ τὸ 

ἀγρίδιον πωλῆσαι, µέχρι μέν τινος ἐπιπλήττειν, τῆς δ) 

ἐπιθυμίας ἐπίτασιν λαμθανούσης,, φῆσαι δεῖν μὴ σπεύ- 

δειν ὅπως ἄπορον ποιήση τὸν γείτονα» ἀλλὰ τοῦναν- 

πλούσιος ὑπάρχη" οὕτω γὰρ αὐτὸν ἐπιθυ- 

µήσειν μὲν ἀγροῦ μείζονος, οὗ δυνάµενον δὲ παρὰ τοῦ 

γείτονος προζαγοράσαι τὸν ὑπάρχοντα πωλήσειν. (6) 

Διὰ δὲ τὸ μέγεθος τῆς κατὰ τὴν πόλιν εὐπορίας τοσαύ- 

την συνέβαινε τρυφὴν εἶναι παρὰ τοῖς Ἀκραγαντίνοις, 

ὥστε μετ ὀλίγον τῆς πολιορχίας γινοµένης ποιῆσαι 

Ψήφισμα περὶ τῶν ἐν τοῖς φυλαχείοις διανυκτερευόντων, 

ὅπως µή τις ἔχη πλεῖον τύλης καὶ περιστρώµατος καὶ 

χωδίου καὶ (7) Τοιαύτης δὲ 
τῆς σχληροτάτης στρωμνῆς ὑπαρχούσης, 

Ὃ ” / 

δυοῖν προςκεφαλαίων. 
κά / 

ἔξεστι λογί- 

ζεσθαι τὴν κατὰ τὸν λοιπὸν βίον τρυφήν. Περὶ μὲν 

οὖν τούτων οὔτε παρ δα. ἠθελήσαμεν, οὔτ ἐπὶ 

πλέον μακρολογεῖν, ἵνα μὴ τῶν ἀναγκαιοτέρων ἄπο- 

πίπτωµεν. 

ΓΧΧΧΥ. Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τὰς δυνάµεις διαθι- 

Εάσαντες εἰς τὴν Σικελίαν, ἀνέζευζαν ἐπὶ τὴν πόλιν τῶν 

Ἀκραγαντίνων» χαὶ δύο παρ εμθολὰς ἐποιήσαντο, µίαν 

μὲν ἐπί τινων λόφων, ἐφ᾽ ὧν τούς τε Ἴθηρας καί τινας 

τῶν Λιβύων ἔταξαν εἲς τετραχιςµυρίους: τὴν δ᾽ ἄλλην 

οὐχ ἄποθεν τῆς πόλεως ποιησάµενοι τάφρῳ βαθεία 

καὶ γάρακι περιέλαβον. ([5) Καὶ πρῶτον μὲν ἀπέστει- 
τρέσθέις πρὸς τοὺς Ἀχραγαντίνους, ἀξιοῦντες μά- 

λιστα μὲν συμμαχεῖν αὐτοῖς, εἰ δὲ µή γε, 
: 

Ἡ 

υμαγ Ἠσυχίαν 
ον 

ἔχειν καὶ φίλους εἶναι Καρχη» ονίοις ἐν εἰρήνη µένον- 

τας. Οὐ προς οςδεζξαµένων δὲ τῶν ἐν τῇ πόλει τοὺς λό- 

(9) Οἱ μὲν 
πο ο] ο Ἀ ολες / / ον 

οὖν Ἀκραγαντίνοι τοὺς ἐν ἡλικία πάντας καθώπλισαν, 

2ῃλ ” σι γους , εὐθὺς τὰ τῆς πολιορχίας ἐνηργεῖτο. 

/- λ Ἡ ο ο. 
καὶ χαταστήσαντες εἲς τάξιν τοὺς µεν ἐπὶ τῶν τειγῶν 

- Π Δ ἃ ο / 

ἔστησαν , τοὺς δὲ ἐφέδρους πρὸς τὰς τῶν καταπονουµέ- 
: ον το 1 ντ / θε δ 
νων διαδοχᾶς. Συνεμάγει δ) αὐτοις Δεξιππός τε 

χ/ 
Λακεδαιμόνιος προσφάτως ἐκ Γέλας παρὼν μετὰ δὲ- 

γων ο πενταχοσίων" οὗτος γὰρ χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν 

γρόνον, ὡς Τίμαιός φησιν, ἐν έλα διέτριθεν, ἔχων 
2 / ᾽ /8 Α ΣΣ/ συ 

ἀξίωμα διὰ τὴν πατρίδα’ διόπερ Ἠξίωσαν οἵ Ἄκραγαν- 
ον / / / 33 εν 

τινοι μισθωσάμενον στρατιώτας ὡς πλείστους ἐλθεῖν 
.] μ] / [τά ον ἲ / 3 ( 8 Δ ιά 

εἰς Ἀχράγαντα' ἅμα δὲ τούτοις ἐμισθώθησαν καὶ οἱ 
/ 4 / τα 

πρότερον Ἀγνίόᾳ συμµαγήσαντες Καμπανοί, περὶ ὀχτα- 
ισος 1 /; ν 1 τω 

(4) Οὗτοι δὲ κατεδχον τον ὑπὲρ τῆς 

πόλεως λόφον, τὸν Ἀθήναιον μὲν ὀνομαζόμενον, κατὰ 

ἵφ, 3’ 

Χοσίους Όντες. 

Οο2 
Δ -ω 

ο τῆς ος εὐφυῶς χείµενον. Ἰμίλκας δὲ καὶ Ἂν- 
-ω 7 Δ ο / 

νίθας οἵ τῶν Καρχηδονίων στρατηγοὶ διασχεψάμενοι 
λ 

9 οω 

τὰ τείγη, καὶ καθ’ ἕνα τόπον θεωροῦντες εὐέφολον οὐ- 
/’ ’ / 

σαν τὴν πόλιν, δύο πύργους προςήγαγον τοῖς τείχεσιν 
κ Ν 
(5) Τὴν 

’ 

τουτων τειχοµαήσαντες χαὶ συχνοὺς ἄνελό ης ἀνε- 

« πρ λ 5 / σα σμς ο ας 
υπε ερυ.ΕΥΞ εις. μ.ΞΥ ουν ο κένο ημεραν επι 

χχλέ εσαντο τη ετοηι τοὺς μαχομένους" τῆς δὲ γυχτὸς 
κ / ῴ ο / 3 / 

επ ιγενοµένης οἳ κατὰ τὴν πόλιν ἐπεξελθόντες ἐνεπύρι- 

σαν τὰς μηχανάς. 

ΕΧΧΧΥΙ. Οἱ δὲ 
Δ ή / λ β λ - ( / 

χατὰ πλείονα µέρη τὰς προςθολὰς ποιεῖσθαι, παρηγ- 

Δ ΔΝ 3ἱ ί6 Ξ /Ν 

περὶ τὸν Ἀννίθαν σπεύδωντε ς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Π, (6ου, 610.) 

νΙΟπο ραιρεΓοπ]ο οοπίθηάεῖα εί αά γεπἀσπάππη ορ ασε]- 

1151 6056/68 Υε]]ε απἰπιαάἀγετίεγαί, ομ]αγραπᾶο ΙΠαπα αἆ ἔβηι- 

ρυ5 ἀοίογαίβθ; οπρ]ἀ[ίαίο νεο Ποπηήηῖς 5ρ]ηᾶα πιασῖς 

ἁποία, πηοημῖςςο {απάεπα, ης γἰάπΙπη αἆ Ἱπορίαπι αἀΐσενα 

Ργορετατεί, 5ε4 Ἰοευρ]είατο Ροί{15 Πα ίπάεγεί : Ιία οΠΙΠι 

ΡΙΗ5 ασιῖ Πάπα α[[οσίαίαγαπ, ααοά αΡδί ραναίο 5ἱβί ὤτθ α τ]- 

οἴπο γοάίπιθια πεφἰναρέ, Ἠάπο 1ρδπα, ά6ΙΗ Τη Ρ08868- 

5ἱ0Π6 Μασίοηια5 τοηιιοηίέ, ναπάϊαγαπη, (6) 6απηπηα Ιαϊμαν 

ἁγίιίαιἶ5 ορα]εμ {ία ε[[οσῖί, π{ {απίο Αστϊσοπϊηϊ Ίάχκη ἁἰ[Πιοα- 

νοηί, αἱ Ῥγουἱ Ρροδί οΏδίάίοηπο Ῥργοςςί ἀθοτείο ραβ]ίσο 5οἱδεθ- 

τοηί, πο αἱ ἵπ εχοιΡῖῖς ῬρογποσίαπΗ η Ρ]ά5 απᾶπῃ πΠαΠΩ 

ομ]οιίγαϊα, είταρι]απα, 5αΠβαρθ6 ΙάΠ6ΙΠΙ αἱ ἆπο οοινῖσσ]α 

Ἰαβογεί. (7) Ωαάπ Ἠαο Ἱρίαν ἀπτίδδίπια 1ος. 5ἰοΓηποηᾶί 

ταί1ο 1ρδίς Γιοηέ, [ασια Ἠίπο εο5ήππαταο Ἠσαί, απαπίας 1 

τοσα γ]ία Ίαχας αριά οο5 Ἱηγα]αεπί. Ηῶσς πες ργῶίθιίτο 

Πριϊέ, πες Ρτοµχία5 ἰπασίατο Ῥ]ασθί, πο πιαρῖς ποεθορατία 

ἃ ποΡῖς ργοίοειπ(απίαγ. 

ΕΗΧΧΧΥ. 6αγήιασϊηῖθηδας εγσο, οορῖϊς ἵη ΒἰοΙΙαπι [γα]θ- 

ος, ἵπ Αστϊσοηίίπος αχροάΠίοπαπα [αοιπη{, αἱ θίπα ἵη ἀΐνει- 

5ἱ5 Ἰοοί5 οαδίτα (αοϊαπί : αἰίετα 1ῃ οοριας ααἰραδάασι, αλὈὶ 

Ηιδραπος οἱ Α/ΙΤΟΤΙΠΑ ΠΙαΠΙΠΙ αἆ απαάταρ]ηία πΗῖα ο0]ο- 

οαπί: α]ίοτα Ποη Ρτουι] 4ὐ 196 [0888 Ρτο[ηπάα Υα]]οθ 

ογουπιπηη]αηί, (2) Πηϊίο αιπίθΠη Ρ6γ Ἰοραίος εὐ Αρτίσεη- 

ΜΠῖς εοπίοπαπ{ Ἱηρη]ηιϊ5, αἱ 5οοἰείαίειη οἱ αΙΠιᾶ 56ΟΠΠΙ 

Ππηρετουί; 5ἵπ τὰ ποη Ῥ]ασειαί, αἱ απϊοί α Ῥε]]ο αὐδί]ηο- 

Τ6ΠΕ, αἱ ἵπ ραςο απη]οΙίαπη οΗΠα σατιασἰπΙοηΣίρῃς οοΙργεη/. 

ΟΠ] ποαπίτα οοπάΙΠοΠΠ] αἲ ορρίἀαπίς τεοϊρεγείατ, ίαιΙπι 

αἆ ορρασπαΠοΏσΠι 5ΓΕΠΙ6 ῥΤοΟΘΡΞΙΠΗ οί. (9) Αστγισοπηϊ 

Ιβάν, αΓπηαίἰς απἱσαπ(αθ Ρ6Υ ορἰαίθηι αγ] {εγγο ροδδο{, 

αἱ ἵη ογάποπη ἀΐδας[ίς, ρατί6ιΙ ΠοΓΙΠῃ αἆ ἀε[εΠΡΙΟΠΘΠΙ Πηα)- 

πΙαΠα οοηςαυπίέ, Ῥατίεπι ἵπ 5αὐδίάᾖς, αἆ 5αοδεάεπάστα 

{οςοί5., οο]οσαπί{. Απχίαγεπι γετο 1ρθῖς οΡεταπῃ παναβαί 

Ῥοχίρρις Ταοεάᾶπιοπῖας, απὶ Τ6θεη5 α ἄε]α παῖ]]ε εί απἴη- 

ΞαοΠΙΟΓΗΠΗ ΠΙΙΠΕΠΠΙ Ρ6ΡΕΡΓΙΠΟΤΥΙΠΗ ΔδΠΙΕΠ 1ρ8ίς αἀάπχογαί. 

15 οπίπι 518 14 {εππρας, αἱ Τίπια5 τείεγί, ε]α γΙίαΠΙ αδθ- 

Ραΐ, ἵπ πιασπα Ρρτορίοτ ραΐρίαπι ἀἰσηα[ίοπε Μαβίης. Ἠορα- 

{ας ἰβίέατ ογαί ἃ οἰνίίαίο ΑσγίσοηΙπογαΠα, πέ, ΠΠΠΊΕΓΟ ηλ] - 

ίαπα. άπαπι ΠΙαχΙΠιο Ῥο55εί οοπάπείο, αακΙΠαπα 1ρ5ῖς {6υ- 

τοί..  Μεγοεπαγίαπα ΡτοίεΓθα οροίαΠῃ 1115 Ἰοέαραπέ, ααἴ ού 

Παηηίρα]ε Ρας πηϊΠίαγονγαμί, Οαπηραπί εἴτοιίαι οεΗησοηῇ. 

(4) Ἠι εοἶ]οπι τιγβῖ Ππππ]ηθηίεπα, αεί ΑίΠΘΠΦΙΠΩ γο- 

εαπί, Ῥδγοοππιοάο απίάσπι εἰία, οοσαραη{. Έαπα Τη]σατ 

οἱ Παηπίμαιἱ, Οατμαρϊηϊοηδίαπα ΡγΦ{ΟΓ65, οχρ]οτα[ῖς βί5 

ππῳφηίρας, ααππι άπο (αΠΙΠΠΗ Ίο6ο (αοεπῃ 6556 ΙγπρίΙοηθη! 

γ]άδιοηί, ἆπας ίπροπάς πιαση Πα ἰπίς παντος Πό αρριί- 

σαπί. (5) ΡΙΙπιο Ισίθαγ ἀῑς αχ 5 πιαηία ορραρηαηί, Πη]- 

Πκαιια Ποδέηπα. Ἰπίοτ[οοίἶδ, ταοερίαί ἐαπί Παρεηί; 5εᾷ 1η56- 

α ποπ ποοσία ογαρίσηπο [ασία, ορρίάαπΙ ΠιαζΠίηας Ιποθη- 

ἀ σης, 

ΙΧΧΧΥΙ. Ηαπηίρα] νενο, ἀῑνειεὶς ἵπ Ἰοοῖς ορριρηα{ίο- 

Πθιη ἰπίοπίαις ΡΙΟΡΕΙΑΠ5, 5ορι]οτα παΗέες ἀεπιο[ίτί οἱ αδ- 



(οιο, 6ἳ.) 
ν ν Ν / τς 

γειλαν τοις στρατιώταις χαθαιρειν τα μυνηματα και 
δὲ 
ἴν χώματα κατασχευάζειν µέγρι τῶν τειχῶν. Ταγὺ ὃ ώ ᾷ ο 

τῶν ἔργων διὰ τὴν πολυχειρίαν συντελουμένων, ἐνέπε- 
5 λ ον ον λ ο / σχτὶ 

σεν εἰς τὸ στρατόπεδον πολλὴ δεισιδαιµονία. (9) Ἑὸν 
λ ο στ {ον ΕΕ ϱ) ς ἄ, λ ὤ, ὅ γὰρ τοῦ Θήρωνος τάφον ὄντα χαθ) ὑπερθολὴν µέγαν 

ο. κ. / κ. 

συνέθαινεν ὑπὸ κεραυνοῦ διασεσεῖσθαι. Διόπερ αὐτοῦ 
-ω / 

καθαιρουµένου, τῶν τε μάντεών τινες προνοήσαντες 
’ 3 Δ δὶ λ Ν .) / Γ] Δ 

διεκώλυσαν, εὐθὺς δὲ χαὶ λοιμὸς ἐνέπεσεν εἰς τὸ στρα- 
/ λ ης ὢν) Δ 5) ’ 3 23 / ολ / 

τόπεδον χαὶ πολλοὶ μὲν ἐτελεύτων, οὐκ ὀλίγοι δὲ στρέ- 
- / 

θλαις καὶ δειναῖς ταλαιπωρίαις περιέπιπτον. (2) 
ο αλα ν 

Ἀπέθανε δὲ καὶ Ἀννίδας ὁ στρατηγός, χαὶ τῶν ἐπὶ τὰς 
4 3 

φυλακὰς προπεµποµένων ἠγγελλόν τινες διὰ νυκτὸς εἴ-- 
ς ο / ο / αλ 

δωλα Φφαίνεσθαι τῶν τετελευτηκότων. ᾿μίλκας δὲ 
ο ο. ὃν ν .) / 

θεωρῶν τὰ πλήθη δεισιδαιμονοῦντα, πρῶτον μὲν ἐπαύ- 

-- ΙΓ 

16 σατο «χαθαιρῶν τὰ μνημεῖα' μετὰ δὲ ταῦτα ἱχέτευε 
τοὺς θεοὺς κατὰ τὸ πάἄτριον ἔθος τῷ μὲν Κρόνῳ παῖδα 

σφαγιάσας » τῷ δὲ Ποσειδῶνι πλΏθος ἱερείων κατα - 

ποντίσας. (4) Οὐ μὴν ἀπέστη γε τῶν ἔργων, ἀλλὰ 
γώσας τὸν παρὰ τὴν πόλιν ποταμὸν µέχρι τῶν τειχῶν, 
ἐπέστησε πάσας τὰς μηγανὰς καὶ καθ᾽ ημέραν προς- 

θολὰς ἐποιεῖτο. Οἱ δὲ Συραχόσιοι θεωροῦντες τὴν 

Ἀκράγαντος πολιορχίαν, καὶ φοθούµενοι μὴ τῆς αὐτῆς 
τοῖς Σελινουντίοις καὶ Ἱμεραίοις τύγωσιν οἱ πολιορχού- 

/ / λ 3/ αν ] / ν κ 

µενοι τύχης, πάλαι μὲν ἔσπευδον ἐκπέμψαι τὴν βοή- 
9ὔ θειαν' τότε δὲ παραγενοµένων τῶν ἐξ Ἰταλίας καὶ 

Μεσσήνης συμμάχων στρατηγὸν Δαφναῖον εἵλοντο. 
(6) Τὴν δὲ δύναμιν ἀθροίσαντες παρέλαθον κατὰ τὴν 

δδὸν Καμαριναίους χαὶ Γελῴους: ἔτι δὲ τῶν ἐκ τῆς 

μεσο] είου μεταπεμψάμενοί τινας, ἐπ) Ἀκράγαντος τὴν 
30 πορείαν ἐποιοῦντο, συμπαραπλεουσῶν αὐτοῖς καὶ τῶν 

τριάκοντα νεῶν. [γον δὲ τοὺς πάντας πεζοὺς μὲν 
πλείους τῶν τριςµυρίων, ἵππεῖς δ᾽ οὐκ ἐλάττους τῶν 

2ἱ -- 

πεντακιγιλίων. 

ΕΧΧΧΥΠ. 
ἀπέστειλεν αὐτοῖς ἀπαντᾶν τούς τε Ἰδη- 36 µίων ἔφοδον, ἅ ἀπέστει ς 

ρας χα Καμπανοὺς καὶ τῶν ἄλλων οὐχ ἐλάττους τε- 

τρακιςμυρίων. "Ηδη δὲ τῶν Συρακοσίων τὸν Ἵμεραον 

ποταμὸν διαθεθηκότων, ἀπήντησαν οἱ βάρέαροι, καὶ 

παρατάξεως Ὑενομένης ἐπὶ πολὺν χρόνον, ἐνίκησαν οἱἳ 

40 Συραχόσιοι χαὶ πλείους τῶν ἑξαχιςγιλί ίων ἀνεῖλον, τε- 

λέως δὲ ὅλον τὸ στρατόπεδον διέφθειραν χαὶ μέχρι τῆς 

πόλεως κατεδίωξαν. (9) Ἀλλὰ τῶν στρατιωτῶν ἅτά- 

στρατηγὸς πὐλαθήθη µήποτε μετὰ 

Ν ο” 

Ἰμίλκων δὲ πυθόμενος τὴν τῶν πολε- 

/ 

Χτως διωχόντων, ὃ 
ο ο / α (λ . . . 3 } ααξ 

τοῦ λοιποῦ στρατεύματος Ἠμίλκας ἐπιφανεὶς ἀναλάδη 
/ λ 

Καὶ γὰρ τοὺς μεραίους ἐγίνωσχε παρὰ 
τ Γ ͵ 45 τὴν ἧτταν. ης 

ὅλοις ἐπταικότας. Οὐ μὴν τὴν αὐτὴν αἰτίαν τοῖς οὗ μᾶ 

ἀλλὰ τῶν βαρβάρων φευγόντων εἷς τὴν πρὺς Ἀκρά- 

Ύαντι παρεµθολήν, οἵ κατὰ τὴν πόλ ιν στρατιῶται θεω- 

ροῦντες τὴν τῶν Καρχηδονίων. ἧτταν, ἐδέοντο τῶν 

δ0 στρατηγῶν ἐξάγειν αὐτούς; Χαιρὸν εἶναι φάσχοντες τι τοῦ 

φθεῖραι τὴν τῶν πολεμίων ὃ δύναμιν. () Οἱ δ᾽, εἴτε 

χρήµασιν ἐφθαρμένοι, καθάπερ ἦν λόγος, εἴτε πμ οθη 

θέντες μὴ τῆς πόλεως ἐρημωθείσης Ἰμίλκων αὐτὴν χα- 

ταλάδηται, τῆς ὁρμῆς ἐπέσγον τοὺς στρατιώτας. Οἱ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ῥΡΙΟΌΙΙ ΠΡ. ΧΙΠΠ. 

6ος αἆ 1Ρ805 πδᾳα ΠΙΙΤΟ5 οχίο]]ονο [1ῇοί. 

ΗΕ] 

Ορας 14 Ργογί 

ἃ {απία ΠΟΠΙΙΠΗΠΗ παπά [πο ρογ[οσίαπα ἀαέμς. 5οᾷ ἵπσρης 

απα. το]ρίο οχογοΙαπα ΙπναΚΙ. (0) Ναι ΤΠογουῖς ΠποηΙ- 

ΠΠΘΠ{ΗΠΗ , πηαρηίβσαρ δίγπεία γα) αο πηο]ί5 ορι5, Πημη ης ἱσίιι 

Ομοἆ ἀοδίγιαί 

{παπα Ργῶςίο οἵαΠ{, Υγαίμπα ργον]άση ία Ἱπμ]ροίαν. 

ἀἰδ[ίο αγ. εωρίῦπας ΠΟΠΗΠΙΠΙΟΡΙ, αμί 

Τιπι Ἱ]- 

16Ο Ρορΐς οβδίνα Ἰπνας[έ, αα πχ] ίαίίπι Ἰπ{ογοΠη ές ΠΟΠ 

απο αἰτοσῖρας (ουηλοηΐ5 οἱ πκοηῖς οονηρίπηίηγ, (3) 

Ωι]- 

4απα αἆ εχουρίας ρυῶπι]ςςί, εἰππίασγα 4οβαποίοΡΙά. ρος 

Πιίαν απος είαπι Ηαπηίρα]. ἱππρογαίου οχδ[ πείς ο5ἱ. 

ΠΟΟΙΕΠΙ ἃ 56 ὀοηδρεσοία τοπυηίαΠί.  Ἰπη]σαν Ιβίίαν, ἀαοΙΠῃ 

[ουπιϊά(πα ν]ρι5 ρογίογ(απα γἰάσῃς, ΡΕΙΠΙΙΠΙ αὖ ογαθη ας 

5ερι]ο5 αὐφίίηείς Μπο 45 καρρ]Ιοα[ίοηος εἶα ραο Ιηςί]- 

{πθη5, ΡΙΙΘΓΙΤΗ {ΥΠΟ πηασίαΐ, οί Ναρίαπο {πραπα γἱοίῖ- 

ΠΊΑΓΗΗ Τη ΠιαΓα ἀθηλογοίί, (4) Νοο ίαπιο αὐ ἱπεσρίίς Ρτο- 

Ρίενθα ἀοδίςίῖί : δεὰ Πανίο ϱύορο ΓΏ6ΠΙ ασσριῖριι5 αἲ πιωηῖα 

πδαπε ορρίνασίο, ΠΙασΗίΠαδ οΠπη65 αἀμπογθί, οἱ 4ο ἀῑς ἴῃ 

ά1επα ορρισπαἴοπεπα πγροί.. Ἰπίογοα θγταζηςαΠ!, ους] ἶοιιο 

Αβιϊρεη{ἴπογαπα οοηφἰἀθταία, ης οαΠάσΠα οΏςοςί παπα Πι]- 

εν ῬεΜηαπἩ εί Πιπιεγωϊ {ογίαπαπα εχρογίαπέατ, νου, 

Ίαπι Ράθιη αἲ [αγαπά παπα ααχΗαπα Ῥγοπυρί οιαηί.. Της 

Ιαίαν 5οΟΙΟΓΙΠΗ αὐ Πα]ία οἱ Μοξδαπα οορί!5 απο, Ώαρη σα 

Ἱπρεγαίονεπα ἀοδίσησηί. (0) 6οασίο αἆ οχροςΠ/οηθιή εχου- 

αία , ἵπ. Πποναο Οαπιαίμῶος οί οἱοος ΠοΠΠΠΙΙοξ(Πθ οκ 

πιαά[ίογταπαῖ5 αγοθβδΙίος ΔΡΡΙΙΠΙΗΕ, οἱ εοπ ήπια (ἶς Ππογίρας 

ΑΡΙΙΒΕΠ{ΙΠΗ ΥδγδΗ5,, ο]ᾶςςο {γὶαϊηία πανίσπη [αχία Πας ρτῶ- 

(οτ]εσοπίε, ἀπουηί. Ῥ]νος απίθιη 4παπα (πσίηία πη]]ία ρο- 

ἀἴίαπα, οᾳἱίθδσπο φπΠπα1ο πη]ρις ποπ Ῥαποίονος εαῦ εἷ- 

δη]5 Παβοραη{. 

ΤΧΧΧΥΠ. Ἰη]εο, αχρ]οναίο Ιοδππα αἀγοηία, Ίροιος 

εί ΟαιπραΠος αἱ οχ νοἰί(πα {αγθα που Ιη]ίο πλίπας (8- 

ἀνασίπία. πι ρας αἀνοτεαπὶ ΠΠ. ἆαπιαπαο ΗΙΠΠΕΓΑΠΙ 

Πανίπτη (γαηβσγορδίς Ῥγγασισδαπίς, Βατρατί οσοι υπί, εί 

εο]]αίῖς αίτίπααθ ασἶεριι5 ϱρο5δί Ἰοησί (οπιροτίς οοΠ[Ποίαπα, 

ογιαομςῖῖς {απάσπα γἱοίονία ἐθβςί. Ου] ο5ίδ Ρίά5 ΎαΠα 

φοχίθς πη]]]ο, (οίαπα αοἴθιη ΓαπάΠ{ ἀἰδδ[ραπίαπε εί αά αγ Ώσπη 

πδας Ἱπδοσίαπίατ. (9) β8ᾷ ἀποίοιυ, Ιαχαίο 5105 οἵάἱπο Π]- 

ςἰατο [ισίοηπ µας 66ΓΠΘΗ5, γετοτ οαρίί, πο όππα το(ο 

ΡΤΟΓΥΗΠΙΡΟΠς αριηίπθ Πηί]σαν αὐοθρίΠὰ. ἀ8ΠΙΠΙΙΗ περανατεί. 

φ]πη][{ οΠΙΠῃ οᾶδιι Ππιογα"ος ΤΘΓΙΠΗ ΟΠΙΠΙΗΠΗ Ιαοίήταπα {οοῖδεε 

πιομηηογαί. Τα Ρα νατίς [αρα ἵη νἰεῖπα Αριϊσεπίο σᾶ- 

κίτα ἀΠαρςίς, πἰΠίος ορρίἀαπί, οἰαάσπα (πδαππαπα ΡώΠΟΡΗΤΗ 

οοπδρίσα{1, ἆπσος, πί 5ο εὐπσαη!, ογαμί οἱ ορίαοςίαΠίμη, ]αΠ1 

ορριπηθιιάϊ ἀθιοπάίσς οχι Ποδ]επα {θηρία ΡογέΟΠΙ” 

Πιοᾶπα 6556 ἀἰσιιαηίας. (3) Αί ΠΠ, εἶνε ρεοιπία (αἱ τ- 

ππος ογα{) οογηρ!ῖ, οἶνα πιαίαθηί65 πε ἀθξειίαια Ιπιεγρᾶ 

1Ώοπ οπρογοί ΤΠι]]εο, 4Ώ ογαρίίοπο πηΠίες τομή ρα οηῖ, 
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μὲν οὖν φεύγοντες μετὰ πάσης ἀσφαλείας διεσώθησαν 

εἰς τὸν πρὸς τῇ πόλει παρεµθολήν' ὁὅ δὲ Δαφναῖος µε- 

τὰ τῆς δυνάμεως παραγενηθεὶς εἰς τὴν ὑπὸ τῶν βαρ- 

θάρων ἐκλελειμμένην στρατοπεδείαν, ἐν ταύτη παρεν- 

6 έθαλεν. (4) Ιὲὀθὺς δὲ καὶ τῶν ἐκ τῆς πόλεως στρα- 

τιωτῶν ἐπιμιχθέντων, καὶ τοῦ Δεζίππου συγκαταβάν- 

τος αὐτοῖς, ἀπὸ συνδρομῆς εἰς ἐκκλησίαν τὰ πλήθη 

συνηλθε, πάντων ἀγανακτούντων ἐπὶ τῷ παρεῖσθαι 

τὸν καιρὸν καὶ κεκρατηκότας τῶν ῥαρβάρων τὴν προς- 

10 ύχουσαν τιμωρίαν παρ αὐτῶν μὴ λαθεῖν, ἀλλὰ δυνα- 

µένους τοὺς ἐκ τῆς πόλεως στρατηγοὺς ἐπεξελθεῖν καὶ 

διαφθεῖραι τὴν τῶν πολεµίων δύναμιν ἀφεικέναι τοσαύ- 

τας µυριάδας. (5) Θορύθου δὲ καὶ πολλῆς κραυγῆς ἐπε- 

χούσης τὴν ἐκκλησίαν, παρελθὼν Ῥενης ὁ Καμαριναῖος 

16 ἐφ᾽ ἡγεμονίας τεταγµένος κατηγαρηρε τῶν γεν 

νων στρατηγῶν, καὶ πάντας οὕτω παρώξυνεν, ὥστε τῶν 

μ.ηδένα 

ὸ - 
ν 

ον 
ο 

/ αρ / τσ) Ὃ 

κατηγορουμένων ἐγχειρούντων ἀπολογεῖσθαι 

προςδέγεσθαι τοὺς λόγους, καὶ τὸ πλΏθος ὅρμῆσαν ἐπὶ 

βάλλειν τοῖς λίθοις τέτταρας αὐτῶν καταλεῦσαι;, τον ὃξ 

ο, πέµπτον, Ἀ ργεῖον καλούμενον, τὴν δ Ῥληκίαν παντε- 

λῶς ὄντα νεώτερον, ἀφεθῆναι , βλασφημίας δὲ τυγχα- 

νειν χαὶ τὸν Λακεδαιμόνιον Δέξιππον, ὅτι τεταγµένος 

ἐφ᾽ ἠγεμονίας καὶ δοκῶν εἶναι τῶν πολεμικῶν ἔργων 

οὐκ ἄπειρος, τοῦτ᾽ ἔπραξε προδοσίας ἕνεχα. 

ο. ΤΙ ΧΧΧΝΥΠΙ. Μετὰ δὲ τὴν ἐκκλησίαν οἱ περὶ τὸν 

Δαφναῖον προαγαγόντες τὰς δυνάμεις ἐπεχείρουν μὲν 

πολιορχειν τὸν παρεμθολῆν τῶν Καρχηδονίων, πολυτε; 

λῶς ὃ αὐτὴν ὁρῶντες ὠγυρωμένην, ταύτης μεν τῆς 

ἐπιθολΏς ἀπέστησαν, τὰς δ ὁδοὺς ἵππαζόμενοι τούς τ 

80 ἐν ταῖς προνομ.αῖς αὐτῶν κατελάμβανον καὶ τῶν σιτο- 

πομπιῶν ἀποχλείοντες εἲς πολλἢν ἀπορίαν ἠγον. (5) 

ο δὲ Καργηδόνιοι παρατάττεσθαι μὲν οὗ τολμῶντες, 

τη δὲ σιτοδεία δεινῶς πιεζόµενοι, μεγάᾶλοις ἀτυχήμασι 

περιέπιπτον' τῶν μὲν γὰρ στρατιωτῶν πολλοὶ διὰ τὴν 

αν σπάνιν ἀπέθνησχον, οἳ δὲ Καμπανοὶ μετὰ τῶν ἄλλων 

μισθοφόρων σγεδὸν ἅπαντες ἐπὶ τὴν Ἰμίλκα σκηνὴν 

ὠθούμενοι τὰς σιτοµετρίας τὰς προτεταγµένας ἤτουν' 

εἰ δὲ μή, διηπειλοῦντο μεταβάλλεσθαι πρὸς τοὺς πο- 

λεμίους. (5) Ὁ δ᾽ Ἰμίλκας ἦν ἀκηκοώς τινος ὅτι Συ- 

ση ραχόσιοι πλῆθος σίτου παραχομίζοιεν εἰς Ἀκράγαντα 

κατὰ θάλατταν. Διόπερ ταύτην µόνην ἔχων ἐλπίδα 

σωτηρίας, τοὺς μὲν στρατιώτας ποτ εσας ἐπι- 

σχεῖν ἡμέρας, ἐνέγυρα δοὺς τὰ παρὰ τῶν ἐκ Καργηδό- 

γος στρατευοµένων ποτήρια. (4) Καὶ αὐτὸς μὲν ἐκ 

έω Πανόρμου καὶ Μοτύης μεταπεμψάμενος τετταράχοντα 

τριρεις, ἐπέθετο τοῖς τὴν ἀγορὰν παρακομίζουσιν' οἳ 

ἑ Συρακόσιοι, τὸν ἔμ.προσθεν Ἰρόνον τῶν βαρθάρων 

τὸς θχλάττης παραχεγωρηκότων χαὶ τοῦ γειμῶνος 

ἐνεστηχότος ἤδη, κατεφρόνουν τῶν Καρ/ηδονίων, ὡς 

60 οὐχέτι τολμησόντων πληροῦν τὰς τριήρεις. (56) Διό- 

περ ὀλιγώρως αὐτῶν παραπεµ: άντων τὴν ἀγοράν, 

Ἰμέλκας ἐκπλεύσας τετταράχοντα τριήρεσιν ἄθνω 

κατέδυσε μὲν τῶν μακρῶν νεῶν ὀκτώ, τὰς δ᾽ ἄλλας εἰς 

τὸν αἰγιαλὸν κατεδίωξε: τῶν ὃ᾽ ἄλλων πλοίων ἁπάν- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1. (οι, 619.) 

Ωπο (ασέαπα, {η Γ1ΡαΠΙ Υευδί 56 {π1ίο ΙΠΟΟΗΙΠΠΕΡΦΙΟ ἵπ 

οπδίτα αἲ αΏοπι το[οΓγοπί. ΏαρΙηΦΙ5 Υ6ΤΟ, ΟΠΠ ΘΧΟΓ- 

ο α ῥγοσγθβς5, ἵπ αιδίγῖς Βαρατογαπα ῥηίάθιη ἀθβεγίῖς »ί8- 

Ίνα Μαρ. (4) Δά αποπα αβὶ οχίοΠηρΙο πηϊΠίος εχ ορρίάο, 

απίρις. οἴαπι Ὠοχίρριι5 60Π165 θυαί, 8656 αρρτερανοπί, ϐ 

οοποτδα αά οοποίοποΠα πα] πάο ργοζθδδί!. 1Ὀί 9ΠΊΠ65 

(’οππογθ ας ρογπο]οξίο [ογγο, απθά , πορὶοσία οοσαδίοηθ, ἆ6 

πι ραις Ίαῦι ἀονίοῖδ πο πιοπία5 δίαίπη ρώπας δυμηςίδ- 

5ο, οἱ αοά ἀπόαθδ, 411 ογαρίίοηπθ οκ ατρε [ασία Ποβίῖαηι 

οορίας {αρῖία αά. ΠπίογπδοΙοπαΠη γοβίσθγθ ΡοβδεΠί, {οί ἆθπᾶ 

πη]]ία. Ίππριπο ἀπηδίδδοηί. (9) Ταπχ]έα ἰσίίαν 6Π1 ΙΠΠ1ᾶ- 

πὶ γοςυι[ογαία Ῥ6ν. 6ΟΠΟΙΟΊΘΠΙ οχοτίο, Μεμες Οαιπανίπώς, 

Ῥναρ[οο ἨΙΗΙΙ5 6ΘΥΘΗ5, ΤΠ ΠΙΘΟΙΗΠΗ ΡΓΟΡΓΘΡΡΙΗ5, Ασησεηίι- 

ΏΟΥΙΠΙ ἆ 1ος ασομςεαγἰ{ ας {αΠίΟΡΕΥΘ ΟΠΙΠΙΠΠΗ αΠΙΠΙΟ5 601” 

οαγ]έ, αἱ νοῖς ἀε[οπάστο 5ε ραναἰ5 πα Παπ ἀῑσθπά{ Ίο 

ΡυαῬοτοηπί, οἱ 5αχἰ5 τοροπία οογγερ{ῖςδ, αα[ίαογ εχ ἴρ8ίς ἃ 

υηυ]Η πάπα οργαθγοηίας» απἰπίας Υετο, Αγδειι5 Ποπηίηθ, 

Ρτορί6ν ΙαγοπίΙεῦῃ ρ]αποα αρίαίοπα ἀἰπιίδδιις ΓΗέ. Μαϊα οίίαπι 

ααθ]εραί Ώοχίρρις Τιασεύαπποπί15, ααοᾷ επι Ἱπιροτίο 

εορῖϊς Ῥια[οείας εἰ ρια ἐείθιῖ5 τε Ῥο]ίσας Ἱπίεμίσαογα 

οχἰδηιαία5, ργοςΠοηίξ οβαδα ἴαπα {ωά6 ἀεμαςδαί. 

ΙΧΧΧΥΠΙ. 6οποῖοπο ἀῑπιίδδα, Ώαρμηῶας οορίς οὐ μοί18 

οαδίνα Ῥαποταῖῃ ομβιάειο Παν ; 5δοᾷ Ῥγσ]ατο πηπῖία 

66ΓΠΕΠ5 Ιποθρίο 5αρεγδοά1έ, οᾳ(α{α απ{ΓΏ 5110 γἷᾶς Πιδ]ά 6ης 

εί ραρι]αίαπῃ οχοιηίος Ππίογοίρίοη5 σοπηπιθα{δα16 [αομ]{8- 

ίοπι ρτα]αάεης 1η π]ασηας Ποδίεη απριιδίία5 ἀθάακίε. (9) 

ΟΠ οΠἶπα 1η αοἰθη1 Ῥτοςίτα ποη αὐάεγεηί, εἰ πιασια αη- 

ποπ ροπητία Ιαβογαγοη{, ΠΙα]οΓΘΗΙ 1η πποάάπα Ῥαπὶ αΠῇΙ- 

οαραηίαν, πιπ]ίοβαπο (απιος αρδαπηρδίί. Οσαπιραμί {ρίαν, 

οσα το]αιιῖς- πιογοθηα (5, {6ΥΠΠΘ ΟΠΊΠΘΡ ἐοπουΙδ αά Ργς- 

{ονίαπα. Τηη]σατῖς (αοίο, φία(ίαπα (ΠΠΙΟΠΙΙ ΠΙΘΗΡΙΤΑΠΙ 6χ- 

Ροβοππί : απα. οἱ ποροίι, ἂά Ἰιοδίθιη 86 (γαηβΙίγος πηϊμί- 

ἰαπίας. (9) Αί Ιπιήστ, ρου ἱπάιοίαπι οα]α5άαπα δἀοσίαςβ, 

ΦΥ 46Ι5ΔΠΟ5 ΠΙάΡΠάΠΙ (απιοηή1 γίπα Αριϊσοηίαπη πα γΊρη5 4θ- 

Ρονίατθ; αποά πίσα Ἰσοο 5ρ65 5Ηρογθβδεί, πΙΠρας Ῥεγ- 

φαδίέ, τί ραπσμ]ος αἀ]ο ἀῑες 9656 οοµποτοπί, ροσι]ίς 

σατνασἰπἰοηφίαπα. η έαπα.  πια]ογεπα γαἱ Π46ῃι ρὶρπογί 

(παᾶ]ς, (4) ΤάπΙ οχ Ῥαπογπιο αἱ Μοίγα μΠγεπίρις α- 

ἀτασἰηία αγοθαςῖ(ἶ5, ἰπδίάἶας οοπηπηθαίΙτη αἀγεμεπΗριας δἰγηῖί. 

Ναπι γγαοιςαπὶ, ααοά ]α11 ράεΏ} πια γίς Ιπηρεγίο οβββίβδεηί 

Ῥωπὶ, οἱ Ίαπι Ἠίθπας αρρείἰετοί, πΙμΙ ρονϊομ]ί α σαγίμαμί- 

πἰοηφῖριι5, 4ος πηπίη]ε 14Π1 {πΓοηθς 6ΟΠΡΟΕΠ4εΓΕ ΔΗδΟ5 

Ριίατοηί, πηθίποραπ{. (6) Ώαπι Παπιε Ιηοᾶυ{1η5 ΔΠΠΟΠΔΠΗ 

ἀσάοιπέ, Ἠπηί]σατ σπα απαἀγαρίηία, (γοπηίρας5 ο0ΗγΓΘΗ5, 

οοπ[ος(ίπα Ίοησᾶς πάγος οσίο ἀεριορδίί, οδίογαδᾳαθ α την 



(619, 613.) 
/ ο 

των χυριεύσας, τοσοῦτον εἰς τοὐναντίον τὰς ἑκατέρων 
μ » ο . 

ἐλπίδας μεταπεσεῖν ἐποίησεν, ὥςτε τοὺς παρὰ τοῖς 
3 / ” Δ ο ο . 

Ἀκραγαντίνοις Καμπανοὺς καταγνόντας τῆς τῶν Ἕλ- 
/ / ζω 

λήνων ὑποθέσεως πεντεχαίδεκα ταλάντοις φθαρῆναι, 
. 4 Δ . 

δ καὶ µεταθαλέσθαι πρὸς τοὺς Καρχηδονίους. (6) Οἱ δὲ 
κ» Ν ἀ -ω ο 

Ἀκραγαντίνο: τὸ μὲν πρῶτον, κακῶς ἁπαλλαττόντων 
-ω ς / ο 

τῶν Καρχηδονίων, ἄφθόνως ἀπέλανον τοῦ τε σίτου καὶ 
ο : 3 ο / 2 ο ο { 

τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων, ἄεὶ προςδοχῶντες ταχέως λυ- 
/ Ν ν ο 

θήσεσθαι τὴν πολιορχίαν: ἐπεὶ δ αἵ τῶν βαρθάρων 

ἴ0 ἐλπίδες ἀνέκυψαν, καὶ τοσαῦται μυριάδες εἰς µίαν 
Ἡ ο 

Ἠθροίσθησαν πόλιν, ἔλαθεν αὐτοὺς ὅ σῖτος ἐξαναλωθείς. 
/ ο λ “Ν ς ευ / 

(0) Λεγεται δὲ καὶ Δέξιππος ὃ Λαχεδαιμόνιος πεντε- 
/ λ / Φ / ο 5 3ρλ λ ϱ) /. 

καίδεκα ταλάντοις διαφθαρῆναι: εὐθὺς γὰρ ἀπεχρίνατο 

πρὸς τοὺς τῶν Ἰταλιωτῶν στρατηγοὺς ὅτι συμφέρει 
Δ . πλ / 

16 τὸν πόλεμον ἐν ἄλλῳ συστήσασθαι τόπῳ' τὴν γὰρ τρο- 
λ ο / 

φὴν ἐκλιπεῖν. (6) Διόπερ οἳ στρατηγοὶ πρόφασιν ἐνέγ- 
χαντες ὡς διεληλύθασιν οἳ ταχθέντες τῆς στρατηγίας 

/΄ 

χρόνοι, τὰς δυνάμεις ἀπήγαγον ἐπὶ τὸν πορθµόν. (9) 

Μετὰ δὲ τὴν τούτων ἁπαλλαγὴν συνελθόντες οἳ στρα-- 

30 τηγοὶ μετὰ τῶν ἐφ᾽ ἡγεμονίας τεταγµένων διέγνωσαν 

ἐξετάσαι τὸν ἐν τῇ πόλει σῖτον' ὃν εὑρόντες παντε- 
ο 231 / 2 / 2 ο ου ος 5ἳ ο μήν 

λῶς ὀλίγον, ἐθεώρουν ἀναγχαῖον ὑπάρχειν ἐχλιπεῖν τὴν 
ος) Σ / ο Δ / 

πόλιν. ᾖ[ὐθὺς οὖν ἐπιγινομένης τῆς νυχτὸς παρήγγει- 
/ 

λαν ἀναζευγνύειν ἅπαντας. 
« α κ 

6 ΤΙ ΧΧΧΙΧ. Τοσούτου δὲ πλήθους ἀνδρῶν, γυναι- 
ο Ἡ Δ 5 

χῶν, παίδων ἐχλιπόντων τὴν πόλιν, ἄφνω πολὺς οἶκτος 
/ νο νι 2 7 ας λ ου 

καὶ δάχρυα χατεῖχε τὰς οἰχίας. Ἅμα γὰρ ὁ τῶν πο- 
λ { 2ὔ/ λ: ο ο ΑΙ διὸ λ ουδ} εµίων ἐξέπληττε Φφόδος, ἅμα δὲ διὰ τὴν σπουδὴν 

κ». Ἆ) ., ω / 

ἠναγκάζοντο καταλιπεῖν εἰς διχρπαγην τοῖς βαρόάροις 
ω ο Δ / / ) 

30 ταῦτ) ἐφ᾽ οἷς ἑαυτοὺς ἐμαχκάριζον' ἀφαιρουμένης γὰρ 
ο” -” οω .) 

τῆς τύχης τὴν ἐξουσίαν τῶν οἴχοι καλῶν, ἀγαπητὸν 

ἡγοῦντο τὰ σώματα γοῦν αὑτῶν διασῶσαι. (5) Οὐ 
.. / » -ω 

µόνον δὲ τῆς τοιαύτης πόλεως εὐδαιμονίαν παρῆν ὁρᾶν 
μ] / Ε ν λ / ου ς λ 

ἀπολειπομένην, ἀλλὰ καὶ σωμάτων πληθος. Οἱ μεν 
ο / -” -ω 

3ὔ γὰρ ἐν ἀῤῥωστίαις ὑπὸ τῶν οἰκείων περιεωρῶντο, τῆς 
/ λ - 

καθ᾽ ἑαυτὸν σωτηρίας ἑκάστου φροντίζοντος, οἵ δὲ ταῖς 
ς 4} / ΔΝ -ω ο ΄ 

ἡλικίαις ἤδη προθεβηκότες ὑπὸ τῆς τοῦ γήρως ἀσθε- 
/ / Ν Δ αλ λ α 3 λ ο» 

νείας κατελείποντο" πολλοι δὲ καὶ τὴν ἀλλαγὴν τῆς 
[ Δ ον - / 

πατρίδος θανάτου τιμώμενοι τὰς γεῖρας ἑαυτοῖς προςή- 
-” ./ / 

40 νεγχαν, ὅπως ταῖς πατῤφαις οἰχίαις ἐναποπνεύσωσιν. 
Δ σω οω 

(3) Οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἐξιὸν πληθος οἱ 
-ω ο λ / 

στρατιῶται μετὰ τῶν ὅπλων παρέπεµπον εἰς τὴν ΓΓέ- 

λαν' ἡ δ᾽ ὁδὸς καὶ πάντα τὰ πρὸς τὴν Γέλαν ἄποχε- 
-ω ο” Δ / 

λιμένα τῆς χώρας µέρη ἔγεμε γυναικῶν καὶ παίδων 
3 1. Μ ΑΔ αρ -- . ο - 9 δν 

αὔ ἀναμὶξ παρθένοις, αἳ τὴν συνήθη τρυφὴν εἲς ὅδοιπο- 

ρίαν σύντονον χαὶ χαχοπάθειαν ὑπεράγουσαν µεταθαλ- 
-ω 3 { 

λόμεναι διεκαρτέρουν, τοῦ φόθου τὰς Ψυχὰς ἐκτέμνον-- 
-ω ο ο / / 

τος. ({4) Οὗτοι μὲν οὖν ἀσφαλῶς διασωθέντες εἰς Γέ- 
[ή ’ 

λαν, ὕστερον εἰς Λεοντίνους χατῴκησαν, Συρακοσίων 
- / 

ῦ0 αὐτοῖς δόντων τὴν πόλιν ταύτην οἰκητήριον. 
7 ς ο. 3 / 3. ο, μ λ ο / 5 λ 

Χα. Ὁ δ᾽ Ἰμίλκας ἅμα τῷ φωτὶ τὴν δύναμιν ἔντος 
-ω -ω / Ν Ε] 

τῶν τειχῶν παρειςαγαγὼν σγεδὸν ἅπαντας τοὺς ἐγχα- 

ταλειφθέντας ἀνεῖλεν" ὅτε δὴ καὶ τοὺς ἐν τοῖς ναοῖς κατκ- 
-ω / 

πιεφευγότας ἀποσπῶντες οἱ Καρχηδόνιοι ἀνήρουν. (8) 

ΡΙΟΡΟΗΙ 5Ι065Ι1 ΙΒ. ΧΙΙ. 937 

μδααθ ΓΠαρανί, Ου{ρης οπιηίθς Ίη Ροίρδίαίοπη τοᾶαο[ῖς, 
46ο 8ρες {γήδᾳιο ραγῖ5 Ἱπηπηπίαν]έ, αἱ Οαπραη!, Ασγῖ- 

ΡΕΠΗΠΟΡΙΠΗ δοοἵ, τεβι5 ἀΓΦΟΟΓΙΠΑ ἀθθρογα!ἶ', αμ θεῖπη 

(α]οηίϊς 8ο οουγαπΠροπάος ἀαπεπί αἱ ἵῃπ Οαγ{]ασΙηΙΘηΡΙΙΗ 

οαδίγα (ταηβίνοηί. (6) ΕπΙΠΙνοτο Ασιϊσοηιιηιςις οἩςίαἰοπῖς 

ῬηποΙρίαπη , (απ το σαγμαρἰπΙθησίθις πο δαῑῑς ΡγοδΡθΥο 
5ιοσοάενοΠί, (γαπποπίο οοίοεῖᾳιο τεῦιι5 αἆ γἰοίππῃ πδορςςα- 

πῇ Πρεγῖας αὁ ρνοβιδίας 1 τ Ρροδέ αὈί ῬαιΏάΓΟΓΙΠΙ δρος 

4επιιο 56 ειἴρονα εαρίί, {οί μη ρις ἵπ πα ορρίάσα 

08615, {Γησες5 Ἱποπιῖς που φοπ{ἴοπίίρης 1 αὈδιπηϊ ας 

ἀεβσετα, (7) Βοεχίρρυπα ᾳποφπο αἰαπί απἰπᾶσῖπα (αἱοπ(ἲς 

[α]9ςο οουγαρίανη. Βία πι οΠἵ η. ΤαΠσογπα ργ[οοῖς το- 

δροπά1{, Ριαίαγο Ῥ6[]ΗΠ1 αἰῖο Ίουο σου: Πίο οπίπι ἀοβοριο 

αΠπιοηία, (8) Τάσου ἀῑσες γα {οκίαπα ΟΟΠΙΠΙΘΗΙΙ, αμ αδί 

4εβηΙμαπα δἱ πιαρἰσίναίας {οπηριας [1η θἱαρδαη δἷέ, εορίας 

βια5 αά Ποπ αἀάποπηί. (9) Ῥοδί αποτΙΠι ἀἰδοθδδυνα 

ΙΠΙΡΕΓΑίΟΥΕ5 ΘΥΤΑΟΠΡΑΠΟΓΙΠΑ «ΠΠ ῥγῶ{οσῖς ορηστος»!, 

απἰάυ]ά ἵπ. α1ρο 5αρογςῖί απιοπία, οχαίτογα ης ΕΠ πΩ{. 

Ὀρί ακίδιαπα Τοδίανα οοπηροεγίαΠ{, ποθοβκἴαίθιη τη υῖς ἆσςο- 

τοηάα’ ἴπσγιογο ἳρί γἰάεηί. Ῥτοχίπια Ισίίαν ποσία Πίναγ- 

505 ἂά ἀἰδοθδειπι αχροαα[ίος ο55ο Π1Ώοπ{. 

ΤΕΧΧΧΙΧ. Οὐ0Πῃ {απία Ιρ]ίπ νΙΓΟΤΗΤΗ, ΠΠ ΘΓΙΠΙ, ΡθΓ0- 

τατη {αγρα α εηλ]σΓαΠοΠδΙη 5656 αοζἸηρθγοί, 0ΠΊΠ65 5η)Ιίο 

σρ465 παϊδεταβ]]]5 Ἰαμησηία {ο οἱ Πείας οσοπραγαηίς πι ἵη- 

46 Μοδ {ογγου ροτόοθ]Πί, Ἱπάο σπγΙβδΙΠΙΑΓΙΠΙ {ασ Πα {ΕΗΠὰ 

ουγα απθῖέ, απ οϱ. π]πιίαπι [ο5ΗπαΙοηποπ σα ομηπία, 

σπἱρας Ῥοαίος 5656 οχἰς[πιανοταΠί, Βαγρατῖς ἀἰπιρίοπαα Τ6- 

παιθγο ἑοπογοΠ{Η’. Φα {8ΠΠΕΠ, α ΠΠ {αηίαπα ΏοπογΙ Πα 

εορίαπα α [οτίαπα. 5ἱρί αἁπηῖ νἰάσνοπί, Ὀου]. οοηςι]οπά Πα 

6556 ἀποσβαΠί, 5ἱ «οίρογα ἀπηπίαχαί αὐ ἱπίονα νἰπαϊσατοη{. 

(9) Τι γετο ποη Ὠθαίας Ποήο {απα ΙπασηίΠσοα αγοῖς {ου- 

ίάπα5, 5οᾷ ΠιασπαΠα αιιοήπθ πιογίαΠπὰ {άρα γοἨπηι 

6ΥΠ6ΙΘ ογαί. ἈΝαΠΙ 6οΤΡΟΓΙΙΗ ἀεβῆίαία αβΠιείος α ἀοππεςί]- 

οἱ δμἱς πορ]]σί, ἀάπι δα. άπἱδαας ςαἰπίί Ριοδρίοί; αἱαίο 

Ργογες[ίογες 5ομεσί(ιἶς ἹπβνηΠίαίο τοἠπααῖς ΠΗ πιου- 

σπα οπησγαΠοπῖ οκ ραΐπία απἰοροπεηίθς, 5ἱρί 1ρ5ί η]ααιΙ5 

ἱπίογγα, αἱ ο1Π1 ἀοπιΙβρας απ ραίοτηῖ» οοοηΏθηί{65 αΠΙΠΊΊΠΙ 

(3) Μι πάπα {αππεη εχ προ ρτορογαΠίεῖα 

Οπιπῖς Ιρίίαιν για 

ο[]αγοη{. 

πη]]ίος ο ατηῖς ἄοἰαπί ἀοάιχοτα, 

οιηπίδαιο τορῖο (εἰαπί νειδας ἀπόρης ῥγοπηΐδέια [επιίηα- 

Ιπῃ 6ἱ ῥρΙθγογΙη πη]Η{πάΐπα [ογνεβαί.  ΟπΠο5 Ιπίογ γἰα]- 

πο, Πσοί οοηφηοίας γΙία ἀθ]ίοίας οαπι Πἰποτῖς ορη{οηΗἱ |η- 

ροτίρας. οἱ αγαπηηίς ἱπιπιοςίοίς μουΗΙΔΠΘΗΙ, ρα[επίοτ 

{απιεη α]ἁγίς, οχοιἰομίο αΠΙΠΙΟ5 πηοία, 5αΠογοραΠί. (4) 

Παο ο/σο ῥτο[ασογάπ (πτρα Ιποο]υπίς ἄεΙαπι ρειγεπ, 

οἱ Τιουπ{Ιποταα ἀδἴποερξ ΓΡΕΠΗ, ΦΥΤΑΟΙΙΣ4ΠΟΥΗΠΙ Ώεπε[οΙο, 

Ἱπμαβίίαπάαπη αοοθρί{. 

Χο. Πῖ]σαν ντο, οορῖϊς οσα ρἴπια Ἰάσα ἵη αγΡοα Πηίγο- 

τηϊβ»ῖς, 4ποί(ιιοί 1βί γο]ἰοίο5 ο(Γοπά[{, Ργορο οΠΠΠΘΡ ἱπ/ογοπη{. 

Τήπῃ δἰίαίη. 1195, απῖ ἱπίτα ἵοπιρία οοπ/αρογαΠέ, 48 οτί 6 

ἀεἰαλτίς αὐςίτασίος, Οατἱαρίμίοηςες οοπίτασἰάαγαπί, (ϱ) 
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Λέγεται δὲ τὸν Γελλίαν τὸν πρωτεύοντα τῶν πολιτῶν 

πλούτω καὶ καλοκάγαθίᾳ Ἰυνατοχηιραι τη πατρίδι, 

βουληβέντα καταφυγεῖν σύν τισιν ἑτέροις εἰς τὸ τῆς 

᾿Αθηνᾶς ἱερόν, νοµίζοντα τῆς εἰς θεοὺς -παρανομίας 

ἀφέξεσθαι τοὺς Καρχαδονίου:’ ο δὲ αὐτῶν τὴν 
3 

πα, ἐμπρῆσαι τὸν νεὼν χαὶ μετὰ τῶν ἐν τούτῳ 
υ 

ἀναθημάτων ἑαυτὸν συγκατακαῦσαι. Μιὰ γὰρ πρᾶ- 

ξει διελάµθανεν ἀφελέσθαι θεῶν ἀσέδειαν, πολεμίων 

ἅρπαγὰς πολλῶν πρό, καὶ τὸ ο. ἑαυτοῦ 

ϱ) Ὁ δὲ” 
ἱερὰ χαὶ τὰς οἰχίας συλήσας χαὶ φλονίμωςἓ ἐρευνήσας; 

τὴν εἰςτὸ σῦια ἐσομένην ὕόριν. ἑ Ἠμίλκας τὰ 

τοσαύτην ὠφέλε ταν συνήθροια; ν ὅσην εἰκός ἐστιν ἔσγη- 

χέναι πόλιν οἰκουμένην ὑπὸ ἀνδρῶν εἴκοσι μυριάδων, 

ἀπόρθητον δὲ ἀπὸ τῆς κτίσεως γε εγενηµένην, πλουσιω- 

τάτην δὲ σχεδὸν τῶν τότε Ελληνίδων πόλεων γεγενη- 

µένην, καὶ ταῦτα τῶν ἐν αὐτῃ φιλοκαλησάντων εἰς 

(9 Καὶ 
γὰρ ρενα τα. ηὺ “ρρησαν εἰς ἄκρον έκπεπο- 
παντοίων χατασχευασµάτων πολυτέλειαν. 

γημέναι χαὶ παντοίων ἀνδριάντων « φιλοτέχνως δεδηµιι- 

ουργηµένων ὑπεράγων ἀριθμός. Τὰ μὲν οὖν πολυτελέ 

στατα τῶν ἔργων ἀπέστειλεν εἰς Καρχ το ἐν οἷς καὶ 

τὸν ᾠαλάριδος συνέδη κομισθῆναι ταΌρον, τὸν δ᾽ ἄλλην 

ὤφελειαν ἐλαφυροπώλησε. Τοῦτον δὲ τὸν 

Τίμαιος ἐν ταῖς ἱστορίαις διαθεθαιωσάµενος μὴ 

ο. ὁ 

γεΊο- 

νέναι τὸ σύνολον; ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς τύχης Λλέχχθη. (5) 

Σχιπίων γὰρ ὕστερον ταύτης τῆς ἁλώσεως σγεδὸν 

ἑξήκοντα χαὶ διαχκοσίοις ἔτεσιν ἐκπορθήσας Καρχηδόνα, 

τοῖς Ἀχκραγαντίνοις μετὰ τῶν ἄλλων τῶν διαμεινάντων 

παρὰ τοῖς Καρχηδονίοις ἀποχατέστη σε τὸν ταῦρον, ὃς 

χαὶ τῶνδε τῶν ἱστοριῶν Ὑραφομένων ἦν ἐν Ἀκράγαντι, 

(6) Περὶ δὲ τούτου Φφιλοτιμότερον εἰπεῖν προήχθη», ὃ διότι 

Τέμαιος ὃ τῶν πρὸ ἑαυτοῦ συγγραφέων πικρότατα χα- 

τη Ὑορήσας χαὶ συγ γνώμην οὐδεμίαν τοῖς ο. Ὑράφοις 

ἀπολ μπών, αὐτὸς εὑρίσκεται σχε εδιάζων ἐν οἷς μάλιστα 

(). Δεῖ γάρ, 
ς ἐν μὲν τοις ᾱ Ἰνοήμασι ̓τυγχάνειν 

ἑαυτὸν ἀποπέφαγχεν -ἀκριθολογούμενον. 

οἶμαι, τοὺς συ ἸΎβαφεις 

συγ γνώμης, ὣς ἂν ἀνθρώπους ὄντας χαὶ τῆς ἐν τοῖς 

παροι/ομἔνοις Χβόνοις ἀληθείας οὔσης δυςε ευρέτου, τοὺς 

μέντοι Ίε χατὰ προαίρεσιν οὗ τυγχ. άνοντας τοῦ ἀχριθοῦς 

προςηκόντως κατηγορίας τυγχάνειν, ὅταν χολακεύοντές 

τινας ἢ δι’ ἔχθραν πικρότερον προςθάλλοντες ἀποσφάλ- 

λωνται τῆς ἀληθείας. 

ΧΟΙ. Ἰμίλκας δὲ 

πόλιν, καὶ μικρὸν πρὸ 

σας αὐτῆς, οὐκ εὐθὺς χατέσχαψεν, ὅπως αἵ δυνάμεις ἐν 

ὀχτὼ μΏνας πολιορχήσας τὴν 

τῆς χειμερινῆς τροπ]ς κυριεύ- 

ταῖς οἶχίαις παραχειµάσωσι. Ἰῆς δὲ περὶ τὴν Ἀχρᾶ- 

γαντα συμφορᾶς δια. ἸὙελθείσης, ἁ τὴν νησον 

κατέσγε φόβος, ὁ ὥςτε τῶν Σικελιωτῶν τοὺς μὲν εἰς Συ-- 

ραχούσας µεβίστασθαι, τοὺς δὲ εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν τέχνα 

χαὶ γυναίκας χαὶ τὴν ἄλλην χτησιν ἀποσχευάζεσθαι, 

(9) Οἱ δὲ διαφυ Ύόντες τὴν αἰχμαλωσίαν Ἀκραγαντῖνοι 

παραγενηθέντες εἰς Συρακούσας κατηγόρουν τῶν στρα- 

τηγῶν, φάσκοντες διὰ τὴν ἐκείνων προδοσίαν ἀπολωλέ- 

ναι τὴν πατρίδα. Συνέθαινε δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΑ. Η.. (6(8----θι5.] 

101 αα][ίας (ΤοΙ1ἱαβ) αἴίαιη, απῖ ορπα πιαρηϊβοοη[ῖα οἱ νίία 

Ἱπίερτ]ίαία ρορα]αγες απἰαίραί, αι Πάσα ΗΠΠ ραΐσία Ἱη{αογ]έααι 

εχροτί5 ο55ε ἀῑσ[ίαν. Χα Ρεγ[ιρίο ἵπ Μπεν ΓΟΠΙΡΙΗΙΗ 

εα]ίοπι 5ἱΡί οπΠῃ 5οοῖῖ5 ἰπουί νο]εραί, Οαγἱ]αδΙΠί6ηςθ5 ἃ Πθ- 

[απάο ἵηπ 4εος 5όεΙεγα 5ἱρί {επιρεταίμτος 8ραιαης. Αί πρὶ 

ΠΟΙΗΙΠΙΗΠΗ Ἱπιρίθίαίεια γάΙ{, ἴσηεπα {επιρ]ο 5αβ]εοί, οἱ ππα 

ου Πα 586Γἱ5 ἀεοτΙΠ ορίρας οοπβασναν]{, Πο (α6πογο (1 ρα5 

56 πια]ς οὐέΒΙΓΗΤΗ Ταία5, Ιοδίίαπα ἹππρίείαΙ 1π 4605, Ππιᾶ- 

σπαταπῃ Π]ίο ορια Ταρίηῖς, 6, απο ππαχίπ πα, οοπ{απιε]ίο» 

5ο οογροτί αἰίας Ἱπ[ενοπάα». (9) Ππι]σατ ἰσί, ἀοπήβας 

{ππα δαστΙ5., {1η Ργο(αη15, αθεμταΐα ἱπαιΙδΙΙοπθ 4ἱδΡρομα 5, 

ἰαηίαπα. οχ γα οιπο]ππεη{ εοπααχΙς, απαηίαπα [πο] 

ας ἡπιαγί ροίοδί 1Ῥεῖ1 α ἀποσης πηίρας Παβιαίαπη, εἰ 

ΠΙΠ(ΠΑΠΙ α- ργπιοτάΙς 5αἱς ἀἰτορίαπι, αἱ ΟΠΙΠΙΙΠΙ ΡΤορθ 

ἀπΦόαγαπ οἰντίαίαπα ἴαπο ορα]εη{ΙδδΙπιαΠα, Ροββθάίβδε : 

Ργα5θγΓῖπῃ αΠΙΠΙ οἶνας ππ]το εἱοραπίία δίπάϊο ἵπ απογαπιγῖς 

οΡθΓΙΠὰ παρ οεηαπη Ἱποαππροιθηί. (4) Οπαπιρ]αγίπιας 

ομίπι Ρἱείαα5δ ΙΠΊΠΠΟ ατβοίο οἰαβογαίαςδ, οἱ 5ἰαίπατατηα 

ουγηῖς σοποηῖς,, 5Ιησι]απῖ Ιησρηίο {αὐϊσαίαταη, παπα π- 

ΠπΘΓάΠΗ γἱοίοι 1ίο Ιηγεηή. Εἰ ρνοοδὶδδίπια απἰάετα , ἰπίθυ 

σας ΡΠα]αγία[ς οίἵαπα ἱαγις οταί, σαγίμαρίηθπη Πηςίέ; Ρτα- 

ἆαπα γ6το οθί6ΤαΠη 548 αξία γαπάσράσπα ουνανίί. ΤαΤΗΠΙ 

Ἠ]άπα απσπαπα Γαἱ55α π]ασηα οοπ{εη{ἶομο Γίπιορς ἵπ Ηἰ5ίοτ]ῖς 

5μ15 Πηοραί, 4ΠΠ1 {ΠΙΕΙ αἲΏ 150 {οπίάπο εγεηία τεαΥσᾶ- 

αν. (5) Χαπι βοἱρίο ΑΠΙσαΠΙ5, ἀασθη[ίς {6ΓΠθ ϱἱ 5οχασίηία 

απηΐς Ρο5δί Ἰος οχοἰἀἶαπη Οατ{ασϊπε εὖοιρα, Ἱπίεγα]ία, ὐδδ 

αᾱ Ἰ]αά πδααθ (επιρυςδ αριᾶ Οατμασίηίεηξδος ΠΙΔΗΞεΓαΠ{, 

είίαπα {αυγυπα Πλαπα Αρνϊσεηιμις τοβέ, απΙ ομίαη, 4111 

Ρ/4ΡΘΘΗς ΗΙδίοτία οοηίαχοΓδίη, Αρτϊσεηίϊ 5ρεγςίες οαί. (6) 

Ουα ἆθ το δἰαα]οδίας ἀῑδεετεγα πηΙμί Πρηί, σα απ Τησρας 

οπή Ππασηα ασθγρ](α{ε 5οπρίοΓες ορία{είη 5παπ1 απἰοσεάεηί{θς 

τορτομεπάαί, πα αα Πἰςίογ]αοῖς γεπία Ίουυπι τεήηαπαί, 

1ρ56 {αΠΠ6Π, αβί ἀΙσοπιϊςκϊπἹΙπ γεγ]{αἰς ἰπάΙάπα ΡΥοβί6- 

ίατ, παρατὶ οἱ Παμασοϊπατί ἀερτεμεπάαίαγ. (7) βοηρίοπίρας 

οηἵπῃ η 15, αι ποη αδδεααυηίν, νεηίαπ (Π1θο αυάθη 

παἱοιο) (]ραϊ «αααπι οδί, απἱρρο απ] ΠοΠΙΙΠΕς 5ἰπί, εί 

{επηρογυπη. Ῥγα{ογ]αρδογΠ1. υοιίας ἀἱβιοπ]ίοη ϱ εα]σῖηα 

ογαα{Ιγ; οοΠίγα τοτο, αὶ ἁαία ορεγα οκασίαπη πα αἱδΙΠοηθηι 

ποσ]ἱσιπ{, Ίος πθγΙίο αοοα5απάος αγβΙ(γου, (παπάς ΠΙΠΙΙΓΗΠη 

ποΠΠΗΙΙ5 αἀπ]απάο, Υ6ἱ ρε οὐἵαπα γγαἱοπίία5 αῑος Ἱπρι- 

σηαηάο: ἃ Υογ](α[15 γία αρειγαπί. 

ΧΟΙ. Ππαῖ]σαν απίΘΠ1, αάΠΠΗ ρο5ί οο{ο ΠΙΘΗΦΙΗΠΗ οἨβΙάἴοΠΘΠη, 

Ραπ1]ο απ{α ΠήβεγπαΠ] 5ο]ἱ5 οοΠΥΘΓΡΙΟΠΕΠΙ, ΓΏ6 ροβίας 68- 

«οί, ποη οἰαίίπι 1]απι ογογ{, αί πηϊ]ίας ἵη αάΐριας Ηΐρει- 

Ἠ3ΙΘ Ῥοβδθηί. Ἠας ἴπηο Ασιϊσεηιί εἶαᾶθ ἀῑνα]σαία, ἰαηίΐας 

Π5]αΠῃ {6Γγου Ιηγαδί, αἱ ΦΙΟΜΙΟΓΗΙΠΗ ρατ5 Βγτασιδᾶς 6ΟΠΙ- 

πηϊστατοη{, ρα!5 ἵπ Πα]ίαπα ΙἨ6γο5, πχογθς οἱ [ογίαηᾶς διιᾶΒ 

(γαηδρογίατθη{. (0) Αρϊσοηίιηϊ νετο, εχ εαρϊγΗα(ς ρεγῖσι- 

1ο εἰαρςί, αππῃ ΘΥΓ8ΕΙςᾶ5 ρεγγεηίδδεηί, ἀπσες οεαδαγυηί, 

ΡτοάἹήοπο Π]ογαπῃ ραΐγίαπηα 5ἱΡί ρεγά[ίαπι ἀῑείίαπίες. Οµίη 
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Σικελιωτῶν ἐπιτιμήσεως τυγχάνειν τοὺς Συρακοσίους, 

ὅτι τοιούτους προστάτας αἱροῦνται δι οὓς ἀπολέσθαι 
κινδυνεύει πᾶσα Σικελία. (3) Οὐ μὴν΄ συναγθείσης 
ἐκκλησίας ἐν Συραχούσαις , καὶ μεγάλων φόδων ἐπικρε- 

/ η] 3 )λ λ ων λέ 6 λ / 

µαμένων, οὐδεὶς ἐτόλμα περὶτοῦ πολέμου συμθουλεύειν. 

Ἀπορουμένων δὲ πάντων, παρελθὼν Διονύσιος ὃ Ἕρμο- 

κράτους τῶν μὲν στρατηγῶν κατηγόρησεν ὡς προδι- 

δόντων τὰ πράγματα τοῖς Καρχηδονίοις, τὰ δὲ πλήθη 
παρώξυνε πρὸς τὴν αὐτῶν τιµωρίαν, παρακαλῶν μὴ 

περιμεῖναι τὸν κατὰ τοὺς νόμους κλῆρον, ἀλλ᾽ ἐκ γειρὸς 
3 / 3 - λ Α/ ευ» 5 3 / 

εὐθέως ἐπιθεῖναι τὴν δίκην. (4) Τῶν δ᾽ ἀργόντων ζη- 

µιούντων τὸν Διονύσιον κατὰ τοὺς νόμους ὡς θορυθοῦντα, 

Φίλιστος ὃ τὰς ἵστορίας ὕστερον συγγράψας, οὐσίαν 
/ Γ ο 

ἔχων μεγάλην, ἐξέτισε τὰ πρόστιμα, καὶ τῷ Διονυσίῳ 
- Δ / / 

παρεχελεύετο λέγειν ὅσα προηρεῖτο: καὶ προςέτι εἰπόν- 

τος ὅτι καθ᾽ ὅλην τὴν ἡμέραν, ἂν ζημιοῦν ἐθέλωσιν, 
3 / 3 / [4 λ 3 ο. λ Δ ”ς / 

ἐκτίσειν τἀργύριον ὑπὲρ αὐτοῦ, τὸ λοιπὸν θαῤῥήσας 
ἀνέσειε τὰ πλήθη, καὶ τὴν ἐχκλησίαν συνταράττων 

/ ΔΝ λ / {ό / / 

διέθαλλε τοὺς στρατηγούς, ὅτι χρήμασι πεισθεντες 
2 

ρα Ε) / / 

ἐγκατέλιπον τὴν τῶν Ἀκραγαντίνων σωτηρίαν' συγχα-- 
/ τνλ Δ -ο εά -” . / 

τηγόρησε δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπισημοτάτων πολι- 
ο ἃ Δ νι / ψ / 

τῶν, συνιστὰς αὐτοὺς οἰχείους ὄντας ὀλιγαρχίας. (6) 
τς. Δ . λ Διόπερ συνεθούλευεν αἱρεῖσθαι στρατηγοὺς μὴ τοὺς 

λ Δ Ν 
δυνατωτάτους , ἀλλὰ τοὺς εὐνουστάτους καὶ δημοτικοὺς 
.. λ δν ας 

μᾶλλον" ἐκείνους μὲν γὰρ δεσποτικῶς ἄρχοντας τῶν 
.ω - -ω »” Δ ) οω / 

πολιτῶν καταφρονεῖν τῶν πολλῶν, καὶ τὰς τῆς πατρί- 
ον λ 9Ἀ/ ς ” {9 . λ Φλ 
δος συμιφορὰς ἰδίας ἡγεῖσθαι προςόδους' τοὺς δὲ ταπει- 

γα ’ / λ λ 

νοτέρους οὐδὲν πράξειν τῶν τοιούτων, δεδιότας τὴν περὶ 
/ 

αὐτοὺς ἀσθένειαν. 
7 / λ Δ Ν ά 3 / / 

ΧΟΠ. Πάντα δὲ πρὸς τὴν τῶν ἀκουόντων προαί- 
λ λ 3ν/ 3 6 λ} ο : ὁ 3 α 

ρὲσιν καὶ τὴν ἰδίαν ἐπιθολὴν δηµ.ηγορήσας, οὐ µετρίως 
αγου ν ο» μ .ν / ς ν σον 
ἔξῃρε τὸν τῶν ἐκκλησιαζόντων θυµόν.. Ὁ γὰρ δῆμος 

ο. λ] - ο) 
καὶ πάλαι μισῶν τοὺς στρατηγοὺς διὰ τὸ δοχεῖν ᾱ προῖ- 

εω / / ὃν ο Ἅ χ εν 
στασθα! τοῦ πολέμου, τότε διὰ τῶν λόγων παροξυνθεὶς 

αχ. ο λ Ξ λ ἔλ ο. ας. ον Ξ ώ υ δ) εἴ) πα 

παραυτίκα τοὺς μὲν ἔλυσε τῆς ἀρχῆς, ἕτέρους δ' εἵλετ 
τσ λ λ / Δ - λ 

στρατηγούς, ἐν οἷς καὶ τὸν Διονύσιον, ὃς ἐν ταῖς προς 
” ον / ὅς 3 / Φ 1 Όν / 

Καργηδονίους µάχαις ἀνδρείᾳ δόξας διενηνοχέναι πε- 
-. . λ . / Ν) Δ 

ρίόλεπτος ἦν παρὰ τοῖς Συραχοσίοις. ({5) Διὸ καὶ 
- / -.ω 7, Δ ΔΝ 

μετεωρισθεὶς ταῖς ἐλπίσι, πᾶν ἐμηχανήσατο πρὸς τὸ 
ρα / λ ν 1 

γενέσθαι τῆς πατρίδος τύραννος. Μετὰ γὰρ τὴν πα- 
.ω. οω ο ά / απ - 

ράληψιν τῆς ἀρχῆς οὔτε συνήδρευεν ἅμα τοῖς στρατη- 
κο ο Δ / / / 

γοῖς οὔθ) ὅλως συνῄει: ταῦτα δὲ πράττων διεδίδου λόγον 
ο Δ .ἳ / [ή 

ὡς διαπεµποµένων αὐτῶν πρὸς τοὺς πολεμίου-" οὕτω 
/ 1 

γὰρ µάλιστα ἦλπιζεν ἐκείνων μὲν περιαιρήσεσθαι τὴν 
ο] Ν / 

ἐξουσίαν, ἑαυτῷ δὲ µόνῳ περιστήσειν την στρατηγίαν. 
Γη -- / Δ .. η ο» 

(5) Ταῦτα δ αὐτοῦ πράττοντος, οἵ μὲν χαριέστατοι 
τα «ώ / υ λ / 

τῶν πολιτῶν ὑπώπτευον τὸ γενησόµενον, καὶ κατὰ πά- 
ὴ /Ν 3/2 / σσ ς ο ν͵ λ 

σας τὰς συνόδους ἐθλασφήμουν αὐτόν, ὁ δὲ δημοτικὸς 

ὄχλος, ἀγνοῶν τὴν ἐπιθολήν, ἐπήνει καὶ µόγις ἔφασ ὄχλος, ἀγνοῶν τὴν ἐπιθολήν, ἐπήνει καὶ µόγις ἔφασχε 
/ “9 ] 

τὴν πόλιν προστάτην εὑρηχέναι βέθαιον. (4) Οὐ μὴν 
τι λ ἆ κ. 3 1: / ς α - ρα. - τα εν 

ἀλλὰ πολλάκις ἐκκλησίας συναγοµένης περὶ τῆς εἲς τὸν 
ο. / Δ 9) / 

πόλεμον παρασχευῆς, θεωρήσας τοὺς Συρακοσίους χατα- 
τ . / 2 / 

πεπληγµένους τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων φόθον, συνεέού-- 
λ / Σ Γ ῃ 

λευε κατάγειν τοὺς φυγάδας. (5) Ἄτοπον γὰρ ὑπάο- 
γ . . 

ΡΙΟΡΟΠΟΣ 1. 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5Ι06ῦΙΙ Τ195. ΧΠΠ. 

πο αιο{ογ](α(1ς. 

520 

ἁραά α[ῖος οίίαπ 5]ομ]ος τοργοἱιοηβίοΠσΠη πουν τογμη! θγ ια’ 
ομδαΠῖ, αποᾶ αἶς πιο ῥγαίογος 4εἱομίσδοπί, «αἱ (οἴπιι 
ΦΙ6ΠαΠῃ Τη οχ{ΓΘΠΗΤΗ ἀςογῖπιοῃ αἀἀμκίςςοηι. (3) Οοπηγοαπία 
ἴπ1ε Ἀγγασηίς Ἰηςπίο, (Η1Π1 Ίησθης πηθίιι5 Ἱππροπάσνοί, 
Ἠ6πιο 4ε Ῥε]]ο γο[ετο απέ εοηβι]θγο απἱἀρίαπα ἄηδιις ο». 
Πα ςΠαμΠΡις οὐσο ουποῖς, Πἱοηγςίᾳς, Ἠετπποστα[ἰς βμης, 
Ἀθοιδανο ἆποθς ΙηδΙέ, αοά τον Οαγιασϊπἰοηκί δις Ρτος- 
ἀϊδεεπί, οἱ ρορυαπη αἲ δαρρ]οίαπα ἆς ἴ]ῖς ΙΠΙΘΠΠΠΙ ἵῃ- 
δσαη5, πα ΡγωςΗ(Πίππα α Ίεσο (θπρις οχδρορίατοµ{, 5ο 
ὀοηπαο ρῶπας Ιηῃίρογοηέ, οχ]ιονίαίας οδί. (4) ΟΙΙΙΠΙ γο- 
το πιααἰςίναίης Ώἱοηγδίατη , αἱ ραοῖν {Π1ΏαίΟΓΘΗΗ, Ξ6ΟΠΗΔΙΙΠΙ 
Ίορο5 ππ]ίατοηί, ΡηΠἰδίας, ααἲ Πκίογίαπα ροξίοα. εοηςοῖ- 
Ρδῖέ, υγ ορίρα5 πιαχίπα ρο]1ομς, πηα]ίαπι ρτο Π]ο οχκο]νίέ, 
αὐά)ᾳ16 4ΠΙΠΟ οοποθρίαςεί, οιϊδεεγοτα Πηςδή, 5ο, Ποοί Ρος 
ἴοίαῦι ἀἴθηα 1 πα ]ίαηα ἱγγορα[αγί ο89θηΜ, ΔΓΦΘΠΕΙΙΠΙ ΡΓο 1ρ5ο0 
οχβεηΣδΗΡΙΠΗ 6556 Ρο ο ΐμ5. Ηϊπο τεκαπηρία Ὠἱοηγσίας Πάι- 
οἵα, ΡΙεΡετα οοποῖίαί, πιασηοσι6 οοπΟΙοποτα απηπ]έα τορίσης, 
ἀποςς οΠπηπαίαν, αποᾶ ροομηῖῖ5 πεδσα(ἶ ἀθ[δηδίοποία Ασιῖ- 
ποπίἴπονΙπα ἀεξ[πίςδεπί. Ἰηδοσίαίατ οἴίαπι αἰίος ποςςί. 

ΠΙΟΥΙΠΙ οἴνίαπα, (ΓαΦπ6θης ἴ]ος, αποά ραπ σσ ἆοπηϊΠα η 

απιρ]εσίογεηίας. (5) ΕΙσεπάος ἰσίίατ ἆπσος εεηςδί, πο αι] 

ροίσπίῖα οχέθ]]ετεπ, 5εᾷ Ῥεπενο]εηίία φἰπάϊοφας ἵπ Ρρορι- 
Ἰάπα οδδοηί ριοβαΙ. Πίος οπίπι, ἀοπηπαπα ςἳδί ἵῃ οἶτας 

αδυτραπίος, ἀεδρεοίιῖ ΡΙεβεπα Ἰάβετα, οἱ 6 ραίτία ἀείνί- 

πιεη(ῖ5 απ5αΠ] 5ἱΡΙ ρατατας ἸαπηϊΠονίς απίοια Γουίππα» 

Ἰοπηῖπες ΠππροςΠ{α(ἶ5. 51ος ορηςοἰεη[ία Βου. πμ] ραΐτα- 

{ατος. 

ὰΟΠ. Παέ οπποῖα αβί αἆ γιἱςὶ ΗρΙάπθιη 6Η Ππη(Π {ρδίας 

ηδη πέαπα αοσοπηπαοᾷαία ἀῑδεοταίδδαί, Παπά ραγαπα οοηοῖο - 

π15 4Πίπιος ογοχῖ. Ῥοριία5 οΠίηλ, οὐἷο ἀποΠά ]άπα ργίἆθηι 

ΠασταΠς, αοά Ῥεμο πο ΠἱεΙ1/6 ῥἱ96956 οκἰςΗπΙαΓΘή- 

απ, {απο Ρἱοπγ51ῖ 5εΓΠΊΟΠΘ π]ασίς Ἱγηίαίας 5{αίΐπι 1]ος ππα- 

αἰδίναία αβίτο ᾖᾳ55[ΐ, οἱ α[ίος 5)δί ργαίοτος ἀεδιπαρφίε. Τηίου 

απος εἴῖαπι Ρἱοηγδίας οναί, ρτορίοτ γἰγαίεια, ἵπ ρισηῖς 

αάγειςις Οατασἰηίοηςος Ργοβαίαπα, πιαση» αριιά θγγασμςᾶ- 

() ἵη ργῶσ]άγαία Ιασιο «Ρε ογθοίᾳ5, 

9ΠηΠ65 αἆ ἀοπιίπαοποπι ραίτίω οσοπραπάαπα πιαομῖπας 

ἹπίοπΠί. Ῥοδί παπα παπι(πο πιαβἰςίταίαιη, ποσιθ ἴπ 

οοΠΦ6ΣδΙ. Ργ[οοίογΙΠα Υοηῖέ, Ώ6ο αΠαιαπ οοηδγθςςίθι5 

Π]οιαπα 5ο5ο αἀπιϊςομῖτ,  Τη{αγίπι τπποτος ἀῑςβθοπιϊπανϊί, 

αποα ΠπίογππΗῖς πηδς[ίαπαϊς ΠΠ ου Ποδίρας οοΙαάστοπί. 

Πα επῖπι ϱααγΙΠΙ βροταθαί αἱ, αρτοραία Πίς ροίορίαία 

(9) Ώαπα 

πσο αῦ οο βΗΠ{, οἰγίαπα ρτιάθη Εἰςεϊπηϊ ΤΘΠ1 1η 5ΠΕΡΙΟΙΟΠΘΠΙ 

ΦΙΩΙΗΠΗ οχθγοἴ {ας Ἱπρογίαπα 5ἱϱί 5ο] ἱγαάργοίιγ. 

γοσαπ{, Ρ6Γ(6 οπΊΠες οοπγοη{5 ππα]οδ{σίῖς οΙη {πορδςιη{ : 

νυίσας οοπίτα, [Ταμαἶς Ιηδοῖαπα, ἰαιόαί αἱ οοηδίαπίθηα {- 

Ρί Ῥγορασηαίοαεπα ΙΠΥεΠίΙΠΙ 6556 {απάθιι ἀῑοίίαί, (4) 

Οοποίοπίθα5 γετο 46 Ώδ]ῇ αρραταία 5αρίᾳς Πογαίΐς, ὄγγα- 

6ΠΞ8ΠΟΣ ΠοδίΙαπη Ἰηδία Ῥρογοι]ςος. γἰάσης, οοΠΦΙΠΠῃ ἆ6 το- 

γοσαπαΐς οχδυ]ῖρς ρτοπιη]σαί. (5) Να αὐρατάπῃ σ55ε, 
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χειν ἐκ μὲν Ἰταλίας καὶ Πελοποννήσου µεταπεμπεσβαι 

βοήθειαν παρὰ τῶν ἀλλοτρίων, τοὺς δὲ πολίτας μὴ 

βούλεσθαι πρὸς τοὺς ἰδίους κινδύνους συμπαραλαμθά- 

νειν, οὓς, τῶν πολεµίων µε γάλας θωρεὰς ὑπισχνουμς έν 

6 νών, ἂν συστρατεύωσι, προαιρεῖσθαι μᾶλλον ἐπὶ ξένης 

ἁλωμένους ἀποθανεῖν ῆπερ ἄλλότριόν τι χατὰ τῆς 

πατρίδος βουλε εὐσασθαι. (6) Καὶ γὰρ εἰ διὰ τὰς ὕοχες 

νηµένας ἐν τῇ πόλει στάσεις ἔφυγον, νῦν γε τυχόντας 

ταύτης τῆς εὐεργεσίας / προθύµως ἄγωνιεῖσθαι; τοῖς εὖ 

10 ποιήσασιν ἀποδιδόντας χάριτας. Πρὸς δὲ τὴν ὑπόθε- 

σιν ταύτην πολλὰ λε ος οἰκεῖα τοῖς πράγµασι, 

συμιψήφους ἔλαθε τοὺς Σνρακοσίους: ο οὐδὲ γὰρ τῶν συν- 

πρχόνεων οὖδεὶς ἐτόλμα περὶ τούτων ἀντειπεῖν διά τε 

τὴν τοῦ πλήθους ὁρμὴν χαὶ διὰ τὸ ορ ἑαυτῷ μὲν 

1ὔ τος εσοµένην τὴν ἀπέχθε ειαν, ἐκείνῳ δὲ τὴν παρὰ τῶν 

εὖερ ἡπεηβένών αμ. (5) Τοῦτο ὃ᾽ ἔπραξεν ὁ Διονύ- 

σιος ἐλπίζων ἰδίους ἕξειν τοὺς φυγάδες» ἀνθρώπους 

μεταβολῆς ἐπιθυμοῦντας καὶ πρὸς την ἐπίθεσιν τῆς τυ- 

ραννίδος εὐθέτως διακειµένους' ἤμελλον γὰρ ἡδέως 

90 ὄψεσθαι τῶν ἐχθρῶν φόνους» δημεύσεις τῶν. οὐσιῶν, 

ἑαυτοῖς ἀποχαθεσταμένα τὰ χρηματα. Καὶ τὲ έλος χυ- 

ρωθείσης τῆς περὶ τῶν φυγάδων γνώμης, οὗτοι μὲν 

εὐθὺς εἲς τὴν πατρίδα κατῇλθον. 

ΧΟΠ. 

οὐ ὅπως ἀποσταλῶσι στρατιῶτχι πλείους» ἔλαθεν ὁ Διο- 

Ἄπο- 
Δ Δ λ ο» φον Λ ΟΕ . 

σταλεὶς γαρ μετα στρατιωτων πεςων μεν ο 

οω / / 

Ἐκ δὲ τῆς Γέλας ἐνεχθέντων γραμμάτων 

’ 3 / 3/ Α - ”/ / 

νύσιος οἰχείαν ἔφοδον τῆς ἰδίας προαιρέσεως. 

ἵππέων δὲ τετ ρακοσίων, ἦλθε συντόμως εἲς τὴν πόλιν 

τότε παρεφύλαττε Δέξιππος ὃ Λαχε- 
ς ο) ὸ 

(9) ὍὉ δ᾽ οὖν 
3λ λ / / 

Διονύσιος καταλαθὼν τοὺς εὐπορωτάτους στασιάζοντας 

ο / 

τῶν Γελφων, ἣν 
ν ος ο οι ρΙρ απο / 

30 9αιλονιος, Χατασταθεις υπο «υρακχοσιων. 
υ 

λ λ πο Αλαν άρτρν τά 3 ουν 3 3 ολ. / 

πρὸς τὸν δἥμον, καὶ κατηγορήσας αὐτῶν ἐν ἐκκλησία 
λ ο) / 

τὰς ὃδ) οὐσίας 
ο 9 ν ο / / 2 ῃ 

αὐτῶν ἐδήμευσεν, ἐκ. δξ τῶν πριν τούτων τοῖς μὲν 

35 πρηηροῦσι τὴν πόλιν, ὧν εσο Δέξ ίππος» ἀπέδωκε 

τοὺς ολο νους μισθούς" τοῖς δὲ μετ αὐτοῦ παραγε- 

Ὑονόσιν ξχ ο ροκοισῶν ἐπηγγείλ ατο διπ τλοῦς ποιήσειν 

τοὺς μισθοὺς ὧν Ἡ πόλις ἔ (8) Διὰ δὲ τούτου τοῦ 
/ / .. σ/ / λ λ »ς 

τρόπου τούς τ’ ἐν Εέλα στρατιώτας καὶ τοὺς μεθ) ἔαυ- 

Ν λ / 

χαὶ καταχρίνας» αὐτοὺς μὲν ἀπέχτεινε;, 

ταξε. 

ο. 5 3 / 3ν/ / ον Ε) νά - αλ λ 

«0 τοῦ ταῖς εὐνοίαις ἰδίους κατέστησεν. ᾿Επηνεῖτο δὲ χαὶ 
ὑπὸ τοῦ δήµου τῶν Ε)ελῴων ὡς αἴτιος αὐτοῖς γεγενηµέ- 

ο” / ο λ ον / .ω 

νος τῆς ἐλευθερίας' τοῖς γὰρ δυνατωτάτοις φθονοῦντες 
λ { οο / 

τὴν ἐκείνων ὑπερογὴν δεσποτείαν ἑαυτῶν ἀπεκάλουν. 
(4) Διόπερ ἐξέπεμψαν πρέσθεις τοὺς ἐππινοῦντας ἐν Συ- 

λ 
4 ραχούσαις χαὶ τὰ ψηφίσματα φέροντας, ἐν οἷς αὐτὸν 

. / ο ο ο ή 6α 

µεγᾶλαις δωρεαῖς ἐτίμησαν. “ὍὉ δὲ Διονύσιος ἐπεθά- 

λετο μὲν τὸν Δέξιππον πείθειν κοινωνῆσαι τῆς ἐπιθο- 
νου Δ ο / 
λΏς' ἐπεὶ ὃ οὐ συγκατετίθετο, μετὰ τῶν ἰδίων στρατιω- ] γ ) ἳ 

(6) Οἱ 
5ο δὲ Γελῶοι πυνθανόμενοι τοὺς Καργηδονίους µέλλειν 

ο ος Σ 3 / ασςι / 
των ετοιμ.ος ην ανα γσµ.-τιτειν εις -ρακουσας. 

λ / ο. / ο ας / / Ν 

μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἐπὶ πρωτην στρατεύειν τὴν 

Γέλαν, 

3 λ λ Λ.Α ν 2 / / 
αὐτοὺς τὰ αὐτὰ τοις ο... ο. Οἷς 

ἐπαγγειλάμεγος ὃ Διονύσιος συντόμως ἴξειν μετὰ πλείο- 

Α/ -ω / κ. λ λ ο 

ἔδεοντο τοῦ Διονυσίου µειναι καὶ μὴ περιιδειν ͵ 

' μἱρεπί, η6 αὖ5 56 ἀἰβεσοάαί, π6γο ΠΓΡΘΠΙ 1Π 68Πι ἀθπιθτρί 

ππα πηϊΠίαιαο νοηί, 

: Ῥιοηγδίας αοθἰρίί. 

πηΙζοδ. 505 (γασιάαη, 

(οτα, 0:7.] 

αἨ Πἰαϊία οί Ῥε]οροηπαδο ααχί]α ροναργϊποτΙῃ 6οΠίΤαΠΕΤΘ, 

ἄἶναος νογο 5105 αἆ ΟΟΠΙΙΠΠΕΟ Ρ6γἱσΠΙΙΠ1 αδοϊδ6ΘΓθ ΠΟΠ 

νο]]ο : αἱ πιαδηῖς 4. Ἠοδίο ΠΠΠΠΘΤΙΠΗ ρο]Ηοϊαορῖρις, ϱἳ 

δομ]ο]ία, Ἱπίεν οχίοΓος {αππθη ας 

Ί]αο νασαπία5 Ιπογίοπι οί Ππα]]επί, απ] α[θηῖ απἱἀρίαΠη 

ἃ Ρἰαίαΐο ἵη ρα(ΠαΠῃ 5αδοΐροτα. (6) Εἰεπίηι, 5ἱ ρτορίετ 5ε(]- 

Ποπας ραμία αχρι]ςί Ίου. ΠΙΠΟ Ῥεποβείο ἀαγίποιαπίτ, 

{ογα αἱ ρτα(ῖσο γο[ογοηςς» 5ίπᾶΐο απαΠΙ ργορθηβίςθἰΠιὸ το 

ραμία ἀασσγίοηί. Όσαπα ἰσίίαν πππ]ία αἲ ης πίαπα Ἰος 

14οπθα ἀἱδεογαίςςοί, θγτασιιδαπΠί ἰαπάσπα ρορι1ἱ 5α/[γασία 60η- 

δθοπία5. οδἰ. ἈΝαπι οοΙθσαγαΠΙ ἨΠΘΙΙΟ απΙἀαρίαια οοπίτα 

Ῥνοίσνγο αιἀθβαί, αποᾶ αἱ πι] Πα ἴπ]ς Ιπροίαπα γο[ογηιίάα- 

τοηί, οί αὖ 5ο ρια”{ου Ππηλϊοϊ]ας ΠΙ1, αἲ Π]υπα Υεγο στα(ἶ 

ΡΙατΙπηΙΠ α ῬδηοβοΙο α[[οσίάς τοβΙμαγαπα Ῥνοβρίοεγεηί. (7) 

Ηου ταγο Ρνορίθγαα α Ώἱοηπγδίο [α6ἱΠ1 οδί, Ύποᾶ αοχςι]ες 

βἱῖ ορποχίο5 {ον «ρογαταί, Ἰοπίπεςδ πἰαπθ μπα [οηίς 

ομρίἀο5., οἱ αἆ ραναπάαπα ἱρὶ ἀοπππα[οπθπι αρίος : απὶ Ππῖ- 

Ῥοπα ἱρδογαπῃ ραβησατί, ἱρίαιο 

[αομ]ίαίαος γεδ(πἳ επι γο]αρίαία 5ροσίαιατὶ οβ5εη{. Ῥεη- 

ἰρηίία ἰσίίιτ 4ᾳ τοάµοσηαάϊς οχδιρας {αμάειη ρειτοραία, 

8ΙΠο πιοτα Πὶ Ἱπ ραίγίαπα τουογππίγ. 

ΧΟΠΠ. Ταπα Πίαιϊ5 εχ ἄε]α ἆθ πια]οΓε Π]αο 5αΏβΙάϊο αχρο- 

' ἀἱεπᾶο αἰ]αίῖς, Ἰάοπααπα Ρογςθεαισμᾶϊ οοηςΗῖ οοθᾶδΙΟΏΠΘΠΙ 

Βἱ5 πι]]]α οπίπι ῬεΚ πα ΠπαΠ, εί {μᾶ- 

ἀτιησοηίοΙηα οσα ἑανηηῖς ἱηδίγασίαδ, ρυορεταίο {ποια 

(αἱοογπη ΠΤΡΕΠΗ ρα {, οα] 15 ἀδ[οηβοπ{ ίππο Ροχίρρας Τας8: 

ἀσοηοπί5 οΙΠα ΡΓα.5ἰΙάαγΙΟΓΙΠΙ ΠπαΠά α ΘΥΤγασιιδαπῖς ργορ{ε- 

οἵα5 οιαί. (9) Γἱοηγδίας Ισίμαν απ] οἰγ{ίαίθηι 5ο 1ίοπο Ι0- 

οαρ]δίππη αἀἆγοιδιας Ρ]οβθπα οοΠΙΠΙοίαΠΙ ο/{οπά155οί, ἵῃπ ραθ]]σο 

ασθηρδαίο5 εοπγεπία ἀ4απηπαί , ἱρδίδαπο ηοθα(ἰςδ, (ασμ]ίαία5 ϱ0- 

τάπὰ ριρἡΙσαν]έ. Ἐκ Πῖ5 ροσευηῖῖς ἀαρίία 5Ηρομαῖα ΡγαδΙᾶ1ο 

αποῖς, ααοά 54µ Ώεχίρρο πηίαραί, οχβο] σέ; 15 γθγο, 4ος 

Ὀγγασιδὶς 5εοΙῃ αἀἀπχογαί, 5ΕρεπάΙππι α οἰγίίαίο εοηᾶῖ- 

σπα 8ο ἀπρμοαίαταπη γουθρῖ. (9) Ἠου πιοᾶο {μπι αι 

αεί εναπί, ἴαπι αμῖ ἀποίαπα οἶας 5εαπεραπία, πάπα 

(αγοτοιη δἱοί αθπ]ηχϊτ,  οιοῖ ριῶίθιθα νσίγαπα Ιαιάίρας 

οκίοἰαπ{, πἱρρο αἱ Πρετία 5 αποίοΥ 1ραίν (ασ. Θαπι 

οπίπι ἰηγίαία ροίεπονγαπ Πασνατοπ{έ, οπη]ηθη (ἶαΠα ΙΠ]ογίαΠῃ 

ἀοπαΙπαίαπα 1π 56 ηαπόοαραβραη{. (4) Πιεραίος ἰσίίαν θγνασιιδας 

παπί, αἱ οἱ υἱνὶ Ἰαμ465 αἆ ρορα]απῃ Το[εγγεΠί, οἱ ἀθστοία, 

απϊρίας πιασηῖς Πάπα ππάπο Ρας Ἠοποναταπέ, αχηίροεγοι{. 

Ρ/οηΥ5ΙΗ5 Ιπίθγίηι ΏαχίΡΡΙΠΙ 1η 58Π{ΘΗΙΙΔΤΗ 5ΙΙΔΠΑ Ρ6ΓΓαΠθΓθ 

εοπαίας : ΤΕΟΤΙΠΙ 1119 τ6[Γασαηίθ, ΟΠΗ δυιᾶ Πιαη ΘΥΓΔΟΊΡα8 

ΤΘΥΟΤΙΗ οοηδ ΙΕ. (9) αο]οῖ απίσπα, απ ΓΙΠΙΟΥ Ιπογδβιῖς- 

«αἱ, Οατ{ασϊπί6η»θς ἰ{οῦίας οχθνοίας γἰπίρας αΥΏ ση δΙ13Π1 

οι) ῥήμ]αΠα Ιηγαάσγο οοηςΗ{μἱδδθ, Ῥτοσες Ὠἱοηγ5ίο α- 

οα]αμη]{αίοπη Ρα[ἰα{Υ, απαπῃ Αστὶσοηϊηί δαρίσγηί. Ωπίυας 
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νος δυνάμεως, ἐξώρμησεν ἐκ τῆς ἔ ἔλας μετὰ τῶν ἰδίων 

στρατιωτῶν. ή ἆ 

ΧΟΙΥ. Θέας ὃ οὔσης ἐν ταῖς Συραχκούσαις, τὴν 

ὥραν τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκ τοῦ θεάτρου παρῆν εἰς τὴν 

ὅ πόλιν. 

θανομένων περὶ τῶν Καρχηδονίων, ἂγνοεῖν αὐτοὺς ἔφη 

ν ὃ / ον ν ο 3, ο ο 3 ο ιν λ 

-υνοραμοντων οξ των ὄχλων επ αυτον και πυν- 

διότι τῶν ἔξωθεν μας ἔχουσι τοὺς ἔνδον τῶν 

κοινῶν προεστῶτας  οἷς οἵ μὲν πολίῖται πιστεύοντες ἕορ- 

τάζουσιν, αὐτοὶ δὲ δικφοροῦντες τὰ δηµόσια τοὺς στρα- 

10 τιώτας ἀμίσθους πεποιήχασι, χαὶ τῶν πολεμίων ἄνυ- 

περόλήτους ποιουµένων τὰς εἰς τὸν πόλεμον παρασχευάς, 

καὶ μελλόντων ἐπὶ Συρακούσας τὴν δύναμ.ιν ἄγειν, τού- 
(9) Δι᾿ ἣν 

δ) αἰτίαν ταῦτα πράττουσιν εἰδέναι μὲν καὶ πρότερον, 

16 νῦν δὲ σαφέστερον [ἀν]εγνωχέναι. 

αὐτὸν ἀπεσταλχέναι χήρυχα», πρόφασιν μὲν ὑπὲρ τῶν 

των ὃ᾽ οὐδ) ἠντινοῦν ποιούμ.ενοι φροντίδα. 

Ἰμίλκωνα γὰρ πρὸς 

αἰχμαλώτων, παραχαλεϊν δὲ πλείω τῶν συναρχόντων 

περιποιησάµενον μηδεν τῶν πραττοµένων πολυπραγµο- 

γεῖν µη». ἂντιπράττειν, ἐπειδὴ συνεργεῖν οὐ προαιρεῖ- 

(8) Μηκέτ' οὖν βούλεσθαι ο... ἀλλὰ Ελ 

παρεῖναι τὴν ἀρχὴν ἀποθησόμενος: οὗ γὰρ ἀνεχτὸν εἶναι 

τῶν ἄλλων πωλούντων τὴν πατρίδα, μὴ μόνον κινδυνεύειν 

20 ται. 

Ν ο ο. Ἰλλὸ τον α- Ε / ο» 

μετὰ τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ δοχκεῖν µετεσγηχέναι τῆς 
ολη χ / ο ας ω ς Ἡ ι 

προδοσίας. ας ) Παροξυνθέντων δε ἐπὶ τοῖς ῥηθεῖσι, σα 

20 τοῦ λόγου ὃ διὰ πάσης τῆς δυνάμεως ῥυέντος, τότε μὲν 
Τῃ ὃ) ὕστε- 

ραία συναχθείσης ἐκκλησίας» ἐ ἐν ἡ τῶν ἀρχόντων πολλὰ 

κατηγορήσας οὗ µετρίως εὐδοχίμησε, τὸν [δὲ] δΠικον 
κατὰ τῶν στρατηγῶν παρώξυνε. (6) ὸέλος δὲ τῶν 

50 καθηµένων τιγὲς ἀνεθόησαν στρατηγὸν αὐτὸν αὐτοχρά-- 

εἷς ἕκαστος ἀγωνιῶν εἰς οἶκον ἐκωρίσθη. 

/ λ Δ / ./ δ΄ [ὰ / 

τορα καθιστάναι, καὶ μὴ περιµένειν ἄχρι ἂν οἳ πολέ- 

ψιοι τοῖς τείχεσιν ἐπισείωσι" χρείαν γὰρ έχε ειν τὸ μέγε- 

θος τοῦ πολέμου τοιούτου ππρατηγοῦ, δι οὗ δυνατὸν εἶναι 

εὐπορειν τοις πράγµασι' τὰ δὲ περὶ τῶν προδοτῶν ἐν 

6 Ἐ ἐκκλησίᾳ βουλεύεσθαι: τῶν γὰρ ἐνεστώτων καιρῶν 

ἀλλάτριον εἶναι: καὶ πρότερον δὲ Καρχηδονίων τὰς τριά- 

χοντα μυριάδας περὶ τὴν Ἱμέραν νενικῆσθαι στρατη- 
ο πώ Ρ] / ται Ν ΦΙ ο» 

γοῦντος 1 ἔλωνος αὐτοχράτορος. (6) Ἔαχὺ δὲ τῶν πολ- 

λῶν »ὥκπερεἰώβασιν, ἐπὶ τὸ χεῖρον ῥεπόντων, ὅ Διονύσιος 

40 ἀπεδείχθη ο. γὸς αὐτοχράτωρ. 

ΧαΥ. ᾿Επεὶ δ) οὖν αὐτῷ τὰ πράγματα χατὰ νοῦν . 
ἠκολούθει, ήφισμα έγραψε τοὺς μισθοὺς διπλασίους 

εἶναι: πάντας Υὰρ ἔφησε τούτου Ὑενομένου προθυµοτέ- 

Ρους ἔσεσθαι πρὸς τὸν ἀγῶνα, καὶ περὶ τῶν χρημάτων 

45 τ βκαλει μ.ηδὲν ἀγωνιᾶν' ἔσεσθαι γὰρ αὐτῶν τὸν πό- 
/ αἱ .. 3 ή, 3 

ρον ῥ {5) Διαλυθείσης δε τῆς ἐκκλησίας, οὐκ 

ο ὰ τῶν Συρακοσίων κατηγόρουν τῶν πραχθέντων, 

ζάὸ ΤΟΥ. 

ο / ο. λ Δ - 

ὥςπερ οὐκ αὐτοὶ ταῦτα χεχυρωχότες' τοῖς γὰρ λογισμοῖς 
/ / /ά 

ες ἑαυτοὺς ἐρχόμενοι τὴν ἐσομένην δυναστείαν ἀνεθεώ- 
κ.ά Ξ . ο / η - 

δ0ρουν. Οὗτοι μὲν οὖν βεθαιῶσαι βουλόμενοι τὴν έλευ- 
{ /) ια σω η 

θερίαν ἔλαθον ἑαυτοὺς δεσπότην τῆς πατρίδος καθεστα- 
/ ς αλ / 4 / ο Μ. 

κότες. (5) Ὁ δὲ Διονύσιος τὴν µετάνοιαν τῶν ὄχλών 
“ κα / δ/ ’ 

θάσαι βουλόμενος, ἐπεζήτει δι’ οὗ τρόπου δύναιτο φύ- ἢ 7 
ος Γκ νφ ή τας , ῃ Δ λαχας αἰτήσασθαι τοῦ σώματος" τούτου γὰρ συγχωρη- 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5Ι05ΙΗ ΤΡ. χμ. 5οί 

56 Ῥνονί ΕΠΙ πηα]ογῖρίις αΠΗΥΗΠΗ οοΡΙ5 ρο]ἱοῖέας Ὠϊο- 
Ἠγδίς, ἄο]α Ο1π1 αρηῖηα 5110 ἀῑςεσα1{. 

ΧΟΙΝ. Ἰμιάί έαπι ασἰαραπίαν Θγγασηεἶς, θπύιο Ίοτα, αια 
Ρορυ]η5 6 ἠπθαίτο ἀοπηΗη 56 γοαρίοραξ, Πἱουγεῖας ἵπ 1 Ἠ 61) 
τοθί. ΟοποΥε. ἰρίέαν πμ] ἡαάπίς αἆ θ1η [ασίο, απιπι 
46 Οαν(μασἰρίοηκίρας φοἰδοβανομίαν, 56 φἱάσπατη 5Οΐνο Πο- 
ραΐ, ρυορίογοα ααοᾶ ταἱῥαβ]σα) ργα{οοίος Ἰοδεῖρης ἐρ»ῖς Ἰια- 
Ῥοαπέ Πη[εδμίοῦος : (πο γαπα Ρ]απ6 115 Πιό ο({ οἶγες Ία1 Γοέος 
Ἀραπί 4ἱε5, απάτη ἐροῖ περα β]ῖσαπα ἱπίσγίπα ἀδροσπ]αμίος, 
5Ηρεπα15 ππ]]ος ἀοίγαιάσηί. Φαπι Ἠοδίος ἱπογοκϊρί]ος {ῃ 
Ῥομαπι αρραγαίας [ασθτο, οἱ ΟΠ Ιπ[οδίο ασπιίμα βπίρις 
Ἀγγαθιφαπίς ΙππΙίΠθτΘ : 1ου Ὑθγο 586116 ἆθηιιο αΏ Π]]15 Ίια- 
μου. (9) 1ὰ ιο οοπδί]ο [αρίαΠέ, Ίαῦα ρεϊάσιη δἱΒί Ἱη{ο]]ο- 
οἵππα, πμηό Υ6ΥΟ Ροη]έας Ρ6ΥΑΡΕΟΙΙΠΙ 6556. Ναπι αὖ ΓπηΙσοπα 
οπάποθαϊονΘΠ αά 56 ΠΗΙΡΡΙΠΙ, θρθοῖο αἱ ἆο τοδῖπιοηαἰς οᾱ- 
ΡίϊνΙ5 αρερεί, γογθΓα απίοπη αἱ οχογίανδία πο, αάΠα ρἱάγος 
11η ρυῶ[οοίος ραγήρας 5αῖς οοποΠἱαςκοί, ἵῃ σα, (11: 66Γ6- 
γομίαν, οπγ]οδῖας {παπγονοί, ααί ομβίφίθγοί, φἰαἰά θα ΟΙ1ΠΗ 
1ρΐς (α0οῦ6 ΠΟΠ οοης(ϊαἱσδεί. (3) 56 ἰσίέαν προγαίοιί5 Πτ- 
η6γΕ ΠΟῦ ἀΠΗΡΙ5 Γαησί νο]ίο, 5εᾷ α ἀεροποπά μη ηιασὶ- 
Βἰγα(ππῃ ]8ηὰ ΡααίΠΠΙ 6556. Νααπααιαπ] οηἵΠι {οἱοΓαΠ Πα, 

4115 ραΐγίανα γαιάεη θα, δε ΠΟΠ ΦΟΙΠΗ ΟΓΑ οἰγίρης ροτῖ- 

ου]άΠ1 δ5Πηογα, 56 ργοςΠοπῖς ο σπα ππα 6Η Πῖ5 ἰηςί- 

πηα]αν!. (4) Αοόθηδα Πὶς ἀῑσί]5 Ρ]ούα, αο 5οΓΠΊΟΠΘ ῥθ6υ {οί Πα 

εχογοΙίαπι ἀῑνι]σαίο, ἔππο απἱάθηα 5ααἵη 4πἱδήπο 40ΠΛΙΠΗ, 

ΠΟΠ ἄΏδαιθ πλοία ας ρογίατρα(Ίοπα, 5ο ταοῖρί. Ροφίγᾶϊε 

απίθμα ἸπάΙσίο ρορι οοπναπία, πηι]ῖς ἆπσσς οἰππίριι5 

9Π6/4Π5, ΡορΙ]ΗΠη(16 {η 605 οοΠΟΙίΔΠ5, (αΥΟΤΘΙΗ ΠΟΠ οχἰριΙ] 

5ἱρῖ οοποϊμανγΙί. (9) Ταπάσπη ΙΠ οοΠβοβδ ποπηα]{ οχο]απηανα 

οσροτυηί, ἀἰείαίογοπα Π]απα ογεαπάτη, πος αχδρδσ(απά απ), 

ἁ πα Ποςί{αση αγηαῖς πιωπία αααἰαπίαν. ΜασπΙαἀἴποια Ρο] 

ο] αφιηος{ ἱππρογαίογεπι ἀδροξέσγα, απὶ πιασηῖς τοπαραβ]ἱσαηα 

εοπιπιοά(5 Ἰοσιρ]είανα αι θαί. Ὀο ρνοάΠονίδις ἵπ α[ία ἀεἴη- 

«αρ οοπόίοπο ἀἱδαιτοπά πα, 4141 14 α Ργῶ δη] (Γαοία[ῖοηο 

αΠεππα γἰάεαΐαν. ΟΙ ααοάαο (πουθηία πα Οατναρ]- 

πΙθηςΙ Πα αἲ Ηἰπλθνα Πα, 4ΠΕΠ ΠΗΠΥΠΠΗ 610 ΙΠΙΡΟΥΙΗΠΗ {6Π6- 

γαοί, ἀθγίεία 556. (8 Α4 Ἰαμό νοσσια πμ] μπάἶπο υΡΙΐο, 

αἱ 1ρδῖα5 Πλο5 οδί, ἵπ ἀαίοας Πιοημαία, Πἱουγςίς Ἱπρογα- 

{ου οΠ1 ΘΙΠΙΠΙ3 Ροίεδίαίο εγοαία’. 

ΧΟΝ. Ου ροξίαεααΠαῃ εκ 5οη{θπί]α Τ65 διορθβαΙ{, 460Γ6- 

ίαπι οπρείέ, αἱ ἀαρίαπι ηλ ρας θΠρεπά (πα ΠΠΠσΤΘΙΗΓ. 

Πος οΠπἵπι ποῖο 1]ος αά οδγίαππθη ρτοπηρ/{ογθς {αίμ1ο5. Ώο 

Ῥοσυπῖϊς Υενο ποιίἰ( παπα 5ο]ΙοΙίο5 6556 ]ηβαί: ΡγογδηίαΠι 

() Οοποίοπο {απιθη 

ἀϊππίδδα, πο. ραοῖ Αγγασιδαποναπα ουαΠί αἱ [ποπ Ώου 

ου ἵηλ ο ΓΠ1 ποἩ Φ1/1οι]οπῃ 1ρδῖς [οΥ6. 

ομἱραταηί, ἃο δἳ ΠΟΠ 1ρ8ί ταία Ί]α ο556 Πιββίδδοηί, ἸΝαιη 

Ροδίαπαα αἲ πια(απΊογθπι ο οοηδΙἀεΓαΙΙοπαπη τονοσβίθη!, 

ῥηϊποϊραίαπα Ἰήπο 56ο {ΗΠΑ Ῥτοδρίοἰοραπ{. Οµ.γ6, Γη 

Προνίαίευα 5ἱϱῖ οοηβτατα ομρίαπ{, ἱπιργιάσηίας ἀοππίπαπα 

ραΐτία. {προπυηί. (9) Ῥιοηγςίας ἰρίατ, αἱ ραπΙ(θηἴαπη 

γι]δί απἰεγοτίοτοί, πιο (αν δοοΙπη οαρ){, απα ταίίοπθ οοἵ-- 

Ροτίς οἱ εμδίοἆςος οἱδΙ ἀαγῖ ροΐίστοί.. Που οπΙΠὰ Ππιρείταίο, 

4, 
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[ο] 5ὃ 

θέντος; ῥᾳδίως ἤμελλε χωγεὔσειν τῆς τυραννίδος; οὐ - 

θὺς οὖν παρήγγειλε τοὺς ἐν ἡλικία πάντας ἕως ἐτῶν 

τετταράχοντα λαθόντας ἑ ἐπισιτισμὸν ἡμερῶν τριάκοντα, 

χαταντᾶν μετὰ τῶν ὅπλων εἰς Λεοντίνους: αὕτη ὃ Ἡ 

πόλις τότε φβούριον ἦν τῶν Συρακοσίων, τος ς ὑπάρ- 

γον φυγάδων καὶ ξένων ἀνθρώπων: ηλπιζε γὰρ τούτους 

συναγωνιστὰς ετευν ἐπιθυμοῦντας. - ταθολΏῆς: τῶν δὲ 

ο τοὺς πλείστους οὐδ᾽ ἥδειν εἰς Λεοντίνους, 

4) οὐ μὴν ἀλλὰ νυχτὸς ἐπὶ τς χώρας στρατοπεδεύων, 

καὶ 1 προσποιηθεὶς ἐπιόουλεύεσθαι, αραυγὴν ἐποίησε χαὶ 

θόρυθον διὰ τῶν ἰδίων οἰκετῶν' τοῦτο δὲ πράξ ο συνέ- 

πο εἲς τὴν ἀχρόπολιν, καὶ διενυκτέρευσε πυρὰ χαίων 

χαὶ τοὺς γνωριμωτάτους ΄ τῶν στρατιωτῶν μεταπεμπό- 

ωενος. (6) Ἅμα δ' ἡμέ έρα τοῦ πλήθους ἀθροισθέντος 

εἰς Λεοντίνους., πολλὰ πρὸς τὴν τῆς ἐπιθολῆς ὑπόθεσιν 

πιθανολογήσας ἐ ἔπεισε τοὺς νους: δοῦναι φύλαχας αὐτῷ 

Λέ- 

γεται δὲ τοῦτο πρᾶξαι τὸν Διονύσιον ἀπομικούμενον 

Πεισίστρατον τὸν Ἀθηναϊον. 

τῶν ος ἑξακοσίους οὓς ἂν πηραν: 

( Καὶ γὰρ ἐκεῖνόν φα- 

σιν ἑαυτὸν κατατραυματίσαντα ο. εἰς τὴν έκκλη- 

σίαν ὡς ἐπιθεθουλευμένον, καὶ διὰ τοῦτο φυλακὴν λα- 

θεῖν παρὰ τῶν πολιτῶν, ᾗ χβησάμενον τὴν τυραννίδα 

περιπεποιησθαι. Καὶ τότε Διονύσιος τῇ παραπλησίᾳ 

μηχανῃ τὸ πλΏθος ἐξαπατήσας ἐνήργει τὰ τῆς τυραννί- 

οσα 

ΧΩΥΙ. Γὐθὺς γὰρ τοὺς χρημάτων μὲν ἐνδεεῖς, τῇ 

δὲ ψυᾳ ἂρασεῖ ἐπιλέξας ὑπὲρ τοὺς χηλίους ὅπλοις τε 

πολυτελέσι καθώπλισε καὶ ταῖς µεγίσταις ἐπαγγελίαις 
έμετε ώρισε, τοὺς δὲ µισθοφόρους ἀνακαλούμενος χαὶ 

Φιλ νανθρώποις λόγο οις χρώμενος ἰδίους κατεσχκεύαζε" µε- 

ετίθει δὲ καὶ τὰς τάξεις, τοῖς πιστοτάτοις τὰς γεμο- 
ίας ὁ παραδιδούς, καὶ Δέξιππον τὸν Λαχεδαιμόνιον ᾱ- 

έλυσεν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἑ ο... γὰρ τὸν τα τοῦτον 

ἡ καιροῦ λαθόμενος ἀνακτήσηται τοῖς Συραχοσίοις 
υθερίαν. (5) Μετεπέμρ' γατο δὲ δὲ καὶ τοὺς ἐν έλα 

-.. χαὶ πανταχόθεν συνΊγε τοὺς φυγαᾶδας καὶ 
ἀσεθεῖς, ἐλπίζων διὰ τούτων βεθαιοτάτην τηρηθήσεσθαι 

τὴν τυραννίδα. Οὐ μὴν ἀλλὰ παβαγενόµενος εἰς Σν- 
ραχούσας, κατεσχήνωσεν ἐν τῷ ναυστάθµῳ., Φανερῶς 
ἑαυτὸν ἀναδείξας τύραννον. Οἱ δὲ Συρακόσιοι βαρέως 

φέροντες ἠναγκάζοντο τὴν ἡσυχίαν ἔχειν" οὐδὲν γὰρ ἔτι 

περαίνειν ἠδύναντο: ἤ τε γὰρ πόλις ἔγεμεν ὅπλων ἔενι- 

κῶν, τούς τε Καργηδονίους ἐδεδοίχεισαν τηλικαύτας 

έχοντας δυνάμεις. (9) «0 δ) οὖν Διονύσιος εὐθέως ἐ ἔγημε 

τὴν “Ερμοκράτους θυγατέρα τοῦ χαταπολεμήσαντος 

Ἀθηναίους, καὶ τὴν ἀδελφὴν ἔδωχε ΠἩολυξένῳ τῆς Ἡρ- 
͵ ὃν κοπύ μμ ικ αμα 6 ᾗ 

µοχράτους γυναικὸς ἀδελφῷ: τοῦτο ὃ' ἔπραξε βουλοµε- 

νος οἰκίαν ἐπίσημον εἰς οἰκειότητα προςλαβέσθαι πρὸς 

τὸ τὴν τυραννίδα ποϊῆσαι βεξαίαν. 

συναγα Υὼν ἐκκλησ 
(4) Μετὰ δὲ ταῦτα 

τοὺς Ἀνιποσεαντας αὐτῷ τῶν 

δυνατωτάτων ὄντας Δαφναῖον χαὶ Δήμαρχον ἄνεῖλε, 

Διογύσιος μὲν οὖν ἐκ γραμμ. ατέως καὶ τοῦ τυχόντος ἰδιώ- 

που τῆς µεγίστης πόλεως τῶν Ελληνίδων ἐγενήθη τύ- 
ν / ολ . ο / σα). ζω ο 

οαννος” οιετηρησε οξε την ουναστειαν α/ρὶ της τελευτῆς, 

ίαν, 

2 ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΓΑ. Η). [οις, οἱ.) 

(ασἱ]ο (γγαπηϊάσπι οοσαραίατα5 οταί, Οππίρις Ιρίίαγ το” 

Ροπία, αἱ ρου αἰαίεη αγηαῖς (ογεμαἰς Ιάοησί οί, πα τα- 

βαβΙΠΊΙΠΙ Οία[ἶ5 αΠΗΙΠΙ ΠΟΠάΜΠΙ δαρειβτθβςί, αἱ {πριηία 

ἀἴογαπῃ οοπλησα ΙΙ {ηςίγησο ου αγπηῖς η ἨδοήΗΠοΓΗΠΗ Γ- 

Ῥοἱα ῥνορθγοη{, οάἱα{. Πσοὸ οηΊη αἲχ {ίππο Ἀγγασιδαπίς ογαί, 

. αχι]ίρις αἱ ρογορνίπογα η Ποπηϊπυπα οθ]αγίθ το[εγία : 41108 

οοπΠιο(αΠ1 βἱρίορθιαπα παγαίαγος βροταβαί, ποΥαγπῃ 4π1ρρα 

ΥΘΤΙΗΗ θά 4108ΟΝ ΠΠ ΠΙαΧΙΠΙΑΠΙ ΘΥΤΑΟΗΒΘΑΠΟΓΗΠΗ ῬαΓίΘΗ 

Τη Τιοοη/{ΙΠος ΠΙΙΠΙΠηΘ ΥΘΠ{ΗΤΑΠΗ Ργογ]άθγεί. (4) Ῥου ποςίαα 

Ισίέμν ἵη αστο 5ία{ΐγα Ι4ΏΘΗΡ., ἱηδίάίας ρατανί 5ἱΡί βηρί, ἵ- 

πηπ]ίασαο α [απία 5υα πασηϊς οἰαππογίριας εχοἰἰαίο, ἵῃπ αἲ- 

σσπι οοπβαδίέ, αβί ογευτῖς αοοθηςῖς ἱρηΐρα5, αἱ παϊ]αΠα {ΟΓ- 

ἠβδίμηῖ5 αἆ 56 αιοθδδἰῖ5, ποείδπῃ 1]απα {γαηςὶριί, (5) Βίπ 

γοτο ας ἀἄῑον αχ, πω] (αάίπα ἵπ Ῥθπα ΤιδοΠΗΠΟΓΙΠΗ 

οοησιθραία», πηπ]ία 46 Ιηδίάῇδ, απαξ θίταῖ 5ἱΡὶ Πηχεναί, 

ῥτοβαβίμέθυ. 4ἱ556ΓΘ6Π5, 6ο {αήραπι αἀάανῖς, αἱ δεκοεη{ος 

οπδίοάθς., ααος ἴρ5ο νε]]αί, εἰἰσειάϊ ροίαδίαίοιη οἵ (ασοθγοπῇ. 

ΡΙβἰίνα{ Αἰλοπίοηςἰς αχοΠΙΡΙΟ ιού {αοβιίας5ο Ρἱοηγδίις Πῃθ- 

πιοναίαν. (6) 15 οπίηα ναἱηθηίρης δροηίθ {δι Ιπβίσις, Υε]αή 

Ιηδίά15 αρροιἰίις ο5βαἰ, ὀ0ΠοίοΠί 5056 οβἰοηία55ᾳ, αίζπο 1- 

οἴνοο 5Ηραίογος ἃ οἴνίριι5 αεθθρῖςςο {ους : απογπῃ ορ γἱο- 

Ἰαυίαπα ἴπ οἰγτίαίοίη Ἱπαρογίαπῃ αιτἰρθ{.  ΒδΙπΙΠἰ απο (α]]α- 

ασ) 6οΠΙΙΘΠίΟ Ὠἱοηγδίας Ρ]εροπα {αοης, {γταρπὶ ραγήριας 

[αησὶ οαρ!!. 

ΧΟΝΙ. ἹΝαπι ο νοβιϊσίο αὐ ορίρι5 Για] ΙΠδίγοίο5, αΠΙΠΙΟ- 

τη(ο τοβογθ ριθίαπίος, 5αρια πε ἀθ]ίσί, ανπιῖς Ἰηςὶ- 

σηίρ5 πηυηῖέ οἱ ρο[ {ος πιαση]βΠοἵς αἰ{οἰΠ{. ἜΤππι ΠιθΓζ6- 

πηαγίος5 αίαιη αἀνοσαίος ΡοτμπιαπΙ5 αἱοοιίας γετρῖς, αἆ 

ος 5ἱβί ορδοαιΙ απ] αἀάῑσίος {αοΙί. Ονάϊπαα ἆποαιε γὰ- 

Μοποπα ἱππππμία, Π4155ΙΠπο οπἶ(πο ργ/[αοοίιτο παπάς 6ΟΙΙ- 

ΠΙΘΠά4Η5. Ώαχίρραπα Ἡασεάθρπιοπίηα {π Ετοοίαπη ἀΙπηα{ 

5α5ρθοί5 οηΙη Πίο γἱν Τρ8ί ογαί, πο ϱ6Υ ο06ΔΒΙΟΠΘΠΙ Θγταση- 

παπί ου ἀπσα Ηραγίαίεπα τούπρεταταπί. (ϱ) Μοατορπαγαπα 

οµίαπα ἄεἰα παει αγοθβςίε, 6ἱ απάεόππαιε οχι]ες οἱ το]]- 

σἱοηῖς νἰο]αία ἀαπηπαίος οοπίγαΠΙ{έ, 5ρο Πα ἁπδία, Ποσαπι 

0ρ6 ΤΕΦΏΙΠΗ 56 41811 ΠγηϊςδΙηηθ δα αγαπη. Ροδίεα(απα 

γΥ6νο, ΘγταςΙΦ85 εταί Τ6συθβδα5, Εχὶς ἵπ παντα] {επίομῖ5, 

Δροι{ΗΠα 56 {ΥΤΑΠΠΙΠΙ οἰγ[ίαί ἀαπιοπδίτανΙ. (ναγΙβ8ῖΊηθ 

Ίου απἰάσπι Ῥγτασαδαπί (ογεραπί, 564 απὶείο 5ο οοΠΠΙΠοΓΘ 

οοφοραπ{αἩ, απ] απηρΙας οοηβθγί απ αΏ 1ρδῖς Ροβ86{. 

ΝαΠησι6 08 ἰοία ΡεγθβνΙπογΗΠΙ αγηηῖς οΏδεβθᾶ {επεραίαη, 

αἱ ρανου α ΟαγμασἰμΙοηδίθα5 Πποππηβερας, απἰ ἑαηία5 Τη ΡΥΟ- 

οποία οορίας µαβεγοηί. (9) ΡΙοηγΡΙΗ5 65ο ία{ἴπι Ηαγηιο- 

ααδ, απὶ το Αλοπἰεηδί η 1η θ]οΙ]]α οχίγδπης α[ΠΙΧ{{, ΠΙΙαΠΙ 

πια(τἰπιοηίο 811 /αηχῖ{, 6ογΠΙΔΠΑΠΙΠΗΘ 6Η Ρο]γκεπο,, απ] 

ἨΗειπιουτα(ἶδ αχοτ]5 ῥαΐου εταί, οο]]οσαν]{. 

(ους, αἱ ποθί]επα αΠιπιίαία ἀοπΙΙΠα 5ἱί 

ΤΟΣΗΠΙΗ δἰαβίμας οοΠΠΓΠΙΑΠάΠΗ. 

Ἠου «ο οοηςΙ]ῖο 

αδἰγ]ησογοί, αἆ 

(4) Ἠἶπο ρορι]ο αἆ ο0η- 

νοπίπη αθοῖίο, πιοΙοπίρας 815 αἆ γαιβαη{ππη Ροίθμ{ἱςοί- 

Π105 Ώαριη η) οἱ ὮοΠΙαΤΟἨΙΠ1 6 ΠΙθ(ίο (οβθηάος οιαγ!{. 

Ιία Γἱουγδίας ο 5οπίθα οἱ Ιπβπια οοπάἑοπίς Ποππο αιΏίς 

Ιπίου ἄιασας αγ]ίαία5 πιαχίπια. ἀοπαίπαίαπη οοηβθοιίς 6ί, 

ἱμηροιίαπ]αιο αἲ σῖία 515 Πα ϱρ6γ αππος ἀποάθ(παάγα- 



10 

16 

30 

νο οι 

Σ6 

(ο19-ο»!.) 

τυραννήσας ἔτη δύο λείποντα τῶν τετταράχοντα. (6) 
Τὰς δὲ κατὰ µέρος αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν αὔξησιν τῆς 

ἀρχῆς ἐν τοῖς οἰχείοις χρόνοις διέξιµεν’ δοχεῖ γὰρ οὗτος 

µεγίστην τῶν ἱστορουμένων τυραννίδα περιπεποιῆσθαι 
δι ἑαυτοῦ καὶ πολυγρονιωτάτην. (6) Οἱ δὲ Καρχγηδό- 
νιοι μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς πόλεως τὰ μὲν ἀναθήματα 

λ Ν Ὁ) / λ Ὕ Δ / 

χαὶ τοὺς ἀνδριάντας καὶ τᾶλλα τὰ πολυτελέστατα µε- 

τήνεγχαν εἲς Καρχηδόνα" τὰ δ' ἱερὰ κατακαύσαντες καὶ 

τὴν πόλιν διαρπάσαντες αὐτοῦ παρεχείµασαν. ᾿Επὶ 

δὲ τὴν ἐχρινὴν ὥραν παρεσχευάζοντο μηχανήματα καὶ 

βέλη παντοδαπᾶ, διανοούμενοι πρώτην πολιορχῆσαι 

τὴν τῶν ΕΓελῴων πόλιν. 
ΧΟΝΠ. ἌἈθηναῖοι δὲ κατὰ τὸ συνεχὲς ἐλαττώμασι 

περιπίπτοντες, ἐποιήσαντο πολίτας τοὺς µετοίχους καὶ 
ο. 3 χ/ Ν 2 / / 

τῶν ἄλλων ξένων τοὺς βουλομένους συναγωνίσασθαι. 
Ταχὺ δὲ πολλοῦ πλήθους πολιτογραφηθέντος, οἳ στρα- 

τηγοὶ χατέγραφον τοὺς εὐθέτους εἰς τὴν στρατείαν. Π]α- 

ρεσκευάσαντο δὲ ναῦς ἑξήχοντα, καὶ ταύτας πολυτελῶς 
/ 2. / λ 5 τσ./ » τ. /’ α 

χαταρτίσαντες ἐξέπλευσαν εἰς Σάμον, ἐν Ἡ κατέλαθον 
τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς ἀπὸ τῶν ἄλλων νήσων ὀγδοή- 

/ 3 / / αἲ 

χοντα τριήρεις Ἱθροικότας. (5) Δεηθέντες δὲ 

Σαμίων προςπληρῶσαι δέκα τριήρεις, ἀνήχθησαν ἁπά- 

νο ο 
χαι των 

σαις ταῖς ναυσὶν οὔσαις ἑκατὸν πεντήκοντα, καὶ κατέ- 
/ ο 

πλευσαν εἲς τὰς Ἀργινούσας νήσους, σπεύδοντες λῦσαι 

τὴν Μυτιλήνης πολιορχίαν. (9) Ὁ δὲ τῶν Λαχεδαι- 
/ / /9 α/ ἃ / 

µονίων ναύαρχος Καλλικρατίδας πυθόμενος τὸν χατά-- 
ο ο” Ὅ) «4 λ ρω / / 

πλουν τῶν νεῶν, ἐπὶ μὲν τῆς πολιορκίας χατέλιπεν 
3 / λ Ὢ .τὶ ον / Ξ 2, ον) λ, / 

Ἐτεόνικον μετὰ πολλῆς δυνάμεως, αὐτὸς Δὲ πληρώσας 
.. ν / Ν Ὃ αγ λ 

ναῦς ἕκατὸν τετταράχοντα, χατὰ σπουδὴν ἀνήχθη [καὶ] 
ου ο» / .ω / σέ 

τῶν Ἀργινουσῶν περὶ θάτερα µέρη , αἳ νῆσοι τότ᾿ ἦσαν 
/ 

οἴκούμεναι καὶ πολισµάτιον Λἰολικὸν ἔχουσαι, χείµεναι 
γλ / κ ’ ε) ρα ο. λ / 

μεταξὺ Μυτιλήνης καὶ Κύμης, ἀπέχουσαι τῆς ἠπείρου 
λ εω λ νά εό οω Ζ΄ /Ν ς 

βραχὺ παντελῶς χαὶ τῆς ἄκρας τῆς Κανίδο. (4) Οἱ 

ὃ Ἀθηναῖοι τὸν μὲν κατάπλουν τῶν πολεμίων εὐθέως 
η ε ή 

-ω Αα ο) λ / ο 

ἔγνωσαν, οὐ μακρὰν ὁρμοῦντες: διὰ δὲ τὸ μέγεθος τῶν 
πνευμάτων τότε μὲν ναυμαχεῖν ἀπέγνωσαν, εἰς δὲ τὴν 

/ / / λ λ λ / 

ἐκομένην Ίμεραν Ἡτοιμαάζοντο τὰ πρὸς τὴν ναυµαχίαν, 
. / 

τὸ αὐτὸ ποιούντων καὶ τῶν Λακεδαιμονίων, καίπερ 
” λ ἀμφοτέροις ἀπαγορευόντων µάντεων. (6) Τοις μὲν γὰρ 

ς ο / / 

Λακεδαιμονίοις ἡ τοῦ θύματος χεφαλὴ χειµένη παρὰ 

τὸν αἰγιαλὸν ἀφανὴς ἐγεγόνει, προςκλύζοντος τοῦ χύµκ- 
’ 

τος” διόπερ ὃ µάντις προὔλεγε διότι τελευτήσει ναυµα- 
ω”. ςὙ / κά / Δ λ /9 

χῶν ὃ ναύαρχος" οὗ ῥηθεντος, φασι τὸν Καλλικρατίδαν 
5 - 6 9 /{ Ν λ δ. 3 Αλ 24 / 
εἰπεῖν ὅτι τελευτήσας κατὰ τὴν µάγην οὐδὲν ἀδοξοτέραν 
ποιήσει τὴν Σπάρτην. (6) Τῶν δ' Ἀθηναίων ὁ στρα-- 
τηγὸς Θράσυλλος, ὃς ἦν ἐπὶ τῆς ἡγεμονίας ἐκείνην τὴν 

ἔδοξεν 
Ἀθήνησι τοῦ θεάτρου πλήθοντος αὐτός τε καὶ τῶν ἄλλων 

[ς Σα ν ὶ ον αι. ηις» 
Ίμεραν, εἰδε κατὰ την νύχτα τοιαυτην ὄψιν 

ο ΔΑ» ς / / 0 {8 

στρατηγῶν ἓξ ὑποχρίνεσθαι τραγῳδίαν Εὐριπίδου ὧοι- 
-ω. , / λ ε / ν 

νίσσας" τῶν δ) ἀντιπάλων ὑποκρινομένων τὰς Ἰχέτιδας, 

δόξ ὃν Καδμεί (κ) ὐτοῖς προσγενέσθαι, καὶ ξαι τὴν Καδμείαν νίκην αὐτοῖς προςγενέσθαι, καὶ 
- / -. 

πάντας ἀποθανεῖν μιμουμένους τὰ πράγματα τῶν ἐπὶ 

τὰς Θήθας στρατευσάντων. 
ο Δ -ω ο - 

ταῦτα, διεσάφει τοὺς ἑπτὰ τῶν στρατηγῶν ἀναιρεθήσε- 
(7) ᾿ΑἈκούσας ὃ᾽ ὁ µάντις 

'ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΠΗ ΙΗΒ. ΧΠΙ. 583 

βἰπία οοηβργναγΊέ. (5) Ωια5 νατο 65 810 ἀσίμοδρς {οπιρογα 
βοβδοπέ, αἱ αποπιοάο γοσηπ απιρβοσν{, οοπνοπίοηέο 
πορῖς Ίου ἀῑδδονοίιν. Πῖο οπίπα σπρΙἰςδίπιαπα ἐγγαπηϊάθηι 

εί ρου ΙοηβίδειπιΙπΙ {οπηριις οοπΗπαίαπα. 5 δί ορΏΊραταξςο 

γάείαν. (0) Οαγνασίηίοηςες απ ροδί οαρίαΏα ΓΡΟΠΙ 

4οπαγία ΤΠ (οπιρ]ῇ5 τοροδ]ία οἱ είαίαας εἵ γο51βί ργοἱοδὶρσίηιας 

σανγήιασίποια αηβρογίαναηί, [απίδήιο Τη ΟΙΠΟΤΟΠΗ τοάασΗῖς, 

οἱ ρα ἀτορία, Πίο μρειπατυηές ἱπίονίπη πιασ]ήπας οἱ 

ίεία οπιηῖδ ρεηονίς 5ἱδί σοηραγαθαμί. Αά ΡγοχΙπηΙΠΙ θΠ{Πα 

γαι ἀ6]οοταπ Η1Ώ6Ιη οΠλἵα) Ρυϊηια η ομβίᾶσια οοη5Η{116- 

ταυί. 

ΧΟΝΠ. Οσίογαπι Αποηΐρηδο», οοππαῖς αάνοιδα (ον {11- 

πο οαάὔρα» 4ευ]Πία, η Ππος αΠοδᾳπο ρογαρτίπος, αί 

ΟΟΠΊΠΙΠΗΘ. Φ6ΟΙΠ1 Ρ6ΙΗ1 ἀἰδονίμιοῃ. 5αβίτο γε]οηί, οἴν]αία 

ἀοπαπί. Θἱὁπηαιιο Ρυογί ἵησοῃς πα] 0 ἵπ ο ψίαπα ΠΙΠΙ6- 

ΤΙ οοορίαἰα ο55εἰ, Ργῶίοτες, απἱσαπατο αἲ Ῥοδαπα ἰάοιιοί 

νιάστοηίτ, οοπεονρηηί. βοχαρίηία ργαριθα. Παγ65 αάοι- 

πα”, απἱρα5 παση((σς ἰπδίγασδς, ὰ Φαη ΠΠ (αᾖἰοαης, αδί 

4665 οσίεγος ἱηνοπίαπί, αἱ εκ αλ] Ίαιά. ἱηδι]]5 οσοσίπία 

(πΙγεΠ]ες οοΠεσεναπ!. (9) Ποραίΐδᾳαο ΒαπΗ(Β, αἱ οἱ 1ρί 4ο- 

οθ/1. ἰἱνοιηές 6οπρΙεΓοΠ{, ΟΙΠ1 υΠἱνθιδα 6ἱά556 οση{ά1η οἱ 

αι η(παρίπῖα πανίαμα ἰπά6 εοἰνιηί, οἱ Αγρίηασας ἱΠσυ]ας 

γειεα5 οοπἰεπάηί, αἱ ΜΥίοποι ομβίάίοπο αααπαργηιαια 

Πρεγατεηί. (3) σαμἱονα(ἶάας απίοα ΤιοράσμιοπΙοτὴ Πᾶ- 

νατέμις, 46 οἰ155ἱ5 Ποδϊῶς αἀγεπία «θγί]οι [615 Είοο- 

ΠΙΟΠΙΗ πιᾶσηϊ5 6Η οορ!ἱ5 αἆ ρογ5ο(ποπάαπη οὐδίΦΙοΠΘΙΗ Το- 

πε: 1ρ5δε, οεπίπι εἰ απαἀναρίηία πανίριας οομηρ]οίΐς, 

οοη{εδίῖπα. ἴπ αἰίογαΠ ΑΓοἰηΙΡΑΓΙΠΙ ΡαΓί6ΙΗ 614556 518 ῥ10- 

νομίαν. Οοἰσραπίαν έππο η Ἱπευ]α., ορρίἀπ]απιαιιο Ἰια- 

Ρεβαπί οΠ6ΙΠΗ, 9 ἱπίος ΜΥΙοπεΙ εἰ ΟπΠΊαΠ1, οχίσαο 

(4) 
ΑΙΙΘΠΙΘΗΦ65, αιι]α ΠΟΠ Ῥγοςς] ἰμάς Ρία{ἴοποια Παθοραηί, 

ΡΙαΠο Ιπίαιγα]]ο α εομϊπθηία αἱ 6απίάς ρνομιοη{ονίο. 

ἀἀπανγἰρα[ἴοΏθΠα Ἰοδίαπα δία{ἴπι οοσποδοη{» 5ο αποά [α- 

{α5 Μ1Πο 6β8οί Υαβμοπθη(Ιοῦ, Ῥησηα ἴππι «πάει δαῤοίςο- 

ἀεπά πα ἐθηΞοΠ{, αἲ Ιποαπάμη Υογο ροβίν]άῖο οθγίαΠΊΘΗ 8056 

εοπιραταη!; ἱάδπα οἱ ΤαοθάαρπιοπΙ! (ασ απ! πα απηνΊς υτ]ς- 

απθ γαίες ἀϊδειαάσιοί, (6) Ναι Ταοεύθπιοπς γιο ίηια 

σαρι{ 1η Πίουγα τοροδίίαπα θαίίο ἀἱδρατιέ, Ἱπρεία Πασίς 

αἠοπίς Πααδίαα, ΟσοΡΙΙάπα 15ο ῥΥίοΤοΠΙ ο]α58ί5 

Πατήδροχ. ροκ, Δά αποᾷ τεδροπάἱβδο Οα]ΠογαΠάαπι 

{οιαπ{έ, 56 5Ρ τία. σ]ομίαπι ορροίεπάο ποη οὐβειτίογειη ο[ΐς. 

οµατυπ.. (6) ΑΠιοπίθηδΙΙΠα Υοτο ρτα{οιἳ, Ρ6Π65 4πθπῃ 11ο 

ἀἱς ΗΠΊΠΙ4 Ρροίεεία5 οιαί, ΤΗΤΑΥΙΙΟ, ποσίο ριοσοἠσπίθ Ἰι- 

Παβηιοςί. φοπηπίαπα οσον : νιάερα[ας 5ἱδί οΗΠΙ αῑδ δεν 

ἁπάβρας ἵπ (οαιοπ{ί Αἰοηίς {Ποαίτο Ῥωηίῖδδας, Εαπρίάϊ(ς 

(ταράίαπι, ἄρογο; αγογβανῖς οοπίτα (αβυ]απα, ομί δαρρ]ι- 

οίη ΠΟΙΠΘΗ, Γορτωδοηίαπ ρς; οἱ 0αἀπ]θβιη {απάβΙ ΥΙέίο- 

ία] 51Ρί ορΙηροετε γἰάΙΓ, οππείοδῳιο ακαπιρ]ο Π]οναιη , 

Τ]ιορας ορρισπατΙΕ, πίστα. (7) Οπος αΡί Ἰαίο]α5 απ θΙ- 



σθαι. Ἱῶν δ ἱερείων φερόντων νίκην, οἳ στρατηγοὶ 

περὶ μὲν τῆς δαυτῶν ἀπωλείας ἐκώλυον ἑτέροις ἄπαγ- 

γέλλειν, περὶ δὲ τῆς ἐν τοῖς ἵεροῖς νίκης ἀνήγγειλαν 

χαθ᾽ ὅλην τὴν δύναμιν. 

δ ΧΩΟΥΙΠ. Καλλιρατί ίδας ὃ) ὃ ναύαρχος συναγαγὼν 

τὰ πλήθη καὶ παραθαῥῥύνας τοῖς οἰκείοις λόγοις» τὸ 

τελευταῖον εἶπεν εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίὃ ος κίνδυνον οὗ- 

τως εἶναι πρόθυμος αὐτός, ὥςτε τοῦ μάντεως λεγοντος 

διὰ τῶν ἱερείων ὑμῖν μὲν προσηµαίνεσθαι νίκην, ἐμοὶ 

10 ὃ ὁβαναπον, ὅμως ἔτοιμόςε εἰμι τελευτᾶν. (5) Εἰδὼς οὖν 

μετὰ τὸν τῶν Ὑεμόνων να ον ἐν θορύθ ῥῳ τὰ σορπεος 

πεδα Ἠνόμενα, νῦν ἀναδεικνύω ναύαρχον, ἂν ἐ γώ τι 

πάθω, τὸν διαδεξόµενον Ελέαρχον, ἄνδρα πεῖραν δεδω- 

κότα τῶν κατὰ πόλεμον ἐ έργων. “Ο μὲν οὖν - 

15 τίδας ταῦτ᾽ εἰπὼν οὐκ ὀλίγους ἐποίησε ζηλῶσαι τὴν ἀρε- 

τὴν αὑτοῦ καὶ προθυμοτέρους γενέσθαι πρὸς τὴν µά- 

ην. (3) Καὶ Λακεδαιμόνιοι μεν παρακαλοῦντες ἀλλή- 

λους ἐνέθαινον εἰς τὰς ναῦς" οἱ ὃ᾽ Ἀθηναῖοι, λαο» 

θέντες ὑπὸ τῶν σ στρατηγῶν εἰς τὸν ἆ ον, χατὰ σπουδὴν 

3 σα. ἐπλήρουν τὰς τριήρε εις χαὶ πάντες εἰς τάξιν καθίσταντο. 

Τοῦ μὲν οὖν δεξιοῦ κέρατος Οράσυλλος ποσα χαὶ 11ε- 

βικλῆς ὃ Περικλέους τοῦ προςαγορευθε έντος χατὰ τὴν 

δύναμιν Ολυμπίου" συµπαρέλαθε 

ἡγεμονίας τάξας " ὃς ἰδιώτης | μὲν 

ϱ -ἳ 

δὲ καὶ Θηραμέν πμ 
Ρ] 

εἰς τὸ δεξιὸν χέρας νἐφ 

96 συνεστρατεύετο τότε, πρότερον δὲ πολλάκις Ἡ ἦν ἀφηγη- 

μένος δυνάμεων" τοὺς δ) ἄλλοις στρατηγοὺς παρ) ὅλην 

τὴν φάλαγγα διέταξε, καὶ τὰς χαλουμένας Ἀρηινούσας 

νήσους συμπεριέλαθε τη τάξει, σπεύδων ὅτι πλειστον 

ῄ ) Ὁ δὲ Καλλικρα τίδας ἀνήχθη 

τὸ μὲν δεξιὸν µέ ζρος αὐτὸς ἔγων, τὸ ὃ᾽ εὐώνυμον παρέ- 

δωχε Βοιωτοῖς, ὧν Θρασώνδας ὅ Θηθαϊος τὴν Ίγεμο- 

νίαν ἔσχεν. Οὐ δυνά(κενος δὲ τὴν τάξιν ἐξισῶσαι τοῖς 

πολεμίοις διὰ τὸ τὰς νήσους πολὺν ἐπέχειν τόπον, διεί- 

ο τὰς ο 

σέ 

λετο τὴν δύναμιν καὶ δύο ποιήσας στόλους, πρὸς ἑκάτε- 

οῦ ρον μέρος δίχα διηγωνίζετο. (6) Διὸ χαὶ παρείχετο 

μεγάλην κατάπληξιν πολλαχη τοῖς θεωμένο οις, ὡς ἂν 

τεττάρων μὲν στόλων ναυμαχούντων, τῶν δὲ νεῶν συνη- 

θροισµένων εἰς ἐ ἕνα τόπον οὐ πολλαῖς ἐλάττω τῶν τρος 

χοσίων; μεγίστη γὰρ αὕτη μνημονεύεται ναυμ.αγία γε- 

40 γενηµένη Ἓλλησι πρὸς Ἓλληνας, 

ΧΟΙΧ. Ἅμα δ᾽ οἵ τε ναύαρχοι τοῖς σαλπεγχταϊς πα- 

ρεχελεύοντο σηµαίνειν καὶ τὸ παρ᾽ ἑκατέροις πλῆθος 

ἐναλλὰξ ἐπαλαλάζον ἐξαίσιον ἐποίει βοήν: πάντες δὲ 

μετὰ σπουδΏς ἐλαύνουτες τὸ ῥόθιον ἐφιλοτιμοῦντο πρὸς 

ἀλλήλους, ἔχ 
τῆς μάχης. 

μ.ο ὅτ ἄστου σπεύδοντος πρώτου κατάρξασθαι 
(ϱ) ἜΓ μπειροί τε γὰρ ἦσαν τῶν κινδύνων 

οἳ πλεῖστοι διὰ τὸ μΏχος τοῦ πολέμου, καὶ σπουδὴν 

ἀνυπέρθλητον ε ἐπεφέροντο διὰ τὸ τοὺς χρατίστους εἰς τὸν 

ὑπὲρ τῶν ὅλων ἀγῶνα συνηθροϊῖσθαι’ πάντες γὰρ ὑπε- 

Ρ0 λάµόθανον τοὺς ταύτῃ τῇ µάχη νικήσαντας πέρας ἐπι- 
() Οὐ μὴν ἀλλ ὁ Καλλικρατί- 

δας ἀχηχοὼς τοῦ μάντεως 

-ω / 

θήσειν τῷ πολέμῳ. 
λ Δ ; 

τὴν περὶ αὐτὸν ἐσομένην 
3 / ου ; 

τελευτήν, ἔσπευδεν ἐπιφανέστατον ἑαυτῷ περιποιήσα- 
/ ν ο ολων Λ / ο 

σθαιθάνατον. Διόπερπρῶτοςἐπιτην Λυσίου τοῦ στρα- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Η, (651 602.) 

ν]έ, δορίοπα ἆπσες ο Ργα110 οπδανορ Ιπίουργοίαία5οδί. Ο 111 

οχία {αμιθη γ]οίορίαπη ροτοπσνοί, ἆοᾳ Ιπίογία 5ο ἆπσος 

ποιη(ηῖ ααιιά τοπηη αν αροηί, αἱ Υγἱοίοτίανη {α8{ἱ5 580Υ0- 

γΗ πο 1ο ἷς Ρτοιὶ»δαἵα Ρ6Υ [οεμα οχοτοαπι ἀῑνα]σαηί. 

ΧΟΝΥΠΠ. Έσπι Οαμἱογα]άαδ, 6ΟΠΟΙΟΠΘ παπι αἀγοσαία, 

ορρονμαπῖς ο05 γοιρίς οχιοπαίαν, οἱ αἲ ΡοδοΠαΙΠι αά 1! : 

Αά ἀἰδοίππση ῥγο ραίτγία 5αρθαπά σπα {απα Ρτοπιρία5 ΒΗΠῃ οἱ 

αἰαθγῖδ. αἱ, ἑαιμθίδί γαίος αχ. οδίϊῶ ργοάἱσίῖς πμ! ἸπίογΙ ία η 

Ρνῶπαη1οί, 4 απα νουῖς {απηθη γἱοίογίαπα θα] ρυαά1σαί, 

ΠΙΙΙΙάΠΑ ἵΠ. Πιο ΠΙΟΤΑΙΗ 6556 Ραΐίαν, ααἱπ βία{ἴπα ΠΙοΓ{6Π} οῇ- 

ρείαπα. (9) ΘΙΠΙΦ6 Πο ΠΟΠ Γαρίαί, Ἱπχρογαίογαη πηοτί 

αῑος ρογίατρανί, απ απ Υορίς πανανόΡαΠα ΤΕΠΙΠ{Ο, 

ααἱρρο ΟἸεατομαπα, αἱ, δἱ αἷά πια ίνα πηῖμί οοηἱσοτίΐ, 

1η 10 (Πὰ ΠηοΙΏλ δαέθοαί, νίταπα οθγίο ργαοἱατῖ5 Ρ6Πἱ οχρε- 

πἱπιοηῖ5 δροσ(αέανη.  Ἠΐδ νουρί ποη Ῥαισο5 Οα]ογα(ίας. 

ασθαπα(έ, αἱ νἰαίσοπα ἴ]αυν Ἱπίανὶ ριορονατεηί αἳ αἆ 6ο- 

ΠΙοία πα πχα]{ο ργοπχρίΙογεβ 6886Ηἱ. (3) ΠασράςθηποπΙ, ΠΙΟ 

5056 οοἡογίαΠί65, πανὶσία οοηδοεπάυπί. βίο οἰαίι Αἰ]6- 

ΠΙΘΗΦΕ5, ἃ ἀπσϊρις αἆ δἵνεπια ἀεσθτίαπάαπα εχοιίαΗ, (]6- 

Ῥεχ- 

{ΤάΠ γοτο οστά ΤΗΤΑΦΥΙΗΗ5, όµπη Ρειῖο]α, Ῥεν]ο]5 μας. 

ουί δἱησ]ανῖς ἀἰσομά{ νῖς ΟΙγπιρῖ οοΡΠοπιση Ροροτίέ, ΠΙΟ 

{οηεραί. Ῥαγίειι (απιοα ἵη 11ο έοτηα σαρογηαπάαη ἰγαςί- 

αἷι Ἑπογαπιοηϊ, αι (απο ἰπίον ουορανίο5 Πηλέα 5Ηρεηία 

[αοἱεραξ, αάάΠ1 απίθα Ώθη 56116ἱ ααχ οορίαταΠ] Γαἱςδεί, «ο: 

ἴογοςδ α {εί ργα{οσίο» ροι ἰοίαπι δα τρ ραίαησεπι, οἱ 

Αισίπαδας τί γοραρέαν θηα] ἱηδ]ας ἃοῑο 88 οοπηρ]εκα5, 

μιαν γ1!. (4) 

Οαἱοναίίάας ααίθπα 11 αἰίπηα ογεοία5, ἀοχίθγαη «ΟΥΗΙ 1656- 

μαΐ :. βΙπϊδίγαπα Ρ6ο[5 οοη]δοταί, απογαπι Τγαδοπάαβ 

ΟµΗ01 γοιο πο ροβ5εί αθἰεΙῃ ἴο- 

ΒΗΠΙη ὤήμαγα, φιοᾷ αρα πἰπι]ς δραξίαπι ορ Ηποιθηί {π- 

8010, οορίας ἀῑν]διέ, 

Ἀ]ος οεοαραῦ{έ, οἱ αὐ1η απήδαιιο ογίπθπα σαρθβ»ίί. 

ααΠῃ ΙΟΠβΙ5ΦΙΠΩΟ. ΟΙ4556ΙΗ 5ρα[ίο ασίεηάσγο 

Τμαοβραπαςδ ἀποίοι οιαἰ. 

οἱ Πιραγία οἰας5αο ἀπορις απίπααα 

Ἰοοίδ ΡισηαΠΙ 61η Ποδίο οοηδογί. (5) ΜαΡΠΙΠΙ 68 Τ65 5{ι]” 

Ροτειῃ αρίααο ἰπιπεηίίριις οὐ]οοίέ, αὖ δὶ απαβ{μοΓ 685565, 

παγίρ5 παπά πππς ἔγοσθη [5 Τη ΙΠΙΠΙ Ἰοσυπα οοαοΓἰς, Ιπίθς 

5ο οοπουςδρηί.. Ἠσο οΠίΠι Ρραδηα πανα]ἰ οπημίαΠα Π]ᾶ- 

ΧΙη]α Τἱ556 Ππειηονα{αἨ, α ας ἀγῶοί ουπι ανῶσί5 απαιαΠα 

ορηβειαοη]η{, 

ΧΟΙΧ. Τη απο Πιολεπίο α παγατομὶς οἸαδδίόΙΏΙ 1Π80- 

Πηαγ6 μαρίοίπος Παβεπίαν, οἱ αἰίπσας παπάς. ΙΠΙΠΊΘΗΘΙΙΗὴ 

ὀαΠ]ούθΏι αἰίοπα η {ο]Η{, νοιβετα(ἴδφιο μαά 5ορη]{θυ 16- 

ΓΙΟΡΤΗ πρι] Πασίρα5, Ιασ0 δίά19 Ιπίθυ 565ο οὐτίαη!, 

ἀπ απ]δααο ρήηχά5 Πποθρίανθ οοιΗσίΙΠά Ῥτοροταί. (9) 

ΡΙευϊαα6 ο Η ΟΡ 61 ἁλακανη[ίαίθπη 6ἱΠόογα τα 4ΙδΟΓΙΤΩΙΠΙΙΠΗ 

μαι Ἱπρογίά οναηί; οἱ ρογΠμαοἰβδίπηα {11η ας οοπ{οη{{οια 

σογεραίαν, αιιοᾶ αἲ ἀῑδεορίαΙοπειι 46 5ΙΠΗΠΩΒ ΡΘΓΙΠ1 Ιοοἡθςῖ- 

ΡΙΟΓΕΠΑ ΜοΙΠΙΠΗ ορ ἑοπγοηἱςδεί. ΝαπιϊπΙ ο1πι 60 ΡΤΙΤΗΙ 

οταί, απ, αἰτίοαπ( 6 ος Ργῶ]ο γἱσίογος αβίγαιε, Πἱ Ώ6]]ο 

ΠΠθΙΗ ἱπηροδ[ιτί εδδεη{. (9) Οοίογαπι Οα1ογαάας, ΠΘΟΘΙΙ 

ϱἱρί Πηπηίηονε οχ. ναι Ιπάίοίο οοπηρετίαπα Ἠαβθης, «παπι 

Εἱονἱοβίβδίπιαα. 101 ΠιοΥί6Πὰ σομοανς Ῥτορογαξ, Τάσο ρτ]- 

ΗΗ9 1η Γγδίῶ ργῶἱογ]ς ΜΓΙΤΘΙΊΟΠ1 ΠΟΙΤΟΗΣ, 6.1 ΘΙΗΗ ΡύΟρο 



(655, 653.) 
. ον / 

τηγοῦ ναῦν ἐπιπλεύσας, καὶ σὺν ταῖς ἅμα πλεούσαιςτριή- 
ο λ λ ρεσιν ἐξ ἐφόδουτρώσας, κατέδυσε" τῶν δ᾽ ἄλλων τὰς μὲν 

ρα ο ἲ Ν 
τοῖς ἐμέόλοις τύπτων ἅπλους ἐποίει, τῶν δὲ τοὺς ταρ- 
νο 5 / 3 /’ λ λ ΑΦ Πὸ ολ 

σοὺς” ἀχρήστους ἀπετέλει πρὸς τὴν µάχην. (4) Τὸ δὲ 
ο οο / / 

τελευταῖον δοὺς ἐιθολὴν τῇ τοῦ Περικλέους τριήρει βι- 
οω λ ο ε, 

αιότερον, τῆς μὲν τριήρους ἐπὶ πολὺν ἀνέῤῥηξε τόπον, 
Ν / λ Ἀ 

τοῦ δὲ στόματος ἐναρμοσθέντος εἰς τὴν λαχίδα, καὶ μὴ 
-ω ο Δ / 

δυναµένων αὐτῶν ἀνακρούσασθαι, Περικλῆς μὲν ἐπέ- 
όαλε τῇ τοῦ Καλλικρατίδα νηὶ σιδηρᾶν χεῖρα" προσα- 

ς ες ο / λ χθείσης δ᾽ αὐτῆς, οἳ μὲν Ἀθηναῖοι περιστάντες τὴν 
ζ Ν ων 

ναῦν εἰςήλλοντο, καὶ περιχυθέντες τοὺς ἐν αὐτῇῃ πάντας 
3 / - ΑΝ Μ1Α ΑΕ μή. Δ κ λλ /8 λ ο) 

ἀπέσφαξαν. (6) Τότε δή φασι τὸν Καλλικρατίδαν λαμ. 
-- ΔΝ 

πρῶς ἀγωνισάμενον καὶ πολὺν ἀντισχόντα χρόνον, τὸ 
κ. -ω / 

τελευταῖον ὑπὸ τοῦ πλήθους πανταχόθεν τιτρωσχόμενον 
ς αλ λ λ Ν / ο ιν 

(6) Ὡς δὲ τὸ περὶ τὸν ναύαρχον ἐλάτ- 

σ, 

Ι( 

16 χαταπονηθηναι. 

τωµα συμφανὲς ἐγένετο, συνέθη τοὺς Πελοποννησίους 

δείσαντας ἐχχλῖναι. Τοῦ δὲ δεξιοὺ μέρους τῶν Πελο- 

ποννησίων φυγόντος, οἳ τὸ λαιὸν ἔχοντες Βοιωτοὶ χρό- 

νον µέν τινα διεκαρτέρουν εὐρώστως ἀγωνιζόμενοι: εὖ- 

90 λαθοῦντο γὰρ αὐτοί τε καὶ οἵ συγκινδυνεύοντες Εὐῤοεῖς 
καὶ πάντες οἳ τῶν Αθηναίων ἀφεστηχότες µήποτε Ἄθη- 

ναῖο, τὴν ἀργἣν ἀνακτησάμενοι τιμωρίαν παρ᾽ αὐτῶν 

λάόωσιν ὑπὲρ τῆς ἀποστάσεως ἐπειδὴ δὲ τὰς πλείστας 

ναῦὺς ἑώρων τετρωµένας χαὶ τὸ πλΏθος τῶν νικώντων 

96 ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐπιστραφέν, ἠναγκάσθησαν φυγεῖν. Τῶν 

μὲν οὖν Πελοποννησίων οἱ μὲν εἰς Χίου, οἳ δ᾽ εἰς Κύ- 
µην διεσώθησαν. 

6. Οἵ δ᾽ Ἀθηναῖοι διώξαντες ἐφ᾽ ἱκανὸν τοὺς ἧττη- 

µένους, πάντα τὸν σύνεγγυς τόπον αρ θαλάττης ἐπλή- 

80 ρωσαν νεκρῶν καὶ ναυαγίων. Μετὰ δὲ σος ο 

στρατηγῶν οἵ μὲν ᾧοντο δεῖν τοὺς τετελευτηκότας ἄναι- 

ρεῖσθαι διὰ τὸ χαλεπῶς διατίθεσθαι τοὺς Ἀθηναίους ἐπὶ 

τοῖς ἀτάφους περιορῶσι τοὺς τετελευτηχότας , οἱ δ) ἔφα- 

σαν δεῖν ἐπὶ τὴν Μυτιλήνην πλεῖν καὶ τὴν ταχίστην 
96 λῦσαι τὴν πολιορχίαν. (2) Ἐπεγενήθη δὲ καὶ χειμὼν 

μέγας, ὥςτε σαλεύεσθαι τὰς τριήρεις, χαὶ τοὺς στρα- 

τιώτας διά τε τὴν ἐκ τῆς µάχης κακοπάθειαν καὶ διὰ 

τὸ μέγεθος τῶν κυμάτων ἀντιλέγειν πρὸς τὴν ἀναίρεσιν 

τῶν νεκρῶν. (8) Τέλος δὲ τοῦ γειμῶνος ἐπιτείνοντος, 

40 οὔτε ἐπὶ τὴν Μυτιλήνην ἔπλευσαν οὔτε τοὺς τετελευτη- 

χότας ἀνείλοντο, βιασθέντες δὲ ὑπὸ τῶν πνευμάτων εἰς 

Ἀργινούσας κατέπλευσαν. Απώλοντο δὲ ἐν τῇ ναυ-- 
μαχία τῶν μὲν Ἀθηναίων ναῦς εἴκοσι πέντε καὶ τῶν ἐν 

αὐταῖς οἱ πλεῖστοι, τῶν δὲ Πελοποννησίων ἕπτὰ πρὸς 

4ῦ ταῖς ἑέδοικήκοντα. ([4) Διόπερ τοσούτων νεῶν καὶ τῶν 
ἐν αὐταῖς γεγενηµένων ἀνδρῶν Απολωλότων, ἐπλήσθη 

τῆς Κυμαίων καὶ Φωκαέων ἡ παραθαλάττιος χώρα 
νεκρῶν καὶ ναυαγίων. (5) Ὁ δὲ τὴν Μυτιλήνην πο- 

λιορκῶν ᾿Ετεόνικος πυθόµενός τινος τὴν τῶν Πελοπον. 

δυ νησίων ἧτταν, τὰς μὲν ναῦς εἲς Χίον ἔπεμψε, τὴν δὲ 
πεζὴν δύναμιν αὐτὸς ἔχων εἰς τὴν Πυῤῥαίων πόλιν 

ἀπεχώρησεν, οὖσαν σύμμαχον" ἐδεδοίκει γὰρ μήποτε 

τῷ στόλῳ πλευσάντων τῶν Ἀθηναίων ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ 
τῶν ἐκ τῆς πόλεως ἐπεξελθόντων, κινδυνεύση τὴν Σύνα- 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟΡΙΗΙ 118. ΧΠΙ. οὐ 

ἁαά]πηοίῖς Ργίπιο βία Π{ηχ. ἱπιροία Ρεμ Ίησεῃς, ἀθπιοιοῖί; ἆς 
γο]αῖς αἰίας τοςίγῖς {οΓἱ6Π5, ἰπ]αβί]ος αὰ παν]ραπά ατα γο- 
416, αἰίας ἆείογςίν γοπηῖς ἱηη(ί]ος αἲ ΡΗΤΗ {αο. (4) αἆ 
οχίτοπηὴ. Ῥογίο]ἰ5 ΠαΥθΠΠ γἱο]οπίο γοβίγί ἵπομγοιι ἁἀοτίας, 

Ροπαπῃ 18 ρανίαπη ]ασργαί; θοἆ φἷα {γοης Παγίς 6οἱδθιγ ο: ἔαηά 
Αγηπ]ίθυ Ἱηίῖχα ογαξ, αἱ γοίνο αθὶ (γίνοπαῖς πδηιἱγοξ, Ῥοηίΐο]ες 

(ογ/θαπι παν] Οα[ἱογα(ἶά8ο ΠΙΔΠΙΗΠΙ Ππ]Ια{.  Οἱαπι γἱ αᾶα 
οίαπι οἴτοιπησ]οπηθγαίἶ Αἰἰοπίρηςος απάΙ(πα ἱηςῆαπί, οἱ 
(παπα Π]ίο οἴτοπη γοηίαπη Ἱαση]αί. (6) Ηἰο ΟαἱογαΙ ἆαπι 

Ροενμίρεηί, «ππ οσγοσίο Φἰπιῖσας ἀἱα νοφἱἡἱ55αί, Υγ]ηδγίρς 
{απάθιη ϱ]αγ]παῖς αΠάϊαπθ 6ΟΠ[ΟΘΕΙΙΗΙ Ργοσἱάϊδεα. (6) Ἠου 
παναΓοΠΙ 6.8 ἀῑνα]σαίο, Ῥε]οροπησθκίογαπι ασἱος Πππογο 

Ρεγοι]κα , γεροηίο ἱπο[ίπανί οαρίί.. Οµιαπηνὶς γογο ἀρχίσιηι 
Ρε]οροπιθδίογαπη 6ΟΥΏΙ ἵη Γ1σαΠΙ 56 οοη]ἱοσταί, ἵπ ἰΠί5ίο 

ἴ8ππεΠ Βωοίί αἆ ἴοπηριι5 αΠ(ποᾶ {ογϊίου ἀἰπηϊοδηίος τοςἱκέα. 

απΐ : νονεραπέαν οηίπι οἱ ἱρδὶ οἱ ἵῃ οοΠΠηΠΙ ΟΗΠΙη Η]5 νοι- 

5απία65 Ρα», φἰου({1 οπιηες α1αΏ Αἰοποηςίριις ἆο[οσργαηί . 

ης  Ιπηρογίο γήδ5 ΡοΠ!, ἀθ[οσβίοπίς ρῴ Πας αὐ Ρ8ἱ5 οχἰσο- 
πθηί. Αί ααυΠ] ΠιαΧΙΠΙαΠΙ ΠΑΥΙΙΠΙ ΡαΤίεῦ} γυ]ηργαίαη, γ]- 

οίογιπηαθ ππιΠΗ(πάΙΠΘΙΗ ἵη 86 ΟΟΠΥΘΓΘΑΠΗ ϱ6ΙΠΟΓΟΠ [αρα 

56 48νο οοριηίαγ. Ῥθ]οροπηθαίοΓ] Ιίασφια αλ! η ΟΡίαπι, 

αΏῖ ΟΠΙΠαΠΗ δγαδθΓιη{. 

6. Δίμεπίεηςος νοτο, γἱοίος βιραίοβ(πο αἆ ἱοημι) ἱπίετ- 
γα]]άπ1 ρεγκεου(1, (οίαπα ἵΠ Ργορίη( πο πιαΓῖ5 ΤοσίοΠσΙὴ ση ζα- 
γαγίρας εἰ πανίαη [αρπποη(ς περ]γθγιη{. Ῥορί ως ἆι- 
η αλί οα5ογαπῃ 64 αγθγα {ο]]επάα 6586 εεηδεῦαΠέ, Ρτ0- 
Ρίετεα αποᾶ βαγίίεν Αίλοπίεηδας {Π οο5, Ύπἱ 4δ[ΙΠΟΤΟΡΙΠΙ 
δορυ]πταπα περ]ρενεπί , γἰπάίσαγε 5ο]θγοηί : α]ίίς ροές γἱ- 
ἀεραίαν ΜΥΙΠεΠΕΠ οοη[οβΗῖπα τοπανἰσαπά η, θαΠη(ιιο οβςί- 
4ἴοπα 414Π1 ΡΓΙΠΙΠΗ ΠῬθγαηά ση 6956. (2) Τη ἵῃσρης γ0- 
Ρεηίο {επιρερίας ου μα, ᾳπα {ΠΙΤΘΠΙ65 ϱΟΠΟΙΙΔ5Ες, οἱ ΙΙ ΠΜ ΠΠΙ 
ΠΙΠΙΟΦ οκ Ῥισηῶ Πιο]οδίία αἱ {οπηρορία[ῖς πιασηΙ(άἴπο 
{η{ απ Πηγαδ]έ (θ4ἱππα, αἱ οουρογα 4δ[αΠΟΙΟΓΙΗ σο]σοηα! 
ορεναπι ἀείνεσίανονί. (9) ΤαΠάΘΙη πδᾳμθ αἀθο {οηροςίας 
ἱηνο]α]έ, αἱ πεαιις ΜΥΠΙ6ΠεΠ ρείοιο Πθ( 16 ΠΙΟΤ{Ο5 {οἱἱογο α 
παν! Ροβ86Π{, 5ε4 ργοσε]1ς γεηίογιαπ οοαο(1, Αγοϊηηιἒίς οἶας- 

86η αἀγοτίεγεηί. Ιπίοτίθγαπί Ἰας ράσηα Πάγος Αἰιοηίθη- 

δη γΙβΙΠΗ 4πίπαπε εἰ ο οἱαβείαρῖῖ ρἱονίᾳπο, ΡεΙορομηθβίϊ 
Υεγο ἆ 5ερίοιη εἰ δερ(παρ]ηία πα γεςαιωίσοια. (4) Ταπίο ἰρίμητ 

ΠΑΥΤΠΗ ΠοηΙπαΠ](αθ ΠΙΠΊοτο ρεβδυππζαΐο, ἰοία ΟΠΗΓΟΟΓΙΠΙ 

εἰ Ρμοσςρεηδίη τερίο Ποτα]ίς οπἀανοιίβις οξ |ασοσγαίαγη 

(9) Τα Εἰεοπίοις, ΝΤΥΗΙο- 

6η οΡΡΙάΕΗΒ, 4ᾳ Ρε]οροππαβίογαίη οἶαάθ α φποάαϊα οσῖος 

ΠΑΥΙΙΑ {αρι]5 ορίασία ογαί. 

[α6{Η5, ΠᾶΥΕ5 ἵπ ΟΙ ἀἰπηΗέ; 1ρ5ο γοτο οΗΠΙ {ουοδίηί 

εχογοῖέα ἵῃ φοσἶᾶπα ΡΥΤΓΙΝΦΡΟΓΙΠΑ ΤΏΘΙΗ οοΠ6θΕ1Ε, ΠΠ Πποί η 

π’βογείΗγ, π6, 68596 Αεπἰοηδίαηι αρργοροτοπία εί ορρί- 

ἀπηῖς ογαπηρεη{ίδς, ἵπ ἐοίίμ5 οχοιοῖα5 αιηήέου{ ροτίσι- 
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μεν ἀποθαλεῖν ἅπασαν. (8) Οἱ δὲ τῶν Ἀθηναίων περα» 

τηγοὶ πλεύσαντες εἰς Μυτιλήνην, καὶ τὸν ΙΚόνωνα μετὰ 

τῶν τετταράχοντα νεῶν παραλαθ. θόντες» εἰς Σάμον χα- 

τέπλευσαν, κακεῖθεν ὁρμώμενοι͵ τὴν τῶν τη τας, γώ- 

αν ως [σ ) Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ περὶ τὴν Αἰολίδα 

χαὶ τὴν ᾿Ιωνίαν χαὶ τὰς νήσους τὰς συμμαγούσας Λα-- 

χεὸ αιμονίοις συν]λθον εἰς ᾿Τν ώς χαὶ βουλευομένοις 

αν οἴς ἔδοξεν ἀποστέλλειν εἰς Ἀπάρτην χαὶ Ἀνσανδρον 

εἴσθαι ναύαρχον". οὗτος γὰρ ἔν τε τῷ τῆς ναναρχίας 

ρόνῳ κατωρθωκὼς ἦν πολλὰ καὶ ἐδόχει διαφέρειν στρα- 

τηγία τῶν ἄλλων. 8 Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι γόμον 

σος» δὶς τὸν αὐτὸν μὴ πέμ.πειν, καὶ τὸ πάτριον ἔθος 

μῆ θέλοντες καταλύεν, Ἄρακο ν μὲν εἵλοντο ναύαργον, 

τὸν δὲ λύσαναρον ἰδιώτην αὐτῷ συνε ἑεποεμίψαν» προς- 

τάξαντες ἀκούειν ἅπαντα τούτου. Οὗτοι μὲν ἐκπειμ- 

φθέντες ͵ ἐπὶ τὴν Ἠγεμονίαν ἔκ τε τῆς Πελοποννήσου χαὶ 

παρὰ τῶν συμμάχων τριήρεις Ίθροιζον ὅσας ἠδύναντο 

πλείστας. 

61. Ἀθηναῖοι δὲ πυθόµενοι τὴν ἐν ταῖς Ἀργινούσαις 

εὐημερίαν» ἐπὶ μὲν τῇ . 

τῷ περιιδεῖν ο τοὺς ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας 

Θ ώς 

κη τοὺς στρατηγοὺς ἐπῄνουν, 

τας πρὸς τὰ ο. ν 

χατ αὐτῶν ἐπιστολὰς πρὲς τὸν σημ, διασαφοῦν-- 

ς ὅτι τούτους ἔταξαν ἀνελέσθαι τοὺς τα τα- 

ϱ 
Δυνάμενοι Ὑὰρ ἔχειν. συναγωνιστὰς εἰς τὴν χρίσιν τοὺς 

περὶ Θηραμένην, ἄνδρας καὶ λόγῳ ὃ δυνατοὺς καὶ φίλους 

π 

κ. περ | μάλιστα αὐτοῖς αἴτιον ἐγε ενήθη τῶν καχῶν. 

πολλοὺς ἔχοντας, καὶ τὸ µέ Ἰιστον συμπαραγε Ὑονότας 

τοις εἷς τὴν ναυμαχίαν πράμασι» ἐκ τῶν ἐναντίων 

ἔσγον ἀντιδίκους καὶ πικροὺς χατη λυτι (4 Ἄνα- 

γνωσθεισῶν γὰρ ἐν τῷ δημῳ τῶν ἐπιστολῶν, εὐθὺς μεν 

τοῖς περὶ Θηραμένην ὠργίζετο τὰ πλήθη: τούτων δὲ 

ἄπολογης αμένων, συνέθη τὴν ὀργὴν. πάλιν μεταπεσεῖν 
ς 

εἰς τοὺς στρατηγούς. (6) Διόπερ ὃ 
. 

δῆμος ρα ἔθηκεν αὖ - 

τοῖς ἴς κρίσιν, χαὶ Κόνωνα μὲν ἀπολύσας τῆς απίας, προς- 
/ 

έταξε τούτῳ τὰς δυνάµεις ο ο τοὺς ὃ, ἄλλους 

3. 
έψη Ἰφίσατο τὸν ταχίστην ο, ὧν Ἄριστογένης μὲν 

χαὶ Πρωτόμαγος φοθηθέντες τὴν ὀργὴν τοῦ πλήθους 

ἔφυγον, Θράσυλλος δὲ χαὶ Καλλιάδης, ἔτι δὲ Λυσίας 

χαὶ Περικᾶς χοαὶ πο μετὰ τῶν πλείστων 

νεῶν χατέπλευσαν εἷς τὰς Ἀθήνας, ἐλπίζοντες τοὺς ἐν 

ταῖς ναυσὶ παλλοὺς ὄντας βοηθοὺς ἕξειν ἐν τῇ χρίσει. 

(6) Ὃς δ εἰς τὴν ἐχκλησίαν τὰ πλήθη συνηλθον, τῆς 

μὲν κατηγορίας καὶ τῶν πρὸς γάριν δημ ηγορούντων 

ἴχουον, τοὺς ὃ’ ἀπολαγουμένους συνθορυθοῦντες οὐκ 

πως τῶν λόγων. Οὐκ ἐλάχιστα ὃ᾽ αὐτοὺς ἔθλαψαν 

οἳ συγγενεῖς τῶν τετ ελευτηκότων, παρελθόντες μὲν εἲς 

τὴν ἐκκλησίαν ἐν πενθίµοις, δεόµενοι δὲ τοῦ δήµου πο 

ἑωρήσασθαι τοὺς περιεωραχότας ἀτάφους τοὺς ὑπὲρ 

τῆς (1) Τέλος δ᾽ 

οἵ τε τούτων φίλοι καὶ οἱ τοῖς περὶ Θηραμένην συνα-- 
πατρίδος προθύμ ο τετελευτ Πκότας- 

ΔΙΟΔΩΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. (6255 624 .) 

0 νουίνοί. (6) αυ ΑΩιοηϊθηδίιιι ἆπσος ΜΥίοποπ 

Οοποπο οἵπα απαἀγασίπία πανῖρας αβθιηρίο, ἴπ 

Φα ια συπί, εί Ἰπάο Ποβαα αθιο5 ρορα]αμοπίριις 

(7) νοδί]ιὁ οκ 4ο] οἱ Τοπία, Ιπδαἱίδααο Τα06- 

ἀθρηποπ]ῖς ΡεΙΙἱ5οσἱοίαίο α4άῑσ[15, Ιεσαί ΕρΙθβαι 6οηγ οι, 

απίρας, ἑαρίία ἀειρεναίίοπα, βραγίαπι η {οιο ρ]ασηῖέ, αἱ 

Γή5αΠάγΕΠΗ αἆ ρΥ 2Η α1η ο]αδςίς 51ρί ἀαροβσσγοηί. 

πιασίἰς(ναίι5 δυἱ {6ΠΠροἵθ Τ65 ηλι]ία5 ΡγαἼανο ροββείαί, εἴ 

ρνα, οθίεγῖ5 αγία οχοε]]ετο γἰάἀεραίαπ. (8) Αἰαπὶ Ἱερο ϱγοµ]- 

Ῥοβαπίαν Τιασσφαπιοη, πο υἱ5-αηί Ῥε6ἱἱέσαπα ΙΠΙροΙ ΠΠ 6011” 

ποιοί. Φα ραἰΙαη ἱίασας ΓΙΟΤΘΙΙ αΡο]ογο πο]]εηί, 

Άγαθο 6]α55ί5 Ἱπαρογίαπα ἱταάσπε, Ἰηδαπάναπησας ρεϊναίυπα 

ΡνοίοείΙ, 

γοχαμί. 

Η1ο οΏΙΠχ 

ΓΙ αἀαπραηί, οἱ 15 ἠλαπάα!ἰδ, πο αχ α ἑοηδΗ5 6[α5 ινη- 

ααπα ἀἰδορόαί. Αά 6ΟΙΗΠΠΠΕ 6/50 ἵπιρονίαπα 4111851, ἐπ 

ο Ῥο]οροπηθδο ., {πλ α Ρο δοο1ἵς, ἐγ6ιηος παπα ρα Ίπιας 

ῥοβδυηέ, Μπο πάς οοἱΙσαυί. 

ΟΙ. Αιαηίθηδος Ὑοτο, αέθορίο τοῖ (απι [οΠσἴίον σοδίορ 

αρ Αιοΐηιδας πΙπῖο, ἆμσο ο). γἱοίοτῖαπι Ἰαμάαγο; 5εἀ 

απο. ἱπδορι]ίος το ἱδδοηί 605 απ Ρο ἀε[εηδίοπε ἵπαρο- 

γὴ οἑοαθισγαμί, οταγἰδδίπιο {οι1ο. (9) Θ1Πῃ Ἰίαάπο ΤΙ6- 

ΥΑΠΊΘΗΘΡ οἱ Εαβγρα]ας απίθ 11105 τοδἰ(αη. Αἴῑιοηας πηαίι- 

τοβδοηί, τοἠφυἱ ἀᾳ16σ5, αὓ Εῖ5 5ο 40 πηορ]εοία Ππογίποταπη α 

ΡΙεβοπα ἑαιοὶ δα5ρίόαπία5, Πίαγᾶςδ οοη/!α 605 αἆ ρορυ]πι 

πα ηυηί, ααἰθας βἰσπίβσαίαα, 5 απογαπάϊ ΠαΟΤίΠΟΒ ΟΙ ΓΑΠ 

[αἱς5ο ἀοπιαπάαίαα : 

αχδ(. 

οσο Ῥιοῖρᾶ Π]αΙΟγΗΠΙ ο8δα ἱρδίς 

(5). Φσάπ οπίπι [αοῖ]ο ἐρ5ίς Γαἱςεεί ΤΗ6ΓαΠΠΘΗΘΠΙ 

οἱ τοσαος αῦ οἶας ρα Ηρις θἱαηίος ἴπ {61 οἱο Ιδίο ἀοίοηςοτες 

οἱ ΡαίοΠος µαβειθ, ΥΙΟ πίίαις εἰσαποίία εἶ απιίόογπι 

πι] (αάΐπα Ῥγρδίαπίας, αἱ, αιιοᾷ πιαχίπναπα, απἲ οσο 

οο Ῥγο]ο σορ{15 Ιπίογαστυη{, οοηίγαγίαπα ογοπίέ, φἱρρα τε 

(4) 
Βοαία(ἶβ Παπ] (1ο Πίος αἆ Ροράπ, οοηξεδίϊπι πιπ]Η{αάο 

Ίτα ἵπ ἙμδΓαπσησΙη 6ἱ 5ο6ἱο5 οχαΓείέ, 

αἀγογρατίος 1105 οί ορρισηαἰοΓθ5 Δ0Θ6ΓΓΙΠΙΟ5 μαβενοηί. 

Ῥθ6ὰ πβὶ 111 5ο ρισα- 

Ίνα ουηη(ς ΤΙΥΘΙΗ5 1 ἆπσος οδί ὀοηΥεΓβα. (6) Ὠίθμι 

οχδο ρορα]ιῖς οἷς ἀῑχΙέ, οορίδαιο Οοποπί αἱ ᾳ55ίδ, 4πείῃ 

τυηέ, 

αἲ Ἰιαό αοοπο οχοπιθταη{, ὀοίογος αΏδαιο οπηπί οµποίαἴοιεα 

ούίτο Ρ]εὐϊδοίίο Ιαροπί. Ὦ φπἱρις Ανίοσοπες αἱ Ῥνοίοπιᾶ- 

ὅνας, ρορι]1 (ά9οΓοΠΙ οχΙηιοδοθηίθς» [ησα 8ἱΡΙ οθηδΙΠΙΠΙ, 

ΤΗγαδγ]]α5 νονο, Οα1ἱαά65, 1μγδίας, Ῥογίο]ες εί Αιϊείοσταίες 

οὐα ρ]οιίσαιιο πανίρας Αίοπας τογογαπί, η παχίπιε 

ρο αὐάμοίί, [ονο αἱ Ππεγορβίοια ΠογαΠ., 

ΏΠ]οιο αἀγοχοναπί, 1η ]αά[σίο δαρ]ονοπίαη. 

απο5δ ππασΓο 

(6) Ροδίδα( αι 

ἰσίίαν παπα] Μέαάο. ἵπ. 6οποἴοΠσιη γοπ, [αοἷιε5 ογηαΠοηΙ 

ἄπγος γα 1! 56ΥΠΠΟΠΘΡΦΙΙΟ Μοιηπαηα αὖ ϱυαΜΙ αμα Ἰοαει- 

Επι ρταίος οἱ γαΐος Παβιέ; αἲ ΤεοΓΗΠ οοΠίγα 46[ΕΠΦΙΟΠΕΠΙ 

(υπππ]έπαμς, πο αιά{γο απἱά ση γολα!. Νεο ΠΠΙΠΙΠΗ εἰς 

οὔιοτο εοσηαἰἰ ἀοβιποίογι, απί ΙασαΡήή η ΟΟΠΟΙΟΠΕΙΗ Ιι8- 

Ῥϊέα ριοστθδδί, ρορυ]αΠῃ τοραραη{, αἱ αρ ρΙσἵ 4ο ἀποίριις 

ειηιογοίαν, οιιοά. δορα]έαγανα λογια ΡροδίμαριΙδδεηί, αιϊ 

γΙίαη ο ῥαίνίο. βογίοι Ἱπιρεμάίδδοηί. (7) Ταπάρθην 

απωίοῖ ο δογάΙη οἱ Τμοναπιομί5 ἁβρι]αίοιέδ, αποΓΗι 



(ῶα 655.) 

/ Δ δω Ἁν δι Δ 2 

γωνιζόμενοι πολλοὶ καθεστῶτες ἐνίσχυσαν" καὶ συνέθη 

καταδικασθΏναι τοὺς στρατηγοὺς θανάτῳ καὶ δηµεύσει 

τῶν οὐσιῶν. 

ὁ ΟΙ. Ἱούτων δὲ κυρωθέντων, καὶ µελλόντων αὐτῶν 
ὑπὸ τῶν δημοσίων ἐπὶ τὸν θάνατον ἄγεσθαι, Διομέδων 

εἷς τῶν στρατηγῶν 
ο... ” ΔΝ ΄ ἵν λλ Δ λ 

παρῇλθεν εἰς τὸ µέσον, ἀνῆρ χαὶ τὰ 

ἔμπρακτος χαὶ δικαιοσύνη τε καὶ 
Ἂ» Ὕψ 3 ο» ο ο / ν 

ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς δοκῶν διαφέρειν. 

δν ΔΝ /' 

περὶ τὸν πόλεμον 
. 7 (9) Σιωπησάν - 

δὲ / κ) 3 λ ως 30 » Δ Ν ολ 
Ι των δὲ πάντων εἶπεν, Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὰ μὲν περὶ 

κ. / κω /' κϱω 

ἡμῶν κυρωθέντα συνενέγκαι τῇ πόλει" τὰς δὲ ὑπὲρ τῆς 

νίκης εὐχὰς ἐπειδήπερ Ἡ τύχη κεχώλυχεν ἡμᾶς ἄπο- 

δοῦναι, καλῶς ἔχον ὑμᾶς φροντίσαι, καὶ τῷ Διὶ τῷ 

σωτῆρι καὶ Ἀπόλλωνι χαὶ ταῖς σεμναϊῖς θεαῖς ἀπόδοτε" 

τούτοις γὰρ εὐξάμενοι τοὺς πολεµίους χατεναυμαγήσα- 
ς Δ η /α ο α 3 σεν 

μεν. (8) Ὁ μὲν οὖν Διομέδων ταῦτα διαλεχθεὶς ἐπὶ 

τὸν κυρωθέντα θάνατον ἀπήγετο μετὰ τῶν ἄλλων στρα- 
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τηγῶν, τοῖς ἀγαθοις τῶν πολιτῶν πολὺν οἶκτον παρα- 
ᾳ ασε γτειὶ λ 2ο/ ϱω / 

στήσας χαὶ δάκρυα. Τὸν γὰρ ἀδίκως τελευτᾶν µέλ- 

Ὢν λοντα τοῦ μὲν καθ αὐτὸν πάθους μηδ᾽ ἠντινοῦν ποιεῖσθαι 
πι ο ολ, δὲ ο ο / ὦ ήλε οΕι σε λ ο εΦ.νί µνείαν, ὑπὲρ δὲ τῆς ἀδικούσης πόλεως ἀξιοῦν τὰς εὐχὰς 

3. ο ἂν / ον) ο 3 ο) ἂν ον νΝ 3  ρ ά 

ἀπολιδόναι τοῖς θεοῖς, ἐφαίνετ᾽ ἀνδρὸς εὐσεθοῦς ἔργον 

καὶ μεγαλοψύχου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν τύγης ἀναξίου. 

(0) Τούτους μὲν οὖν οἱ ταχθέντες ὑπὸ τῶν νόμων ἕνδεκα 

ἄρχοντες ἀπέχτειναν, οὐχ οἷον ἠδικηχότας τι τὴν πό- 
ου ϱ 4 λιν, ἀλλὰ ναυμαχίαν μεγίστην τῶν Ἕλλησι πρὸς “Ελ- 

ληνας γεγενηµένων νενικηχότας καὶ ἐν ἄλλαις µάχαις 

λαμπρῶς ἠγωνισμένους, χαὶ διὰ τὰς ἰδίας ἀρετὰς τρό-- 

παια κατὰ τῶν πολεμίων ἑσταχότας. (6) Οὕτω δ' ὁ 
τω / / λ [α, λ 2 / ον 

40 δημος τότε παρεφρόνησε, καὶ παροζυνθεὶς ἀδίκως ὑπὸ 
κω νὰ λ / ή ο 

τῶν δημαγωγῶν τὴν ὀργὴν ἀπέσκηψεν εἲς ἄνδράς οὐ 

τιμωρίας, ἀλλὰ πολλῶν ἐπαίνων καὶ στεφάνων ἀξίους. 

ΟΠΙ. Ταγὺ δὲ καὶ τοῖς πείσασι καὶ τοῖς πεισθεῖσι 

οἱ 
π Ν 2Υ 4 θέ ιά Ἔ κ» 3 / ὄλ 6 

αῦ μὲν γὰρ ἐξαπατηθέντες ἐπίχειρα τῆς ἀγνοίας ἔλαθον 

μετ οὐ πολὺν χρόνον χαταπολεμ.ηθέντες οὐχ ὑφ᾽ ἑνὸς 
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/ οω / 

µετεμέλησεν, οἵονεὶ νεμἐεσήσαντος τοῦ δαιμονίου. 

; Ν / 2 ο / 
δεσπότου µόνον, ἀλλὰ τριάκοντα, (3) ὁ δ’ ἐξαπατήσας 

1” Δ οσο 

καὶ τὴν γνώμην εἰπὼν Καλλίξενος, εὐθὺς τοῦ πλήθους 
/ 3 ολ Ν. ς Ν ου ”- 

µεταμεληθέντος, εἰς αἰτίαν ἦλθεν ὡς τὸν ὀημον εξηπα-- 
Ἂ ερ] ελ ὁ ( λ ) 3 ) / νά λ 6) 

40 τηκώς" οὐκ ἀξιωθεὶς δ) ἀπολογίας ἐδέθη, καὶ καταθλη- 
Δ 3 ντ ον / λ 3/' / 

θεὶς εἰς τὴν δηµοσίαν φυλαχκὴν ἔλαθε µετά τινων διο- 
Ν λ λ Ν / 

ρύξας τὸ δεσμ.ωτήριον καὶ διαδρὰς πρὸς τοὺς πολεµίους 
{| λ / 

εἰς Δεχέλειαν, ὅπως διαφυγὼν τὸν θάνατον μὴ µόνον 
λ » / ο 

Ἀθήνησιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις Ελλησι δακτυλο- 
Π ”’ Δ ο / ..ὀ Δ / ἔ 

αὖ δειχκτουµένην ἔγη τὴν πονηρίαν παρ᾽ ὅλον τὸν βίον. (3) 
δ ο. Δ 3 Ν / 

Τὰ μὲν οὖν κατὰ τοῦτον τὸν ἐγιαυτὸν πραχθέντα σχε- 
Φλ ο. ο} 3 / τει» , 3) / /3 ι , 

δὸν ταῦτ΄ ἐστί. 1 ῶν δὲ συγγραφέων Φίλιστος τὴν πρώό- 
κα . ο : 

την σύνταξιν τῶν Σικελικῶν εἰς τοῦτον τὸν ἐνιχυτὸν 
/ 3 Δ 3 / ς/[ν 9 (6) 

κατέστροφεν εἷς την Ἀκράγαντος ἅλωσιν, ἐν βίθλοις 
.. 3 / -ω 3 / ο 

50 ἑπτὰ διελθὼν χρόνον ἐτῶν πλείω τῶν ὀκτακοσίων: τῆς 
ς λ λ ον οω / 

δὲ δευτέρας συντάξεως τὴν μὲν ἀργὴν ἀπὸ τῆς προτέ- 
τω / / ὃὶ ϱ/9 / 

βας τελευτῆς πεποίηται, γέγραφε δε βίθλους τέτταρας. 
Δ δν Ἡ Δ .) Δ / .] ’ νι κ. 

(1) Περὶ δὲ τὸν αὐτὸν γρόνον ἐτελεύτησε Σοφοχλῆς ὁ 
9] /' ν ο ον ’ ος ... 

Σοφίλου, ποιητῆς τραγῳδιῶν, ἔτη βιώσας ἐνεγήκοντα, 
/ . λ Δ 3 

νίκας δ) ἔγων ὀκτωκαίδεκα. (0) Φασὶ δὲ τὸν ἄνδρα 

ΡΙΟΡΟΒΙ δΙΟὈΙΙ 5. ΧΠΙ. 

] 
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ππαρς Μο ππδγυς ἀδίαραί, ρινα]ασις  Ώησςς 61ο 

οαρίίο οοπάσπηπα({ θαη{, οἱ (αοι]{αίο5 θογύα ρυ]{σαίας, 

ΟΠ. Πὶς Ἱία ἀασταί[ίδ, απ ΤΙ Ίατη α Ποίονίριας αἆ πθοσπι 

ἀποθιοηίαν, Πἱοππθάος, ργορίογΙα. απας, γἱτ Ῥο]οῖς {π 

γθρῬας οχοτο[αία5, οἱ ιδία οδίογίδᾳαο Υἱα βας ργσο]- 

Ίουο οχἰθηλαίας, ἵπ ΠιθάΙαπη ῥτοςθβοίί. (9) ΒΙοπίίο Ιθίέιτ 

ρου ἰοίαπα 6οΠόΙοΠθΠΙ [ασίο, Ἠάπο αά ποσα 1πβί : Υἱπ 

ΑΙΠ6ΠΙΘΗΦΕ5, απο. ἵπ οαρίία ποδίνα Ίαιη ἀθονοίαηι ονί, τὰ 

Γαα5ίαι ας [οἱ οἰγ{ίαςἳ Πίο ογοηία{. Αἱ νοία Ρίο γἱοίοτία 

45 πυποπραία, αμία. [ογίππα τοᾷενο Πο ργοηΙριέ, γος 

Δοσοατανο ΡΙάΠ οἱ Ποηοδδίαπη οδί. κἀογὶ Ισ ςοιναἴονί οἱ 

ΑΡΟΠΙΠΙ οἱ νοποναπα!5 Ώααβι]ς ἴ]α ρογςο]νΙίοίθ. Ηογαπα οηίΠι 

ΜΠΙΩΙηΘ Ἰηγοσαίο Ποδίεος ριοβΙρανίης.  () Πως ρτο[αέις 

ΡΙοπεάσ”, ατα οπή οσίον]5 ἀααρας αἲ βαρριοῖσπα ἀοδιίπα- 

ἑάῦὰ Ταρίίαν, ΠἹασΠαΠα οὐσα 56 6ΟΠΗΠΙΙδΕΥΑΙΟΠΘΙΗ ΤΠ οΡ{ΙΠΙΟ- 

ΕΠ ΟΙΥΙΕΙΗ αΠΙΠΙΙ5 ΠΟΠ 5ἱπο Ιαοηῖν οχοἰίαμς.  Ναπι ϱΙΠ], 

αί δβρΙΙοία1ή. Ίαπα αἀἴτοί, παπα Ρτογδ5. ΠχΘΗ{ΙΟΠΘΠΙ 5 

ἐαδις {ασογ6, 5ο ραίτία οαδα, πε[ατίο {πια αρεη(ἶς, αἱ 

γοία 45 γοάάσγοπ αν, ΠποΠοτο, Ρίῖ αἱ πιᾶρηαπἰπηϊ υἱγῖ 1]ο- 

ας ἱη[ογίαπίο ῥγου5Η5 Ιπάϊσηϊ ορας νιἀσραίαν. (4) Όιέος 

ο15ο υπάθοπαγ{] ἑαρίία]ος Ίεσα ογεα(ἶ πεζαπἀος ομγανοτυηί, 

αι πθ πηἰηῖηια, φἱά σπα Ἱπ]ηπία οἰγΙ{αίσηι Ἰῶρογαπί, 5εᾷ ϱχ 

Ριδηα πανα οπιπίατη απαχίπια, απίθα5δ υπ(ααπα αγωο οΗ1 

ἀναα5 ἀἰπεαβδοηί, γἰοίονίαπα γοίπ]ογαπ{έ, οί απογαπα. γΥ- 

ἐς ας οιἰαί ρα 15 πιασπίβος ρτοβαία, ργασ]αγα 49 [δίς 

Μοδριις (πορῶα δἰαίποιαί. (9) Τα ρογάτίαο {απο ρορα]5 

Ιηδαηἰν{, αἱ αἲ. οναἰοηίρης ργαίου ]15 εἰ (15 οχασσιραίας, 

Το. ΗΔΗ Τη. ΥΙΟ, ποῦ. πἹοο Ππ]]α Ῥώπα, 564 πιαρηῖς 

αεο Ιαπάΐριας οἱ οονοΠῖ5 4δΠοδ, οχοπθιαν1{. 

ΟΠΠ. ΑἰΦάΐ π]ον αίτοδήιο, ἴαπι απὶ Ρρορυ]σπή οοπο(αγαΠέ, 

(απα αί οαμαηΠΗς βάθηι αθριοναπ{έ, ρα ηΙ(οηῄία [αοίί ἵῃ- 

ἐθβῖΐ, ας 5ἳ ΠΠΙΙΟΝ ἱρδαπα 50οἱ45 ος ἀείοδίατοίανς. Ναι αιαὶ 

πιαΗ σης 5 5ααδίοηίρας ἀαοιριεπάος 56 ρα ΡισγαΠ{, ἀἴδηα 

ο. ρυῶπη]ᾶ ΠΟΠ ἀῑα ροδί ασθθρετο, 41η ΠΟΠ αῦ πο, 

Β64 ωΠσίπία ἀοηπ]ηίς Ποφί1θπ αά ΠΙΟΚΙΙΗ ῥοιηθγεη/γ. (9) 

Τυπα αἳ οαρίία]οπα ἵπ 1605 δοπ{οη[ίαπα (απάπ]οπίαυ ρογίπ- 

Ίργαί ΟαΗἱκεπας, πηοχ ἃ πα] (πάίπο, ραπίοπ/ῖα γοῖ ἀπσία, 

η ΟΥΙΠΊΕΗ ἀαεσορίί ϱροῦ Παπάσπα Ρρορι γοσαίας, ποσαία(αθ 

ἀο[εηδίοηῖ5 οορία, ἵπ γἱπόπ]α οη]οοίας οδί. Ῥιθ]ίσο 46ἴῃ 

οαγόσι ΙΠΟΙΗΡΗ5, ΠΟΠΠΙΙΙΟΤΙΠΙ ορο ΡατίεΙβ5 ο]α5 6]αΠ1 Ρει- 

(ο85ἱ5, αά Ιοδίο Ώουσαα ρνοβασίς τ δεη]σαί π{ ἀογιίαία 

ηθύθ, ΠΟΠ ΑίΠθΠΙ5 ΠΙοάο, 564 Ιπίοι αἱο5 «ποπ ἄτασο8 

Παρίμορα. Ποηιηῖς Ππργορίίας ἀῑδίίο ρε οΊΠΘΙΙ ἀθίπέορς 

γίαπα πιοηδίτατδ αν”. (0) Πα (γα β8ΙΠ{ αι Ρ6Υ αΠΠΙΠΗ Πα 

βοδία ππεππογαΠ{9. Ῥουνο Ιηίου δοπρίοτες ΡΙΠ δές ΡΥΙΠΙάΠη 

Βονυὴ. ΘίομΙαΓΙΠὰ ραιίθα ΟΠ Ἰοῦ αΠΠΟ σαρίοσιο Αρτῖ- 

σοπίο οοπο]ΙάΙ, δορίεπα Πρι Ρ]α5 (πα οΠπσθΠ{οΓΙΠΙ 

ΠΠΟΥΙΠΙ {οΠηΡΟΓα ὀΟΠΙΡΙΕΧΗ6. ΑΙίΘΓΙΠΙ Υοτο Πςίοιῖα) 51.» 

οοηίαχίατι α [πο ργίονίς οχογόΙίαή, οἱ ρου Πρτος απαίποτ 

ἀαάποῖί. (4) Οἶνοῖίον Ίου (οπηρας Βορ]οσΙ65, ΦορΗΗΙ βΙίης, 

Ροεία {ταρῖόις, πιογίοπα οΡΗ{, παί5 4ΠΠΟΣ ποπαρίηία, ἆ10- 

ἀογιρίη! νἱοίογ5 οιπαία5. (5) Ηαπο Ιπιαα 8ΠΑΠΗ αρα” 
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τοῦτον τὴν ἐσχάτην τραγῳδίαν εἰςαγαγόντα καὶ νική- 

σαντα χαρᾶ περιπεσεὶν ἀνυπερθλήτῳ, δι Ἂν καὶ τελευ- 

τῆσαι. Ἀπολλόδωρος δὲ ὁ τὴν γρονικὴν σύνταξιν πρα- 

Ὑματευσάμενός φησι χαὶ ον ρρσην χατὰ τὸν αὐτὸν 

6 ἐνιαυτὸν τελευτῆσαι" τινὲς δὲ λέγουσι ο Ἀρχελάῳ 

τῷ βασιλεῖ Μακεδόνων κατὰ τὴν χώραν ἐξελθόντα χυσὶ 

περιπεσεῖν καὶ διασπασθῖναι μικρῷ πρόσθεν τούτων 

τῶν χρόνων. 

ΟΥ. Τοῦ δ᾽ ἔτους τούτου διελθόντος, Ἀθήνησι μὲν 

Ίρχεν λεξίας, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ ἆ ἀντὶ τῶν ὑπάτων τρεῖς 

γιλίαρχοι κατεστάθησαν, 1 αῑος Ἰούλιος, Τούπλιος 

Κορνήλιος καὶ [αϊος Σερουίλιος. ΤΓούτων δὲ τὴν ἆργὴν 

παραλαθόντων, Αθ Ἠναῖοι μετὰ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ανρα 

τηγῶν ἐπὶ τὴν ἡ Ὑεμονίαν ἔταξαν Φιλοχλέα, καὶ τὸ 

ναυτικὸν αὐτῷ παραδόντες ἐξέπεμψαν πρὸς Κόνωνα, 

προστάξαντες χοινῶς ἆ φηγεῖσθαι τῶν δυνάμεων. ({9) 

Ὃς ἐπεὶ κατέπλευσε πρὸς Κόνωνα εἰς Σάμον, τὰς ναΏς 

ἁπάσας ἐπλήρωσε τρεῖς. πρὸς ταῖς ἑκατὸν ἑθδομήκοντα. 

ταῖς ὃ᾽ 

1υ 

10 

Τούτων εἴκοσι μὲν ἔδοξεν αὐτοῦ καταλιπεῖν, 
5 / ς / . 4 
ἄλλαις ἁπάσαις ἀνήγθησαν εἲς Ελλήςποντον, ἡγουμένου 

{ Δ . ῤ / ον α) ς τον 

Κόνωνος καὶ Φιλοκλέους. (8) Λύσανδρος ὃ ὃ τῶν Λα- 
/ Δ ο 3 α 

κεδαιµονίων ναύαρχος ἐκ Πελοποννήσου παρὰ τῶν ἔγγυς 

συμμάχων τριάκοντα χαὶ πέντε ναὺς ἄθροίσας χατέ-- 
. 

9 εκ 

10 

πλευσεν εἰς ᾿{, ρεσου: νο ορ ο δὲ καὶ τὸν 

Χίου στόλον ἐξήρτυεν: ἀνέθη δὲ καὶ πρὸς Κῦρον τὸν 

Δαρείου τοῦ βασιλέως υἱόν, καὶ χρήμ ατα πολλὰ παρέ- 

λαθε πρὸς τὰς τῶν πει οτον διατροφ ώς. (4 Ὁ ὃ 

Νδρος, μεταπεμπομένου τοῦ πατρὸς αὐτὸν εἰς Πο. 

τῷ Λυσάνδρῳ τῶν ὑφ' αὑτὸν πόλεων τὴν ἐπίστασιν πκ- 

ρέδωχε; χαὶ τοὺς φόρους τούτῳ τ Ὅ 

δὲ Λύσανδρος πάντων τῶν εἰς πόλεμον εὐπορήσας εἰς 

Ἔφεσον πα” (8) Καθ’ ὃν δὴ χρόνον ἐν τῇ Μι- 

λήτῳ τιγὲς δλιγαρχίας ὀρεγόμενοι χατέλυσαν τὸν ὃη- 

[Καὶ τὸ 

26 

90 τελεῖν συνέταξζεν. 

μον, συμπραξάντων αὐτοις Λακεδαιμονίων. 

μὲν πρῶτον Διονυσίων ὄντων ἐν ταῖς οἶκίαις τοὺς µά- 

λιστα ἀντιπράττοντας συγήρπασαν, καὶ περὶ τετταρά-- 

χοντα ὄντας ἀπέσφαξαν μετὰ δὲ τῆς ἀγορᾶς πληθού- 

σης τριαχοσίους ἐπιλέξαντες τοὺς εὐπορωτάτους ἀνεῖλον. 

(9) Οἱ δὲ χαριέστατοι τῶν τὰ τοῦ δήμου φρονούντων, 

ὄντες οὐκ ἐλάττους γιλίων, φοβηθέντες τὴν περίστασιν 

ἔφυγον πρὸς Φαρνάδατων, τὸν σατράπην. Οὗτος δὲ 

φιλ Ἰοφρόνως αὐτοὺς προεδεξάµενος, χαὶ στατῆρα χρυ- 

σοῦν ἑκάστῳ δωρησάµενος, κατώκισεν εἰς Νλαῦδα, 

(1) Λύσανδρος δὲ μετὰ τῶν 

96 

40 

φρούριόν τι τῆς Κλαυδίας. 

πλείστων νεῶν ἐπὶ Ίασον τῆς Καρίας σας χατὰ 
/ αλ τσ” 2Λ/ / ο κ λ Δ 

κράτος αὐτὴν εἷλεν Ἀθηναίοις συμαγοῦσαν. αι τοὺς 
40 

Π ευ / ν ο, χ ον αλ 
μὲν ἡθῶντας ὀχτακοσίους ὄντας ἀπέσφαξε, παϊῖθας δε 

καὶ γυναῖκας λαφυροπωλήσας κατέσχαψε τὴν πόλιν. (8) 

Μετὰ δὲ ταῦτ ἐπὶ τὴν Ἀτεικὴν καὶ πολλοὺς Ῥλεύσας 

6 ἴ-ν τόπους; μέγα μὲν οὐδὲν οὐδ' ἄξιον μνήμ. ης ἔπραξε᾽ διὸ 

καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀναγράφειν ἐσπουδάσαμεν: τὸ δὲ 
-- / ον / λ 3 Ε, 9 / 

τελευταῖον Λάμψασονί ἑλών, μι μὲν Άθην χίων φρουρὰν 
.) ἀφηχεν | ὑπόσπονδονν τὰς δὲ κτήσεις ἁρπάσας τοῖς Λαμ- 

ψΨαχκηνοις ἀπέδωχε τὴν πόλιν. 

ΔΙΟΔΩΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ Ριρλ. 1. (626.627.) 

ἁἴαπα οχηἰρομίσπα αἱ ραΙπΙαΠΙ αἀθρίΠὴ . Ι01111 ατα Ἰπῃ- 

πιοίσαπα 56 ο[[πάἱςδο ἀῑσιιπί, τ{ Μία {πα οχδρίναΓσί.  ΑΡοι- 

Ιοάσγα5, αππαΠαπα φοπρίος, Ίου 4ππο Ερίάθιι 4ποσπε 

ἀθβαποίαπα εδδα να. ΝοηπιΙ πιειπογαΠ{, σαπι αρυὰ 

ΤοΡΘΙΙ Μαεθάοπία) ΑΤέΠΘΙΔΙΠΙ γΙίαπΠα ασθγεί, Ιη ασΓΙΠΙ [ο 

θσιΘΡΘΙΠΙ 1η 68Π65 ΙποΙάἶδδα, α ααἱρας ἀασεταίας ΠπΙδοΓο 1ῃ- 

ἰοι{ςραί, 5εἀ ραπ1]ο αηίθ Ίου ἔοπιρις. 

ΟΙΥ. Ἐχοαιπηία 1]ο απο, Αἰθπῖς πιαρὶςιγαίαπι οαροβείί 

Αἰοχίας, Ποπιῶ 6ΟΠ5Ι]ΗΠΗ Ίοσο Ἱίσγαπα αριιπῖ ηλ Πίαγες 165, 

ο. δαας, Ρ. Οοτπείας εί 6. βογνῆας εγοαηίαν. Ηστ 

ἀπναπίςο πιαρίδίναία, Α{Ιθιίοηςες ροδί ἀποππα ΠΟΙΑ ϱ009- 

ἀσπι, Ρή]οσίθπι οχογοαἳ ρταβοπηί, ἱταδιίασαο «4556, α 

ΟοποπεΠα 5ο οοπ/θττο Ἠ]άπι Παροηί,, αἱ ουπηηπ]σαίο Ἰηίθι 

ϱ) ο, 
Οοποπδιὴ. (αηδηηϊςι ἴπ ΒΑΙΠΠΠΙ, ΠΥΘΡ ΙΠΙΥΘΥΡΑ5 ΠΙΙΠΘΓΟ 

5ο Ἱππρθιίο Ῥ6ἱ]άπη αἀππίςίαοηΜ. Ροεί(παπα ἃά 

ἑθηίαΠα οἱ δερίπαρἰηία ἐγο5 πλἰΠίο οοπηρ]αγ[{. ο Ἰ]ς γἰρίιηιἰ 

ιο τοπ αἱ ρἱασιί : ος το]]ααἱ5 ουηίρας ίδια, 60ΠοΠ 

{) 1ωγβαπάσν 

Ἰπίργοα, ΤαζοεάαΠΙΟΠΙΟΥΙΠΙ Ο858ἱ5 ΗΠΙΠΙΗ5 Ῥγαίεοί!ς, ο 

αἱ ΡΙήοσ]εςδ, ἵπ Ηειαβροπίππα οοπἰοηάη/. 

Ῥοαίοροπηθξο 5οοἱΐδααα Εις (ϊρίπία απίπαια παγίρς 

οοΠαο[ῖ5, Βραδιά ἱταηςπηΗ{, αἱ αοθἰίαπα ο Οὐ10 οἱᾶδδαπη 

Ιηδίααταί, Μοχ αἆ ΟγτάπΙ 4ποσαθ Ὀανί γοσῖς (πα ΡγοΠοΙ- 

βο](ατ οἱ ΠιᾶσηαΠ Ροουπία ΥΙΠῃ ἵπ 5ἱρεπαά]α πηΠίαπη αοοὶρῖί. 

(4) Ταπι ΟΥνΙ5, α ραΐτο ἵπ Ῥογδίαπι νεγοσαία5, 5 Ῥιῶ6- 

οίατῷ ατΏες Π46ἵ Τ,γ5απάπί οοπηπηεηάα{, εί πραία 1ρ5ὶ ρ6ι- 

φο]νΙ Ι10εί. Τμγ5απάςσι Πασαθ, οππίρα5 αά Ῥε]ΙΗΠῃ πεζθβδᾶ- 

(5) πο 

{οπηροτθ ααἰάαπα ΜΠΕίΙ, ραπόογάη ἀοπηπα(ας 5{ά]οβί, ρο- 

γης απΙΡΙΙΦ5ΙΠΙΟ Ιη5Ηπσία5δ, ἘρμαδΙπι τορεί{. 

Ρα]αγο ἱπιρονίαίη ΤιασσάαΠποΠίοΓΙΠΙ κΙΠο διαδία]ογαπ{. Αο 

{πίήο, σα Ρἱοηγδία οοἱεργανθηίαη, (αομοΠΙ δυ Π]αχίη]θ 

αἀνοιδαπίθς 1η αιάῑρας ους 6ΟΠΙΡΙΕΙΙΘΗΏΦΟΞ αἆ απαδταρίηία 

ἐπαοϊάαγαπ{.  Ρο5δὲ οΏδειγαίο {6ΠΙΡΟΥΘ, 4110 {οΓιΙΠΙ ΠοπηΠ]- 

Ρις γο[οτίππη οια{, ἀειεσίο8 6 Ῥορι]ο {πεσεηίο οΠΙΠΙΠΠΗ 10- 

οπρ]εθδίπιος οπρί{ο ππυ]ίαμί. (6) ΠηίθΊηὰ οἶνθρ ρτοβα(ἶς- 

ΒΙπη] ΘΟΡΗΠΙ,, αυ ρορυἱ οπα5α[αγεραηί, αποΓΙΠΙ Πο πα 

πη]]]ο ΠΠΙοΓΙ5 ογαί, πηθία οἰγοιηδίαη{15 ροτίοι!, αἆ Ρ]αι- 

ΠαΡΑΖΗΠΑ θαίΓαραπη οοπ[μσίαμ{. 16 Ροτ( παπα Παππαη]έου 11ος 

αχεορίέ, απγεοαΠ δία{οτο δἱησιι]ίς ἀομαίο, Οἰαιάα (Β/αμάα ϱ) 

ααοᾶ Οἰαάἰ (1/41; 5) οα5ίεΙη θ8ί, ἱπ]αριίαπάα ρτοβαρίς 

εοηθρβκίί. (7) 1μγδαπάεν αίθιη, 6πΠ1 Π]ασηο ΓἱΓοΠΙΙ Πα π- 

ΠΠΘΤΟ Ἰαδάπι Οατῖα ΠΥΡΘΗΗ, Αἰμοεπίθηκίριις 5οοἱείαῖδ 1ο 

ομποχίαπα, αἀογίας, υὶ εχρισηαί, ΡάῬεηιάπθ ΟΠΠΠΕΠΙ αἆ 

οσηροπίος {ηση]αί, Ρπογίδᾳτιθ ας ππυΠετῖρας 5 Παδία γθη- 

4115, ατΏεία 5610 ααπαί.  {(8) Ρορί ως ΑΙΠΙέαΠη 6ἱ πιυ]ία 

ῥτῶογοα Ίουα παγίθας αἁἶία {οηίαί, 5ο ΠΠ] π]ασηΙ ΠΊΕΙΠΟ- 

γαίασαθ ἀῑσηί ο[ίοί.  Βίπ1ϊ ο’ρο ποδίτῖ αιιά οδί αἱ αΠαῖά 

ἆο6 Ἠϊδος τοίογαί{α”..  Ῥοβίτεπιο α{ΕΠΗ ΤΔΙΠΡΦΔΟΙΠΙ οΧΡΙΕΗΕ, 

ΑΠΙσΙΠΙ ἵη σὲ ϱγαβ]άἵαπι 46 ἀαία Ιποο]απηο ἀῑπη]είέ, οἱ ᾱἷ- 

τορίαια Παβαρβασθηίς 41 Ρθ τοβή(α1. 
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ΟΥ. Οἱ δὲ τῶν Αθηναίων στρατηγοὶ πυθόµενοι τοὺς 
Λαχεδ ί Ἵ Ἡ δυνάμει πολιορχεῖν Λάμψα- αχεδαιµονίους πάση τῇ δυνάµει πολιορχεῖν Λάμψα 
κον, συνήγαγόν τε πανταχόθεν τριήρεις καὶ κατὰ σπου- 

δὴν ἀνήχθησαν ἐπ᾽ αὐτοὺς ναυσὶν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα. 
(5) Ἑδρόντες δὲ τὴν πόλιν ἠλωκυῖαν, τότε μὲν ἐν Αἰγὸς 

ποταμοὶς καθώρµισαν τὰς ναῦς' μετὰ δὲ ταὺτ ἐπιπλέον- 

τες τοῖς πολεµίοις καθ’ ἡμέραν εἰς ναυµαχίαν προεχα- 
λοῦντο. Οὐκ ἀνταναγομένων δὲ τῶν Πελοποννησίων, 
οἵ μὲν Ἀθηναῖοι διηπόρουν ὅτι χρήσωνται τοῖς πρά- 

γµασιν, οὗ δυνάµενοι τὸν πλείω χρόνον ἐκεῖ διατρέφειν 

τὰς δυνάμεις. (5) Ἀλκιθιάδου δὲ πρὸς αὐτοὺς ἐλθόν- 

τος, χαὶ λέγοντος ὅτι Μήδοχος καὶ Σεύθης οἳ τῶν Θρα- 
ο ο 3 ο / Ν δ/ λ 

κὼν βασιλεῖς εἶσιν αὐτῷ Φίλοι καὶ δύναμιν πολλὴν 
ὡμολόγησαν δώσειν, ἐὰν βούληται διαπολεμεῖν τοῖς 

Λακεδαιμονίοις" διόπερ αὐτοὺς ἠξίου μεταδοῦναι τῆς 
ἡγεμονίας, ἐπαγγελλόμενος αὐτοῖς δυοῖν 

ναυμαχεῖν τοὺς πολεµίους ἀναγχάσειν ἢ 

/ Ἂ 
θάτερον, Ἡ 

πεζη μετὰ 
δὲ ὁ Άλκι- 

/ Ὑ. 3 ο Ἂ] ς ου ο. {9 / 

θιάδης ἔπραττεν ἐπιθυμῶν δι’ ἑαυτοῦ τῇ πατρίδι μέγα 
Οραχκῶν πρὸς αὐτοὺς διαγωνιεῖσθαι' ταῦτα 

ν ο ον ο» 
τι κατεργάσασθαι χαὶ διὰ των εὐεργεσιῶν τὸν δη μιον ἄπο- 

Δ ου 

(4) Οἱ δὲ τῶν 
3 / -- 3 / / 5 ο. λ ολ / 

Ἀθηναίων στρατηγοι ῃ γοµ.ισαντες των μεν 8 αττωµ.ατων 

κ. Ν / 4 

καταστῆσαι εἰς τὴν ἀρχαίαν εὔνοιαν. 

ς » λ / 9) λ θή ΔΝ ὃν 3 / ἑαυτοῖς τὴν µέμψιν ἀκολουθήσειν, τὰ δ᾽ ἐπιτεύγματα 
/ ς/ 3 79 4 ας ήν ου προςάψειν ἅπαντας Ἀλκιθιάδῃ, ταγέως αὐτὸν ἐκέλευσαν 

ἀπιέναι καὶ µηκέτι προςεγγίζειν τῷ στρατοπέδῳ. 
/ .- / 

ΟνΙ. ᾿Ἐπεὶ δ᾽ οἱ μὲν πολέμιοι ναυμαχεῖν οὐκ ἠθε- 
ν ον / ον ο / μμβη ο 

λον, τὸ δὲ στρατόπεδον σιτοδεία κατεῖγε, Φιλοκλῆς 

ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἀφηγούμενος τοῖς μὲν ἄλλοις τριη- 
ράρχοις προσέταξε πληρώσαντας τὰς τριήρεις ἄχολου-- 

θεῖν, αὐτὸς δ᾽ ἑτοίμας ἔχων ναὺς τριάκοντα τάχιον 

ἐξεπλευσεν. (5) Ὁ δὲ Λύσανδρος παρά τινων αὐτομό- 

λων ταῦτ᾽ ἀκούσας, μετὰ πασῶν τῶν νεῶν ἀναχθείς, 

καὶ τὸν Φιλοχλέα τρεψάμενος, πρὸς τὰς ἄλλας ναὺς 

κατεδίωξεν. (3) Οὕπω δὲ τῶν τριήρων τοῖς Ἀθηναίοις 
ων λ πεπληρωμένων, θόρυβος κατεῖχεν ἅπαντας διὰ τὴν 

32 α/ 2) / ου ώ / ς λ 

ἀπροςδόχητον ἐπιφάνειαν τῶν πολεμίων. (4) Ὁ δὲ 
/ ο αλ λ 5 / / αχ. / 

Λύσανδρος συνιδὼν τὴν τῶν ἐναντίων ταραχήν, Ετεό- 
νικον μὲν μετὰ τῶν εἰωθότων πεζη µάγεσθαι ταχέως 

ς 3 ο. ὃὶ 2σ/ ο ο. Ὁ ς το / 
απεοιοασεν’ ο ὁξ οζεὼς τη του καιρου ροπη Ζρησαμ.ενος 

/ α 6 ω 6 - ὃν δις / 
µέρος κατελάθετο τῆς παρεμθολῆς' αὐτὸς δ᾽ ὅ Λύσαν- 

στ .. / / 
δρος ἁπάσαις ταῖς τριήρεσιν ἐξηρτυμέναις ἐπιπλεύσας, 

-- - κ / 
καὶ σιδηρᾶς ἐπιθαλὼν χεῖρας, ἀπέσπα τὰς ὁρμούσας 

ἐπὶ τὴν γῆν ναῦς. (5) Ἀθηναῖοι δὲ τὸ παράδοξον ἐκ- 

πεπληγμένοι, καὶ μήτ ἀναχθῆναι ταῖς ναυσὶν ἆνα-- 
στροφὴν ἔχοντες μήτε πεζη διαγωνίζεσθαι δυνάµενοι, 

λ] λ 
βραχὺν ἀντισχόντες χρόνον ἐτράπησαν. Εὐθὺς δ) οἱ 

ο 2 / 3 

μὲν τὰς ναῦς οἱ δὲ τὴν παρεμθολὴν ἐκλιπόντες ἔφυγον 
μ ο» 1 ὅπου ποθ᾽ ἕχαστος ἥλπιζε σωθήσεσθαι. (6) Τῶν μὲν 
5 / ο / α ο) στ / μα ”/ 

οὖν τριὔρων δέκα µόνον διεξέπεσον, ὧν μίαν ἔχων Κύ- 
λ λ Δ το ο] / 3 / ον 3 / 

νων ὅ στρατηγὸς τὴν μὲν εἰς Αθήνας ἐπάνοδον ἀπέγνω, 

οὐπθεὶς τὴν ὀργὴν τοῦ δή οὓς Εὐαγόραν δὲ τὸν φοθηθεὶς τὴν ὀργὴν τοῦ δήµου, πρὸς Εὐαγόραν δὲ τὸ 
/ ο. 7 / Ε ΔΝ .ἃ 

ἀφηγούμενον τῆς Κύπρου κατέφυγεν, ἔχων πρὸς αὐτὸν 
Π ο ο] ο υ λ ἀ οω 

Φιλίαν: τῶν δὲ στρατιωτῶν οἳ πλεῖστοι μὲν κατὰ γῆν 
2 α / 3 ο. λ ο “Α. / δ. ο αλ 

Φυγοντες εἰς «ηστον διεσώθησαν. (1) Λύσανδρος δὲ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙ6υΙΙ ΠΗΡ. ΧΠΠ. οὸ9 

ΟΥ. δρ πο Αἰλεπἰεηθία πα ργο) (6ο, ογἴογος ῥιΟ Ίμασο 
ἀαιηλοπίος οπ]ηρια5 Ταπήρδαση γἱπίριας ορρισηαἵθ, {π]γο- 
πῃος απάθοπααο οοσΠΕ, αἱ οἰίαίο πο οπΓδΙ ΟΙ ΟΟΠΠΠΗ 
εί οσἱοβίηία πανῖρις {να]οαηί, (9) Αἱ αρί οπρίαΠα ΗΤΟΙ 
Δ666Ρ6ΙΘ;, (ππα. απἱάσπα οἴτοα 1505 Ροίαπιος απόοοΓῖς πάγος 
βΙσίυηί; Ροδίοα γθγο ἵΠ Ποβίος ογοοΙ1, ἱῃ ἀἱσδ αἲ οσΓίαΠΊΘΗ 
ες Ρνονοδαπί. θ6ῦ απΠ1 Ρε]οροηηθςίϊ ΠΟΠ οεόπγθγοηέ, 4 - 
ΡιίαΠ αἳ Αλοπίοηδίρης οαρίαπη οδέ, απἱάπανη Γποίο οριι5 
{ονεί, θἰᾳπϊάθια ἀπίΐιις Ρ οχονοϊίαα αἰοπάί αοπ]ίαθ ΠΟ) 
ἀαγείαν.. (0) Τα ΑΙοϊρίαάος αἆ 1ρ5ος οχοΙΓΤΟΠς Ρτο οογίο 
Ἀπιπαί, Μοάοσπα οἱ αυ ]οπ, ΤΙΗΤασΙΠΙ τορος, απ]οία 

5Ι0ἱ 16ίο8, Πηάρηας αἆ δαδίά{πΙ οορίας ο[ίοιτο, οἱ ἵρδε 

Ῥοάπη. οππα Γασθάθπιοηίϊς Ρογίοχογε οί. Ἰπιροηϊ οἱσο 

πημίανῖς Ραγί6Π1 8ἱρί οοπέθᾶΙ ρορία]αί, ο ἀποβις Ιήςσς αἰίο- 

Ῥάπὰ Ἠαιά ἀπ)ίο ρνοπηίθης, 56 να αἲ οουΠΙοίΗΠ1 Πα ναΙοίη 

Μοβίας αἀασίαταπι, απί ἰουγοδίτί ΤΗνασΙΠα οχογοῖί ΟΙΙ1 

ἴ]]ς ἀαοθτίαίπγαπα.,  Ἠος ΑΙοϊρίαᾶϊ ποσοΙαα ο. ἀἴποσπηι 

ενας, αἱ, απ Ποηθββοίπια οἶας οπρίάο ναί, ῥ6]αΓΙΙΠΙ 

ραΐσία (αοἵηας εἀθγοί, οἱ Ροποβοίογιπα πιαρη Πα άίπο ρηςίῖ- 

παπῃ ρορι{ Ῥοπεγοἰοη/{ίαηα 5ἱΡί γεσυοποΙαναί. (4) Αί ἀπσος 

ΑίΠΙεΠΙΘΠΦΙΙΠΙ Ἠας ορίπίοηο ἴοπευαηίαν, 5ἳ το5 πηα]ο σογθγο- 

μι, ΟΠΗΠΕΙΗ 61ρ8ΠΙ η 56 ΓΘΟΑΣΙΤΑΠΗ 5 5ἱΠ Ριοδροτο βιιοσθο - 

τοι, νἱοίοιία ἀεοιδ Αἰαβίαάϊ οπΊπος νἰπάἰσαίατος. Θιᾶ- 

Ρνορίοι αἱ οοη(ἴπιο 86 πάς απποΠαία, πθο ΠΠ ΠαΠ1. ἀθίηα 

Ριορία5 αἆ οχογοϊίαπλ αοσοζαί, Ιαροηί. 

ΟΝΙ. Οἱ ά1ή Ισίίαν μοδίος οαιίαπηθοη ἀαίτοσίαγθηί, οἱ 60ΠΙ- 

πηθαίας ἱπορία οχονοῖας Ἰαμογανοί, ΡΙ]οείος, οἶας ἀῑοί 

ΙπαρογΙαΏῃ {οποης, τοαιιῖς (Ιγδπϊ πα ργ[οοιῖς ππαπάαί, αἱ 

η] Πίο ΠανΙΡΙ5. Ππροδί{ο,, 56 564 ΠΠ : ἱρ5αο νογο (μπι (π]- 

Β[ηία ηᾶγος ἵη ρτοσἰηοία. ΡΕΗΠς, ο Ρογία οοη/[αδίῖπη θο]ν1{. 

(2) Ρε που Ρον ἱταπδ[ασας αοξάαπα 6θ{1οΥ [ασίας Τγδαπάοι, 

61Πα ἴοία οἸα556 ἵΠ αἰέαια ῥνγογδσίας5, ΡΗοσΙσα ἵπ (απσαπι 

6ΟΠΡΗΙΙΙΠΗ αἆ το]ίσιας ἰπόςθ πανος ρευδοσιΠ ας. (9) Θι 

γογο τοδίαηίος αάμαό {πΙνοΠαο Α{ΠΙΕΠΙΘΗΡΙΙΠΙ ΠΟΠ ΠΠ αγηηῖς 

οἱ πη1{ο δαΐἰς Ιηδίγισία οβδοηέ, (πη]έις οἱ ραγος θηβίέο 

(οιἱ5 οαδίν]ς ἴαπα ἱπαργονίδο Ποδίίαπι αἀνοπία οχοαίαν. (4) 

1μγδαπάςν ίαφπε, αἀγειδα. οἸαβίς ρογιαχραίίοηα Ιπίο]οεία, 

Ε{οοπΙσπα 61 {οιγος Ῥραρηος α5δείί5 ἀοδεθπάσθτο Π1ῇ0οί. 

15 πιοπηθηία οοθαδίοπΙΠα Παπά πορσεπάα ταίαδ, ραγίοΠι 

οαβίτογΙΠα οὐθαραί. 1ῤ86 γοτγο Γιγδαπάον, οηοί1ς (γἱγοηίθας 

ΡΥΟΡ6 Ιηδίγό5 αἀπανίσαις, 4ποίαιιοί 1η εἰαίΙοπε ΑΙιοπίθη- 

565 Π3Υ65 αάμιιο ἱηγοπί{, (ουΓΘαΓΙΠΗ Ἱπβίοία πλαπάαπα αἆ - 

{18 (οβμαηίος αἆ 5ο αρβιναχί. (5) Αἰμοπίοηςας Ἱδίίμν, 

Ρνορίθν ἱπορίπαίαιη Ποδίῖ5 Ἱπιρείαπα (ανογο ρονομ]ςῖ, ααοά 

πο εἀποθηα{ παγας δρα {Πα Παβοδγθη{, πος (ογΓοβίΤΠΗ 1Πς{γ116- 

το Δ0ἴΘΙΛ Ροβδθη{, απάΠὰ αἆ Ῥγευο (οπιρογί5 ρα σπη γες(15- 

5οη{, ἴουσα Ποδί1 νογίαπί. Τα 5αΡΙίο αΠῖ 4ο πανίδας, αἰ 

ο 6αδίπίς, αποσππσο δα]Η{ἱ5 5ος αὐιήροτδί, ουδ ργα"ςἷ- 

ΡΙΙ ἀἱήασενο. (6) Ὀο (πνοππίθα5 ἀοζσπῃ (απίάΠα ογαδοτιη{, 

απογΕπα. ππαπα {οηπεραί ΟοποΠ. Ἰπραταίου, αἱ ἀεδρεταίο 

Αίιοπαᾶς τοία, (11 ρορα1 (1γογθπή ρογΗπιθδόστοί, αά Ένα- 

6οναα ΟΥΡεΙ ϱΗΠοίροπα, οΗπὰ απο απηϊοϊῖα οἱ πίετοεάσβαί, 

ριοβισίε.  ΜΙαΗ νονο ρ]ομίαιπα, [ογγοδίνί [αρα ἀΠαρςί, 

Φοδίιαι ροινοπθιαμ!. (7) Ἰωβαπάσς, ταῖς πανίρις 1] 



10 

τσ 

2 

256 

90 

υρ] 

40 

40 

δυ ἡγεμόσι χ ραρίας, 

δ40 

τὰς λοιπὰς ναὺς παραλαό όὼν αἴγμαλώτους, καὶ Φιλο- 

χλέα ζωγρήσας τὸν στρατηγόν, ἀπαγαγὼν εἰς Λάμψα- 

χον ἀπέσφαξε. 

τὴν νβκην ἀπαγγελοῦντας ἀπέστειλεν ἐπὶ τῆς .. τίστης 
Μετὰ δὲ ταῦτα εἰς Λακεδαίμονα, τοὺς 

τριήρους» χοσµίήσας τοῖς πολυτελεστάτοις τὴν ναῦν 

ὅπλοις καὶ λαφύροις. (ϱ) ᾿Επὶ δὲ τοὺς εἰς Σηστὸν κα- 

ταφυγόντας Ἀθηναίους στρατεύσας». τὴν μὲν πόλιν εἷλε, 

Ἠὐθὺς δὲ 

Σάμον αὐτὸς μὲν ταύτην ἐπολιόρ-- 

χει, Γύλιππον δὲ τὸν εἰς Σικελίαν τοῖς 

οω 
τη τοὺς ὃ .Ἀθηναίους ὑποσπόνδους ἀφηκεν. 

δυνάμει πλεύσας ἐπὶ 
Σνραχοσίοις 

τῷ ναυτικῷ συµπολεµή Ἡσαντα ἀπέστειλεν εἰς Σπάρτην 

τά τε λάφυρα χοµίζοντα χαὶ μετὰ τούτων ἀργυρίου 

τάλαντα ἆθλια χαὶ πενταχόσια. 

χρήματος ἐν 

σχυτάλην ἔχουσαν τὴν ἐπιγραφὴν τὸ πλῆθος τοῦ χρή- 

ματος δηλοῦσαν, ταύτην ἀγνοήσας ὃ Γύλιππος τὰ μὲν 

σαχία παρέλυσεν, ἐ 

(ο 9) ἜὌὌντος δὲ τοῦ 

σαχίοις» καὶ τούτων ἔχοντος ἑκάστου 

ξελόμενος δὲ τάλαντα τριακόσια, 

καὶ διὰ τῆς ἐπιγραφῆς γνωσθεὶς ὑπὸ τῶν ἐφόρων, ἔφυγε 

χα) χατεδικάσθη θανάτῳ. (10) Παραπλησίως δὲ καὶ 

τὸν πατέρα τοῦ ΓΕ πο) Κλέαρχον συνέδη φυγεῖν ἐν 

τοῖς ἔμπροσθεν Χρόνοις», ὅτι δόξας παρὰ. Περικλέους 

λαθεῖν χρήματα περὶ τοῦ τὴν εἰςθολὴν εἰς τὴν Άττι- 

χὺν μὴ. ποιήσασθαι κατεδικάσθη θανάτῳ» χαὶ φυγὼν 

ἐν Θουρίοις τῆς ταλίας διέτριόεν. Οὗτοι μεν οὖν, 

ἄνδρες ἴκανοὶ τἆλλα δόξαντες εἶναι, ταῦτα πράξαντες 

τὸν ἄλλον βίον αὑτῶν κατήσγχυναν. 

ΟΝΙΠ. Ἀθηναῖοι δὲ τὴν τῶν δυνάμεων φθορὰν ἀκού- 

σαντεςρ τοῦ μὲν ἀντέχεσθαι τῆς θαλάττης ἀπεστησαν 

περὶ δὲ τὴν τῶν τειχῶν χατασκευὴν ἐγίνοντο, χαὶ τοὺς 

λιμένας ἐπεχώννυον, ἐλπίζοντες, ὅπερ πὍ εἰκός, εἲς 

πολιορχίαν χαταστήσεσθαι. (9) Εὐθὺς γὰρ οἱ μὲν τῶν 

Λακεδαιμονίων βασιλεῖς Ἅγις χαὶ Παυσανίας μετὰ 

πολλῆς δυνάµ.εως ἐμθαλόντες εἰς τὴν Ἁττιχὴν πρὸς τοῖς 
{ 3 /9 / ον ολ / Αλ 

τείχεσιν ἐστρατοπέδευον, Λύσανδρος δὲ πλέον ἢ διαχο- 
/ Ξ / 3 λ κω Φαν ς ο 

σίαις τριήρεσιν εἰς τὸν Πειραιᾶ κατέπλευσεν. Οἱ ὃ 

᾿Αθηναῖοι τηλικούτοις περιεχόµενοι χαχοῖς ὕμως ἀντεῖ- 

χον, καὶ ῥαδίως τὴν πόλιν παρεφύλαττον ἐπί τινα 
ς 1» λ / ΜΑ Ε) / 

χρόνον. (8) 'Ροῖς δὲ Πελοποννησίοις ἔδοξεν, ἐπείπερ 

δυσχερὴς ἦν πολιορχία, τὰς μὲν δυνάμεις ἀπαγαγεῖν 

ἐκ τῆς Ἀττικῆς, ταῖς δὲ ναυσὶ μακρὰν ἐφεδρεύειν, ὅπως 

αὐτοῖς μὴ παρακομισθῇ σἴτος. (4) Οὗὐ συντελεσθέντος, 
[ὰ λν 3 - 3 ον ν / ολ ὁ ς / / 

οἵ μὲν Ἀθηναῖοι εἰς δεινἠν σπάνιν ἐνέπεσον ἁπαντων μέν, 
/ λ ο» ο ἃ λ / Ρ] λ / 

μάλιστα δὲ τροφΏς διὰ τὸ ταύτην ἀεὶ κατὰ θάλατταν 
.] ο.) / .) / ολ ο ον ζωμό . 

αὐτοῖς χοµίζεσθαι. ᾿Επιτείνοντος δε τοῦ δεινοῦ καθ 

ἡμέραν, Ἡ μὲν πόλις ἔγεμε νεκρῶν, οἱ λοιποὶ δια- 
πρεσθευσάµενοι πρὸς Λακεδαιμονίους συνέθεντο τὴν 

εἰρήνην, ὥςτε τὰ μακρὰ σχέλη καὶ τὰ τείχη τοῦ Πει- 

ραιῶς περιελεῖν, καὶ μαχρὰς ναὺς μὴ πλεῖον ἔχειν δέκα, 
ο λ ο. -ω 9 

τῶν δὲ πόλεων πασῶν ἐκχωρῆσαι, καὶ Λαχεδαιμονίοις 

(6) Ὁ μὲν οὖν Πελοποννησιαχὸς 

πόλεμος μακρύτατος Ὑενόμενος ὧν ἴσμεν, τοιοῦτον ἔσγε 

τὸ τέλος, ἔτη διαµείνας ἕπτὰ πρὸς τοῖς εἴκοσι. 

ΟΝΠΠ. Μικρὸν δὲ τῆς εἰρήνης ὕστερον ἐτελεύτησε 

Δαρεῖος ὅ τῆς Ασίας βασιλεὺς ἄρξας ἔτη δεκαεννέα, 

λ 

ΔΙΟΔΛΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΡΛ. Η'. (023-650.) 

Ροΐαβίαίθιη ασθορίῖ5, Ῥμήοσ]επι εὔαπα, εχεγοῖία5 ΙΠιρεΓαίο- 

τ6η1, νίγαπα οαρίέ, οἱ ἵ αγβθπα Ἠαπηρρασί αράποίυπη {αρυ]α” 

νι. ΕΓσηι νὶοίοιίο ἨΠΙΠΙΙΟ5 ΤιαορθάΦΠΙΟΠΕΠΙ το Ἰαδείί, 

Ιοο(ΙςΒΙΠΙΙΗ Ιπίαι ΟΠΗΠ6Ρ {ΤΊΓΟΠΊΕΠΗ δἶς 4εΙίΡεη5., 48πι Π]ᾶ- 

(8) 
Μον ἁπείο ἵπ 605, αἱ Βαδίαπῃ οοπ{ασοταΠ{, εχθγοῖία, ατΏθ 

Ροέέαγ, Αἰοπίοηςος Υ6γο ἵπ Πά6π1 αεοθρίος ἀἰμη(μί. ῬΡία- 

επι {η Φαππῖος αἴαπα ΠΟΥΘΗ5, ἴρ5ο απἰάεπη οὐδίάεπά ατβὶ 

ορεΓαπα Ππροπά1ί: ἀγΙΙρρΙΠα γεΓο, απῖ 2ΥΓ8ΘΙΦΔ8ΠΟΒ 41θη- 

4απι πιαγὶ ἀοσθγίαπίος αἀ]αγογαί, βΡραΓίαΠα πηϊςίέ, τί ΟΠΙ 

Ρος πη]]α οἱ ααἱησοπία αιροηῖ {αιεπία ρογίοναί. (9) 

Ῥοουπία Π]α ἵπ. θαοσπ]ῖς τουοπάἴία εταί, 5ἱησι]ί Υ6γο 50γἰᾶ- 

σηϊβοση{ἰβδίπαο αιηιίς εθίαγίκαπθ 5ροΠἱ5 οχογηανΙ!. 

18/1 ΠΠ ΘΙΙΠΙΙΗΟ ῥοσμπίαγία Ἱηδοτίρίίοηε µαβεραπί α”]η- 

απ.  Έ]ας ἵσηαγας ναοί σγΗρρας, νἰάμ]ος 5ο]γΙέ, εἰ ἰ6- 

οεηία (ἐγίφἰπία) Ἰπάα ἰαιεπία οχἰπζ. 

βοΥ{α]αγΙΠ. ΙπάΙΘΙάΙΗ ῬτοΚίίο, 

αηζιϊςΙ(α5. 

Φοά [ατίο ρου 

αι θυσίς, οαρΙΙ5 ρτορίε(Γθα 

(16) ΒΙπι]α οϐ. οΠπιεη Ρ8γεΠ5 γΠρρί Ο0εαΓ- 

ονας (Οἰεαπᾶγίάαδ) αποπάαπι αα{ασοταί, αποᾶ ροουηία 

ἃ Ῥονίο]ο αοοορία., πθ Α{Ισαπι Ιπγαάετεί, Ἰηδϊπηπ]αίας, οἱ 

εαρί(α]ῖς Ιά6ΐγεο 5ρρΙοΙ νεις Ῥοτασίας οββεί. ΄ ἘκιΙαης 

Ισίίμγ αραιά Τλππίος Τη Πα]ία Υἰίαιη {ταπβθρίέ. Η[δαπε Ι, 

α πα ΠΠ] αμοςαἲ Υγγη15 ἀεεςςο {ρ5ίς γιάαγείας, Π]αδηχοᾶί 

(αοις {οίαπη τοἰίαια. σΙία; Ἱπίοσηίαίεπα ἀομαγραταη{. 

ΟΥΠ. Αιοπΐοηςος, αρῖ 4θ εορίῖδ 515 Ρ]αηο αοίάπΏ 6856 

οοσπογεταπί, α ΙπαγΙ5 Ἱππροπίο δἱρί αὐδΗπεπάπι τα, αἆ 

Απησπά απ. οἰγ]ίααδ πιωπία Ῥογίαδαε ομδίασπάπα (οίο 

5ο οοηνονίηί, ἀπ ΙΙΙ οργή 15 παπι οΩδίΦΙΟΠΕΠΙ 6Χ8Ρθ- 

οἴαπάαπα θ1Ρί 6556 γ]άοηί. (9) Ναπι οχίοπιρ]ο α{εγ(θ Τ406- 

ἀσουηΟΠΙΟΓΗΙΗ τεχ Ασὶς οί Ραμδαμία5, πιασηῖ» οορᾳ5 Ασαπι 

πγαάθηί6ς, 58 1ροῖδ πιωπίρας οαδίτα ροδι6γ6; γδαπάθι 

εῖαπα ρ]α5 απαπη ἀποθηῖς γοπηῖρα5 {η ΡΙΓΑ πανἰρανΙξ. 

Αἰλοηίοηςαος νθτο, Ἰσαί ίοί απάίααε πια] ρνεπιθνεηίαη, 

γο]ασίαγὶ ίαπΙ6Π οἱ (ασ αἆ (εππρα5 αἰἰᾳιοά Ρε {πίαν. 

(9) 9ο. Ῥο]οροηπποςίϊς οοπδι]ίαπη γ]άθτί, σπα ορρρηα{ίο 

ἀἰ(ΠοΙ]ίς οβδαοί, οορῖῖ οχ Αὐῑσοα αράποᾶς, ρα βἰαίίοηεπι 

πανίαπα Ῥτουυ] οΏδοινατα, πο απἷᾶ οοπηπιεαίας 1π αγΏεπι 

Ἱππροτίατδίαν. (4) 9ο [αοίο Ίπ οχίτεππαπι Α{μεπίθηςες 

ΤΟΥΗΤΑ ΟΠΙΠΙΙΙΗ Ῥοπυπίαϊα, ἱΠρΓΙΠΙΙ5 ΥοΓο αππεΠίοΙΗ, 

εοη]θοί δυηΐ, ααοά 9ο ποτ 1ρδίς ἱπιροτίαί 5ο]εγεηί. 

Ιηρνανο5ορη{θ πι η πηασίς ἀἰ(βοι]ίαία, α1Ὦ5 ΠΙΟΓ- 

{αΐς τορ]εία {Π1{.. ῬΒαρογβΗΐθς 6ἵδο Ρε Ιθραίο» Ρᾶσεπι ἃ 

Γ,αορά ποπ] 5 οοπά{μοπίρας Ἱπιρείτατιηί, αἱ Ίοησα Ρἱ- 

τοροῖ ταση] ΠΙΙΤΟΣά16 ἀθρίγαθγεη{, ηθο Ρ]αγ65 41η ΠαΥΕΒ 

ἄασσπῃ Ίοησας µοββ]άθτοπέ, αἱ οαπο(ῖς ατρῖρας οεάσνοπί, οἱ 

1,αοσᾶσρπιοπίογαπα Ἰπιροτῖο 5αῇ]οσί ο55εηί. (6) Πα Ῥεβαπι 

Ῥο]οροπηποδίασπα, ααοά οπιπίαπα, σα απἱάθιη πος βοἵπλις, 

ἀἰπιἰδεῖπαο οχί{τασίαπα οδε, βπθπη 511Π1 αβι{, απ 4ΠΠΟΡ 

νιβϊπΙ δορίεπι ἀπγαδδεί, 

ΟΝΗΠΙ. Βνογί αιίθΓῃ ροδέ Ώαηο ρᾶσεπι Ώαπία5 ΑδίΙς Τεχ, 

πνη ρ6γ 4ΠΠο8 απ δγἰσίη(! Πππρεήαπα (οηαἶδδεί, Τ6ΡΙΙ5 Μη” 



(690 ,621.) 

τὴν δ) ἡχεμονίαν διεδέξατο τῶν υἱῶν ὁ πρεσβύτατος 
Ἀρταξέρξης, καὶ Πρξεν ἔτη τρία πρὸς τοῖς τετταρά- 
κοντα" καθ) ὃν δὴ χρόνον καὶ Ἀντίμαχον τὸν ποιητὴν 

Ἀπολλόδωρος ὅ Ἀθηναϊῖός φησιν ἠνθηκέναι. (5) Κατὰ 

ὃ δὲ τὴν Σικελίαν Ἰμίέλκων ὃ τῶν Καρχηδονίων ἄφη- 
γούμενος ἀρχομένου τοῦ θέρους τὴν μὲν τῶν Ἄκραγαν- 

τίνων πόλιν κατέσχαψε , τῶν δ᾽ ἱερῶν, ὅσα μὴ καλῶς 
ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἐδόχει διεφθάρθαι, τὰς Ὑλυφὰς καὶ τὰ 

περιττοτέρως εἰργασμένα περιέχοψεν" αὐτὸς ὃ ἄνχλα- 

10 θὼν ἅπασαν τὴν δύναμιν, ἐνέθαλεν εἰς τὴν τῶν Γελώων 

χώραν. (8) Ἔπελ θὼν δὲ ταύτην πᾶσαν καὶ τὴν Κα- 
µαριναίαν, πλΤρες ἐποίησε τὸ στράτευμα παντοίας ὦ- 

φελείας. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ Γέλαν πορευθεὶς παρὰ 

τὸν ὁμώνυμον ποταμὸν τῇ πόλει κατεστρατοπέδευσεν. 

16 (4) Ἐχόντων δὲ τῶν Γελώων ἐκτὸς τῆς πόλεως Ἀπόλ- 

λωνος ἀνδριάντα χαλκοῦν σφόδρα µέγαν, συλήσαντες 
αὐτὸν ἀπέστειλαν εἰςτὴν Τύρον. Τοῦτον οἳ μὲν [Γελῷοι 

κατὰ τὸν τοῦ θεοῦ χρησμὸν ἀνέθηκαν' οἳ δὲ Τύριοι 

χαθ᾽ ὃν καιρὸν ὕστερον ὑπ Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος 

20 ἐπολιορχοῦντο, «μρθύβριξον ὥς Σωαγωμιζόμονον τοῖς 

πολεμίοις" Ἀλεξ ξάνδρου δὲ ἑλόντος τὴν πόλιν, ἆ ὥς Τέμαιός 

φησι, κατὰ τὴν ὁμώνυμον ἡ ἡμέραν καὶ τὴν αὐτὴν ὥραν 

ἐν ᾗ Καρχηδόνιοι τὸν Ἀπόλλωνα περὶ Γέλαν ἐσύλη- 
σαν, συνέθη τιμηθῆναι θυσίαις καὶ προςόδοις ταῖς με- 

36 γίσταις ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ὡς αἴτιον γεγενημένον τῆς 
ἁλώσεως. (5) Ταῦτα μὲν οὖν, καΐπερ ἐν ἄλλοις πρα- 

γθέντα χβρόνοις, οὐκ ἀνεπιτήδειον ἠγησάμεθα παρ᾽ 

ἄλληλα θεῖναι διὰ τὸ παράδοξον. Οἱ δ) οὖν Καργ΄ηδό- 

νιοι δενδροτομοῦντες τὸν γώραν, τάφρον περι ιΕθάλοντο 

80 τη ο Ὁ προςεδέγοντο γὰρ τὸν Διονύσιον ἥξειν 

μετὰ δυνάμεως πολλῆς βοηθήσοντα τοῖς κιγδυνεύουσιν. 
ον δολ 3 νά (6) Οἱ δὲ ετλσι τὸ μὲν πρίοτον ἐψηφίσαντο ος ον 

γυναῖχκας εἰς Συρακούσας πποιβρασαν διὰ τὸ μας ος 

τοῦ προςδοκωµένου κινδύνου: τῶν δὲ γυναικῶν ἐπὶ τοὺς 

ᾗῦ κατὰ τὴν ἀγορὰν βωμοὺς καταφυγουσῶν, καὶ δεοµένων 
τῆς αὐτῆς τοῖς ἀνδρᾶσι τύχης κοινωνῆσαι, συνεχώρη- 

σαν. σ ) Μετὰ δὲ ταῦτα τάξεις ποιησάµενοι πλείστας, 
κατὰ µέρος τοὺς στρατιώτας ἀπέστελλον ἐ ἐπὶ ἷ 

Οὗτοι δὲ ἐμπειρίαν ἔχοντες ἔπε τίθεντο τοῖς 
λ 

πολλοὺς μὲν αὐτῶν 

1 ; 
την Ἰω- 

ραν. 

εµίων: καὶ 40 πλανωμένοις τν πολεμί αὶ πο) ὁώρήρ 

χαθ) ἡμέραν ἀνῆγον ζῶντας, οὐκ ὀλίγους δὲ ἀνηρουν. 
Ν / . ο. ον 

() Τῶν δὲ Καργηδονίων ἀπὸ µέρους προςβαλόντων τῇ 
ο να. Α ος ν ΑΡΑ ΕΕΦΒ / 

πόλει καὶ τοῖς κριοῖς καταθαλόντων τὰ τείχη, γενναίως 
/ / - πε αμ. -ω 

:. μύνοντο" τά τε γὰρ ἐφ᾽ ἡμέρας πίπτοντα τῶν τειχῶν 
ν -- -. -ω .] 

ἳ κῶν χαὶ 45 νυκτὸς ᾠκοδόμουν, συνυπη ῥετουσῶν τῶν Ὑυναικῶ α 

παίδων: οἳ μὲν γὰρ ἀκμάζοντες ταῖς ἡλικίαις ἐν τοῖς 
Ι η : 

/’ - / «Ἡ δν Αι) -- ο» 

ὅπλοις ὄντες διετέλουν μαχόμενοι, τὸ ὃ) ἄλλο πλῆθος 
τοῖς ἔρίοις χαὶ ταῖς ἄλλαις παρασχε ευαῖς προςήὃ Ἴρευε 

3 

μετὰ πάσης προθυμίας" (0) τὸ ὃ ἑ σύνολον ο οὕτως ἐ 

ηδονίων εὐρώστως, ὅ 6ο ἔαντο τὸν ἔφ οδον τῶν Καρχηδονίων εὐρώστ : μῶ 

χαὶ πόλιν ὠνώχυρον ἔχοντες καὶ συμμά/ων ὄντες ἔρη- 

μοι» πρὸς δὲ τούτοις τὰ τείχη θεωροῦντες πίπτοντα 
ο 

΄ 

οε- 

| 

κατὰ πλείονας τόπους, οὗ χατεπλά γησαν τὸν περιεστῶτα 

κίνθυνον, 

τοι 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΓΤΙ ΤΙΡ. ΧΠι. 
54 

πηαηῖς οχοραςῖέ : οι ἵΠ Τοσπο φιοσθαςίέ β]ίπς παία πΙΑ]ΟΓ 
ΑπίαχεΙχες, απ (νο εί παζγασίηία αηπος τορηανΠ. ΌΟιο 
{επιροτε ΑπΙΙΠΙΠΕΙΙΠΙ Ροείαπη Αροιοάογις Πογιῖκςο {ασιί, 
(2) Ῥουτο ἴπ 8Ιο]ία Ἰπιῆοο, ἄπκ θαγημασἰπϊεπςῖππα, ἱπουπίο 
γεΓο ΑΡιϊσοΠΗΠοτΙΠα ατῃεπη [απά[[ις εγετῖέ; (επηρ]!ς νετο͵ 
αζῦ ΠΟΠ ΡΤΟΙΑΗ5 [ρηί γαρίαία ογαηέ, κομρίπνας θἱ οχη]ς]- 
Ποτεπα ογησίαπη ἀθίταχίί. Ηίπο πι υη]γογοίς οορῖῖς ἴῃ 
6εΙοοΓΗΠὴ αρτος ΙΠΙΡΓΟΒΦΙΟΠΟΠΗ Γοοῖέ. (9) Ουἵριας, αἱ ο[ἴαπι 

ππάϊσπε Ρογγας{α!ἶς, ῥτρᾶα οΠηΠΙς 
Εεπετῖς οπδίτα 5ιια τορ]ονίί. Ταπι Ο6ΊαΠῃ Ρείθης, αἆ οἶις- 
ἀεπι ποπη]ηἰς ΠΙΥΙΗΠΗ σας (γῖς Ισ. 5ΠΙΙΕ. (4) Ἐταί αε]οίς 
δίαΐηα Ύπα4απι Αροϊηηίς οχίτα ΠγΏοπα «ποσα οχ]ηιία» πιαση]- 

ΟαπιαπίηΦοτΙπα αστῖς, 

πδ]ηϊς : Ίαπο αὐτορίαπι Τγγαπι Ρωπὶ (ταηρηηίκογο. Τρείς 
Ἀπίεια 4θἱ ογασμ]ο αποπάαπῃ Ίςαί Ο6]οί αΆΠι ἀθάϊσαταπί, 564 
ΤΥτῇ! αἰἴᾳπαπίο ἔειηροτθ Ρο5ί, 41η αἳ ΑΙοκαπάτο Μασεάοσπο 
οββΙάοπα ΡΓΘΠΙΘΓΘΠΙΙΗ, οοη{Ηπηθ]ία «ἱπηΠ]αΟΓΙΠΙ αΠεοετηπέ, 
α πας! Ρτο Ποξΐρις Ῥήσηατοαί. Ροδίεαπιαπα γετο Αἰοχαπάοτ 
πΓροπα ερρῖέ, ο] αδάσπα ποπηϊηϊς ἀἱρ εαάεπιαπα Ἠοτα, έ Τί. 
πησρις το[ογί, (πα ΟαγΗασίηίεηςας σποπάαπα ςασγ]ερίηπῃ ἵῃ 
ΑΡοῄπεπα οἴτζα (ε]απῃ οοπηπα!σεγαη{, αοοϊάΙί αἱ πηαση]βοἵς 
ςαστῖς αἱ ππποτίρια5 ἀθιις α αιγωοίς οποταγείαγ, ση] 15 5ο] [ορί 
απθβοῖο πγΏοίή θχρσηαςςεηΕ. (5) Πας ]ϊσθί ἀϊνοιαίς ἰεπιροτ]- 
Ρι5 αοοϊάεπίηέ, Ίου ἔΠΊΟΠ Ίοσο Ιπίογ 5ο 6ΟΠΠΡΑΓΑΤΘ ΠΟΠ α][δ- 
ΠΗΤΗ 4 ΙπςΗ(πίο, Ῥτορίογ παἰγαση]ήτῃ τοῖ  ἀπΜΙΠΙΗ5. θα{- 
Πιαβίπίθηςες Ρογτο, οχοἴςίς Ρα5ίπι ΔΓΡΟΤΙΡΗ5, [ο85α γα]]ο(πα 
οἈρίτα οτοαπηπηππ[εταηί : αταηι επἶπι, τί πιασηῖς Ὠίο- 
ηγεῖης οορί5 απχ]Πο Ἰαβογαπίίρης νοπίγαί, οχἰς(ππαβαηέ, 
(6) σεΙοΙ τετο 5α0 ἱπῖΠππη ομαίαϊοπίς Ρτορίθτ ἱπιπιίποῃ[ῖς 
ρετῖου]! ππαση[άίποπα, πί νο πκοτρξαις ὄγγασμςας 

(γαηςροτίατοπίΗτ, 5οἶγεΓαπί. Αί αΠαΠΙ ΠΙΔΙΤΟΠΟΡ αὖ αγας ἵῃ 

[οτο σοπ/ασεγεπέ, πί οαπάεπῃ οππη υγὶς αἩρί ΓΟΓΙΗΠΑΠΑ 6χρο- 

(7) Ρο»έ 

που ἵπ ρ]αγες ἀῑγ]ςί ογάἴπες, Ρο γῖεες ρατίοπι αἰί(παπι πηῖ- 

τὶτὶ Πορτεί, οταπίες, πιαπθτε Π]ῖς ΡεγπηΙςΣπῃ ος. 

Πέτα ἴπ απτος επαϊπηῖ. ΗΙ ]ούσγπα ρεγίίῖα απ, ρα]αηίος 

Μο Π]ο Ποδίαες ἱπναάπηί, εί ππι]ίος αποβᾶϊα οαρίος αἀάιι- 

οππ{ί, ποπ Ῥαπςο5 ααπι οράιπί. (8) Οπαπιαπα Οατί]ια- 

6ΙΠΙΕΠΞ65, ον ππα ρατία ΓΏεῃ1 αἀογίῖ, ΠΙΙΓΟΡ Πάπα απείαπῃ ἵη- 

οπς5ι ἀε[ιοεγεπί, ΠΠ 5ίτεπαεργορασηαη{,εί ργοβίταία ρογ6 [θα 

ποσία τοβοῖαπέ, οροΓαπι Ὠπο οοη[εγεπΗῖρας (οπη]ηῖς ςἰπιη] 

απο ριετῖς. Ναπι απρς υίσοτ ρεγ αρίαίοπα οί τοβιτ 5πρ- 

Ροίεμαί, Ρογρείπο ἵπ αγηηῖς εγαηί εἱ οΙΠα Ἰιοδία ἀῑπισαραπ{. 

Ἠο]ίαπα πππ]έαάο οἶνεα ορεΓα τεγηπιάθ αΠἴατηπη πηϊηϊςίοτία 

ΡΙΟΡΟΠΦΟ 5ίπαϊο ἀεπεραίαν. () Ροδίτεπηο {απι απίπηοςα 

Γογίετηο Ἱπιροίαπα Ποδς οχοἰριεραπί, αἱ, Ἰσοί α1Ώοηι 

πος ΠππΙίαπι ἀε[οηδατοπέ, ποσο 5οοἰογαπα απχ{Ιο Ππίίε- 

γτομίαν, ο πιαπῖα Ρ]ηπίρια5 η Ἰουίς ρεγ/ταεία οριπετοη{, ργᾶ- 

5οη/ἱ5 {απιοη ροηἱου]ῖ πεί απἶπιο5 ποη ἀεπιίετεηί. 

3. 
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ΟΙΠΧ. Διονύσιος δὲ ὅ τῶν ἡρακαπέών τύραννος 
5 / ειν 

μεταπεμψάμενος παρὰ τῶν ἐξ Ιταλίας Ελλήνων 

ποήθειαν εξ Εῆγε χαὶ παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων δύνα-- 

μι: ἐπέλεξε δὲ καὶ τῶν Συρακοσίων τοὺς πλείστους 

τῶν ἐν ἡλικία καὶ τοὺς μισθοφόρους χατέλεξεν εἰς τὸ 

στρατόπεδον. 8 

νες., πεντακισμυρίους, ὡς δὲ Τίμαιος ἂνέ Ὕραψε, πε-- 

γιλίους» ναὺς δὲ χα- 

τε δὲ τοὺς ἅπαντας, ὡς µε ἐν τι- 

ζοὺς μὲν τρισµυρίους» ἱππεῖς δὲ 

μα ος πεντήκονχα. Μετὰ δὲ τοσαύτης δυνάμεως 

ἐξορμήσας ἐπὶ τὴν βοήθειαν τοις τόπριαι ὥς ἤγγισε 

τῆς πόλεως, πατεστρατοπέδευσε παρὰ τὴν θάλατταν. 

(4) Ἔσπευδε γὰρ μὴ διασπᾶν τὴν στρατιάν, ἀλλ ἐκ 

τοῦ αὐτοῦ τόπου τὴν ὁρμὴν ποιούμενος χατὰ πχ ἅμα 

χαὶ κατὰ θάλατταν ἀγωνίζεσθαι. Τοἵς μὲν γὰρ Ψιλοις 

ποιος χαὶ τὴν χῶραν οὐκ εἴο πως τα τοις 

δ) ἱππεῦσι καὶ ταῖς ναυσὶν ἐπειρᾶτο τὰς ἀγορὰς άφαι- 

σος τὰς ο» τοῖς Καρχηδονίοις ἐκ τῆς 

(4) ἘἜφ' ἡμέρας μὲν οὖν 
9 λ 

διέτριόον οὐδὲν ἄξιον λόγου πράττοντες: μετὰ δὲ 
ἰδίας ἐπιχρατείας. εἴχοσι 

ταῦτα 

Διονύσιος τοὺς πεζοὺς εἰς τρία | με ἔρη διεῖλεν, ἓν μὲν 

τάγμα ποιῖσας τῶν δικελιωτῶν, οἷς προςέταξεν .. 

στερᾶ τὴν πόλιν ε ονταες ἐπὶ τὸν χάρακα τῶν ἐναντίων 

πορεύεσθαυ τὸ δὲ ἕτερον τάγμα συμμά/ίων καταστήσ σας 

ἐκέλευσε δεξιᾶ τὴν πόλιν ἐ ἔχοντας ἐπείγεσθαι παρ᾽ αὖ- 

τὸν τὸν αἰγιαλόν: αὐτὸς δ᾽ ἔχων τὸ τῶν μισθοφόρων 

σύνταγμα διὰ τς πόλεως ὥρμησεν ἐπὶ τὸν τόπον οὗ 

Ἡν. (6) Καὶ τοῖς 

ἴδωσι τοὺς πεζοὺς 

νά 7 ον / 

τὰ μηχανήματα τῶν Καρχηδονίων 
λ ς τ ο ώς Ελ) 

μὲν Ἱππεῦσι παρήγγειλεν, ἐπειδὰν 

ὡρμημένους, διαθῆναι τὸν ποταμὸν καὶ τὸ πεδίον χα- 
ο Δ / ο 

θιππάζεσθαι" κἂν μὲν ὁρῶσι τοὺς ἰδίους προτεροῦντας, 
ω / οω λε Α ο) 5 . / 

συνεπιλαμ.θάνεσθαι τῆς μάχης, ἂν δ ἠλαττωμένους, 
ο” αν ος νο) 3 5 Ν ας 
δέχεσθαι τοὺςθλιθομένους: τοῖς ὃ᾽ ἐν ταῖς ναυσὶ παρήγ- 

ς ο ο 3 ον ο ο νου, 

ἵειλε πρὸς τὴν τῶν Ἰταλιωτῶν ἔφοδον τῇ παρεμθολῃ 

τῶν πολεμίων ἐπιπλεῦσαι. 
η) ο] / ο) -- ου / Δ 

ΟΧ. Εὐχαίρως ὃ αὐτῶν ποιησάντων τὸ παραγ- 
ελθέ ς Δ Καργηδό Αλ β ο ὃν ῃῃά 

γελθέν , οἱ μὲν Καρχηδόνιοι πρὸς ἐχεῖνο τὸ µέ 

ον. ες 

ρος πα- 
6 / λ 3 νὰ ο. 3 τη 

ρεθ ος τοὺς ἐκ τῶν νεῶν ἀποφαι- 

νοντας' καὶ γὰρ οὐδ᾽ ὠχυρωμένον τὸ μέρος εἴγον ἅπαν 

(5) Οἱ ὃ᾽ 
3 ο Δ ο λ Δ 4 λ /” 
[ταλιῶται κατὰ τοῦτον τὸν χαιρὸν παρὰ τὴν θάλατταν 

τὸ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τῆς ατρατοπεδείας. 

λ οο ων / 3 { ος α 6 λδ ο κ 

τὸ πᾶν διανύσαντες ἐπέθεντο τῇ παρεμθολῇ τῶν ἵαρ- 
. ὃν / λ λ ψ, ο / ᾱ 6 Ἕ 0: ” / 

γἨδονίων, τοὺς πλείστους εὑρόντες παραθεθοηθηχοτας 
Ἡ τω Ε / ο / - 
ἐπὶ τὰς ναῦς: τοὺς δ᾽ ἐπὶ τούτου τοῦ μέρους ὕπολελειμ- 

λ 

μ.ένους τρεψάμενοι παρειςέπεσον εἰς τὴν στρατοπε- 
ο σέ / ο πς, 

δείαν. (3) Οὗ γενηθέντος, οἳ Καρχηδόνιοι τῷ πλείστῳ 
κω λ λ 

: ρει τῆς δυνάµ.εως πο. τε χαὶ πολὺν οογόνε 

μενοι Ἰβόνον, μόγις 

δι ασαμ.ένους. 

ἐξέωσαν τοὺς ἐντὸς τῆς -πάφρου 

Οἱ δὲ Ἰταλιῶται τῷ πλήθει τῶν βαρ- 

θάρων καταπονούμενοι κατὰ τὴν ἀναχώρησιν εἰς τὸ 

τοῦ γάραχος ἀπωξυμμένον ἐνέπιπτον, οὐχ ἔχοντες 
: ς/ λ 5 ο. Φ ὰ ο» ο / (4 Οἵ τε γὰρ Σικελιῶται διὰ τοῦ πεδίου 

πορευόμενοι καθυστέρουν τῶν καιρῶν , οἵ τε μετ ὰ Διο- 

ῥοήβειαν. 

νυσίου μισθοφόροι μόγις ὁ πονυρυτο τὰς χχτὰ τὴν 
3 

πόλ ιν ὁδούς, οὐ δυνάμ.ενοι χα τὰ τὴν τοιαν προαίρεσιν 

4 

ΔΙΟΔΩΡΟ}Υ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. Η.. (ό8, 655.) 

ΟΙΧ. Ιπίοηίπι Ῥϊοηγδίας, ΘΥΓαΟΙΡΑΠΗς γταμπς, ανα- 

6ογΠά η Πα]α φαμείάϊα αγοοβείς, 5οοσαο ποπη]ηῖς πη]ῖ- 

ίση ονοσαί, εί Ογιαθιδῖς αἲ για [ογοπάα 140Π6086 ϱορθ 

οπ1η65 ἀθ]ίρίί, πογοἙΠαΥΙΟΤΗΠΑ 641ο16 ΠΙάΠΙΤΗ 6ΟΡΙΙ5 Ο0ί6- 

5 αα]αποῖέ. (9) ΒάΠΙΠΙ Ύεγο οππΙ η θα, αἱ ποππα] 

ὑαἀ σης, αμΙησααρϊπία, νο], αἱ Τϊπποσας τοθηδεί,, ρίηία 

απίαπη πηῖ]ηα Ρος {μαπα οἱ πλ]]]6 οαιΠίος, ηΆγοσ(πο οοηςίταίοα 

αιἰπαπασίπία. Ηὶς Ηραίας οορς, αά [ογοπάσπα Οο]οῖς 

απχμαπα [ο απαί. Ὠρί α ατΏαπΙ ρογγοπῖέ, Ἱαχία πΠιαγθ 

οαδίτα ρομ]έ. (3) Χαπι που απίσο αδεβαί, πο οορί ἀῑδίτα- 

Μογοπίαν, 564 ΙπάΙάσια Ἱπροαία ἵη Ἠορίος [ασίο, {ειτα τηατ]- 

σας Ρήσπαπι οδοί. Ρο ]ογῖς οὐ αγαίαΓα. πηϊ]]ίος οι 

Ἰοδία νοµίαης, ραριαίοπεπι Ἱπίογο]αθέ; οηαίας5 Υοτο 

ΠαΥΙΗΙΠ/Η6 Ργα"5Ι4ἱ9 οοπηπηθαίΠα, απ οχ. Οαγναριηῖς ᾱἷ- 

(4) Αά ἀῑας ἰσίίαν 

γἰσιπ Πυῖ οοηποτα ΙΙ π]]άπῃ ορθΓο ΡΥδβΙαπα (οθτο. Ῥο8ί 

μας Ὠϊοηγείας, ροάᾷθείηὶ οχογοῖία 1π (τες ρατίες ἀῑνῖδο, 

Ποπο αἀγεμαραίας, ΙπίογοἸρανς οοΠαίΗΓ. 

ΠΕΠ ασπποπ Φίοι]5 αἰίγριῖς, απἰρας πιαπάα{ αἱ ατΏθηι 

α ηϊδίταῃ Ῥγώίοισγοςςί, Ποδπι 1βρῖ ναι Ἱπγαδαί; 

αἰίσγαπα, ο 5ο6ἵοΓΙΠα ααχ115 οοηδΗμπίαπα, α1θο αά ἀαχίταιηα 

τοΠσία, αἆ Πία5 Ῥγορθγαγε ]1Ώοί : 15ο ΙΙ ΠιοΓΕΘΠΒΤΙΟΓΙΗΙ 

ἀαπίσμα πιαπά. Ῥ6υ. α1Ώθιη 6ο. Ιοοί ροινσῖί, τβῖ πιασμίηα» 

ΟαταρϊηΙεηςΙΙ η. Ἰηδίτισίο οναηί. (5) Ἐαιιααῖ Υοτο 

Ργαοορογαί, αἱ, δἱπιπ]ας ροεςαῖατη 5ἶρπα ρτο(θγγῖ γ]άετοηί, 

ἑαηδιηίςκο Παγίο Ρ6Υ 6ΦΠΊρος 9056 οχρ]σαγοηί, οἱ οἱ [οτία 

51105 ἐαιποεγομί 5ΙβοΓίοΓΕ65, ΡΙΡΠαπ 5η]. οαρθβδθγοηί; 5ἵη 

Ἰη[οιοτος, οχοἰρετοηί Ἰαμογαπίος. ΟΙα5δαγϊς Υοιο ο Ικθ- 

γα, 410101 ΡΗΙΠΗΠΗ Πα 8056 Π/6ιοηΕ, οαθίγῖς Ποδίϊαπα ο]α5- 

56 αἀπιογοτρηί. | 

ΟΧ. Ώιπα ή Ἱπιροταία Ῥνοπηρία οχδεααπίας, Οατ{μαρί- 

πίοηφος αὐ Ἠσμςο ρατίθα αοοατταπέ, αἱ ο πανῖρις ἀθβοθῃ- 

ἀσμίος τορε]]οτουίΣ παπι 6πδτοΓΙΙΗ ρατίοπι, πας /αχία Πία5 

ῥαίομαί, πα]]α ῥνουδας τηπηίΠομθ οΏβ/ΠιαΥθγαΠΕ. (9) Εο ἕαηι- 

Ρου5 Ποπιοπίο Πα, οίαια 1λαά µαχία πλατο δραίαπι 

οπιοηςί, αἲ οαδίτα ΡΟΦΠΟΥΗΠΙ ϱυαβδαΠ{, ΡΙ ΡΙεγοξηιιε αἆ 

ΠαΥ6ς ατζθηά απ οχόι]ςδθ ἀαρτειεπάθταηπί.  ῬΡιῷδάϊο 

ἱστίαν, απος αἆ ρατϊ5 Ἠα]ας ἀο[οηδίοηθιη γομσίαπι εγαί, ΤΠ 

(3) θιο [αρίο, 

πιαχίπια θχοιοἶμας Ρατίο Οα{ΠαρίΠΙ6ηΦ65. 1ογογςὶ Ρο5ί Ἰοησί 

Ππσαπα αοἴο, ἵπ οπδίία γαπιριη{. ο 

οπαροτῖ5 οογίαπηθη. υὶχ {απάσιη ἁριησν Πα Γο5βαΠ {ταης- 

σγβΒΣΙΠΗ ἀθρο]]απί. ΕαΙϊ 61δο., πχα]{πάἶπο ΒατβατΟΓΙΠΙ οβ- 

Ροβςῖ, 18416 Ιπίγα [055α) να]]ος 5ε τεορίαηί, ἀππι ΠπΙμῆ ἃ 

εις αι χ11 1ρδῖς ργῶδίο ο5ε. (4) Ναπι ΦΙοιΠ{, 4πος Ἰοησίας 

ψ6υ 68ΊΠΡΟς ία τομπογαβα(αΗ, πΙσίΤΟ ΘΠΙΡΟΤΕΠΟΗ αἀθγαηί; 

οἱ οἡροπάίο οοπά οί Οἱοηγςίῖ πηΠία5, αιιοᾶ ηλῖηα5 αχρες- 

{σπα Ῥου αγβῖ5 νίεος Ιου οδδοί, ααχ{ πα 5, αἱ γο]εραΠί, 



(035. 633.) 

ἐπισπεῦσαι" οἵ δὲ [; ελῷοι μέχρι τινὸς ἐπεξιόντες ἐπε- 

θοήθουν κατὰ βραχὺν τόπον τοῖς Ἰταλιώταις, εὐλαθού- 
µενοι λιπεῖν τὴν τῶν τειχῶν φυλακήν' διόπερ ὑστέρουν 

τῆς βοηθείας. (5) Οἱ δὲ Ἴθηρες καὶ Καμπανοὶ μετὰ 

6 τῶν Καρχηδονίων στρατευόµενοι͵, καὶ βαρεῖς ἐπικείμε- 
” 3 ΔΝ οω ι) / σεν / ο ἳ ο 

νοι τοῖς ἀπὸ τῆς Ιταλίας Ἓλλησι, κατέθαλον αὐτῶν 

πλείους τῶν χιλίων. Ἰῶν δ) ἐν ταῖς ναυσὶν ἀνειργόν- 

των τοξεύμασι τοὺς διώχοντας, οἵ λοιποὶ μετὰ ἀσφαλείας 

(6) "κ δὲ θατέρου µέ- 
ς ν λ ϱω λ λ 3 / / 

ρους οἱ Σικελιῶται πρὸς τοὺς ἀπαντήσαντας Λίέυας 

ον / ΔΝ νι 

διεσώθησαν πρὸς τὴν πολιν. 

10 

ὃν { Ν λ βαν -] .ν ΔΝ ο 

διαγωνισάμ.ενοι συγνοὺς μὲν αὐτῶν ἀνεῖλον, τοὺς ὃ 
ψ 5 λ τ αγ ον) ο δ) 219/ 
ἄλλους εἰς τὴν στρατοπεδείαν συνεδίωξαν: τῶν ὃδ᾽ Ἰόθή- 

Δ -ω α/ αλ Αα / 

ρων χαὶ Καμπανῶν, ἔτι δὲ Καργηδονίων, παραθοηθη- 
/ ιά (6 νο ον 3 Έ λό Δ 

σάντων τοις Λίθυσι, περὶ ἑξακοσίους ἀποθαλόντες πρὸς 
Ν / 3 / ἑ ο ο κ» « κών 

τὴν πόλιν ἀπεχώρησαν. (7) Οἱ δ᾽ ἰππεῖς ὡς εἰἶδον 
λ ”/ σ μ / ΝΔ 3 λ ΔΝ ἀ /) 

τοὺς ἰδίους ἠττημένους, καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν πόλιν 

Διονύ- 

16 

ἀπ]λθον, ἐπικειμένων αὐτοις τῶν πολεμίων. 
σιος δὲ µόγις διελθὼν τὴν πόλιν, ὡς κατέλαθε τὸ στρα- 

τόπεδον ἠλαττωμένον, τότε μὲν ἐντὸς τῶν τειγῶν ἀνε-- 

γώρησε. 
ΟΧΙ. Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν φίλων συναγαγὼν συνέ- 

δριον ἐθουλεύετο περὶ τοῦ πολέμου. Πάντων δὲ λεγόν-- 
των ἀνεπιτήδειον εἶναι τὸν τόπον περὶ τῶν ὅλων κρί- 

νεσθαι διὰ τοὺς πολεµίους, πρὸς τὴν ἑσπέραν ἀπέστειλε 

χήρυχκα περὶ τῆς εἰς αὔριον ἀναιρέσεως τῶν νεκρῶν" 

καὶ τὸν μὲν ἐκ τῆς πόλεως ὄχλον περὶ πρώτην φυλακὴν 

τῆς νυκτὸς ἐξαπέστειλεν , αὐτὸς δὲ περὶ µέσας νύχτας 

ἀφώρμησε, καταλιπὼν τῶν Ψιλῶν περὶ διςχιλίους. (9) 
Τούτοις ὃ) ἦν παρηγγελµένον πυρὰ καίειν δι’ ὅλης τῆς 

νυχτὸς καὶ θορυθοποιεῖν πρὸς τὸ δόξαν ἐμποιῆσαι τοῖς 

Καργηδονίοις ὥς µένοντος ἐν τῇ πόλει. Οὗτοι μὲν οὖν 

ἤδη τῆς ἡμέρας ὑποφωσκούσης ἀφώρμησαν πρὸς τοὺς 
περὶ τὸν Διονύσιον. Οἱἵ δὲ Καρχηδόνιοι διαισθόµενοι τὸ 
γεγονός, μετεστρατοπέδευσαν εἰς τὴν πόλιν, καὶ τὰ περι- 

3ὔ λειφθέντα κατὰ τὰς οἰχίας διήρπασαν. (3) Διονύσιος δὲ 

παραγενόμενος εἰς τὴν Καμάριναν, ἠνάγχασε καὶ τοὺς 

ἐκεῖ μετὰ τέχνων καὶ γυναικῶν εἰς Συραχούσας ἀπιέναι. 

Τοὺ φόθου δ) οὐδεμίαν ἀναθολὴν διδόντος, τινὲς μὲν 

ἀργύριον καὶ γρυσίον χαὶ τὰ ῥᾳδίως φέρεσθαι δυνά- 

40 µενα συνεσχευάζοντο, τινὲς δὲ γονεῖς καὶ τέχνα τὰ νή-- 

πια λαξόντες ἔφευγον, οὐδεμίαν ἐπιστροφὴν χρημάτων 
ποιούμενοι" (4) ἔνιοι δὲ γεγηραχότες  νόσῳ βαρυνόµε-- 

νοι δι ἐρημίαν συγγενῶν ἢ φίλων ὑπελείποντο, προς- 

δοκωμένων ὅσον, οὕπω παρέσεσθαι τῶν Καργηδονίων" 

ᾗ γὰρ περὶ Σελινοῦντα καὶ Ἱμέραν, ἔτι δὲ καὶ Ἄχρά- 
γαντα,γενοµένη συμφορὰ τοὺς ἀνθρώπους ἐξέπληττε, 

20 

90 

45 

/ { [4 λ ο ς/ 2 Ξ / μη ΑΝ ο 

πάντων χαθάπερ ὑπὸ τὴν ὅρασιν λαμβανόντων τὴν τῶν 
κ οκ ; ο (ὁ τρ Φ 3, ρα. Οὺ δεμ ία . ὰ ἂν στι η 
αργηδονίων δεινότητα. (5) Οὐύδεμια γαρ ἣν παρ 

κ» ς ο” / 3 νω 

αὐτοῖς φειδὼ τῶν ἁλισκομένων, ἀλλ᾽ ἀσυμπαθῶς 
͵ -- 

ο” Α λ / σ ο. / 

τῶν ἠτυχηκότων οὓς μὲν ἀνεσταύρουν , οἷς ὃ) ἀφορήτους 
ο . Δ ν - / ν΄ 

ἐπῆγον ὕθρει. Οὐ μὴν ἀλλὰ δυοῖν πόλεων ἐξοριζο- 
-ω ” Ν / ἃ -ω. 4 

µένων ἐν τῇ χώρα γυναικῶν καὶ παίδων καὶ τῶν ἄλλων 

ὄγλων, ἃ θεωροῦντες οἳ στρατιῶται δι) ὀργῆς μὲν εἴγον ὄχλων, ἃ θεωροῦντες οἳ στρ ται δι ὀργῆς μὲν εἴχ 
ο - ’ ’ 

τὸν Διονύσιον, ἠλέουν δὲ τὰς τῶν ἀκληρούντων τύχας. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΤΙ ΤΡ. ΧΠΙ. σσ 
ΠΙΑΙΗΤΑΤΟ ΠΟΠ ΡοίΐογαΠ!,  ο]οί απἱάσπι αἲ Ὄνογο ΑΡΑΠΗΠΙ, 
υ{ Πα[{5 οΡοπι {ογτθηί, ογρεαηέ : φοᾷ γα ο Πιωηία 
ΡγαΦ]άΐο ἀαφίταθγοπίπ η, πιο οὔΡΙΠΠΗ αχ ΙΙ ου γσα ης 
(οί, (0) Που ἰσίέαν οί σαηρωηί, ΟαγνασΙπΙθης Τι 
ἀπχῆίατοδ, Ύ11Π1 ἀπγίας Τα] ἄταωσος ῥνειηδγεηί, ρίήγος 
ΠΗ]ο Ρυορίναγογιη{. 5ο οαπία ἵῃ παγίριις ἀἱδροφί(ῖ πηῖςς[]]- 

Ῥι5 εος ατοεῦαπέ, το]ἰσιαῖ ἐπέαπα Ἱηίτα πια πῖα τοθρίη Ἠα- 

ρήετς. (6) Ρανίο ἱπίογίηι αἰίογα Ιου]{, ο Ῥωηϊς «ίτθηι1α 

ἀἰπηϊσαπί6ς, Ἠαιιά ΠΙοάΙοςΓΘΠΙ ΠΠΟΓΙΗ 5{γαδ6Πα (αοϊαπί, οἱ 

ΓοΠφιος αἆ οβδίνα αδᾳθ ρογδο(ππίαν. ΟΠΠ γογο 1 μου 

εἰ σαππραπί ἀπασπα Οατηιασϊηίοηςος Α/γὶς βιμγοηἱγοηέ, αά 

βοχόεηίοδ. ΙΟΤΙΠΙ απηϊθαίς» ἵῃΠ Ώδίῃ 5ο τοοΙρίαπί, (7) 

Ἐαηίαίας Ισίέαν, αὈί πζπηῃοτο γἱ{έδιος, οἱ 1ρ56 ΙΤΡΘΠΙ 

γορεβ(, ρυ 5ο Γἴπη 4 1Πὰ ππάἴφς. Ἰοςί1ς ΡΓΘΠΙΘΤΟΕ. ΡΙΟΗΥ- 

8115, αρηπίπα ρου ΡΕ ἀἱ[βοι]ίου Ρνοπηοίο, αβί οορῖας αὐ 
Ιιοδίο /ιδᾶ5 οοπιροΓίΕ,, πίτα απΏῖς παπί 5ο γοθερί{. 

ΟΧΙ. Ροδί δοπαία απηἰσογαπη οοματοσα{ο,, 46 Ὠο]Ιἱ γα(ορῖ. 
Ρις οοηκί]ἶα οχααϊπέ, Θ1Πή οπηηί ας Ίοσιι ἴδίο αἲ ἀθεσρ- 
ΠΟΠΗ ἆθ ΒΙΑ ΤΘΡΙΠΑ Πἰπίης ἱάοηοιις Ρνορίθτ Πορίοβ 
γάθνείαη, οαἀποθαίογεία, τορογίαπαἷς ροβίγ]άῖς πιο {ας ἵῃ- 
ἀποῖας ρε αηα, οἴγοα νοβρθιαΠα η] δέ, Μον 510 ΡΓΙΠΙΑΠΗ ΠΟ: 
ες νἱα ανα (παπα οχ ορρίάο ἀἰπαϊέ: 1ρ8ε οἴγοΙίοι πιστα 
πηοσί15 οορῖα» οὐ αοἰξ, Ρἱ5 πα] οἴγοί[ον Ἰογίς ανα ένας η - 
Ρι5 πιαπθγε Πίο ]1ςςἱς. (ϱ) Μαπάαίαηι γεγο μῖς οταί, τί (19- 
απεηίθ» ΡεΓ {οίαπα Ποσίειη Ίηες [ονοπάο οαπποτοπιφα 5ῇ- 
Ἱπάς οκο(απᾶο ρεΓβᾶδίπη χος(1 {αοογοΠ{, Π]ίο οΗΠΗ ΓΕΠΙΠΟΓ 6. 
Αί Ρἱ 4η ΡΓΠΗΠα Πασρβοογο ἀἱος οαρῖέ, αἆ ΡΟΗ! 
εχεΓόΙΠα οἶίαίο 5ε ροά6 οοπίµ]ετο. 9οᾶ παμᾶα ῥλίοίασία, 
θαγιαρἰηίοηςες οχοτο πα ἵπ αι ηοπα (γαζπουηέ, οἱ απ]Δ- 
απ Ἱη ίδιας τοσα γαί, ῥη σπα θἱθὶ {αουπί., (3) 
Ριοηγβῖης Ιπίθιοα ΟαπλαγΙΠαΤΩ ῥγοσγρβδς οἶνος οἷας Ἰοοί 
σππα αχοτίρις οἱ Ἰνογῖς Πάοια ὄγγασιιδας πργατα οορῖ{. 
Ουσία γετο παπα πηδίας οποία Γἴοῃθῃι Ῥογηηίογεί, Ρανς 
ἈγποπίαΠα ἄΠΓΕΠΙ4Π6 οἱ απσρ ρογίαία (οί θυδηί, 6η να- 

5αη{ : ΡαΤ5 όΠα Ῥαγοηίρς {οποιῶηιιο οο{α[ἲς «οΏο]α ο[{- 
6ενε ργορεναΏί, ηι]]α. ΓασμαίαΠα ταβίοπο ΠαδίίαΣ (4). ποή- 

ΠΠ, 4πσς δεηίήπα γ6ὶ ΠποίΡΗ5 ϱγαναβαί, ἃ εορμαβῖς οἱ 

8ηΙοί5 ἀαδ( η τοπα απ ίαγ, ἀππα απῖδααθ Οατ μαρϊηίθη- 

565 Παπ]. 5αρογγοηίαγος οχἰςπιαί :ἨΠΙ Ῥοπηη]ς, 

Πππονα αἱ ΑΡηϊμοπ οχοἹάἹαπα (απίαπι οπηηίριις ΡᾶΥΟΓΕΙΙ 

ἱπ]εσρταί, α{ ααῖδατια ΠΠΠΠΠΘΠΙ ΏαΓΡΑΤΟΓΙΙΠΙ [ογΙίαίθη1, Υα- 

(5) Νυϊ 

οπίπα οαρίῖνοναπη ραό6γ6, Π]]α ῥγος5 πσεγ]οογαῖα οὐσα 

Ἰα{ οσμ115. δα υ]εείαΠα, 5ο 66ΓΠθγΥΘ Ἱπιαρίπαγθίμν. 

Ιη[ε]ίζος (αηςῖ, 5ο α1ῖο ΙΠ ἐΓΙέθΘΙΗ αροτο, α[ῖος ἱπίο]ογαΙ]]- 

Ῥμ5 οοΠ{ΙΠΙΕΙΙ5 Ὑεχατθ. Ιάοίτοο ἀππι οκ ἆπαβις ςἴπι] 

ο[αξςάθπα τοσίοπῖς υτρίρ5 {οπιπας αἱ ῥρι6γο αἱοδαιο 1ο- 

ηΙηο5 οα{οΓναΒΙα οχίοιτο5 αρὶ γϊάσουέ πηΠίες, Γἱοηγδίο 

{γαφοὶ α[Πιοίουσπηαο οοπάΠοποπα πιϊςογαΓί, (6) Ῥμοτος 
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ο 3 / 
(ο) Ἑώρων γὰρ παϊῖδας ἐλευθέρους καὶ παρθένους ἐπι- 

/ 3 -- νὰ σλ / ς Μ΄ . λα Ας σολ 

γάμους ἀναξίως τῆς ἡλικίας ὡς ἔτυγε κατὰ την ὅδον 
Δ / η] ο λ ον 

ὠρμημένας, ἐπειδὴ τὴν σεμνότητα καὶ τὴν πρὸς τοὺς 
. Ν λ 2 κ. 

ἀλλοτρίους ὑτρπήψμμιρὺς ἀφηρεῖτο. Παραπλη- 
- / 

σίως δὲ καὶ τοῖς πρε τάτοις συνήλγουν, βλέποντες 
- ο / 

παρὰ φύσιν ἀναγκαζομένους ἅμα τοῖς ἀχμαάζουσιν ἐπι- 
͵ 

σπεύδειν. 

ΟΧΙ. Ἐφ᾽ οἷς ἐξεκαίετο τὸ κατὰ τοῦ Διονυσίου μῖ- 

αμ όανον αὐτὸν ἐχ συνθέσεως τοῦτο σος" χαὶ Ὑὰρ ὑπελ 

πεποιηχέναι πρὸς τὸ τῷ Καρχηδονίων φόόθῳ τῶν ἅλ- 

λων πόλεων ἀσφαλῶς, δυναστεύειν. (5) Ἀνελογίζοντο 

γὰρ τὴν βραδυτῆτα τῆς βοπθείας» τὸ µηδένα πεπτω- 

χέναι τῶν μισθοφόρων, τὸ μ.ηδενὸς ἀδροῦ πταίσµατος 

γεγενηµένου φυγεῖν ἀλόγως, Ἐὸ δὲ µέγιστον, τὸ μ.ηδένα 

τῶν πολεμίων ἐπηκολουθηχέναι' ὥςτε τοῖς πρότερον 

ἐπιθυμοῦσι καιρὸν λαθεῖν τῆς ἀποστάσεως καθάπερ 

πάντα ὑπουργεῖν πρὸς τὴν κατᾶλυσιν 

() Οἱ μὲν οὖν Ἰταλιῶται καταλιπόν- 

διὰ τῆς µεσογείου τὴν πορείαν 

ο / 

θεῶν προνοί ῄ 
ο. / 
της ο δυναστείας. 

.] 

τες αὐτὸν ἐπ᾽ οἴχου 
2” 
5 

ο. 7 ς . λ λ ωά 

ποιήσαντο, οἳ δὲ τῶν ο ἵππεῖς τὸ μὲν πρῶ- 
Φ/ ς δν 

τον ἐπετήρουν, εἰ δύναιντο κατὰ τὴν ὅδὸν ἄνελειν τὸν 

τύραννον" ὥς ὃ δὲ ἑώρων οὐκ ἀπολείποντας αὐτὸν τοὺς 

µισθοφόρους» ὅμοθυμαδὸν ἀφίππευσαν εἰς τὰς Ἔνρα- 

χούσας. Κάταλαθώτε-δ δὲ τοὺς ἐν τοῖς νεωρίοις ἀγνο- 

οΌντας τὰ περὶ τὴν Γέλαν, εἰςηλθον οὐδενὸς χωλύσαν- 

τος. (4) Καὶ τὴν μὲν οἰκίαν τοῦ Διονυσίου διήρπασαν 

γέμουσαν ἆ ἀργύρου τε καὶ χρυσοῦ χαὶ τῆς ἄλλης πολυ- 

τος ἁπάσης' τὴν δὲ γυναῖκα συλλαβόντες οὕτω διέ- 

θεσαν κακῶος» ὥστε καὶ τὸν τύραννον βαρέως ἐνεγχεῖν 

» νοµίζοντες τὴν ταύτης τιµωρίαν µεγίστην 

πρὸς ἀλλήλους κοινωνίας κατὰ τὴν 
ιπορίαν τὸ 

τὴν ὀργήν 

εἶναι πίστιν τῆς 

(6) Ὁ δὲ Διονύσιος χατὰ τὴν ὅδο 

ναος. καταστογαζόµε ο ἐπέλεξε 

ἐπίθεσιν. 

τῶν ἱππέων καὶ 
Ξ : ζ 

τῶν πεζῶν τοὺς πιστ τάτους» μεθ) ὧν ἠπείγετο πρὸς 
3 .ἳ / 

τὴν πόλιν σπουδτς οὐδὲν ἐλλείπων. (6). ᾿Ελογίζετο 
κν ον. λ 5 .ω ο» ΄ 

τν οὖκ ὃν ος ὡς δυνατὸν ἐπικρατῆσαι τῶν ἱππέων, 
Εἰ γὰρ π 

/ ι 3) Τα 3) εξ 

ἐχείνων ποιήσαιτο τὴν ἄφιξιν, ἦλπιζε ρα δίως ) 
κ. “] σα ϱ) λ / 

σειν τῆς ἐπιθολῆς: ὅπερ καὶ συνέπεσεν. 
σς - 4:19 ἐππεῖς οὔτ 

Γ ας Μ 

ἀπελθειν ουτε μεῖναι χατὰ τὸ ο. τοπ 
σ) . / νεο 

τον Διονύσιον πας ραῖον 
το 
ςοντ 

διόπερ χεχρατηκέναι τῆς 

Γέλας / προς- 
λ ᾗ. . / 

ποιηθΏναι τοὺς Φοίνικας ἀποδιδράσχειν, νυνὶ 

ες ἐκ μὲν 
Ὑ 

ἐπιθολῆς νοµίζοντες, ἔφασαν αὐτὸν 

αλγθὼ ς ἀποδελδαχέ τοὺς 90 σίο ους ο κο. τους ος σιους. 

ΟΧΙΠ. Διονύσιο 
αἲ ο/ λ 
ος διανύσας σταοιους περ: τετρα- 

κο Δ / λ λ /3 κω 
Χοσίους παρην περι μέσας νύχτας προς τον πυλην τῖς 

κ. ον οω .α / Δ το [ια ὁ / 

Ἀχραδινῆς μεθ) ἵππέων ἐχατὸν χαὶ πεζωῶν ἐζαχοσίων" 
κ σα / ο λ 

ἣν χαταλαέὼν χεχλεισμένην, τροςεῦηκεν αὐτὴ τὸν 
/ ”. ο ἄ 

καταχεχκου.ισ .ΕΥΟΝ ἐν τῶν ἑλῶν καλκυ. ον, ᾧ ̓χρῆσθαι 

/ / λ η ο” 
μί ζουσιν οἳ Συραχόσιοι προς την της χονία ας 

Ῥ ΔΝ 1 ν /. / μη 
ν ὅσῳ δὲ συνέβαινε τὰς πύλας χαταχαίεσθαι., προσα- 
λα ρ. Εν λ 3 . Ἔτψι -” 3 νὶ δἱ Ν οσο 

νελάμθανε τοὺς ἀφυστεροῦντας. (5) Επειδη δὲ τὸ πΌρ 
κ ιθ οκ νέεχα οἱ Δ ορ. Αα) 

κ ος τὰς πύλας, οὗτος μὲν μετὰ τῶν ἠχολουβη- 
{9 ΑΔ ο ο] δ. ον το ο) ς / 

Χότων εἰςήλαυνε διὰ τῆς ἈγοαδινΏς: τῶν ὃ' ἵππέων οἳ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. ΙΙ", (635.634) 

παιη(πθ Ἰροαγος οἱ υϊγρίπος εοπ]αρίο ππαίπνας οοπίγα ορία- 

{5 515 ἀθοοτΙπῃ πορ]οσίἶπι οἱ ἐυπλη]έηατίε ρου γίας ραΡ]- 

σας {αυτί νἰάεραπίέ, ααάπα παπα ρναν]{αίῖ, πΙ]]ύΠΙ γοΓθ- 

οππάϊα. 6ησα αἰῑος 1οσΙΠ1 556 τοΙσααπα ἴεπιρας Ἰμιά ραίο- 

ταίαν. ἨΤασδπο 1ρςῖς ἀο]ογί οἴῖαπι Ίου οταξ, 4αοάᾷ 56165 46οιθ- 

Ρίΐο5 αἰίτα παίατα γἶνες οοσί οεγηεγοηί αἆ Τετ ραγῖ ορ]θγῖ- 

(αΐίο οππα Ιαγαπῖρα5 Ρεγασθπάπτη, 

ΟΧΗ. Πϊς ευρο τερης ο[[εοίαπι αδί αἱ πανί {ανρορ 

ο Ιππία. εἴρα ΤΙΟΠΥΣΙΗΠΙ οχατάἀθδοθτα6ί. ΊΝαπι ἆᾳ Ἱπάικίγία 

ου αῦ 6ο ρα(γαίππὶ φηςρίοῖο ογαί, σαἱρρο αἱ οἱ το]ῖ(ιας 

α1ρθς. πιεία ΟαγαριΠΙΘηΣΙΙΠΙ 5αραείας Ἱπιρογῖο 5ο γίη- 
ἀἰσατεί. (31) ὠποά επποίαἰας οςςεί αιιχίΠαα. ομςθδςίς 

{εγα, απο πα]]α5 οοπάποΙΠοταπα οἷας πηΠέππα σοο]ἀϊδεαί, 

αποά ΠΟΠ Ἱία παρηα οἰαάο α[[εοίας ἴεμπετε Γασῖςςαί Ἱηρτί- 

πηῖς γθτο, ααοᾶ πα]]ας Ποξίυπα {ογρὶς (αβεπά σπα Ἱης{155οί : 

Ἠαό οπηπία 56ΟΙΠη Ῥετρεπάεραπ{. Όπιπος Ισήαγ Π]ς, αιά 

Ίαῦα Ῥηάεπα ἀθ[εσιῖοηϊς οοξββίοΠΕΙΙ αχρε[ϊνοτοπ{, γοια[ῖ 

Ρτογ1άΙ παπηϊηϊς ΙηςΗποία, αἆ εχοαεπάσπα ἀοππαίας Ἱπ- 

(3) Τη 5ίαΐἶπι Τα, εαςδίγίς 

ἷας τε]σβίς, Ρογ ππεάΙίεγΓαπεα ἀοππαπη Που {οοργηπί : Ὀγτα- 

σιπι οΡΘΤΑΠΑ σοπίπ]εταπ{. 

ουδαπί τετο οσιήίας μππιαΠ ἴπ οσθαδίοπθπα Ιπίεπϊ οιαη{, 

απα ΓψταμπΙΠΙ ἑοπηπιοᾶς Ιπίετ νίας {γπσάατοπί; 564 απππι 

ΠιεΓΟΘΠαΤΙΟ5 ΠΙδάΙαΠΙ αΏ οο ἀῑδοεάετα τἰάεγεηί, πο ϱο- 

«θη5Η οία[ῖ[ς οσηῖς αἆ π1Ώ6ήι Αγστασαξδας οοπίεπάππί. Τρ 

ααάπ] εχοαβ/ἔοτας 1η παναθας οἰαᾶῖς αἆ εἰαπῃ αἆῃιας 1σηᾶ- 

105 ΙΠΥοπβδοη{, ΠδιηΙΠαο ρτοµϊμεηία Ἰπστεδϊαπίατ. (4) Εί 

οοη/{αδ[ΐπι Ροηγ 5 γορίαπα, ΔΠΤΟ α’ςοπίοσααθ εἴ πιαβ]οο 

ΤΕΤΙΙΠΙ οπηΠΙαπα. αρραταία το[ετίαπο, ἀἰπιρέπηί, αχογθπι(θ 

οἶας οοτγορίαΠα {απ {ωάο οί οναάεΠίεν ἐγασίαπί, αἱ ΠἹοΙθ- 

Ηἱςςίππς Ἰμλπο ἴτα αἰγοσιίαίεπα ἵγταππας {ειτεί. Οοπδεβαηί 

ομΙή ος οἶας 5αρρΙοίαπα ππαχίπιαπι ῬτοβΙΙγάπη Πάθπι 

οοπ]αταΠοπίς οοηπη η! Ιπίθγςα οοη5Η]ο Ἱπϊίαν. (5) Αέ Ῥίοητ- 

εἴας ἵη 1η6γε, α]ά ραταίαπη 51{, οοη]δοίβης, εκ οσυΠίαία οἶ- 

πια] οἱ ροάτίαία οπηπίαπα άεΙΙςδἰπιῖς 5ἳρῖ αά]απείῖς, αἆ αἱ- 

Ῥεπι π]]α Ἱη{ογρορίία απ]εία [εςΗπαί. (6) Ἐαπίίας οηἵΠι πι] 

ταοπο 5αὐασίαπα 1π Ῥτωνίάεραί, π]δί 5ΙΠΗΤΩΒ π{εγοίαγ ϱ6- 

Ἱοπίαίο, Οτο (Θοῖί. απη ςἱ ο ῖας, απαπη αὐ 115 εγε1 Ρος. 

5οὲ, αἀγτοπίππα πιαίατατοί, ργοροδίππα 5ἱΡῖ {αεῖ]ε 5αορεςςι]- 

1 οἴϊαπα ογαπῖ. (7) Ἑαυίρας απίΠι 

πθαπθ 5ηΏςςίοτο αἆ οχογο απ ἀἰαΙαςδ Ῥοβ5ε ἨῬἱοηγδίαπῃ, 

1469 αααςί Υοβ 11η 

Ῥ]αηπε οοπιροίθς, Παπ εχ ἄθ]α Πηιεία ῬαπογίΠ] 5ο {ΠΡΕΤΕ 

οἴπηπ]αςςα, ΠΙΠΟ τογο Τ6 Ίρςα 3ΥΓΒΕΙΦΔΠΟ5 {πσογς ἀῑσϊία- 

Ῥαπί. 

ΟΧΠΠ. Ρἱοηγ5ία5 ΙπίαΙΠα 5ίαάϊα αἆ αααἀγ]ησεηία 6ΠΊΕΗ- 

ΤΙΠ ατρ](αβαίαι. 

ηθαιιο Ἰοησίης ἀἰσγοάϊ ΡεΓΡΗΣΗΠΗ ογαί. 

5α5, 5υ8. ποσῖῖς πποάίαπα οσα οαιαΗῦας οσπίαπη οἱ ρα Ιέαπη 

φεχεσπίοσΙΠη ἁασιηῖπο ροτία αἲ Ααγαάίπαπη 5ποσθᾶ[ξ. Θ114ΠΗ 

α01 οἸααςαπ1 οΗεπάΠ,, αταπάϊῖπες εχ ραΙαάϊρας 6ο ὀθηρβεείας, 

απῖθις αἆ ἰοσίογ οροτί5 αἡσαίίοπες Φγγασιιδαηί αἱ ΟΠΞΙ16- 

γεγαπΕ,, 1]ας αἀπποτεί. (9) Ἰπΐετθα ἆππη Ροτία ατάεηέ, 06- 

ίοτος 5ογίας ἱηςδοσμίος5 οἵαπι αθςαπηῖξ. Μον {οπίρας ἱπορηᾶ[ο 

οο[αρςίς, ἵρδο οὐ οοπη(αία Ῥου. Αομναίπαπι Γγναπηρίέ, 



(604, 635.) 

δυνατώτατοι τὸ γεγονὸς ἀχούσαντες, τὸ μὲν πλῆθος οὐχ 
ἄνέμενον, εὐθὺς δ᾽ ἐζεθοήθουν ὄντες ὀλίγοι παντελῶς' 
ἦσαν δὲ περὶ τὴν ἀγοράν: καὶ χυχλωθέντες ὑπὸ τῶν 

ς λ μισθοφόρων ἅπαντες κατηκοντίσθησαν. (5) Ὁ δὲ 
18 Λιογύσιος ἐπελθὼν τὴν πόλιν τούς τε σποράδην ἐκόοη-- 

θοΌντας ἀνεῖλε χαὶ τῶν ἀλλοτρίως τῇ πολιτείᾳ διαχει- 
ιά αν µένων ἐπήει τὰς οἰκίας, ὧν τοὺς μὲν ἀπέχτεινε, τοὺς ὃ 

ἐχ τῆς πόλεως ἐξέθαλε. ἸΤὸ δὲ λοιπὺν πληῆβος τῶν 
ἱππέων ἐχπεσὸν ἐκ τῆς πόλεως κατελάδετο τὴν νῦν κα- 

τν η 4 ο 1Ο λουµένην Αἴτνην. (4) Ἅμα δ ἡμέρα τὸ μὲν πλῆθος τῶν 
μισθοφόρων καὶ τὸ στράτευμα τῶν Σικελιωτῶν κατήν- 

ο π ή τησεν εἲς τὰς Συραχούσας, Γελῷοι δὲ καὶ Καμαριναῖοι, 
ο / / Υψ 3 ΝΔ η ἆ δι τῷ Διονυσίῳ διαφόρως ἔχοντες, εἲς Λεοντίνους ἀπηλ- 

λάγησαν. 
ΟΧΙΥ. Ἔ Ὁ Ἀ Διόπερ ὑπὸ τῶν πραγμάτων ἄναγχα- 

’ ν) ῤ 3 / σἴα ζόμενος μίλκας ἔπεμψεν εἰς Συρακούσας χήρυκα πα- 
ο λ σ / ον / 3 / ο) ραχαλῶν τοὺς ἠττημένους διαλύσασθαι, Ἀσμένως ὃ 

ὑπακούσαντος τοῦ Διονυσίου, τὴν εἰρήνην ἐπὶ τοῖςδε 
ἔθεντο: Καρχηδονίων εἶναι μὲν τῶν ἐξ ἄργῆς ἐποίκων 
ἄλλους καὶ ικανούς, Σελινουντίους δὲ 

{ 3/ σ ς / Ν ο / πενι χ Ν τίνους, ἔτι ὃ) Ἱμεραίους, προς δὲ τούτοις Γελῴους χαὶ 
Καμαριναίους οἶκεῖν μὲν ἐν ἄτειχίστοις ταῖς πόλεσι, 

- ο». 
νὰ φόρον δὲ τελεῖν τοῖς ΙΚαργηδονίοις: (9) Λεοντίνους δὲ 

καὶ Μεσσηνίους καὶ Σικελοὺς ἅπαντας αὐτονόμους εἰ-- 
ναι: καὶ Συρακοσίους μὲν ὑπὸ Διονύσιον τετάχθαι, τὰ 
δὲ αἰχμάλωτα καὶ τὰς ναῦς ἀποδοῦναι τοὺς ἔχοντας 
τοῖς ἀποθαλοῦσι. Τῶν συνθηκῶν δὲ γενοµένων, Καρ- 
χἨδόνιοι μὲν εἰς Λιθύην ἐξέπλευσαν, πλεῖον ἡ τὸ ἥμισυ 

ι5 

5 90 καὶ Άχραγαν- 

320 

µέρος τῶν στρατιωτῶν ἀποθαλόντες ὑπὸ τῆς νόσου. (5) 
Οὐδὲν δ᾽ ττον καὶ κατὰ Λιθύην διαμείναντος τοῦ λοι- 
μοῦ, παμπληθεις αὐτῶν τε τῶν Καργηδονίων, ἔτι δὲ 
καὶ τῶν συμμάχων διεφθάρησαν. (4) Ἡμεῖς δὲ παρα- 
γενηθέντες ἐπὶ τὴν χατάλυσιν τῶν πολέμων, κατὰ μὲν 
τὴν Ἑλλάδα τοῦ Πελοποννησιακοῦ, κατὰ δὲ Σικελίαν 

96 τοῦ Καρχηδονίοις πρὸς Διονύσιον πρώτου συστάντος, 
ἡγούμεθα δεῖν, ἐπιτετελεσικένης τῆς προθέσεως, τὰς ἑξῆς 
πράξεις εἰς τὴν ἐχομένην βίθλον καταγωρίσαι, 

ΡΙΟΡΟΡΗἘ. 1. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΓΙΙ ΤΙΡ. ΧΠι. σ45 
”-. 

Οποά βἴπιυ]ας ἰηποίμίέ, οἱ ος ς(α{ἴπη » αἱ ἀῑση]ίαίο οἱ ορί- 
Ρι5 ρο]οβαπέ, ΠΟΠ εχδρεσἰα({ἴ ρορι ςαὐφία:ῖς, αἲἱ Ρτο]- 
Ρεπά [η Ποδίουα, ΠΠΙΟΓΟ ΡθΓ(ΠΔΠι Ραποἳ, αοοατγαη{, [οΓ0- 
σας οοσαραίο α πιογοεμαγ]ϊς, ΟγοΠΥΘΗΗ εοη/{ο 4 ΙαΠΠΗΥ ΟΠΊΠΟΝ. 
(9) Τυπι Ώοα Γἱουγςίης ροεγουγεϊίαης, αποίᾳποξ λΐο Πίο 
ρα Γ5ΙΠ οΕ]πείαπίος ἱπνορῖί, ομίτηποα{. ΟΙνΙαπα ἆποσιθ 
[ηἱηΙοοτ Πα δἱδί α.άος ἸπνααΙε, 41105 Ραγΐπα (ασϊᾶαί, ρατ- 
πα α96 οχἰαἰ{. Οοίοτα οᾳἱέαπα πη]έαά40 ο πιαπίρις 6αρρα, 
Παπ, 440 Ἠσηο γοσαηί, οσθαραπί. (4) Βαρ ΡηπΙαἵη 
Ἰηδοφθη{1ς ἀἱδῖ Ι10σΗή Γε]Ίαιὰ ΠΠΕΓΟΘΠΑΓΙΟΓΙΠΙ οδίθγνα {ρ-, 
(απη(ιιο Βἱου]ογΙΠ ασηΊθη. ὄγγασαςας νοηίτ. Ορ]οί γοτο εί 
ΟαπιαΠηοο!, ἃ ΠἱοηΥ5ίο αἰἰοπα[ῖ, αά Τ,οοπίίμος 4ἴνθγίμηί, 

ΟΧΙΥ. Οἱ ΙΠΙ τος {πάση ἵία οοβετεί , Τπι]σαν ρτα- 
60ΠΕΠΙ Ἀγτασιδας ΠΕ, απ! Πἱσοσι γἱοιῖ ε556ηί, αἆ ΡασθΙη 
ἴαπηεη οχ]ογίσίαγ. Ῥογσταίας Π]ο ογα{ ΡΙοηγδίο πμΠίί15. [46ο 
Ῥ6]]ά η Ἰς ρασ{ῖς οοπηροηί ματ : Οσγίμας]π]οηβίπη. 5 ἆᾱἷ- 
ἴἴοης πιαμθαηέ ΡνοίεΓ αἱίοῦ (516) Μ169) νείοτος ἵπορ]ας 118 
ΑΙοαΠῖ, Φ6]παΠ 115 Υογο, Αρηϊμεηϊπϊς, Ἠιηχεγιος, ηθς ΠΟΠ (6- 
Ιοἱ5 εἰ Οαπηανίπας ἵπ ορρίαῑς ους, 4Ώδαιθ πιωηίβι5 {αΠ1οη : 
ἱαβίίατο Ποραί, δεᾷ Οατ{αρἰπ]οηκίριις ἀεἴποερ» δἱηί γος(ἰσα]ες; 
(2) Ιμεοηεπϊ γονο, Μοςκοηῖϊ οἱ Φ]ου]ϊ οΏηος ]θ ς11ο 1ατα 
νίναπίς Ῥγγασμφαί απίοιη Πἱοηγρίϊ πρενῖο οἷπί δαβ]εοίί; 
οαριϊνϊ εί πάγος αἱρίπηε απιίςδ φιῖς τοςβἑαη{ην. Ηἰς Ρᾶ- 
οἶ5 [ο οοπβνηια[ἶς, Οα η αρἰπίθηςος {ῃ μῃγαπη (να]εορισηί, 
απαπ1 ρίης Ύπαπι ἀΠπη]άἴππα οχογοίέας Ρεςίο απηϊδίσςβῃ/. (38) 
Ου πΙΠΠομηΙηιΙ5 οίαπα ρου ΑΠΠΙΟΔΠΙ ἀδςσογ]οηίο »Ίῃβθῃς {πι 
Οαγηναρἰποηςῖαπα ἔαπαι 5οΟΙΟΓΙΠΗ ΠΠ {πάο Ἱπίορίίε, (4) Νο, 
αἶα Πποπη αΗρίπιης Ρε]]ογατη , ἵπ Εγοροία ᾳπἱᾶ θα Ῥε]οροι- 
Ἠθδίας!, Ἰπ 8ΙΟΙΙα γθυο Οατμαρἰπ]οηςίς,-ᾳποᾶ ΡΓΙΠΗΠΙ ΟΗ1Η 
ΡΙοηγΡΙΟ αρείαπι οδί, ο(Ποἳ ποβίνῖ 4ποἴπιας, αὐκο]ι(ῖς ἣῆς 
απ ΠΗΦΗΠΠΘΡΑΡΙΗΒ Το ἀρίποσρς αοδία5 Ργοχίπιο γοἰηηιίπα 

ἰ οοπρ]θς (1, 
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ρ1ὔ 

ΡΙΡΛΟΣ ΤΕΊΤΤΑΡΕΣΕΚΔΙΔΕΚΑΤΗ. 

τν. 3 3 ο. Φ / ο» ο) 

Γαδε ἔνεστιν ἐν τη τεσσαρεσχαιθεχατη των Διοδώρου 

βίόλων. 

α.. Κατάλνσις ἐν Ἀ ϱἠναϊς τῆς δημοκρατίας καὶ Ἱχατάστασις 

τριάκοντα ἀνδρῶν. 

β’. Παρανομία τῶν τριάκοντα ἀνδρῶν εἰς τοὺς πολίτας. 

Υ- Ὡς Διονύσιος ὁ τύραννος ἀκρόπολιν χατασχευάσας διεµέ- 

ρισε τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν τοῖς πλήθεσιν. 

δ', Ὡς Διονύσιος παραλνομένην τὴν τυραννίδα παραδόξως αὖ- 

τὴν ἀνεχτήσατο. 

ε’. Ὡς Λακεδαιμόνιοι διῴχκησαν τὰ κατὰ τὴν Ἑλλάδα. 

ς᾿, ᾽Αλκιθιάδου θάνατος, καὶ Κλεάρχον τοῦ Λλαάχωνος τυραννὶς 

ἐν Ῥυζαντίω καὶ κατάλνσις. 

Ὁ. Ὡς Λύσανδρος ὁ Λακεδαιµόνιος ἐπιθαλόμενος χαταλῦσαι 

τοὺς ἀφ᾽ Ἡρακλέους ἀπέτυγεν. 

η’. Ὡς Διονύσιος Γζατάνην μὲν καὶ Νάξον ἐξηνδραποδίσατο, 

Λεοντίνους δὲ µετώῴχισεν εἷς Συρακούσας. 

ϱ’, Κτίσις Ἀλαίσης ἐν τῇ Σικελία. 

«.. Λακεδαιμονίων πβὸς Ηλείους πόλεμος. 

ια’. Ὡς Διονύσιος τὸ πρὸς τοῖς "Ἑξαπύλοις
 τεῖχος χατεσχεύασεν. 

6’. Ὡς Κῦρος στρατεύσας ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ἀνηρέθη.- 

ιΥ. Ὡς Λ ακεδαιµόνιοι τοῖς κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἕλλησιν ἐθοήθησαν- 

ιδ’, Κτίσις ᾿Αδρανοῦ κατὰ τὴν Σικελίαν, καὶ Σωκράτους τοῦ 

φιλοσόφου θάνατος. 

κε’. Κατασχενὴ τοῦ περὶ τὴν Χεῤῥόνησον τείχους. 

ις’. Παρασχενλ Διονυσίου πρὸς τὸν Καρχηδονιακὸν πόλεμον 

χαὶ ὁπλοποιία, καθ ἣν εὗρε τὸ καταπελτικὸν βέλος. 

ιὉ... Ὡς Καρχηδονίοις χαὶ Διονυσίῳ πόλεμος ἐνέστη. 
οκ ος 

/ 

«Η’.. Ὡς Διονύσιος Μοτύην πόλιν ἐπίσημον Καρχηδονίων ἐξε- 

πολιόρχησεν. 

(0’. Ὡς Αἰγεσταῖοι τὴν Διονυσίου παρεμθολὴν ἐνέπρησαν. 

κ’. Ὡς Καρχηδόνιοι τριάκοντα µυριάσι διαθάντες εἰς τὴν Σ:- 

χελίαν ἐπολέμουν πρὸς Διονύσιον. 

χα’. Διονυσίου ἀποχώρήσις εἰς τὰς Συρακούσας. 

κό’. Καρχηδονίων στρατεία ἐπὶ τὸν πορθµόν, καὶ ἅλωσις τῆς 

Μεσσήνης. 

χΥ’. Ναυμαχία Καρχηδονίων πρὸς Διογύσιον µεγάλη καὶ νίκη 

Καρχηδονίων. 

κδ’. Σύλησις τῶν νεῶν τῆς τε Δήμητρος καὶ Κόρης ὑπὸ Καρχη- 

δονίων. 

χε’. Ἰόλασις ἐκ θεῶν τῶν ἱεροσύλων, καὶ φθορὰ τῆς ἸΚαρχηδο- 

ψίων δυνάμεως ὑπὸ νόσον λοιμικῆς. 

κς’. Ναυμαχία Σνρακονσίων πρὸς Καρχηδονίους καὶ νίκη Σν- 

ρακουσίων. 

κζ'. Δημηγορία Θεοδώρον περὶ τῆς ἐλευθερίας. 

κη'. Ὡς Διονύσιος τοὺς ταραχωδεστάτους χιλίους μισθοφόρους 

. καταστρατηγήσας ἐποίησε καταχοπῆναι. 

κθ’. Ὡς Διονύσιος τὰ φρούρια παὶ τὴν παρεμθολὴν τῶν Καρ- 

χηδονίων ἐπολιόρκησεν. 

λ’. Ὡς Διονύσιος ἐκπολιορχήσας Καρχηδονίους, πολλὰς τῶν 

πολεμίων ναῦς ἐνέπρησεν.- 

λα’. Καρχηδονίων Ίττα κατὰ γῆν ἅμα χαὶ κατὰ θάλατταν. 

26’. Στόλος τῶν Καρχηδονίων νυκτὸς Διονυσίου συνεργήσαντ
ος 

λάθρα τῶν Συρακονσίων ἐπὶ τετραχοσίοις ταλάντοις. 

λγ’. Τὰ συµθάντα Καρχηδονίοις δνςχερη διὰ τὴν εἷς τὸ θεῖον 

ἀσέθειαν. 

λδ'. Σννοικισμὸς τῶν κατὰ Σικελίον ἀναστάτων γεγενηµένων 

πόλεων. 

λε’. Ὡς Διονύσιος τῶν Σικελικῶν πόλεων ἃς μὲν ἐξεπολιόρχη- 

σεν, ἃς δὲ εἰς συμμαχίαν προςηγάγετο. 

λς’. Ὡς πρὸς τοὺς δυνάστας Ἁγυρίν τε τὸν ᾽Αγνριναῖον χαὶ ΊΝι- 

χόδημον τὸν Κεντοριπῖνον φιλίαν συνέθετο. 

1’. Ὡς Ἀγησίλαος ὁ Σπαρτιατῶν βασιλεὺς μετὰ δυνάμεως εἰς 

ἣν Ἀσίαν διέθη, χαὶ τὴν ὑπὸ Πέρσας τεταγµένην χώραν 
τ 
ἐπόρθησεν. 

ΑΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΗΟΤΟΥ ΒΙΡΛ. ΙΔ. (6.6, 657.) 

ΙΗΙΡΕΝ ΡΕΟΙΜΟΡ ΟὐλΗΤΟ». 

Ηωο ὑπ ἀοσίιο φιιατίο Γἰο(Ιογί {10ο οοπέϊπεπίιγ. 

Ι. Ῥορμί[ας 4 Ιιοιῖν πιροτιο 8ὲ άίσαγε εοφἰ{ιγ, εἰ (γ]φἰπία 

υἱγί γοπιμιὐ[ίσαηι ἑαβεδδιώιή. 

ο, Τρφίπία υἱγί οοπίγα {9 οἱ «φτι ἴπι σἴυθν ΦΥαΦδαΠ{6δ. 

5. δί Ρίοπηδἴμ Τα Η5, οπδίγοία δἱθί αγσε, γύεπι εί αθΓΟ5 

υλίφο αἰκιγθιιεγζ. 

4. Ὠἰοπη/κίμς Ργορε οοπυιἰκτι εἰ ευεγκηι ἀοπιπαίωπη ῥγαίετ 

ορἰπιίοπιόπι γουιρογαί. 

ϱ. Οιοπιοᾶο Πιαεζάσπιοπῖί τον ρε αγώεῖαπι σολιδ{(πιογ πιά. 

6, «ἰοἰὐίαςἶς ὑπίογίές, 6εατολιέ Γιαζοπῖς {ψγαχίσιπο Ε1ὴ2α1ι- 

(ὰἱ ἠπηρογίπι, ο) 11ο αὐγοφα{ο- 

7. ΠηαπάοΥ Γιαοράώπιοπίιι5 Ηεγοιίδ Ροδίεγζ(α(ὲ γβπιήπε ααἷ- 

Ῥισγο {οπίαί, δε αιιδῖς εσεἰαιί. 

ς, Πἱοπη/ Φις (α{ἰποχιδες οί ΙΝαπίος ὕι φεγυτίιίετι γοά(φίΐ, εί 

/οομ πο ΙΓ σιίδα5 παλιδ]εγί. 

ϱ. 4ῑώδα πι δἱοἰία οοιαέι". 

10. Γαουάώπιοπιογιίηι οι ΕΙεὶδ θειίι. 

1. ι Πἱοπη κ πι Ἱππία Πεπαρη ἰα εωδίγιΦογἰζ. 

19. Ὀί 6ήγιδ, πποίο αζυσγδαδ .[Γαίπεπι ε[ίο, οσσιυιιεγή. 

13. ]κιορώπιοπῖίς ἀγαοῖς ἵπ ἁδία ορεπι |Γογιτί- 

Ι4. Ώο οοπά ία Φἱοἰ[ία ιιγὸρ 4άγαπο, δοεγαἰἰδφε Ρ]]οδορ]εὲ 

μιογἰ η. 

Ιῶ. 1 πιο 6ΠοΥδοποδιίδ ποπζίαΓιογ{- 

16. 4ρραναίις Ὠίοπη9ἱ αἲ (αγία ἰπῖέπδο θεΙζιη, εἰ αγπιΟ- 

Ῥιέπι [αὐγίσα[ίο, Ὕ1 οαἰαρηίαπα, (οἱ Φο115, ποστ δή. 

17. Εεἰίπι Ὀπίεν 0) {]ιαςίΕΠΔΟΡ εἰ Ιἰο ΜΗ φιοπιοᾶο 

οποίο. 
ΙΑ. Λίοίια, πιοὺίίο 0ατιναφἰπιοπδίι ἁλίοπί ορρίάµπε, α 

Ωἱο η δίο επριι ια {11ή. 

(9. Ἠοσίαπὶ οακίγα Ρἰοπηἱ ὑποεπαιηιί- 

20. αγία είσιδος, ἐγοσσπι(ἶ5 πο 1110119 ὧι Φἰοϊζίαπι ἴγαπιβρΟΥ- 

Ἰα1ἶς, Ὀοί[ιηι {λἰοπιηδίο  αοδδιπιῖ. ο 

21. Πἱοπη/δἱι Η/Υ ΠοΙδα5 ποίγουσΩ{ί- 

99, ϐαπίιαςἰπιἰσπιδίωπι επροάἰίο ὅτι πείτι σἱσι]ὔπι, οἱ Μες- 

διῶ οπριφπια(το. 

99. Μαφπια ϐαγίλιαφπεπδέπι Επί Ὠοπιδίο Ῥιφτια παυα [15 

οογιηιφιο υἱσίογία. 

ο. Τοπιρία «ογογὶ οἱ Ρτοδεηρίπώ ἄοργωάαπιί. ζατί]ιαφί- 

11611805. 

90. ἴ/ οἷο κιιογ{]ο(ί Ραπαδ ἀθά επεφογϊπέ, εἰ πιογῦο Ῥος({{επι{ε 

οπογοίέις Οι ἐπιἱολιδιιίηι πέν ογο. 

26. γα σιιδᾶΟΡΙ1 πάυογδις σατίλαφἰπίσπφες ϱγα[ζπι πια υᾶ- 

16 εἰ υἱοίογία 

27. Τ]οοογί αἆ πιίον οοπεῖο ἄᾳ γουιρεταπάα ἠθεγίαίο. 

28. 4)ἰοπτ/οἷιις πι[ίε ϱγῶ αἰδῖδ {ιγ {ο πιίοῦ Ππιογοὐπαγίοδ, δ8ίγ- 

{οφ οπιαίο ἀεἰΔΟ5. ἐοἰάαάος εἰιγα{. 

29. Όἱ ργώδίάἶα σι γ/ ια ιλοπιδζι πι εί δαδίγα Ρἱοπ/δίι5 οβρι- 

οι {- 

20. Οµοπιοῖο επριιφια(ἶς (αγ ]ιαφὑπἰοπκέθις, ππιία Ινοδίεα 

εἰ αδίς πα υος οιδδογέ{ Π)ἰοπ/στιδ. 

21. Ογίιας ὑιιοιδίπι (ο) πιαγἶιιο εἶαᾶεδ. 

39, ϱἰαρσίς ΟαγίιαφΠπ[σπδίέηι πιουίιί «ιιὲ{, εἶαπι 51ο 

εαπίὶς αάωυαπίο ἡ)ἰοπή/δ1ο , Φῖ αἆ /ιοῦ φιααγἰπιφεπία {αἰεπιία 

αοσερεταί. : - 3 

33. ἴπι φιιας αἱ (οι ία(ε5 αἱ απιφιιδίίας ἀρυεπεγίπί 6ατίλιαφί. 

πἰοιιδος ῥγορίον ἑπιρίεία {θηι πι. ΠΙΕΙ οοπιΠιίδδαηι. 

34. Πἱοιή/δζι 1065 Λγίάεηι «υεγδᾶ5 ὑπδίαιταί οἱ ἴπισο[ᾖς [γε 

φιιοιία1. 

Ἅδ. ΠΠ ου ία[ιι ἴπι ςἰοἰ[ία αἰίαδ επρι/ πα γὲί Ροπή 5ίι5, αἰἰα5 

κ «οοἰοἰαἑ5Γαάιδ αἀιισεγῖί. 

38. Πἱ πιο ίαηι οχι ΤΕ μ1ἱ 499/γἰᾶο 4Φ4/Ι
ιΦο εί ΙΝΙσοάόηπο 

Ορ ρίιο ὑπιιεγοί- 

37. 4φεσἰίαιιδ, τοῦ Ἀρατίαπογιαν 0 οαογοιέιε ἐπ «4θίαΤι 

(να[ίοέ, εί Ρεγκαγιι Λγουϊποῖας υαδίαί. 
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ον 

(6”7----θ49) 
Π 
:Ὡς Ἀγησίλαος ἐγίκησε μάχη τοὺς Πέρσας ἡγουμένου Φαρ- 
ναθάζον. 

λθ’. Περὶ τοῦ Βοιωτικοῦ πολέμου καὶ τῶν πραχθέντων ἐν αὐτῷ. 
μ΄’. Ὡς ΙΚόνων ὑπὸ Περσῶν κατασταθεὶς στρατηγὸς τὰ τείχη 

τῶν Ἀθηναίων ἀνῳκοδόμησεν. 
μα’. Ὡς περὶ Κόρινθον Λακεδαιμόνιοι Βοιωτοὺς ἐνίκησαν, καὶ 

ὁ πόλεμος οὗτος ἐκλήθη Κορινβιακός. 
μό’. Ὡς Διονύσιος μετὰ πολλῶν κινδύνων παρειςπεσὼν εἰς τὸ 

Ταυρομένιον ἐξέπεσεν. 
μΥ’. Ὡς Καρχηδόνιοι περὶ πόλιν Βάκαιναν ἠττήθησαν ὑπὸ Διο- 

νυσίον. 
μδ’. Στρατεία Καρχηδονίων εἰς Σικελίαν, καὶ κατάλυσις τοῦ 

πολέμον. 
με’, Ὡς Θίόρων ὁ Λακεδαιμόνιος ὢν στρατηγὸς ὑπὸ Περσῶν 

ἠττηθεὶς ἀνηρέθη. 

µς΄. Ὡς Διονύσιος Ῥήγιον ἐπολιόρκησεν. 
μζ. Ὡς οἳ κατὰ τὴν Ἰταλίαν Ἕλληνες εἰς ψίαν πολιτείαν συ- 

στάντες ἀντετάξαντο πρὸς Διογύσιον. 
μη’. Ὡς Διονύσιος νικήσας τῇ µάχῃ καὶ µνρίους αἰχμαλώτους 

λαθών, ἀπέλνσεν ἄνευ λύτρων, καὶ ταῖς πόλεσιν αὐτονομεῖ- 
σθαι συνεχώρησε. 

μῇ’. Κανλωγίας καὶ Ἱππωνίου ἅλωσις καὶ κατασκαφὴ καὶ με- 
τοίχισις εἰς Συραχούσας. 

ν. Ὡς οἱ Ἕλληνες πρὸς Ἀρταξέρξην εἰρήνην ἐποιήσαντο τὴν 
ἐπὶ Ἀνταλκίδον. 

να. Ῥηγίου ἅλωσις καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν ἀτνχήματα. 
γ6’. Ἅλωσις Ῥώμης ὑπὸ Γαλατῶν πλὴν τοῦ Καπετωλίου. 

λη 

Ι. Πάντας μὲν ἴσως εἰκός ἐστι προςάντως ἀχκούειν 
τὰς χαθ᾽ ἑαυτῶν βλασφημίας' καὶ γὰρ οἳ κατὰ πᾶν 
ἔχδηλον ἔχοντες τὴν ἑαυτῶν καχίαν, ὥστε μ.ηδ ἐξαρ- 
νεῖσθαι, ὅμως ψΨόγου τυγχάνοντες διαγανακτοῦσι χαὶ 
λόγους εἰσφέρειν πειρῶνται πρὸς τὴν κατηγορίαν. (9) 
Διόπερ εὐλαθητέον ἐκ παντὸς τρόπου τὸ πράττειν τι 
φαῦλον πᾶσι, μάλιστα μὲν τοῖς ἡγεμονίας ὀρεγομένοις 
ἢ τινος ἐπισήμου τύχης μµεταλαθοῦσιν. (9) Ὅ γὰρ 
τούτων βίος περίοπτος ὢν διὰ τὴν ἐπιφάνειαν ἐν πᾶσιν 
ἀδυνατεῖ κρύπτειν τὴν ἰδίαν ἄγνοιαν: ὥςτε μηδεὶς ἑλ- 
πιζέτω τῶν τυχόντων ὑπεροχῆς τινος, ἂν ἐξαμαρτάνη 
μεγάλα , λήσεσθαι διὰ τέλους ἀνεπιτίμητος. Ἰαὶ γὰρ 
ἂν ἐν τῷ καθ’ ἑαυτὸν βίῳ διαφύγῃ τὸν ἀπὸ τῆς ἔπιτι- 
µήσεως λόγον, ὕστερον ἥξειν ἐπ) αὐτὸν προςδεχέσθω 
τὴν ἀλήθειαν μετὰ παῤῥησίας κηρύττουσαν 
σιωπώμενα. (4) Χαλεπὸν οὖν τοῖς φαύλοις 
τὸς βίου καθάπερ ἀθάνατον εἰκόνα μετὰ τὴν 
λευτὴν ἀπολιπειν τοῖς µεταγενεστέροις' καὶ γὰρ εἰ µη- 

. / 

τὰ πάλαι 

τοῦ παν- 
”δ/ 

ἰδίαν τε- 

δέν ἐστι πρὸς ἡμᾶς τὰ μετὰ τὸν θάνατον, καθάπερ 
ἔνιοι τῶν φιλοσόφων θρυλοῦσιν, ὅμως ὅ γε προγεγενη- 
μένος βίας γίνεται πολὺ γείρων τὸν ἅπαντα βίον ἐπὶ 
καχῷ μνημονευόμενος. 

δει ο» ΔΝ) / 9 / Εμφανη δὲ τούτων παραδεί- Ξ μι. ω 1 γµατα λαμβάνειν ἔξεστι τοῖς ἀναγνοῦσι τὰ κατὰ μέρος 
τῆςδε τῆς βίθλου. 

/ / Η. Παρὰ μὲν γὰρ Ἀθηναίοις τριάκοντα τύραννοι 
/ ο λ 3ν/ -/ / / Ύενόμενοι διὰ τὴν Ἰδίαν πλεονεξίαν τήν τε πατρίδα µε- : τσ ἃ λ Ν λ Λ Ὑάλοις ἀτυχήμασι περιέθαλον καὶ αὐτοὶ ταχὺ τὴν δύ- 

λα - ναµιν Αποθαλόντες ἀθάνατον ἕαυτοις ὄνειδος καταλε- 
λ / Δ ο λοίπασι, Λακεδαιμόνιοι δὲ περιποιησάµενοι τὴν τῆς 

ε / / / / 3 Ελλάδος ἀργὴν ἀναικφιςόήτητον, τότε ταύτης ἐστερί- . ή [ολο 7 / 1 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΤΙ ΠΡ. χΧιν. 
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88. Πογώ, 05 Ρ/]ιαγπαβασιις (Τἱβεαρ]ιογηος) ἀποίαδαί, αὐὖ 
“«Πεδί[αο ργώ[ίο υἱηοι Οι {ι). 

ὃρ. ο ὐοίΙο [ωοἱἶοο γοδιβφιίο ὑπ ο0 ϱεδέΐ5. 
40. (οποπ α Ρεγοῖν αι Γοίιι5 Ἠιιίγος κά {Πιο ζοικ (πι εραγα/{. 

41. Πιποραώπιοπ] αά Οογζπίλιίπι Πισοίος Ῥγα[ἱο δΗρεγαπέ, φιιος 
ο [επι ἔπαο (ογύ{ἱα σι αρρο[ία{ι". 

45. 1ο Φἱ8 Πιαφ οιηε γογσι [ἐν ΤαΟΠΙΟΠ ΙΙΙ 4ΤΟΟΗΙ 0ς- 
οπραί, δοᾷ δίαἰἴπι ἐ1ἶγιο αο[ οι. 

49. (αγί]ιαφἰπίσγκος αι Πα ο1ηι (ΑΡασσπαπα) 0 οηι  Πλίο- 
Ἰιήκίο μγο[Πἐαλι{ 1". 

44. Γαρεαίο (αγία φἑπίοηδίιέηι ἐπ δίοζέαπι, οἱ ὑο]{[ἐ «Οηιρο- 
δὐ1το. 

45. Τ](πιῦγο, Πιαοράσηιοπζογι(ηι Ἰππρεγαίον, α Ρογδῖν υἱοίις 
οσο ἑ{ιγ. 

46. Ι)ολή5ζς Πο ζηηι οὐδίάοί. 

47. σγωοί ἵπι Πίαία, ἴπι Ιίηι φιιαδὲ οχι: γοἱριιθ[ἶοιο οὐ Α0-- 
οἰαιὲ, Π}ίοπ/5ἱο γοδἰς{ιι{. 

48. ΙΙ κ{15, Ργωίο υἱείογ, ἀοοῖος γι]]ο σαρίϊῖνος αΏό ϱγο- 
το αιι(ήή1, οἱ δια ηι πι Ὀίῦιις [ἐογίαίοηι αι }γ κα {ο{ {02ο 
σοποεαι{. 

49. (απζοπία οἱ Πἱρροπέιπαι ροδί επριΦπια{ἱογισηι δοΙο «γι μι- 
ζω, εί οἶνεν δγάσιΙΔ4 ΓΑ ΓΟΥΙΟΗ{ 14). 

60. σγώοὶ ρασεπι ἁπίαιείᾷα ορογα οιηι {γίασογαο Γαζή. 

δΙ. 0ο επριφπαίζογιο Γ)ιοφἱ οἱ εαζα ια {έδ1ι 1(γύ1Α. 
62, Πἴοπιατα, ἀοπιμίο ϐαρί{οΠίο, «άαἲἰὲ οαρζιυι1. 

1. ΟΠΙΠΕς ]αχία πιο]ος[6 {ουΓο ΡΓΟΡΓΟΣΕ ἴη 96 ἀἰσία, 60ΠΞΘΠ- 
(απεαπη οδί.. Νάπα οίἵαια ΠΗ, 41οΡΙΠΗ Ρο ύ 515 πλαηί[ος{α ῥιᾶ- 
γιίας οδί, Ἱία αἱ Ἱηβίίας Ίτο ποσποαηί, {άΠ16Η, 5ἱ γερτθ]ιθ- 
ἀᾳ5, ἱπάἰσπαπί, οἱ οπηίμα κρί ἱηροξία νοιρίς απο ῖεί κία- 
ἀεηπί. (2) Οπιηί ο{ρο οοπ{θηίίοπς φιηνίς ἵπ. Ίος ο] μοιανθ 
ἀεῦεπέ, πο φπἰ  ρεΓροαιη οοηληίαηέ, ῥια5ογ{1πα αἰ ἵπῃ- 
ρογίΐς Ρι6Ύ5ε οπρ]ηη{, οἱ αἲ ἰπβίρηθιη ασ (οΓἱάΠΑΙΗ 
ενοµυπίανς. () ΘΠΠά οΠηἵπΙ ΠΟΓΙΗ γίία οἳ ἀἱρη[ία(ἰς οηπ]- 
ΠοηΙΙαΠα οπηηίρις {η οοΏκρεσία εἷέ, ουιαία εἰ ἀο]ίοία 5ια ος- 
οπ]ίατο ΠΟΠ ροίθςί. Πασαθ ΠοΠΙΟ. κα ]{παϊ σπορίαπα. Ίουο 
οοης (ας, δἱ ππα]ης αλαι]ά ἀθληπστίέ, 5 οἶιγα ΤΕΡΙΕΠΘΗ- 
ΦΙΟΠΕΠΙ Ρογροείο Ἰαΐοια ρο556 οοπβα{. Ναπι οἱ ρου δα) γἰ- 
[ορ εαν Που Τά) Πη{αμηία” ποίαπα ο[[ισρηῖέ, Ροδίσα (άΠ1δη ρα- 
ΡΙΙοΠΙ οοπίτα 56 νογίία[ἰς ἰοβιϊπιοηί τη, απα απ Ργίάσιι 
5ΗομίΙο ορίθεία Ἰάρογο ρνουΙαπιοβίας, οχερθοίαΠΦΠΠ1. ο5εο 
βο]αί. (4) Ῥογρνανο Ιρίέαν Ίιου ἱπιρτοβίς {αθγίί, απο ἵπῃ- 
πηον{αἱοῦὰ γοἰηἳ Ππαρίποα Τπ. ΡοΡίΟΡΟΓΗΠ οθηδρθσία ροςί 
οχΠπη νεμφπαηί. Χαμ οσα οἱ ΙΙ θοΓΗΙΗ, απ" Π1οι 
ἴουῃ οοηδε(ππίας, αἆ πο ρεγί(πεί, ααοά α ποπηἱ5 ρῖ- 
Ι080ΡΙΟΝΗΠΗ ἵπ νη]σις ἀἰκκομηϊμα πες απίθασία. {απηθη γἱία" 
οοπά Πο, ἀπι αὐ οΠΊΠΕΙΗ ρορίογ]α(ἷς πιοπηοΓίαΠα 0Ἠ ἵπαργο- 
ΡΗα{επα πηα]ε ααθέ, ππα]ίο Π{ ἀθίοτίου. Οπ]ας Πας (Πἱδείπια 
[η ρυοηρία Μαβεβίέ οχεπηρ]α, αἱ 65 αρδίας Ἰη]ας [μγὶ οἱη- 
βη]αΠπη ογο]γοπ!. 

Η. πριηία οπ]ηι ἰγταπηϊ Αἰἰιοπῖς οοης (η, απρίῄοηα 

αἱ ΠρΙάἴπο δια σγαν ἰκεϊτηϊς ραἰτίαπη σα]απηϊία[ἴβης Ιπγο]νετυπ{, 

αἱ ροίοπίῖα πιοχ εχ{1, Ἱπηπηοτία]ο 5ἱρί Ρο το πτηί. 

ΠαοράαπποπΙ! γθτο ἄνα"οἷ {οίμ5 ἱπαρθγίατη οἰίτα οΟΠΙΓΟΥΕΓ- 

βί4Πη αἀθρίί, εοάσια ταγδ5 οχοἰἀθγυί, αππνπι ἠπ]αρίἰς ασ[ῖο- 

96, 
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- σπ 
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45 

5ο 

ᾳ “Σ 3 93/ .. Ν ο» α. 3 
θησαν οτε πραςεις πόοιχους χατα των συμμαχων επι- 

τν (9) Λί γὰρ 
ὃ 

ο / 

τῶν ἠγεμόνων ὕπερ- Πο Ἂ (ω 
ος 

(ω 

Ὅ τσ 
[ο] 5 -. 

ἳ : ε. / 
ται δὲ ἀδικήμασι καὶ µέίσει τῶν ὑποτεταγμένων. Πα - 

/ ς 

ραπλησίως δὲ χαὶ Διονύσιος ὅ 
ο - ο / ρα 

νος, καίπερ εὐτυχέστατος τῶν δυναστῶν γεγονώς» ζῶν 
-] / λ ο Ν / 

μὲν οὗ διέλιπεν ἐπιθουλευόμενος, καὶ διὰ τὸν φόθον 

- ᾱ / / 
τῶν Συρακοσίων τύραν - 

ἠναγκάζετο φέρειν ὑπὸ τὸν χιτῶνα σιδηροῦν θώρακα" 
/ / 

τελευτήσας δὲ µέγιστον εἲς βλασφημίας παράδειγµα 

καταλέλοιπε τὸν ἑαυτοῦ βίον εἰς ἅπαντα τὸν αἰδνα. 
3 λ Ν λ / 3 - ος η) . / ρα 

(2) Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τοῖς οἰχείοις γρόνοις ἕχα 
ο. παν .. 

στων ἀναγράψομεν σαφέστερον., νῦν ὃ ἐπὶ τὰ συνεγἩ 
αν ὃς / ο ες αή / 

τοῖς προϊστορημένοις τρεψόµεθα, τοὺς Ἰρόνους µόνον 
ο .. δε. λ λ [ἡ Δ ρα 

διορίζοντες. (4) Ἐν μεν γὰρ { ἑπτὰ } ταῖς πρὸ ταύ- 
ω/ - / Ν ο ην Ἱ / 5) η 

της βίθλοις ἀνεγράψαμεν τὰς ἀπὸ ροίας ἁλώσεως 

πράξεις ἕως ἐπὶ τὴν κατάλυσιν τοῦ τε Πελοποννήησια- 
οω { / 

κοὺ πολέμου καὶ τῆς Αθηναίων ἡγεμονίας, διελθόντες 
2 ΔΝ 

ἔτη ἑπταχόσια ἑέδομήκοντα καὶ 
ο. / , ΔΝ 

συνεχεῖς πράξεις προςαναπληροῦντες ἀρξόμεθα ἀπὸ 
» / / 

τῶν χατασταθέντων Ἀθήνησι τριάκοντα τυράννων, 
« / ς/' ουν ο 

καταλήξομεν δὲ ἐπὶ τὴν Ρώμης ἅλωσιν ὑπο Γαλατῶν, 

3 / 3 / λ λ 
ἐννέα" ἐν ταύτη δὲ τὰς 

ω/ 3/ ον . / 

περιλαθόντες ἔτη δεκαοχτὠ. 
2 / λ 3 3 ϱ/ 3 ο Ἀ λ λ 

ΗΠ. Ἀναρχίας γὰρ οὐσης Ἀθήνησι διὰ τὴν καταλυ- 
εί 5’ ο Δ Δ κο 

σιν τῆς ἡγεμονίας, ἔτος μὲν ἦν ὀγβοηκοστον πρὸς τοις 
4 9 λΙ οω ζ |ῤ : 

ἑπταχοσίοις μετὰ τὴν Τροίας ἅλωσιν, ἐν δὲ τῃ Ῥώμη 
3 λ / [.. 

χιλίαρχοι διεδέξαντο τὴν ὕπατον ἀρχὴν τέτταρες, 1 αϊος 
Ξ ., ) Δ Ἡ {ευ 3 / Ν 

Φούριος καὶ Ἐ αῑος Σερουΐλιος καὶ ΓΓαϊος Οὐαλέριος καὶ 
τ ο πο Ας ο 2 λ αν ο 

Νουμέριος ἁράδιος, ἠχθη δε Όλυμπιας κατὰ στ 
Δ ν -] '- 

τὸν ἐνιαυτὸν τετάρτη πρὸς ταῖς ἐνενήκοντα, καθ Ίν 
Ζ μι Ζ ἀ ὃν / 

ἐγίκα στάδιον Κροχίνας Λαρισαῖος, (5) Κατὰ δὲ τού- 
: - Ν / 5 

τους τοὺς χρόνους Ἀθηναῖοι μὲν καταπεπονημεένοι ἐποι- 
ν / .»ὰ ὐν Ν 

ήσαντο συνθήχκας πρὸς Λακεδαιμονίους, χαθ ἃς ἔδει τὰ 
οσο » λ ος / / 

τείχη τῆς πόλεως καθελεῖν καὶ τη πατρίῳ πολιτεία 
αν 7 λ / βω λ Φλ ο» 

ρῆσθαι. Καὶ τὰ μὲν τείχη περιεῖλον, περὶ δε τῆς 
νο 5 / Φ / μ ς οι ο 

πολιτείας πρὸς ἀλλήλους διεφεροντο. () Οἱ γὰρ τῆς 
λ / 2) 

ὀλιγαρχίας ὀρεγόμενοι τὴν παλαιὰν χατάστασιν ἔφα- 
ας ὃ ο / ο / 

σαν διανείµασθαι, καθ ἣν παντελῶς ὀλίγοι τῶν ὅλων 
: ολ .ω αν / μά 3 

προειστήκχεισαν" οἱ δὲ πλεῖστοι δημοκρατίας ὄντες ἔπι- 
. ; 

θυμηταὶ τὴν τῶν πατέρων πολιτείαν προεφέροντο, καὶ 
/ 5 μ . τή 

ταύτην ἀπέφηναν ὃμολογουμένως οὖσαν δημοκρατίαν. 
Δ / 3)... ς / 

(4) Ἀντιλογίας δὲ γενομένης περὶ τούτων ἐπί τινας ἡμέε- 
/ λ / ὃν 

ρας: οἳ τὰς ὀλιγαρχίας αἱρούμενοι προς Λύσανδρον 
2 Ν / . Ν 

Διεπρεσθεύσαντο τὸν Σπαρτιάτην, οὗτος γὰρ χαταλυ- 
- / ο) / 

θέντος τοῦ πολέμου τὰ χατὰ τὰς πόλεις ἀπέσταλτο 
- ο. / / 

διοικῆσαι, καὶ ὁλιγαρχέαι ἐν ταῖς πλείσταις χαθίσταν- 
3 / ος ων. 

το, ἐλπίζοντες [οὐχ]. ὅπερ 
5 / ο 

Διέπλευσαν οὖν εἰς Σαάμ.ον' ἐχεῖ 

Ξ η ὃν 
ἦν εἰχός, συνεπιλήψεσθαι τῆς 

ἐπιθολῆς αὐτοῖς. 
λ οι. ος δὃ Λύ ον λ ροσεφάτω 

γὰρ ἐτύγχανε διατρίθων ύσανδρος καὶ προσφάτως 
ρ 

/ λ ο) Ν 

συνειληφὼς τὴν πόλιν. (6) Παρακαλούντων δε αυτον 
οω / Ν ου λ μή) 

πρὸς τὸ συνεργῆσαι, συνεπένευσε, χαὶ τῆς μεν Σάμου 
λ / ” 

Θώραχκα τὸν Σπαρτιάτην ἁρμοστὴν χατέστησεν, αὖτος 
-” / Ἆ -- Ἅν -ω 

δὲ μετὰ νεῶν ἑχατὸν κατέπλευσεν εἰς τὸν Πειραιᾶ. 

ὧν ὃ) ἐχκλησί θούλευσε τοῖς Αθηναίοι Συναγαγὼν δ) ἐκκλησίαν συνεθούλευσε τοῖς Ἰναίοις 

3 ΝΔ ο ας / ὃν μ 
ἑλέσθαι τριάκοντα ἄνδρας τοὺς Αφηγησομένους τῆς 

ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΣΤΟΥ ΡΙΡΛ. 14. (640 641.) 

ηίριις οοἷο5 ΡΤΟΠΠΟΤΕ οαρίβδαηί. (9) Νάπα πηα]θδίας ρι]ης]- 

ΡΙΗ Ῥοπονγοἰοπία οἱ Παβία δαδίοπίαίαν, Ἰη]αγῖς ναγο ἵπ 

«ιά 1ίος. Πουπππια ος 6γειδα οαΐ. Βίου Ῥϊοηγδίας 

ΘΥΤΥΕΟΙΡΑΠΟΓΙΠΑ {γΤΠΠΗ5, απαπηνΙς Πιαχίηλθ Ῥνορίβαπα ἵη- 

(ου οπηΠ6ς ἀγηασίας {οΓ6ΠΠΑΠΗ δἳί οχΡοΓΙΙ15, Ρευ ΠΠΙΥΘΥΡΑΠΙ 

{απιοη. γἱίαπα Ἰηδίιάϊ]ς οὐποχίας Ες, αθεο αἱ {ογᾶσσπα 

{ογγεΠη 510 (απ]έα βαδίατο Πθί5 ΠΠ οοσοταί : οκδηοία» 

γογο Παομ]θη {158ΙΠΠΩ Ἱπίαπιῖα ϱΧΕΠΙΡΙΗΙΩ αᾱ ΟΠΊΠΘ ἀεϊῃ- 

ἑ6ρς ΥΗΠΙ γο]α{. (9) Ὑδγά Ἠαο βἱησι]α 510 αιῶαῖε 

ί6παρογθ ἀθδοτίρθπιής. ΊἈαπς αἆ δα, ασ βαρεγίας ΠαΙΓΑ- 

15 οοῶταη{έ, ἴΘΠΙΡΟΓΙΠΑ ἀῑδίπείοπο βοΙαπηπιοάο 1Πί6Ι]6- 

οἵα, πΟ5 οοπηγοτίδιηΙς. (4) ΝαιΠ (5ορίδηι) ἵπ ΠΏνὶς Ἠυ]ς ργα- 

ηι]ςαῖς Του α Έτο]α οαρία αἆ (παπι εί Ῥε]οροππθθίασί οἳ 

ΑΙεΠΙΘΗΣΙΙΠΙ Ργϊποἱραία5 ρου δερησοπίο5 δορἰπαρῖηία ηο- 

ΥΘΗ1 4ΠΠΟΕ σθδίᾳ5 ροι5οοι(1 δΗΠη5. Τη Ίου ρτοχίπηθ 60ΠΠ6, 

χα διρ]αποίαπῖ, α ἐπβίηία ἰγταπηίς ΑἰΠοπΙθΘηΒΙΙΠΙ οχοτᾷ[θ- 

ΠΡ, δἱ αἆ Ἠοιπαπι α αα]]ῖς εαρίαπι Ἠϊἱδίογ]ῶ 9οι1θῃι ἆπο- 

ἀθγίθίπιϊ απηος οοπηρἰθαχαπη ἀθάπεθηλΙς. 

ΠΠ. Οεβεαπίο οπἵπα Αἱλεπίς ογάιπαπία ταραβ]ίσς αἀπιί- 

Πἰδίγα[Ίοπθ, αΠηις α Τγο]ῶ αχοἰάῖο οσίοσθβίπιας ροβί 86- 

Ρπρεηίος οπιγεραί. Ταπ αὐα[ίαογ Βοπι πριν] πΠ(α- 

το εοηςι]ατὶ ροίοδίαίο ογθαπ/{ατ, Ο. Επας, Ο. αρινί]ῖης,, 

ο. Ὑαἰονίας, αἱ Ναπιενίας Εαδθίας; αοῖα νθυο θοδί που ἄΠΠΟ 

Ο]γπιρῖας ποπαθεδίπια απιστία, πα φίαάἱο γἱοῖί Ονοοίηας Τ/8- 

γἱβθορς, (9) Ἠαο (θηηρεδίαία, [τασίίς ορίρις βι5, ΑίΊιθ- 

πίοηςθς ϱα οοπάΙοπθ ῬᾶσθΙι αοοθρεγιπί ἃ Ἱμασθάθρπηοη!!ς, 

αἱ πισπίΡ5 ἀο]οσίς ΠΊογς Ραΐπο τοιριβΗόαη αἀππ[είτα- 

ου. Ματος 5απ6 ἀαδίγαχοταπί, 8εᾷ 4ο {οΥπΊα γαἰραβ]]σορ 

ἱηίου 5ο ἀἰςθίάεραπί. (93) Ναπι απῖ ραοοΓαπι αἀπιηίςίτα- 

οποια οχροίθραπ{, απα πα ταραβ]οῦ δίαίαπα, αρί ραι]- 

αἳ αἀππού απ ργ αογαπέ, 1ογοσαπά πα 6956 οοηβεραπ{; ΡΙ- 

γ{ηχὶ απίοπα ἀειποσγα(ίορ γουιρεγαπά 5ίπάΙο!, ραΐγαπι αά- 

ὨηΠΙδ{ΓαΙΙΟΠΘΠΑ, 418Π1 ΥΘΓΔΠ 9556 4επποσγαΓίαΠΙ οοηςίαταί, 

ῥγο(ογεραηί. (4) Ἠωο αἰίογοπίο απ Ρε ἀῑος αίᾳποί 

ἀγαδδαί, απὶ αἆ ρασσο5 Τ6ΙΑ {άΠογο οπρίεραηί, αᾱ ΤΎδ8η- 

ἁναπα 5ραΥ{ΑΠΙΗ Ἰοσαίος πηἰαΏ{, (16 αΏΙπη Ρε]]ο οοη(θοίο 

γος οἰγ{{αίαπη οοΠηροποῦο 555, οἡραγομίας ἵπ ΡΙει]κᾳιια 

ἱηςέασραί ,) ααοά οδιίαπα οχ οοπ]εοίαγᾶ βΡ6Η οοποθρίδεεηΐ, 

(οτο αἱ εοπαίας ἵρβογίπα αἀ]αναγοί. Τη ΡαΠΊΗΠΙ ΙδΙίαν Παγ- 

σαμί, αὈί πα γουθης οδρίᾶ Ἡ1Ῥς. Τμγδαπηάετ 5υ05ἱδίεραί. 

(6) Οι αἆ οροιη 1ί5. [ογοηάαπα φομο{αίας, ἁηηαϊέ, εί, 

ΡορίαΏα 11ου αόσΠ1 ΒΡᾶΤΙΠΙΙΠΗ Φαπη]ῖς ριαρ{θοίΙπω ἀεάθ- 

γαΐ, 1ρεθ εοπίαπα ο παγίρις 1η ΡΙΓΟΡΘΙΗΙ {μα]θοῖί.  Τ0ὶ 

οοηνοεπία ρορι!ή ἰπαἱοίο, αποίου εἰ Ἰογίαίου οδί ΑἰΠοηϊθηςί- 

ρυ5, αἱ ἐσίπία νο ἀείραπί, ἃ ααίρας τεδραβ]ίσὰ 4εἶη- 



(δά5, 645.) 

πολιτείας χαὶ πάντα διοικήσοντας τὰ κατὰ τὴν πόλιν. 

(9 Ἄντειπόντος δὲ τοῦ Θηραμένους καὶ τὰς συνθήκας 

ἀναγινώσκοντος, ὅτι τῇ πατρίῳ αυνεφώνησε χρήσασθαι 

πολιτεία, καὶ δεινὸν εἶναι λέγοντος εἰ παρὰ τοὺς ὅρχους 

σι ἀφαιρεθήσονται τὴν ἐλευθερίαν, ὅ Λύσανδρος ἔ ἔφη λε-- 

λύσθαι τὰς συνθήχκας ὑπὸ Αθηναίων" ὕστερον γὰρ τῶν 

συγκειµένων ἡμερῶν καθηρηκέναι τὰτεί(η" ἀνετείνατο 

δὲ καὶ τῷ Θηραμένει τὰς µεγίστας ἀπειλάς, ἄποχτε- 

γεῖν φήσας, εἰ μὴ παύσεται Αακεδαιμονίοις ἐναντιού- 

[0 µενος. (7) Διόπερ ὅτε Θηραμένης χαὶ ὁ δῆμος χατα- 

πλαγεὶς ἠναγκάζετο Ἰβιροτονίς χαταλῦσαι τὴν δηµο- 

κρατίαν. Ἡρέθησαν οὖὐν τριάκοντα ἄνδρες οἱ διοική-- 

σοντες τὰ χοινὰ τῆς πόλεως, ἁρμόζοντες μὲν τῷ λόγῳ, 

τύραννοι δὲ τοῖς πράγµασιν. 

ιδ. ΤΝ. “Ὁ δὲ ὃημος θεωρῶν τὴν Οηραμένους ἐπιεί- 

χειαν καὶ νοµίζων τῇ τούτου καλοκἀγαθία τὴν πλεονε- 

ξίαν τῶν προεστηκότων ἐπὶ ποσὸν ἀνασταλήσεσθαι, 

χαὶ τοῦτον ἐν τοῖς τριάχοντα ἄρχουσιν ἐχειροτόνησεν. 

"Εδει δὲ τοὺς ἠρημένους βουλήν τε χαὶ τὰς ἄλλας ᾱρ- 

90 γὰς καταστῆσαι, χαὶ γόµους συγγράψαι χαθ) οὓς 

ἤμελλον πολιτεύεσθαι. (9) Τὰ μὲν οὖν περὶ τῆς νο- 

µοθεσίας ἀνεθάλοντο, προφάσεις εὐλόγους ἀεὶ ποριζό- 

μενοι, βουλὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἐκ τῶν ἰδίων 

φίλων κατέστησαν" ὥστε τούτους χαλεῖσθαι μὲν ἄρχον- 

οὔ τας, εἶναι δ᾽ ὑπηρέτας τῶν τριάκοντα. Καὶ τὸ μὲν 
; οί 

Ὁ. πρῦτον παραδιδόντες χβίσει τοὺς πονηροτάτους τῶν 

ἐν τῇ πόλει κατεδίκαζον θανάτῳ' καὶ µέχρι τούτου τοῖς 

ἐπιξιχεστάτοις τῶν πολιτῶν εὐηρέστει τὰ γινόμενα. (5) 

Μετὰ δὲ ταῦτα βουλόμενοι βιαιότερα καὶ παράνομα 

80 πράττειν, ἠτήσαντο παρὰ Λακεδαιμονίων φρουρᾶν, λέ- 
γοντες ὅτι τὴν πολιτείαν χαταστήσουσιν ἐχείνοις συµ- 

φέρουσαν. "δεισαν Χρ ὅτι φόνους ἐπιτελεῖν οὐκ. ἂν 

δύναιντο γωρὶς ξενικῶν ὅπλων" πάντας γὰρ ἀνθέξεσθαι 

τῆς κοινῆς ἀσφαλείας. (4) Λακεδαιμονίων δὲ πεμψάν- 
36 των φρουρὰν καὶ τὸν ταύτης ἠγησόμενον Καλλίδιον, 

τὸν μὲν φρούραρχον ἐξεθεράπευσαν δώροις καὶ τοῖς 

ἄλλοις φιλανθρώποις οἳ τριάκοντα" τῶν δὲ πλουσίων 

ἐπιλέγοντες τοὺς ἐπιτηδείους συνελάμ.Θθανον ὡς νεωτε- 

ρίζοντας, καὶ θανάτῳ περιθάλλοντες τὰς οὐσίας ἐδή- 

40 µευον. (5) Τοῦ δὲ Θηραμένους ἐναντιρυμένου τοῖς 
συνάρχουσι, καὶ μετὰ τῶν ἀντεχομένων τῆς σωτηρίας 
ἀπειλοῦντος ἀμύνασθαι, συγήγαγον τὴν βουλὴν οἳ τριά- 

χοντα. Κριτίον δὲ προεστῦτος αὐτῶν, καὶ πολλὰ κα- 

τηγορήσαντος τοῦ Θηραμένους ὅτι προδίδωσι τὴν πο- 

45 λιτείαν ταύτην ὃς αὐτὸς ἔχουσίως κοινωνεῖ, ος 

έὼν τὸν λόγον ὁ Οηραμένης, καὶ περὶ τῶν κατὰ 

μέρος ἀπολογησάμενος, ἅπασαν ἔσχε τὴν βουλὴν εἴ- 

νουν. (6) Οἱ δὲ περὶ τὸν ΚΚριτίαν φοθούµενοι τὸν ἄν-- 

δρα µήποτε καταλύση τὴν ὁλιγαρχίαν, περιέστησαν 

υ0 στρατιώτας ἔγοντας ἐσπασμένα τὰ ξίφη, καὶ τὸν Θη- 

ραμένην συνελάμβανον. ζ ) Ὁ δὲ φθάσας ἀνεπι Ἴδησε 

μὲν πρὸς τὴν βουλαίαν Ἑστίαν, ἔφησε δὲ πρὸς τοῖς 
θεοὺς καταφεύγει», οὐ σωθήσεσθαι νομίζων, ἀλλὰ σπεύ- 
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σερ ραροιποίαν, οἱ ουπεία αγοίς ποροίία αἀηϊηἰςίγομίαη. 
(6) Παῖο 5μαςῖοηπί ΤΜοΓαΠΊσησς 56 ΟΡΡΟΠΕΗΣ, [ουπηπ]απα ρα 
οἱς νορϊίαἰ, αα οοΏ ΥΘΠ/{ΠΠΙ εβδεί, αἱ Ἱερίριι ρα(π]ῖς Γθηῃ- 
Ρβ]σσπα ἱηςίαανανθηί; Ρτα Υ1Φ5ΙΠυΠΊΠι {ογ6 ἀἱοῖέ, οἱ γ]ο]α- 
ία. Πακ{αγας! γομσίοηα Ἠβονίας ἐρίς οηἱρίαίαν. Δά ος 
Πμγδαπάςν ταβροµάσί : (415 Ιαπ ράσα αΡ ΑἰΠοηίοηοίμιις 
δοΙαίπΠ] 6956, α]α ροβί ργαβη]ίος δω ἀῑδ5 ΠΠΙΙΙΙΠΙ ἀἡπιο- 
ΠΠ: θγαγἱθδίηιας (ποφιιθ Πίπας Τ1ογαηιοπί ἱη{ομα( » Ἰηίει- 
{θοίΠΥΠΗ 86 ΠΟΠΙΙΠΘΙΙ οΟΠΗΡΠΙάΗ5, ηἶδί αἀγοιδατί Ἱμασρθτο- 
ππο]ῖς ἀθβίκίαί. (7) ΤΙογαπιθηος ἰσίίιν οί Ῥορια]α5 Ρογίου- 
υα[ασ!, οπηπληί δι [[γαρίο ρορι]αΓθῃ] δἰαέΗΠι ἄὐτορατο ϱ0- 
βυηπίαν. Εσπηία η ἰθίαν (πσίηία γη, φιαἱ ταἱῥριβ]οῦ ἀθίη- 
665 ομ/απ βουαηέ, ποιηιΕ απἱάθηα αἀμηηϊδίγαίογας, 5οᾷ 
ϱο 1ρ5ᾶ ἐγναπη!, 

1Υ. Ομία γεγο Ὦμογαμιεπίς πποᾶσγα(ἰο θἱ εοᾳιίίας Ρορι]ο 
εναί ρονβρεσία; α/αδο ἱπίδσηϊίαία γομἴ(ποΡΗπη Ρυο[οοίοτΙΙΠὰ 
Ἀναν]Ηαα ποπη 1. ο Ιρίαπα ἱπὶ ραίαβαηες πο σποσιθ ἵῃ 
ὑΗρ]ηία ΡποΙραπα ΠΠΊΘΥΟ 8η [[γαρ]ῖς οιῖς ἑοορίαταπί, ἹΤι- 
π5 ἨογιΠι θγαέ, οπαίπα Ἱ6ρθις αἱἰοσᾳιιο ΙΠβἱ{πους Ἠ]α- 
Βἰδίγαίας, Ἱερο» οίίαπι οοπάσνα, ΗἱΡ115 οἰγιίαδτορογθίαν. (0) 
Αἲ περο[ἴαπα [ουδμάαγάπη Ίοσιη βρθοίοδο γαΜἰΟΠΙΗΗ Ρνορίοχί{τ 
διδρεπά ση : 6οΗΚ{ΗΠΗ γθγο οἱ ππαρϊςίγαίας οκ Ριϊναἶς δἱ)ί 
σπἱδαπο απηοῖς δαρρἰεηί. ἈΝοιηίμο ἰσίίαν πηβοἱδίγαίτις, θεά 
16 ΙγΓαΠΠΟΓΙΠΑ αάπηϊη]δίοὶ ογαηί,  ΠηΙο (πἱάθια δοοἰογα{]ς- 
8ΙΠ105 Πομηίηος, ἵη ]αάἱοίαπα ρου{γασίος, οπρῖ(ῖς ἀγοσςιηί : 
εἰ ασίεπς πποδρδβῖπιο οπίήπα, (ο αραπε, Ριοβαπ{η!. 
(5) Δί που ΠΙΠΙίο Ροδί, απάτη ῥγο Πβρίάίπα δια γοἱοηίαν ο01)- 

εὰ Ίθρος ασογο ἀθογογίδδοπί, ῥγαδἰάἶππι α ΤμασσθαΠποη]ΐς 

ου ργῶίοχία αγοθβδΗΠέ, αποά τοπαραβ]ἰσαπα 1ὶς πηαχίηο 

υ{]επ οοηβΗίοιο γο]ῖπί. Ῥνοῦο οηίπι Πογθιαηί 5ο αἲς- 
σπα Υἱ ΑΓΠΙΟΡΙΠΙ εχίθγηα ο99465 ῥαίΤανΟ ΠΟΠ ϱοβ56, αποά 

ΟΠΊΠ65 α α1Η{οῦ (ποπάαΠι ΟΟΙΗΠΠΗΠΟΙΗ οργίαπα αἰί η, 

(4) Ρναφιάϊας 61ςο οκ 1ασθάωπιοπίϊ6 (ναηρηη]είς, Πηοχ 

σα βία σα, Πογάπη Ῥυ [σούπα πηρα αἰίουο Ρἱαπά(10- 

ΤΗΠ 6οηογ6 ἀεπια]όθπί. Τιπι οκ ἀῑγίίαπι ΠΙΠΠσΤΟ π]αχίηιο 

Ι40Π605 δἱρὶ νῖδος «οοριπαπί, 6ΟΠ1ΡΤΕΙΘΗΦΟΣ4116, τ{ ΓΟΓΙΠΙ 

ΠΟΥΑΤΗΠ 5410505, οαρίία πιπ]ίαπέ, Ἡοπαφιο ἱρβοναα ῥρι- 

Ρ]σαπί, ()ΟάΠά Υογο ΤΠογάΠΙΘΠΕς εο]]ορῖς αἀγαιδατοίυς, 

εί οππα οείειῖς, απἴριας ραβ]ίοα δαἱα5 οονά1 οβδοί, Πληίίανς- 

ση, 86 γἰπάίσθια Ηογία[ἰς {οΥ6, δοηαίι1ς α ἐαίπία γ{γῖς 60ιι- 

νοσαίαν. Πιο ΟΙα5, (1Π1 ΡΓίΠ6ΘΡ5, ΠΙΠ15 ΤΠΘΓΑΠΙΘΠΘΗΙ 

ο]πηηίρη5 οπογαξ, ΠπαχίπΠΕΘ, αποά θυι τοἰραβ]ίσα" 5ἱα{ 1 

ῥιοάςτεί, η απο αἀπηϊπ]ςίταΓοπίς ΡαγίοΠα {ρδο οι ορίθεῖς 
υ]{γο αδοαρίςδεί. Οπ]15 ογαΓ{οποπ Τμ6γαΠησηος οχοἰρίθης, 

μα 5ο 4ο αἰποιηίς ρανρανίέ, { {οία5 δοπαίι5 ἨοπογοΙθη {61η 

5ἱΡί οοποἱΠαναί, (6) Ορήας βία ΟΠΗ [α6ἱοηθ δια γογίίς, 

πθ ραποογαΠὰ Π]ο γἱ ἀοπηήπαίαπαι ονογίθιθί, Πα 51ο 

: σΙας1ἱ5 οολοιίοα ΈΠοναπιθηί οἴγοιπηαπάΙί, αἱ ίσο Ποηί- 

ΠΕΙ οοπιρτοιοπάσηί. 

Ὑοδβίαπι φεπα(οτίαπα 5αἱ{α 56 οοη/]ἱοίί, 56 αά ἆαος οοπ/ΙβοΓο 

(7) Δί Τ1ιογαπΊοµας απἰογογίοης αὖἆ 
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[ο / 

0 τοὺς ὑπηρέτας. 

250 

- κ... / Ν 3 λ 

ξων τοῖς ἀνελοῦσιν αὐτὸν περιποιήσασθαι τὴν εἰς τοὺς 

θεοὺς ἀσέόειαν. 
᾿ αλ κο ε αυ. ος [ 

γ. Παρελθόντων δὲ τῶν ὕπηρε ετῶν χαὶ ἀποσπών- 

των αὐτόν, ὃ μὲν Θηραμένης ἔφερε γενναίως τὴν ἅτυ- 

χίαν, ἅτε καὶ Φιλοσοφίας ἐπὶ πλεῖον μετεσχηχὸς παρὰ 

Σωκράτει" τὸ δὲ λοπὸν πλήθος ἦλξει ὃ ὀνοτυχαῦντα τὸν 

Θηραμένη», οὐ μὴν ἐτόλμα βοηθεῖν, περιεστώτων πολ- 
-- " π) / ολ / Δ 

λῶν μετὰ ὅπλων. (2) Σωκράτης δὲ ὃ φιλόσοφος χαὶ 
ο 3 / . αν, 

δύο τῶν οἰκείων προςδραµόντες ἐνεχείρουν χωλύειν 
- αἱ / 

«0 δὲ Θηραμένης Πρ αυ μηδὲν τούτων 

πράττειν΄ τὴν μὲν γὰρ φιλέαν καὶ τὴν ἀνδρείων ἔφησεν 

αὐτῶν ο ἑαυτῷ δὲ µε Ὑΐστην. συμφορὰν σλοι 

εἰ τοῖς οὕτως οἰκείως διακειµένοις αἴτιος ἔσται θανάτου. 

(5) Οἱ δὲ 

ουγθὸν ἔμοντες, τὴν δὲ τῶν ὑπερειόντων ἀνάτασιν βοηθὸν ἔχοντες, την οὲ περεχὀντ ΄ 
τα : 
Και Θηραμέ- 

ς οἷς ἣν προςτε- 

εν) ο μά 

πε ὶ τὸν Σωκράτην, τῶν μὲν ἄλλων ουσενα 

ὁρῦ ὐξ ένην, ἡσυχίαν ἔσχον ρῶντες αὐξανομένην, Ἴσυχ χον. 
Ν ο. ο / 

νην μὲν ἀπὸ τῶν βωμῶν ἀποσπάσαντε 
. ον 1 /{ -. 3 σο [ο οι λ / 

ταγµένον, διὰ µέσης τῆς ἀγορᾶς εἴλκυσαν ἐπὶ τὸν θάνα- 
ς 3) 

τον. (4) Οἱ δὲ πο 
πληγμένοι συνήλγουν τῷ δυστυχοῦντι, καὶ τήν τε έχε 

λλοὶ τὰ τῆς φρουρᾶς ὅπλα χαταπ 

39. / 
νου συμφορὰν ἅμα καὶ τὴν περὶ ος δουλείαν ἐδά-- 

ο τῶν γὰρ ταπεινῶν κ. τὸν Θηραμένους 

ἄρετην θεωροῦντες οὕτω προπηλαχιζοµένην, τὴν περὶ 

αὑτοὺς ἀσθένειαν οὐδενὶ ν παραναλωθήσε σθαι διει-- 

(6) Μετὰ δὲ τὸν τούτου θάνατον οἱ 
/ 

λήφ εισαν. τρια-- 

χοντα τοὺς πλουσίους΄ ἐπ ιλε εγόµενοι; τούτοις ψευδεῖς 
.- 

αἰτίας ἐπεβῥίπτουν, χαὶ φονεύοντες τὰς οὐσίας διήρπα- 

ζον. 
/ 

τηγήσαντος 

ΐ Τ ή 

Ἀνεῖλον δὲ καὶ Νικήρατον τὸν Νικίου τοῦ στρα- 
9 αι κ / ς/  ὃ λ τς 
επι -9ραᾳχοσιοὺς Ὀνονν σνορα προς απαντας 

5 οο Δ ο νζ« / ολ ι οὖν ἃ ον] 

επιειχη και φιλάνθρωπον, πλούτῳ οξΕ χαι οοςη στον 

(0) Διὸ χαὶσ 
.ω λ λ 

ἰκίαν συναλγῆσαι τη τἀγδρὸς ο τῆς οια την 

ρα / 3 / /. . 
πρῶτον πάντων Αθηναίων. συνξεΏη πᾶσαν 

2 

[ο] 

2 λ 
πιείκειαν µνήµης προαγούσης εἰς δάχρυα. Οὐ μὴν 

(σα πω 2 
/ ο ο « / ο Αν ϱω3 ἃ 

νηγον ΥΕ της παρανοµιας οι τυραννοι 2 πολὺ οξ μαλλον 
”/ Δ / .ϱω / ο Γ 

ἐπίτασιν λαιμθανούσης τῆς ἀπονοίας, τῶν μὲν ξένων 
ῃ , [ Ἡ 

ΔΝ / εΝ / / » [ῤ ο 

τοὺς πλουσιωτάτους ἑξήκοντα χατέσφαξαν, ὅπως τῶν 

ρημάτων κυριεύσωσι' τῶν δὲ πολιτῶν καθ ἡμέραν 
5 ο / Δ ο 
ἀναιρουμένων, οἳ τοῖς βίοις εὐπορούμενοι σγεδὸν ἅπαν- 

” .] -” /”. -- 3 - μή . .] ’ 

τες ἔφυγον ἐκ τῆς πόλεως. {1) Ἀνεῖλον δὲ καὶ Αὐτό- 
΄ λ { Ἴ 

λυκον, ἄνδρα παγκρατιαστήν, χαὶ καθόλου τοὺς τας 
Γ. .] 

Ἐπὶ τοσοῦτο ὃξ κατέφθειραν τὸν στης 
ον 

/ 

στάτους 

πόλιν, ὥστε φυγεῖν Αθηναίους πλείους τῶν ἡμίσεων. 

ΕΥΟΝ. 

γΙ. Λακεδαιμόνιοι δὲ τὴν πόλιν τῶν Αθηναίων 
ο -ο / λ 3 / 

ῥρῶντες, οὐδέποτε ἴσγῦσαι βουλόμενοι - Αθηναίους, 

ἔγαιρον. Καὶ φανερὰν αὑτῶν ἐποίουν τὴν διάθεσιν: 
ω 
ἐψηφίσαντο γὰρ τοὺς Ἀθηναίων « φυ γάδας ἐξ ξ ἁπάσης τῆς 
ω 
Ελλάδος ἀγωγίμους τοῖς 

λύσαντα πέντε 

τριάκοντα είναι, τὸν δὲ κω- 
1) 

(9) Δεινοῦ ὃ 
[4 λ .) /' 

ὄντος τοῦ Ψηφίσ σματος» αἵ μὲν ἄλλαι πόλεις χαταπε- 

ταλάντοις ἔνογον εἶναι. 

πληγμέναι τὸ βάρος 
- κ”λ ο λ λ δν / 

γειοι ὀξ πρῶτοι, μ.ισουντες μεν την Λακεδαιμονίων 
3 / ο. λα λ ὠμότητα , κατελεοῦντες ὃξ τὰς 

ο. / 3 

τῶν Σπαρτιατῶν ὑπήκουον, Αρ- 

τύχας τῶν ἀκληρούντων, 

ϱ) Καὶ Θη- ζ κ λ “ΝΔ 

ὑπεοεγοντο φιλα ανθρώπως τοὺς φυγαδας 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ, (642, 640.) 

ἀἴσθῃς, πο σος εα[αίοπ) Ιία δρεγαί, 5ε αἱ Πηίει(οσίογίρις. 

νιοἰαίῶ το]σίοπῖ5 ποχαπα εοηςοϊδσαί. 

Υ. ρε Ποίογας α{ΘΠΙ 1π46 αγ ]ςα» ΤΗΠεαΠιοΠθς σεΠθγοςδο 

εαἱαπηἡ[αίοπα απίΠιο ΜΗΙέ, απο ρμΠοξορμίῶ ρια:εθρ1ς, πιᾶ- 

Βἰ5ίτο Ροεγαΐίθ, πο Ἱεγ[ίον Ππρηίας ο58αί. Οείεγα Ἱηίογίηχ 

πη]Η {πο Ἱπάίρπαπα ο]ας 5ογίοπι πϊκεγαβαίαν, 5οᾷ ΠΘΠΙΟ 

ορεπα {ουν οἱ παπα {ος οἴτοιπιδορίο απδις βΗΐ. (ϱ) 

Ῥοεταίΐες {απ]οΠ ἆποσιε εἶας [απηΠανες αοοιταη{, οἱ Ιοίο- 

γα ρτομίρετο ερηαπίαν.. Αἱ ΤΠΕΤΑΠΙΘΠΕΣ, πο απ]ᾷ Ἠογί 

ραΐνεπί, ογαί : 56 (πἰάσπι αμιίσσπα ου 5(αάἴαπι οἱ ν]γ{αίοιν 

Ἰαπάατοα, ὙΥθγΙΠη αθθιΏἰβδίπΙαΠα 51ἱ σα]απηίαίοπα {οτο ἀῑκη, 

εἶ {αηίο 56 4ΠΙΟΤΘ 6οπηρίεχἰς 6αδα Πποτἰῖς ἐ55εί. (3) δο- 

οταίας Ισίίατ 5οσσπαδ, 4 11Π1 ΠΘΠΙΟ αἰἴοτ η 5ποσπττοτοί, οἳ 

Ριαροίεπ{απὴ (α6οΠΡΠΙ σἱδέθτο νἰάετγειί, αὖ Ἱπεορίο ἀεξίῖ- 

{οταπί. ΤΗ αὐ ατα ΤΠαεναπισπεπα αΏδίγασίαπα γη]ηϊρίτ, 

σαυἴρας 14 πιαπάαΒΙη ογαί, Ῥ6ί ΠηθΙ απ {ΟΓΗΠΙ αᾱἆ ἨθΘρθίῃ 

ἀπουηί. (4) Υα]σας απίοπα, οο]ογ{ῖς ργαδιάἰαγ]ῶ αγηηϊς ἆθ- 

{αγ πα, ἆππι Γη]δον]. Πας νίσσπι ἀοῑαί, οὐ τη Ιη[οΥίΠΠΙΟ 

Ἰη]ηδίο ἀαπηπα! 51 8Π1 ἆποσε δεν ΠΠίειῃ ἀορ]οταβαί. Ναπι 

οκ αβ]θοσία. εοπαἡοπίς [υτνα ππαδαπῖδααα Τμοιγαπηθηίς γΙΓ- 

{αίθπη {απ οοπ/{Ππηδ]οδα (Τασίανί νΙάεΠς. ἱπβγη{αίθΠα 58Η 

οίτα απ α5ΙΗΠΙΒΗΟΠΘΙΙ. Ἱππροπδα γο]αί αρροπάΙσρπι {018 

Ρνοβρίοῖεμαί. (5) Που Ἱίαφαε εχδπείο, {γὶσιηία νἱγὶ ἀῑν]- 

{απα ΓοέσησαΠα ηςΗ(απη{, σας [α]δας οαιιδα5 Πππρίησιηί, οἱ 

ηθες Ἱτοραία {αουΗαίο5 6ο {πα ἀἰπριαηί. Ίπ αποταπῃ πι- 

ΠΙΘΥΟ θα ρ]αίας εἰαπη ΗΕ Νἰοσταίας, Νίο ἀποῖς, οι 6οή- 

ἵνα Όγτασαδας Πιῖςθι, 15, υὶν εγσα οΠΊΠ65 οοπ5 εί Ἠ]ᾶ- 

πα», ορίρας Ππδαροει εί αποἰοπία{ο ΟΠΗΠΙΠΠΙ {6γο Α{ΘΠΙΘΠ- 

ΙΙ Ῥγήηας. (6) Να]α Ιστ ἆοπιας ογαί, απ Ἠη]ας 

ΙΠΟΓΕΙ Ιπσοπηϊςοστεί, ἴαπι αχϊπηίο, αρα (αἲῖδ ππεπιοτία αἆ Ἰα- 

οείπιας Ππρη]ξα. Ἀθσια Τογο α νιο]εηίῖα αβεηισαηέ {γ- 

γαηηί, 5ο πνα]οδερηίό Ίοηδθ Πιασῖς αἆ οΠηΠο {αοῖηιΙς γε- 

5αηα Ῥτοίθιν{ίαία, 5εχασίπία παμήποταπι ορα]εη/{{βδίπιος 

Πασυαταπέ, αἱ (αοααΠρυς ροἱγεηίαγ. ΟΠ 1Π1 6Γ5ο ρου ἀῑα5 

5ἱηση]ος ργοπηςοιῖς ἑαάἴρι5 ας ΙαίτοσΙη!ϊς ἵη πηίδθγος οἶνας 

ἀρξανγ]γείαν, ρ]οτίαὰθ ΟΙ1Π65, ααϊ [ουαπῖς ροεγεηί, εκ 

αρα ρτο[αρογαπί. (7) Ταπι Απίοϊγοαπι είίαιη ραηοα[ἴα- 

5ίοη ποσατυη{, ας ΟΠΙΠΙΠΟ εἰοσαπ{ 55η απεπη(ιτο 5ἱῶἱ εἶθ- 

σονιη{, ἰαπίασαο ετπάἀσ]ίαίο η ήρθα δα γἱεραπί, αἱ ἀἰππῖ- 

ἀἷα Ῥ]ας ραγία Αλοπεηδίαπ τ]ένο αχδ]αί απ αὐίγοπ{. 

ΥΙ. Τιασράα ποπ Υθγο οϊν]αίθια Αιοπῖεηδίαπι αάσο ες- 

Γαιλ/αἨι οἱ α/Πείαπι νιάσπῖθς, αάΙΑ παπα παϊα αΠσπ]α νῖ- 

παπι οοΠίσεγα Πίαπα οπρετοπ{, σαπάθτα, πες οὐδοπγῖς α[[ε 

οΙοπδ 5Η α,σπιοη(ἶ5 {οδίαίαπα {Ἀθενα. Ώοοθίπη οΡία 

ῥυοπππ]σαπ{, απο ργοίασος ἀἰμοηίεηδος οχ οπιπἰί ατασἷα Υίη' 

οἷος ἰπὶσίπία νἰγ]ς αἰδίομά! ροίθεία5 ἀατείι; απὶ Υοτο 14 ϱ)0: 

Μἰρογοί, απίπατε (αἱοπίάπη πηπ]είοο ορποχίας {οχεί. (2) Ἱπι- 

πηαηῖς απ]άσπα γἰάσραίαν οδἷοίΙ Πα]ας αἰγοσῖίας, 5οᾷ {απιθη 

πιαση[(πάίπο Ροΐδη δραιίαπα» (ουγίίο, παπα) ατΏες ἀ1είο 

αιπἀἰοηίας οιαηῖ : Αιοὶνϊ ν6νο οΠΙΠΊΙΗΠΩ ριπαί ογιἀσμίαίοπα 

ἸμιοράΦΠΙοΠΙΟΤΗΠΙ. οχοδί, 8οΓδαιιο αβΠοίογπι ΠΟΙΗΙΠΙΙΠΙ 

μηήςθη1, ραΐτία ο]θοίος ΡύΟΡΕΙΣΟ ἨὨπηδηϊία{ἶδ. δπάΐο οχθο- 

ρονηυί. (3) Α Τμουαμίς άποήπαε ραρ]ίσο αἰγιία[ἶδ οζ[είο 



(643, 644,) 

έαΐοι δὲ ἐψηφίσαντο ὑπάρχευν πρόςτιµον τῷ θεασαμέ- 
νῳ μὲν ἀγόμενον φυγάδα, μὴ βοηθήσαντι δὲ κατὰ τὸ 
οστω.. Τὰ μὲν οὖν περὶ Ἀθηναίους ἐν τούτοις ἣν. 

ΥΠ. Κατὰ δὲ τὸν Σιχελίαν Διονύσιος ὁ τῶν Σι- 

ὅ χελιωτῶν τύραννος ἐπειδὴ πρὺς ἸΚαρχηδονίους εἰρήνην 
ἐποιήσατο, περὶ τὴν ἀσφάλειαν τῆς τυραννίδος διε- 

νοεῖτο μᾶλλον γίνεσθαι" ὑπελάμόανε γὰρ τοὺς Συραχο- 

σίους ἀπολελύμένους τοῦ πολέμου, σγολὴν ἕξειν εἲς τὸ 

τὴν Ελευθερίαν ανασα. ο Θεωρῶν δὲ τῆς 

10 πόλεως τὴν Ν σον ὀχυρωτάτην οὖσαν καὶ δυναµένην 
ῥᾳδίως φυλάττεσθαι, ταύτην μὲν διῳχοδόμησεν ἀπὸ 

τῆς ἄλλης πόλεως τείχει πολυτελεῖ, καὶ πύργους ὑψη- 
λοὺς καὶ πυχνοὺς ἐνῳχκοδόμησε, καὶ πρὸ αὐτῆς χρηµα- 

τιστήρια καὶ στοὰς δυναµένας ὄχλων ἐπιδέχεσθαι πλῆ- 
1 θος. (8 ) Ἰρχοδόμησε ὃ δ) ἐν αὐτῃ πολυτελῶς ὁ ὠχυρωμέ-, 

νην ἀχρόπολιν πρὸς τὰς ἀἰφνιδίους καταφυγάς, χαὶ 
συμπεριέλαθε τῷ ταύτης τείχει τὰ πρὸς τῷ μικρῶ λι- 

μένι τῷ Λακκίῳ καλουμένῳ εώρια. Ταῦτα δ᾽ ἑξή-- 

Χοντα ο. χωροῦντα πύλην εἶχε κλειοµμένην, δι᾽ 

(0) Ῥῆς 
δὲ χώρας τὴν μὲν ἀρίστην ἐξελόμενος ἐδωρήσατο τοῖς 

τε φίλοις καὶ τοῖς ἐφ᾽ ἡγεμονίας τεταγµένοις, τὴν δ᾽ 

ἄλλην ἐμέρισεν ἐπ᾽ ἴσης ξένῳ τε χαὶ πολίτη, συµπερι- 

ε0 ἧς κατὰ µίαν τῶν νεῶν εἰςπλεῖν συνέθαινε. 

ο ο ο Αλ / 

λαὼν τῷ τῶν πολιτῶν ὀνόματι τοὺς ἠλευθερωμένους 
/Α Ν Δ 

2 δούλους, οὓς ἐκάλει νεοπολίτας. (56) Διέδωκε δὲ καὶ 
λ Αχ » / λ ον 3 μὴ τό ο / 

τὰς οἰχίας τοῖς ὄχλοις πλὴν τῶν ἐν τῃ Νήσῳ' ταύτας 
οΝ κ.» /' λ κ Φ {/ αν / σΊι Δ 

δὲ τοῖς φίλοις καὶ τοῖς µισθοφόροις ἐδωρήσατο. ᾿Επεὶ 
ο” Α / / 

δὲ τὰ κατὰ τὴν τυραννίδα καλῶς ἐδόχει διῳκηκέναι, 
λ / 2ύ/ 4 ο Δ Δ δ λ / / λ 

τὴν δύναμιν ἐξήνεγχεν ἐπὶ τοὺς Σιχελούς, πάντας μὲν 
Δ / / 

0 σπεύδων τοὺς αὐτονόμους ὑφ᾽ ἑαυτὸν πονήσασθαι, μά- 

λιστα δὲ τούτους διὰ τὸ συμμαχῆσαι πρότερον Καρχη- 

δονίοις. (6) Οὗτος μὲν οὖν ἐπὶ τὴν τῶν Ἑρθησσίνων 

πόλιν στρατεύσας τὰ πρὸς την πολιορχίαν παρεσχευά- 
λ 

ζετο. Οἱ δὲ 
ϱ/! 3/ / 3 ο Δ ον / λ 

ὦύ ὅπλων ὄντες συστάσεις ἐποιοῦντο, καὶ κατηγόρουν ἆλ- 
-” οω “/” οω μι 

λήλων ὅτι τοῖς ἵππεῦσιν οὐ συνεπελάθοντο τῆς καταλύ-- 
ο πω / Ν ο 

σεως τῆς τοῦ τυράννου. ὍὉ δὲ καθεσταµένος ὑπὸ τοῦ 
«ο κο λ ν . - 

Διονυσίου τῶν στρατιωτῶν ἡγεμὼν τὸ μὲν πρῶτον 
ο / 

ἠπείλησέ τινι τῶν παῤῥησιαζομένων: ἀντειπόντος δ᾽ 
ϱω [αἡ / 3 τσι 

«0 ἐχείνου θρασέως ἐπῆλθεν ὡς πατάξων. (7) Ἐφ ᾧ 
ο Ν νῤ / 

παροξυνθέντες οἳ στρατιῶται τὸν μὲν ἔπαρχον ὄνομα 

ΔώριΓον ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ πολίτας βοῶντες ἐπὶ τὴν 
: λν ον 3 ο 

ἐλευθερίαν, µετεπέμποντο τοὺς ἐκ τῆς Αἴτνης ἵππεῖς" 

.) / / οω 

συστρατευόµενοι Συρακόσιοι χυριοι των 

οὗτοι γὰρ ον ἀργἩ τῆς τυραννίδος ἐκπεπτωχότες ὤχκουν 

4ὖ τοῦτο τὸ φρούριον. 

ΥΠΙ. Διονύσιος δὲ καταπλαγεὶς τὴν ἀπόστασιν τῶν 

Συρακοσίων, τὴν μὲν πολιορχίαν ἔλυσε, τὴν δ) εἲς τὰς 

Συρακούσας ἢ ἠπείγετο, σπεύδων ο καθίσδα τὴν πό- 

λιν. Οὔ « φυγόντος, οἱ τὴν ἀπόστασιν ποιησάµενοι στρα- 

60 τηγοὺς εἵλοντο τοὺς ἀποχτείναντας τὸν ἔπαρχον, καὶ 

παραλαέόντες τοὺς ἐξ Αἴτνης ἵππεῖς, ἐν ταῖς καλουµέ- 

ναις Ἐπιπολαῖς ἀντεστρατοπέδευσαν τῷ τυράννῳ,, καὶ 

διέκλεισαν αὐτὸν τῆς ἐπὶ τὴν γώραν ἐξόδου. (5) Βὸὺ- 

θὺς δὲ πρός τε Μεσσηνίους καὶ Ῥηγίνους πρέσβεις ἀπέ- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΗΙ ΠΡ. ΧΙΥ. σοἱ 

πηυ]οία ἵη 6 κἰαίαέαν, απ ἀπποὶ οχυ]ο] γἱάρης πο ρτο 
γΙΠΙ οροηΠι (π]θρίί. Β65 6υςο ΑΕιοπίδηςίΙη ο |οοί ἀσγοῃα- 
Τ4Π{, 

ΥΠ. Ιπίενεα Γἱοηγδίας ἐγιάπηας ΦΙοοίαγυπα, Εγππαία ού Πα 

αν μαρἰαἰοηδίθας ρασα, αἲ δίαβηΙοηά Πα ἀσλιίηο ΦΟΠΗΠΑΕΙΠΙ 

ΟΠΙΠΕ Φ(Π4ἴππΠῃ 6οΠΥοθΓΕ. Ὀγτασιβαπος οΠίπα, Ὠοἱἱο ἆο[αη- 

οἱο8, ρου οἵππι ἀθίπέερς {π τουπροταηάα Ἰωογίαίο ἐοίος 

ίουα οχἰκπιαραί. (2) 6οΠας Πάφο Τη5α]αη είς ρου 

56 πλαπΙ5δίπιαπη {αοῖ]ο α ργωδἰά1ο αἰἴφιο εαδιοθ 1η ροῦδο, 

πηαρηϊβσο αμα ΠΙάτο, ἵπ 4πο οιοῃνγαᾶς ἵπ αἰέαπαι (πήτος 

οἀαχίέ, ἃ Το]σατα αἲΏθ βο]αηροτα οαρρί{. Ταβογηας οίίαπι οἱ 

Ρονβόα5, (19 ΠΙᾶρηαΠη Ποπηἱπα πα {πΓΡαπη οἈρογοπές ΠΠ ο) 

εί. (9) Ανοθπι ργαίογοα, αά {αΐος οχ ἱππργογίκο {η [έηα 

γεορρία5, πιαρηϊς Πρεηά115 οκδα1{ οἱ ἠγηιαίΣ Πλ το ἠίας 
Ῥαναμα 4ποσπθ, Ρα1γο ρομη1, οἱ Ἠποθῖο Ἠποπιοῃ οδί, γἱ. 

ἅπα, 6οΠ]ρΙοχις. 19 δοχασίηία (ήγοΓΥΙΠΙ όαρακ Ῥομίατη, 

αυα βἱησυ]ῶ {αβίῦΗ Πάγος ἱμσγοβσγοπίας, οἸααδαῦα Ἰοῦοβαί, 

(4) Ταϊὴ ορ6πιαπο αριῖ ραγίθΘΠΩ ΦΕΟΟΓΠΘΗΣ, (απηατίρις οἱ 

ρυα[οοῖς ἀοπανΙί : τεσπα. ἱπαπ]πο οἱ οί οκ σοά10 

ἀῑδίτιραϊέ, οἱ οἵγίαπα Ποππίης 86γνος θα Πιαη ίσος 

οοπηργεἰιεά1ὲ, εὐβᾳθ ἈΝθορο]ίας (1ου εδί, Πογίο «γος) 

αρρεμαν. (6) Ῥνομηΐδοιο ΠβάροΓ ΡΙεί 4οπιος αφείσπαν]!, 

εχσορί{5 Πηδι]αι1θ5, απας απιϊοίς οί ππογζσηαν{{ς πηαπονίς 

Ίο6ο οοποθβεί{. Γοπηϊπαίπι Ρ'οῦθ, αἱ νιάἀσραίι, οοηβτιπαίο, 

ὀοπίτα Β]οπ]05 οχογοἰέατη δἀαχῖέ, οπηῃος 5αβίσοιθ ῥγοροίαης, 

ασ! υἱ αά μας Παπὶς ενα, Πηρηηαί5 Υαγο 1]ο5, αιιοᾶ αχ ία 

(6). οαρίτῖς 

ἱβίαν αἆ ΗοιβοβδίποΡ η. ατῃθιη αἀπιοῖῖς, απ αἆ οὐςί([ο- 

Οατηιασἰηϊεησῖθιι5 Ῥν]άσπα δα ρηπΙςίΓαβδοπ({. 

ηετη πεζεδδαν]α ο/αΠέ, οοπηραταί. 3γγασιδαπί αΠ{σΠη ἵῃ )]- 

Παπ Ἰαπο αδοηρΗἳ, 41 41η αγηΊα ]άΠη ἵπ θα ροἱοξίαία µαΏθ- 

νου, οοηνθη{οπ]α Πηδίαογα, δἱ οχροδία]αγα οὐ. Πηνί- 

6θια, απο εσιίες ἵπ απλοουά ἐγταπηί οοπα{α πον αα[αν]ς- 

φοηΐ. Τιπι ασοἰς τἱ Πἱουγς Ἱδραίας πηηῖς σπεπά αι 

οοη[άσπέῖας ορ]οαπεπίθπα γοίαπάσταί, αἱ Πλοχ [οοςῖ]ς Γα- 

Φυσο (ασοίο 

ῥνορεοίαπα, οί Ώοτϊομί ΠοΟΠΊἹοη ογοί, 

δροπάθηίσπ γα]η({ ρεγοβδγας Ἱπναδοναί, (7) 

ηλ/ίος οχαδρείαί!, 

{ποϊάσηί, οἳ αγίριας ἱηβοπ αά νἰπάΙοαπάμΠα Ιρογαίθιη 

γος[εταία οχοἰα(ἶς, εααίαπα εχ Αῑίηα αγοθδδηί : αὖ Πῖς 

επίπα, 548 (γταπηἰαἶς ἱηΠππι οἱαρςῖς, οας{σ[ πα Ι5ίά που» 

Ιεραίας. 

ΥΠΙ. Ρἱοηγδίας ἱρίίαν, ἀθ[εςίίοπο ΘγγάΟΙΡΔΠΟΓΗΙΩ οοηΡίοι- 

υαΐας, οΏΡΙάΙΟΠ6 Πη{θυπηἰςρᾶ, ΘΥΤΔΕΗΡΗ5 αὐ ργοοςοαραΠάαΠι 

υγΏοπα παρεα οοπ{επά1{. 010 [αρα 51ρῖ οθηδ]οπία, γευο]- 

Μοπίς αιιοίογος. ἀπςς5 ἳρί οσαπ{ ος, αἱ οπἆσμα Ἱορα 

ρετρείταταπἰ, οἱ αθθυπηρ{]ς αχ Ἐίια ου Πθις, αἆγειδα ἴγ- 

ταΡΗΟ. π Ερίρο]ί αἱ νοραπίαγ οαδίτα ροπΠ!, οχππη(ιιθ 

εἰ αά Προγαίη αππρΠα ἱπίογοαδαπί, (9) Οοπ πο αἱίαπη 

πΠΗ1ἱ5 αἆ Μεβ»ιπἰος οἱ Βμοριπος ἀἰπιϊρείς, οἱ πια] αἲ το. 
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στειλαν, δεόµενοι κατὰ θάλατταν συναντιλαθέσθαν τῆς 

ἐλευθερίας" εἰώθεισαν γὰρ αἱ πόλεις αὗται κατ΄ ἐκεῖνον 

τὸν καιρὸν ας εις πληροῦν οὐχ ἐλάττους ὀγδοήκοντα. 

Ἂς τότε τοῖς Συρακοσίοις : αἵ πόλεις ἀπέστειλαν, σπεύ- 

ὃ ὃουσαι συνεπιλαθέσθαι τῆς ἐλευθερίας. (8) Ἐπεκή- 

ρυξαν δὲ καὶ χρημάτων πλΏθος τοῖς ἀνελοναι τὸν τύραν- 

νον» καὶ τοῖς µε τααλλομένοις τῶν ξένων έπη: Υ Ὑείλαντο 

μεταδώσειν τῆς πολιτείας, Κατεσχεύασαν ὃ δὲ χαὶ μη- 

χανήματα, δι ὧν τὰ τείχη σαλεύοντες ἐξέλωσι, καὶ 

19 προκέθαλλον ᾿ χαθ) ἡμέραν τῇ Νήσῳ, καὶ τοὺς µεταθαλ- 

λομένους τῶν - ξένων φιλανθρώπως ἀπεδέχοντο. (4) 

Διονύσιος δὲ τῆς εἰς τὴν χώραν ἐξόδου διακεκλεισµένος 

χαὶ ὑπὸ τῶν μισθοφόρων ἐγχαταλειπόμενος,. συνήγαγε 

τοὺς Φίλους» βουλευσόμ ενος περι τῶν ἐνεστώτων. Οὔ- 

1ὸ τω γὰρ τελ τως ἀπήλπιστο τὰ τῆς δυναστείας, ὥστε οὐ 

ζητεῖν αὐτὸν ὥστε παπαπολεμῆσαν" τοὺς Ἔνρακοσ ίους, 

ἀλλὰ ποῖον ὑπομείνας θάνατον μὴ παντελῶς ἄδοξον 

ποιήσῃ τὴν κατάλυσιν ο ἀρχῆς. (6) Ἔλωρις μὲν 

οὖν, εἷς τῶν Φίλων, ὡς ὃ) ἔνιοί ασιν ὃ ποιητὸς πατήρ, 

40 εἶπεν αὐτῷ διότι καλὸν ἐντάφιόν ἐστιν ἡ τυραννίς: Το- 

λύξενος δὲ ὁ κηδεστὴς ἀπ σύ 

τατον ἵππον εἷς τὸν τῶν Καρχηδονίων ἐπικράτειαν 

φήνατο δειν λαβόντα τὸν ὀξύ- 

το ” / / λ 5 / 

ἀφιππεῦσαι πρὸς τοὺς Καμπανους' τούτους ο. Τμίλ- 

χων ἀπολελοίπει «φυλακῆς ἕνεχα τῶν χατὰ }Σιχκελίαν 

85 τόπων’ Φίλιστος ὃ δ᾽ ὁ μετὰ ταῦτα τὰς ἱστορίας συντα- 

ξάμενος ἀντειπὼν τῷ Πολυξένῳ, προςήχειν ἔφησε δεῖν 

οὐκ ἐφ' ἵππου τος ἐκπηδδν ἐχ τῆς τυραννίδος, ἀλλὰ 

/ 

τοῦ σχέλους ἑλκόμενον προπίπτειν. (6) ρ προσχὼν 

ὃ Διονύσιος ἔχρινε πᾶν ὑπομεῖναι πρότερον ἢ τὴν ὃυ- 
3 

3υ ναστείαν ἐχλιπεῖν ἑκουσίως. Διόπερ ἀποστείλας πρέ- 

σόεις πρὸς τοὺς ἀφεστηχότας, τούτους μὲν παρεκάλει 

δοῦναι τὴν ἐξουσίαν αὐτῷ μετὰ τῶν ἰδίων ἀπελθεῖν ἐκ 

τῖς πόλεως" πρὸς δὲ τοὺς Καμπανοὺς λάθρα ὃ ροής 

μενος ὁμολόγησεν αὐτοῖς δώσειν χρήματα ὅσα ἂν αἲ- 

56 τήσωσιν εἰς τὴν πολιορχί αν. 

ΙΧ. Τούτων δὲ πραχθέντων, οἱ μὲν Συραχόσιοι τὴν 

ἐξουσίαν δόντες τῷ τυράννῳ | μετὰ πέντε νεῶν ἀποπλειν, 

ῥαθυμότεροι καθειστήκεσαν, χαὶ τοὺς μὲν ( ἱππεῖς ) 

ἀπέλυσαν προς τὴν πολιορχίαν οὐδὲν χρησ σίμους ὄντας, 

40 τῶν δὲ πεζῶν οἵ ο χατὰ τὴν χώραν ἐξῄεσαν, 

(5) Οἱ δὲ Καμ- 
τὸ μὲν πρῶτον 

ὣς ἤδη καταλελυµένης τῆς τυραννίδος. 

ο) 

/ 

πανοὶ ταῖς ἐπαγγελίαις ο τες 
λ 

επ) Ἁγύριον παρ εγενήθησαν' ἐχεῖ δε δὲ τὴν ἀποσχευὴν 

Ἀγύρι παραθέμενοι τῷ δυναστεύοντι τῆς πόλεως, ἐ ἐξώρ- 

ἀῦ μ.ησαν ἐπὶ Συρακούσας εὔζωνοι, τὸν ἀριθμὸν ὃ ὄντες ἵπ- 

πεῖς γΏλιοι διακόσιοι. {8 ) Ταχὺ δὲ διανύσαντες τὴν 

ὁδόν, ἀπροσδοκήτως ἐπεφάνησαν τοῖς Συρακοσίοις, καὶ 

πολλοὺς αὐτῶν ἀνελόντες εἰςεθιάσαντο πρὸς τὸν Διονύ- 

σιο. ἹΚατέπλευσαν δὲ καὶ τριαχόσιοι μισθοφόροι τῷ 

60 τυράννῳ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν, ὥστε αὐτὸν ἀναχῦ ψαι 

ταῖς ἐλπίσιν. 
/ Ν ο. 

στείας ἰσγυροποιουμένης, ἐστασίασαν πβὸς ἀλλήλου 

αἳ / / οω ων 

(4) Οἳ δὲ Συραχκόσιοι, πάλιν τῆς ὄυνα- 

ο 
πλ 

τῶν μὲν ἀποφαυνομένων ασ ον χαὶ πολ ιορχεῖν, τῶν ος 

(6) Ἂ λύειν τὸ στρατόπεδον χαὶ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν. 

(664, 645.) 

οπρεταπάαπι 51Ρί Προγίαίοπι απχ{Π(ο γοηῖαπί, οοπ{επάη{. 

απ) οἰγ]ίαίας πα, 11ο απϊάθπη {εΠΠΡΟΥΘ {ΊΓΟΠΊΘ5 η ΠΠ 

οείοβίπία οοπιρ]θγο 5οἱεβαπί; «ιοί εἰῖαπα ἴαπο αἲ νἰπαῖ- 

ἐαΠάΙΙΠΗ 56 ἵη Ηβοτίαΐσιη ρδΙΠαπη ΘγγασαδαΠῖς5 ααχΙ]Ιο ΠηΙςο- 

τυη!. (9) Τησεης Ρ;σίργεα ροουηία) ΣΙΠΠΠΙά Τη σαρα{ (γταηηί 

ἀαπυπΙαξατ, εχίειήδᾳπο, δἱ αἆ 56 {ταηδηιραν]ηΐ, 15 οἶν]ία- 

{5 ρομἱερηίαν, Τιπῃ πιαμηῖς, απἶθας πάγος Ἰαβο[αοίατοηέ 

αἱ Ῥνοδίογπενεηί, εοηβίτασ(ῖς, αποµάϊαπο Ἠηδι]απι αβδη]ίι 

ἱππρείυπέ, αἳ ῥεγορηίπος αά δα αηδειπίρς ρορμαηαμί(οι 

εκοιρίαηί. (4) Βἱοηγδίας {ρίέαν, οπηΠῖ Ιω οκ] 1π αΡτοβ 

56 εχό]ΗβΙΠΙ οἱ α πιογεθηαγῇ5 Ιήδαρεγ ἀθδετίππῃ γ]άθης, 

αππίσοταΠα. 5επαίαπα οοηγοσαί, εἰ ἆα ργῶδεπΗ ἀπου]ίαίο 

Αάθο 6ΠΙΠΙ 5Ρ6Π1 ΟΠΊΠΕΠΙ {ποπάί Ργῖῃ- 

αἱραίας αβ]εόεναί, απο, άο ρασίο ΘΥΤαςΠΡΦΔΠΟΣ ἀθβε]]ατοί, 

5οᾷ απο ππον5 πεπετο δἱρῖ γἱίαπι απηρι{αταί, πο ΡΤΟΥΡΙΙ8 

οσπη 5 οοης]{α{. 

Ιηβ]ογίαπ] {αθθγεί ἐγναηη]άῖς αράἰσαίίοπεπα, 4ασργογδί. (5) 

Ηε]ογῖ5 Ιβίίαν, ἄΠΙΟΟΓΙΙΗ αΠΠ5, να], αἱ ποππυΗΙ ααάσηί, 

Ραΐεν αἀορνας, ΡΕΙεΗΓάΠΙ δρυ] μηγο ουηΒ{ΗΤΏ 6556 {γΤάΠ- 

πἰάθη) ΗΗ αβ]οοΙί.  Ῥο]γχοπιις αβῃηϊς Ίου οοηςΙἩΙ ἀοά1ί, αἱ 

γα]οσ]βδίπιο 6α1ο 60ΠΒΟΘΗΞΟ Ἰπίτα ΟατίΠαρΙπίθηςθς βῃος 86 

πα[ργαί ΟΠΠΡάΠΟΡ 5ο]οαίαπι :. Ἰο5 οΠίπα Τπ]]οο αἆ ἀ4θ- 

{οηδίοποπι Ἰοζογαπα 1η βἰοίία τοσπεταί. Αἲ Ρηδίας, φαΐ 

Πἱδίοτίας Ροξίοα οοποίηπαγΙ{, Ῥο]ήχαοπο τείγαραίις, Το ἆ46- 

ο6ί, ἱπαπί, οροτ/είαα ποη αῑαίο εαπο οχ ἀοπηησδία αγο- 

Ίαγα, 5εά οτί ρας (γασίαπι ρτοσἰάετθ. (6) Ηι]ας εΓδο 56η- 

{οηίίαπι Ὠἱουγσίας απηρ]εχας, 4μἱάνίς ριῖας δαὐ]τα ας ΡοΓ- 

ραί1 είαίαῖέ, 418π 5Ρροηίο ἀοπηϊηβίίοπο οχοεάθτα. Ἰ,ασαίῖβ 

ε/σο αἆ τερε]]ες πηϊςείς, (αζα]ἰαίσιη εχ ἨΥΏ6 ο ΠΠ 55 ἀἱδος- 

ἀαπαϊ ρου 5ἱΡί ρε. Ππίενίπι παΠἰΙο εἶαιῃ αἲ Οαπιρᾶ- 

ΠΟ Ίνα Ι155ο, απαπίαπι Πασίιοηί ρεσμπ]α; αἆ ομβί(ΙοπθΏα 

παπο 5ο]γεπάσπη ρο]Πεθία!, 

ΙΧ. Πἱδ ία εοπιροβ!δ, Ῥγγασιβαπϊ Ροίθείαίοπι [αοπηί 

(γταππο, αἱ οπή παν]ριας ααἱπαιο οπηργεί. Ἠίπο 5εσηῖις 

65 σατῖ ας πορησομίαδ; οηπίες πί αἆ ομδίάΙοποαπα ΙπΙΗ]6ς 

ἀἰπηίαπίατΣ οχ Ῥρεά[αία απίεπα Ῥ]αν{πηῖ ρε αστος 4ἱδρειβί 

(9) ζαπι- 

ραπῖ Ιπίαγεᾶ, Ῥτοπιϊβείς οχοῖἰαᾶ, Ασγγίαπι ΡΠΙΠΙΟ οοπ{θη- 

ταραπ/{α, ας 5ἳ ἐγταηηϊς ]άΠ1 Ρ]αηθ 6Υει5α ο556ί. 

ἀπηί. απ ἀεροδ[ᾶς αριά Ασγιίπι Ίος ργϊποῖροπα Ιπροθά]- 

πΙθΗ{5, οχροΦ{Η Άγνασαδας αἀγο]απί οπές ηΠ]]]ο ας ἆτ- 

οσπ{{ ΠΠΊΘΤΟ. (2) Τπενο ταρίῖπα εοη[εσίο, αχ Ιπιρτογίδο 

Φγγασιδαπῖς πηπαϊπεηί, Ῥαγπιδα πε εΧ ΘΟΡΗΠΑ ΠΠΘΤΟ. ϱ08- 

εἰς, ἂά Γἱοπγςίπη πίτα πιυπΠίοη6Β Ρεηείγαηί. δρ Βου 

ἵρευπα ἴσπωρας {γοσοπαά άποσιθ πιεγορπαν ἵη εαἨδίἴππη {γ- 

ταηηί αβροαπέ, απᾶς εππεγσαπάΙ 5Ρ6πι Παγιηι ζοποθρϊέ, 

(4) Δί γτασαδα!, (παπι (γγαπηίάειη γαηδας οοηβηλαέ γ]- 

ἀοιθοπί, ἵη ραγίος ἀῑδοεάαηί : αί Ροιοἰς(οπάιαηὶ 1η ου5ἰάἴοπα 

εοπίοπάιπέ, ας οχαιιείογαίο οχαΓοΙΙ ΤΡΕΠΙ ΡίαΠθ ἆθδε- 

γοπάσπα. 6556 Ρ]ασοί. (5) Ωαοά Πἱοηγδίας ίαἴπη απ]πιαά» 



(646,647.) 

δ) συνιδὼν ὁ Διονύσιος, ἐξήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν δύνα- 
µιν, καὶ τεταραγµένοις ἐπιπεσὼν ῥᾳδίως ἐτρέψατο περὶ 
τὴν Νέαν πόλιν καλουμένην. Ἀγηρέθησαν μὲν οὖν οὐ 

πολλοί: παριππεύων γὰρ ὃ Διονύσιος ἐκώλυσε φονεύειν 
6 τοὺς φεύγοντας. () Οἱ ὃὲ Συρακόσιοι παραχρῆμα μὲν 

κατὰ τὴν χώραν ἐσχεδάσθησαν, μετ ὀλίγον δὲ πρὸς 

τοὺς ἵππεϊῖς ἠθροίσθησαν ὑπὲρ τοὺς ἑπτακιςχιλίους. (7) 

Διονύσιος δὲ τοὺς πεσόντας τῶν Συρακοσίων θάψας 

ἀπέστειλε πρέσθεις εἰς Αἴτνην, ἀξιῶν τοὺς φυγάδας 

10 διαλύεσθαι καὶ τὴν πατρίδα κατοιχεῖν, διδοὺς πίστιν 
μὴ µνησικακήσειν αὐτοῖ. "ινὲς μὲν οὖν καὶ τέκνα 
καὶ γυναῖκας ἀπολελοιπότες ἠναγκάσθησαν πεισθῆναι 

τοῖς παρακαλ ουµένοις: οἱ δὲ λοιποί , προφε βομένων τῶν 
πρεσθευτῶν. τὴν τοῦ Διονυσίου περὶ τὴν ταφὴν τῶν 

16 πεσόντων εὐεργεσίαν, ἔφασαν αὐτὸν ἄξ ἔιον εἶναι ον 

τῆς ὁμοίας χάριτος, χαὶ τοῖς θεοῖς ηὔχοντο τὴν ταχί- 

στην αὐτὸν ἐπιδεῖν ταύτης τυγχάνοντα. (9 8) Οὗτοι μὲν 
οὖν οὐδενὶ τρόπῳ βουληθέντες πιστεῦσαι τῷ τυράννῳ, 

κατέµειναν ἐν Αἴτνῃ, χαιρὸν ἐπιτηροῦντες κατ᾽ αὐτοῦ. 
90 Διονύσιος δὲ τοῖς μὲν χατελθοῦσι φυγᾶσι φιλανθρώπως 

ἐχρήσατο, βουλόμενος καὶ τοὺς ἄλλους προτρέψασθαι 

κατελθεῖν εἰς τὴν πατρίδα" τοὺς δὲ Καμπανοὺς ταῖς 

καθηχκούσαις δωρεαῖς τιμήσας ἐξαπέστειλεν ἐκ τῆς πό- 

λεως, (ο) Οἳ 
3ῦ πορευθέντες εἰς "Εντελλαν, καὶ πείσαντες τοὺς ἐν τῇ 

πόλει λαθεῖν ἑαυτοὺς συνοίχους, νυχτὸς ἐπιθέμενοι τοὺς 

μὲν ἡῤῶντας ἀπέσφαξαν, τὰς δὲ γυναῖκας τῶν παρα-- 

σπονδηθέντων γήµαντες κατέσχον τὴν πόλιν. 

Χ. Κατὰ δὲ τὴν Ἑλλάδα Λακεδαιμόνιοι χαταλελυ- 
90 Χότες τὸν Πελοποννησιαχὸν πόλεμον ὁμολογουμένην 

ἔσχον τὴν ἡγεμονίαν καὶ τὴν κατὰ {ν καὶ τὴν κατὰ 
θάλατταν. Καταστήσαντες δὲ ναύαρχον Λύσανδρον, τού- 

τῷ προςέταξαν ἐπιπορεύεσθαι τὰς πόλεις, ἐν ἑχάστη 

ο ορς ο ον. ὀβαδαι σαι ὑφορώμενος αὐτῶν τὴν ἀθεθαιότητα. 
͵ 

τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς καλουµένους ἁρμοστὰς ἐγκαθιστάντα" 
9ύ ταῖς γὰρ δηµοχκρατίαις προσκόπτοντες οἳ Λακεδαιμόνιοι 

δι ὀλιγαρχίας ἐθούλοντο τὰς πόλεις διοικεῖσθαι. 6) 

Ἔταξαν δὲ καὶ φόρους τοῖς καταπολεμηθεῖσι, καὶ τὸν 
πρὸ τοῦ γβόνον οὐ χρώμενοι νοµίσματι, τότε συνήθροι- 
ζον ἐκ. τοῦ φόρου κατ᾽ ἐνιαυτὸν πλείω τῶν χιλίων τα- 

40 λάντων. Επεὶ δὲ τὰ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πράγιµατα κατὰ 

τὴν ἰδίαν ἀξίαν διώχησαν, ἀπέστειλαν ριστον ἄνδρα 

τῶν ἐπιφανῶν εἰς Συρακούσας, τῷ μὲν λόγῳ προσποιού- 

µενοι καταλύειν τὴν δυναστείαν, τῇ δ' ἀληθεία σπεύ- 

δοντες αὐξῆσαι τὴν τυραννίδα: ἤλπιζον γὰρ συγχατα- 

ἀὔ σχευάζοντες τὴν ἄργήν, ὑπήκοον ἕξειν τὸν Διονύσιον διὰ 

τὰς εὐεργεσίας. (5) Ὁ δ) Ἄριστος κατωπλεύσας, εἷς 

Συρακούσας, καὶ τῷ τυράννῳ λάθρα περι τούτων δια; 
λεχθείς, τούς τε Συρακοσίους ἀνασείων καὶ τὴν ἐλενθε- 

ρίαν ἀποκαταστήσειν ἐπαγγειλάμενος, Νικοτέλην μὲν 
60 τὸν Κορίνθιον ἀγεῖλεν ἀφηγούμενον τῶν Συρακοσίων, 

τοὺς δὲ πιστεύσαντας προδοὺς τὸν μὲν τύραννον ἰσγυρὸν 

κατέστησε, διὰ δὲ τῆς πράξεως ταύτης ἆσχημιονεϊῖν 

ἐποίησεν αὐτὸν ἅμα καὶ τὴν πατρίδα. (4) Διονύσιος δὲ 
τοὺς Συρακοσίους ἕ ἐπὶ τὸν θε ερισμὸν ἀποστείλας ἐπῆλθε 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΠΗ β. ΧΙΥ. σ0ἃ 

γατίεης, οορία5 διιᾶς {π 605 οἀμοῖέ, οἱ (αγραίος ηγαάεης,, 
[αοῖϊο αά Χοναπα «παπη γοσδηί αν ῃθιὰ ἵῃ {σάΠά θο05 νογ[ίΕ, 
Ταπηοίδί ΠΟ Ππασπις ΤΡΙ ΠΙΠΙσΓ5 οοσῖοί : 

ορεαιίαης [αρίοηίος ποσανῖ Ρτοἱήβορας, (6) Ορριάαπί Ισ]- 
{απ ΟΟΠ{Ε5ΗΠΗ Ρος αστος ἀἰδείραπία :. 9ο Ὠτογί ρο5ί αἆ 
εφυ]ίος 5αργα 5ορίῖος πχ]]]α οο]]ος 96 ποορίιη{. (7) Ρίο- 
ηγδίη5 απίοπι, γγασιδαηϊς, αἱ οσσυῬεγαηί, δερη]ιίς, 
ίΠαπΙ 46 55 ΠΠ, αἱ οχι] θας αἱ ἀοπαηίανοη{, αἱ 
αρ[οο[ῖ5 ος ἵπ ραΐρίαπα γεαἰνοηί, Πάοπι(αο Π]]ς ἀαΐ, 5ο οἱ: 
{οηςω ἀεἴποθρ5 ΠΙΘΙΠΟΓΕΙΙ ποτ. ϱ{αγα. Νοππ]Ιί 61ςο, 
(αἱ Προνος αἱ οοη]ασος Ροδί δα πο(ιασταΠέ, οχ ποσρςκῖ{αίαο 
(πας απ] την Πα ΠοΠί μαῖο ορίοππρογαέ; πο]σα1, απ] ]οσα{ἱ 
Ῥεπεβοίανη ἵπ οπάαγθγα οΦ5ΟΓΗΠ ἀθο]αγαίΗπη γογρῖς οχ{οἱ- 
Ιεγοπί, εοάεπι Ῥοποβοίο ἀίσπιπα ο5ςα γοβροπάσηέ, ΙΠΙΠΙΟ 
4εο5 Ργδσαη{ΗΣ, τί απαπηρη ΗΠΑ 1] ἱρειπι αοσίαπη γἱάσηης, 
(8) ΗΙ ουσο ΠΙΟ 56 που ραςςί 5υηέ αἀἀπιοί » πί Πάθιι {γ- 
ΤΑΠΠΟ Παβεγοπί; 54 Ιπγα επ ἵρδιμπα ο00ΛΒΙΟΠΘΠΗ οαρίαηίθ», 
Αίας ςρδΗίθγι{. ἱοηγείης γθιο αἲ οχβῇίο τουθιςίς Ρ6υ- 
ἨΠΙΑΠΙΠΗ 5656 Ργορι(έ, α{ ΘΧΕΙΠΡΙΟ Ί1οῦ θἱίαπι οοίσγος 4 
Ραΐνίας 5οζ6ς τεροίοπάππα απἰηιανοί. ΟΑΠΠΡΑΙΟΒ πάς, 10: 
ηθε[ῖς ογηα({ος πππποπίρας, α 56 ἀἱπηϊςίέ, αιοᾶ πηπαΡ]]ή 1ῃ50- 
ΤΗ Ιησοη]ο ΠάσπάΠΙ πο οχἰς[ηα οί. (9) ΗΙ (απι Επίε]- 
Ι81Ώ ΡοΓϱΟΙΙ, Ρογδηαςίς οἴνίριας, αἱ πα Ππογαπη Ἱπ5. 5ἰδῖ 
ὀοπόθάστθηί, ποσία ρεν ηδίάϊας οβΡνθρΣος, αποίσιοί ριοτ]- 

ῬΙοηγδίας οηΊπα 

Πω 4ΠΠΟ5 αχίοιαη{, οοη(γποἰάατης, πχογβησᾳαα ΠΙοραπη, 
41ος Ρεγίάα νἱοἰαταπέ, ἵπ πια πλοπίαια αθοῖς, τς 
ΡΟΒΒ6ΒΒΙΟΠΕΙΗ 5ἱ8ἱ α5αραγη{. 

Χ. Τη ἀγῶσ]α Ροῦτο Ταοράωπποπῇ, 4πυΠὰ Ρα]οροπησρκίασο 
1411 Ώθ]]ο ΠΠΟΠΑ Ππαροδιββθηί, ΟΠΡΊΠΙΙΠΗ 6ΟΠΘΗΡΙΙ (ρα. Π]- 
Πδᾳπο ἱπιρογίαπα {οποραπί, ΟΙα55ίς ἰρίίαν Ρυα2{ΟΥΘΠΙ ὉΙΓΘΗΠΗ 
ἨγδαπάΓαπα ογθαπ{, οἶαιιο {10θηί αἱ «ἵπσιι]ας Ρὰβδίπα 165 ας- 
ορ εΗ5, Παγηοδία5, 41ος ἐροὶ νουπηί, υβίόπε οοηδ(παί. 
απ πἷα ρορι]αγίς δίαϊας Τ,ασσᾶα.πιοη/1ς αἄγθγσιις εταί, 

Ραπ6οΡΙΠΧ ἀγΡΙγΙο οἰγ[ίαίος αθηηπίκίγανί γο]οραμί. (9) Τη- 

Ραία εἴῖαπι 4εβο]ία[ῖ5 α 56 ἱππροπαμί; οἱ απαπῃ Πίο ΠΠ 

αρυά ο05 πυ]ας [αἱεδοί αδας, Ίαῦ1 οχ γασίἰραρις Πο(Ιο- 

απο ΠΠΟ Ρ]Η5 πηῇ]]ο {αἰεηίΐς οοηγαιοραηί. Ροδί(παΠ Παηπο 

Ατ]- 

δίΠΠ1, ποΡΙείη γΙγΗΠΗ, Όγτασιδας πΠη{, αὐγοσαπᾶἰ φαἱά δν 

τε ρου γα6ἴαπα Ῥτο 5 αποίοηίαίο οοἩβΗπονα!, 

ἀοπηϊπαίας ργωἰαχία, 5οᾷ τογστα οοπ[πιαπάἶ Πας «ἰμάϊο, 

Ρειδααδεγαπ{ οπΙπα θ)ί, ϱἳ Ιπαραγίπ Πἱοηγδίο οοιτοβογα- 

τοῦ, ομηοχίαπι ροίορίαἰ δηα. ργο πιθη] ες Πάπα αβίίητος, 

(9) Απῑδίης Π]α, Ροδίοαα παπα ΑγΓασιδας γοηίί, 5ουγθίο ΙΠΠ) 

{ΥΤαΠΠΟ μςζο ἆᾳ τερις οοΠοφ ία. ΠπίοΊπὰ ρεἱςίίπα, Πβοιία- 

(15 νΙπάϊσαΠοποπα Ἀγτασισαμίς ΡΥοπηΠ{θης, να]σις οοποῖία{. 

ρεᾷ Νἱοοίο]ε Οοτπίμίο, απῖ ἀπῑκ (πα ΘγΓάΟΠΚΦΠΟΡΗΠΗ ονας, 

ποσαίο͵, οἱ αἰῑΐ5, απ! Πάθη Τρί αἀήβσγαη!, ρτοςΠἶς, (γγαπιί 

Ροίοη[ίαπα απιχίέ, οοᾳπ6 Γα6ἱποιο Πα δυἱ ποπ μῖς ἄθοις, 

{σπα ρα(νΙο; ρ]ομίαπι ἀαίμτρανίέ. (4) Ῥοδί µας ΡΠίοηγβίΙς, 

ῥίερε 3γγασιδαπα αἆ ἀεππείεπάας [γ1σο5 ἀἰπιίβδα , δημιο 
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'Ῥὸν δὲ Φαρνάθαζον ἀκούσαντα τῶν λόγων, σφετερισα 

σ64 

τὰς οἰχίας' καὶ τὰ μὲν ὅπλα πάντων 
ἀφείλετο, μετὰ δὲ 

τοῦθ” ἕτεριν τεῖχος ᾠκοδόμει περὶ τὴν ἀκρόπολιν, καὶ 

ναῦς τε κατεσκευάζετο, συνῆγε δὲ καὶ µΜισθοφόρων πλῆ- 

θος, καὶ τὰ λοιπὰ παρεσχευάζετο πρὸς τὴν ἀσφάλειαν 

τῆς τυραννίδος, ὡς ἂν ἔργοις ἤδη πεῖραν εἰληφὼς ὅτι 

πᾶν ὑπομένουσιν οἱ Συραχόσιοι χάριν τοῦ μη ὅου- 

; 
εύειν. 

αμ Τούτων δὲ πραττοµένων, Φαρνάθαζος ὁ Δαρείου 

τοῦ βασιλέως σατράπης Ἀλκιθιάδην 
τὸν Ἀθηναῖον σηλα 

λαθὼν ἀνειλε, αρίσασθαι βουλόμενος Λακεδαιμονίοις. 

Τοῦ δ) φόρου δύ ἄλλας αἰτίας ος Ύε- 
: ᾿ εο ς 

ραφότος» οὐκ ἄγρηστον εἶναι ο ο μμλα τὴν 

παραδοθεῖσαν ὑπὸ τοῦ συγγραφεὼς ον Καπάτου 

Ἀλκιέιάδου. (9) Φησὶ γὰρ κατὰ τὴν ἑπταχαιδεχάτην 

βίόλον ΚΌρον μὲν καὶ Λακεδαιμονίους λάθρα παρα” 

σχευάζεσθαι ἅμα πολεμεῖν πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν 
ἀδελ- 

φόν, λκιόιάδην δὲ διά ων αἰσθόμενον ην Κύρου 

προαίρεσιν ἐλθεῖν πρὸς σὸν παργαραίόνσωι περι τού- 

των ἐξηγήσασθαι τὰ κατὰ µερος, ο δε αὐτὸν 

δοῦναι ἀναθάσεως ὁδὸν πρὸς Ἀρταξέρξην΄ βούλεσθαι 

γὰρ ἐμφανίσαι πρῶτον τὴν ἐπιέουλὴν τῷ 
βασιλεῖ. (98) 

ὃν ἆ ίαν. καὶ πέμψο στοὺς ἄνδρας ὑπὲ 
σθαι τὴν ἀπαγγελίαν, καὶ πέμψαι πιστοὺς ἄνθρας ϱ 

τούτων τῷ βασιλεῖ δηλώσοντας. . 

παραπέµψοντας εἰς τὰ βασίλεια, 
Οὐ διδόντος δὲ το 

Φαρναθάζου τοὺς ἰς τ' 

φησὶ τὸν μὲν ἈἈλκιθιάδην ὄρμῆσαι πρὸς τὸν σατράπην 

τῆς Παφλαγονίας, ὅπως δι ἐκείνου ποιῄσαιτο τὴν ἂνά- 

έασιν- τὸν δὲ Φαρνάδαζον φοθηθέντα μὴ περὶ τούτων 

ἀχούση τὴν ἀλήθειαν ὃ βασιλεύς, ἐπαποστεῖλαι τοὺς 

ἀνελοῦντας κατὰ τὴν ὁδὸν τὸν Ἀλκιθιάδην. (4) Τοὺς 

δὲ καταλαθόντας τῆς Φρυγίας ἔν τιν' κώμη κατεσχη- 

νωκότα», νυχτὸς περιθεῖναι ξύλων πλᾶθος” ἄναφθεντος 

οὖν πολλοῦ πυρός, τὸν Ἀλκιθιάδην ἐπιχε
ιρῆσαι μὲν ἁμή- 

νεσθαι, χρατηθέντα δὲ ὑπὺ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν εἰς αὖ- 

τὸν ἀκοντιζόντων τελευτῆσαι. (6) Περὶ δὲ τον αὖτον 

χρόνον καὶ Δημόκριτος ὃ φιλόσοφος ώς ον 

ἔτη ἐνενήκοντα. Λασθένην ας τον μμ, τν να 

χηκότα ταύτην τὴν Ὀλυμπιάδα λέγεται πρὸς ἵππον 

ἀθλητὴν δραµόντα γιχησαι" τὸν δὲ δρόµον ἀπὸ τῆς Κο- 

ρωνείας µέχρι τῆς Οηέαίων πόλεως 
πο σα (6) Κατὰ 

δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαίων φρουρούντων "ῤῥουκαν πό-- 

λιν Οὐόλσχων, ἐπελθόντες οἳ πολέμιοι τὶς τε πόλεως 

ἐκράτησαν χαὶ τῶν μς . 

ΧΙΙ. Τῶν δὲ κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτον πρα»ξων τε” 

λος ἐχουσῶν, Ἀθήνησι μὲν ἣν ἄρχων Εθκλείδης, ἐν 

Ῥώμῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἄργην ο προ Χιλίαρχο! 

τέτταρες;, Πόπλιος Κορνήλιος, Νουμξριος Φάδιος : 

Λεύκιος Οὐαλέριος καὶ Τερέντιος Μάξιμος. 8) Γού- 

των δὲ τὴν ἀργὴν παρειληφότων, Ρυζάντιοι πρὸς ι 

ἀλλήλους στασιάζοντες, πρὸς δὲ τ
οὺς παροικοῦντας Θρᾷ- 

χας πόλεµον ἔχοντες, χαχῶς απ τον. οὐ δυνάμενοι 

δὲ λύσιν πορίσασθαι τῆς πρὸς ἄλλήλους μας 

στρατηγὸν ἠτήσαντο παρὰ οκεσε ώς 
8 ο. 

πεμψαν οὖν οἵ Ἀπαρτιᾶται Κλέαργον καταστήσοντα τ 

ου Ἆ / 37 

Φρουρων τοὺς πλείστους ἄνειλον. 
Γι 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. ΙΔ. {647 , 645.) 

4οπιος Ἱπγααίέ, αγπια(θ οπηο(ἶ5 απ ξΣ ΠΊοχ ἁἱίδγαΠ] αγοὶ 

ΠΠΠΤΙΠΙ οράσοῖξ, παγοδαπθ α,ἀ]βσαί, εί ρογασείπογΠα σΊπη 

παϊ Παπ οοπάοῖ{, ας απῶοπαπε αἲ δίαβθιΠειάμπη {αοβτθοηί 

ἀσπαπαίππα, οοπηραταί, π{ροία απὶ το ]ρδᾶ 14 εχρογ{υ8 

ογαί, ΥΓαςΙΡΑΠΟς αμ]ἀγίδ Ροβία8 απασ θεγ{έα{επα {οἱεΓᾶ- 

{1108. 

ΧΙ. Ιδία 4 πα Πίο Πίο σογαπέατ, Ῥμαγπαβαζας5, ὈαΠϊ τορ]η 

καίγαρες, ΑΙορίαάσπα. ΑΙιοπίΘηΣθΙη ΙηδίάΙ15 οἸνοππιγθηίσΠι 

σγαβοαπαϊ ΠασεφἛαπιομ]ϊς 5αάϊο πασανίί. Ὑόταπι 414Πὰ 

ΈρΜοΓΙ5 αἰίας οἨ. εαιιδᾶ5 ΟΡΡΡΘΡΒΙΙΠΙ 6556 ἰταάαί, που είνα 

ορειῶ ΡΥΘΗΙΠΠΗ {ογ6 ατΡ{ίπου, δἱ, πο ΠΠ5ίάΙαγΙΠ πιοο 5αΡ]4- 

έαπα πιοπιοτοί ΑΙοϊρίαἁθπα 16 δοΗρίου, αἀΠείαπιας. (2) Τη ἀθ- 

«πιο δορίίπιο 6ουσο Ἰρνγο πανγαί, ΟΥΤΙΠΙ 61Η Ταὐρζσρπιοη[[5 

οἸαπῃ Αγίαχογχ! [αίτὶ Ώο]1πα Ἱη{ογγθ ορηδΗ{Πίςςθ. Θ 11 60η- 

ία ααππ ΑΙοϊρίαςςες Ιπίδ]]εχίςδεί, αἆ ΡΠατΠαΡαΖΗΠΙ 11πεΓθ 

βαςέορίο, ο δἱησι]5 οοΓ{ΙοΥ6ΠΙ ἵ]απῃ [εοίςςθ, ΔΏ 6ο 8 ροδία 

Ι556, π{ οοΠΙΠΙΘΑ{ΙΠΠΙ 51Ρἱ αἆ Υορ6Π1 {Γαάθγαί : ΠΒΙΗ 56 Ρτῖ- 

ΙΩΙΙΙΩ Υθ]]ο 4ο Ιηδιαϊοςῖς 5ος πιο ΠοηΙΡ5 Τ6ΡΘΙΠΩ ϱἆθοςθίθ. 

(9) ΡμαγπαβαΖΙΙΗ Υετο., ηἱ5 αα1{15., ΙπάΙσΙάΠη 51! γ]ηάἶσαςςε, 

ο τη]ςαῖς κἰα(ϊπῃ, απίρα5 πιαχίπια Πάθτεί, ΤΕΙ ἰοίαπι τοσὶ 

ἀθίοχίςδο, ΟΠΗ ασια ΡΠάΤΠΔΡάΖΗ5 πι]]ος ἀατεί, α απἱης 

αἆ τερίαπη ἀοάποστοίαγ, Αἱοίριαάεπι αἆ Ῥαρμ]ασοπία δα{γα- 

Ραπο Που αγηρι556, υἱ Π]ίης ορα αἆ ταβοπι οοπίοπάοτεί. 

ΤΠ. Ῥμανπαβαζιπα, πθ Υοτ]ίας τεαρὶ ρτοάετείαη, Ὑογίαπη, 

ειηηιίςδίςςο απί ἵῃ ία ΑΙαρ]αάεπα Ππίεγβεθτεηί. (4) Πο, 

41 ΤΠ γίεο φπούαπα Ῥμγγρίῶ ἀἰνεγδαπίεπῃ ἀερτε]επάενοηί, 

ΠΙΑΦΗΦΙΗ ΠΡΠΟΓΗΠΗ 5ίΤΠΕΠ1, αρογπασπ]ο ποσία οἰτουηρεδίδηη, 

φΙζσθπᾶἰ556, ΠαΠΙΠΙα(Πθ ἱπσγαγεδοθηία, ΑΙοΙβΙαάδτη , ἀείεη- 

ἀογα 5ο εοπαπίθΠα, απΠα εἱ αὖ ἶσηρ αἱ Ιηδιάίαπμίαπα ]αου](ς 

ρογαγθία!, Πίο πιογίεπ ορρείᾳ55α. ΄ (5) Ρεν τά ἵεπριις 

οσα Ώοιπουν{έας ΡΗΙ]οδορ]α5 οΡΗέ, γἱία αᾱ ποπασ]π{α 4ΠΠΟΒ 

ῥτοίνασία. Ἰμαδίεπεπα 4ποαπε Έπερανπα, απἲ ας Ο]γΠ]- 

Ρίαᾶο ρα]ηαπη γεἰπΠῖέ, εππα 61ο αἆ οΗΓ5ΗΠ1 εχειοΙ(αίο 60Η- 

(ομάϊςςο αά νἰοίοΓθη τοςδ6, οΙΙΣΙΠΙάΠ6 ἃ Οο010Πεᾶ αἆ 

(6) 
Τη Τίαϊία Ὑοἱςοί ΡορδίάἹππα Βοππαπογπη Ὑαιγηρίπα οο]οσᾶ- 

ΤΙιοβαγΙ Πα δαπθ πιωπία οχ{αηίπη [αΐςσκα Ρρογήρεηί. 

απ πναδυπέ, ατρεπῃ οπρίαπ{ εἰ ΡΙεγοδαθ οχ ρυῶρίάἰαιΠῖς 

οράηί. 

ΧΠ. Ῥοδίσααπατη Το5 οἶας απηῖ Πα ἀάεοιγγεγηηί, Αθπὶς 

αγΕΠΟΠ οταἰ Εποἰίᾶθ5; Ἠοπι απίοη οοηδα]άγε ΙΠΡΕΠΙΗΠΙ 

οχορρογιπ{ απο ίαου (ἠρυπί πάγος, Ρ. Οογπε[ίας, Νπιο- 

(2) ΗΙς 

Τοπ ρα ΏΗΙζαΠῃ αἀπιϊπἰκίταπίίριας, ΒΥ2ΑΠΗΙΠΟΓΗΠΗ Γ65, 4μοά οί 
πας Εαβίας, Τι. Ψαϊειίας οἱ Τεγοπίῖα5 Μαχίης. 

ἱπίοςΗηῖς εοδϊοπί μας Ιαῦογατοηί οί ΤηνασαΠα ΠΠΙΠΠΙΟΓΗΠΙ 

Ρο]]ο (αἡρατοπία, ΠΟΏ οΡ{ΙΠΠΟ εΓ8Πί Ίο6ο; αααππαθ ΠΙΠΗΠΙ 

αγ]ίς ἀἰδεοτάϊα τοπιθάίπηι Ρ4Γ816 5ἱ0ί Ροββεηί, ἃ Τιασε(ςρ- 

πιοιῖῖ5 ἱπιροναίοΓθι δί ἀαηῖ Ροΐαμί. (9) ΟΙεαγό]α5 6ΓΡΟ 

α» Πὶ5 ἀεδίσιαίας, ααὶ Ῥρομέαραίαπα αγρίς Φία{ηλ 6ΟΠΩΡΟΠΑΙ, 



(5, 649.) 

χατὰ τὴν πόλιν" οὗτος δὲ πιστευθεὶς περὶ τῶν ὅλων, καὶ 
Δ / / δ 

μισθοφόρους πολλοὺς ἀθροίσας, οὐχέτι προστάτης ἦν, 
ο ώάρ”, .ω 

ἀλλὰ τύραννος. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν 
./ / / 3 . ἃ ος -ω ρ) δη ὁ 

ἐπί τινι θυσία χαλέσχς ἀνεῖλε" μετὰ δὲ ταῦτα ἀναρχίας 

δ οὔσης ἐν τῇ πόλει, τριάκοντα μὲν τοὺς ὀνομαζομένους 
/ 

Βοιωτοὺς συνήρπασε χαὶ περιθεὶς χάλων ἀπεστρχγγά- ς συνή 
λισε, πάντων δὲ τῶν διαφθαρέντων τὰς οὐσίας σφετερι- 

Ψ ευδεῖ ς 
ἐφυγά- 

ο Ν / 
σάµενος ἐπελέγετο καὶ τῶν ἄλλων τοὺς εὐπόρους. 

3 κ Ν ’ σι 
ὃ) αἰτίας ἐπιῤῥίπτων οὓς μὲν ἀπέχτεινεν, οὓς δὲ 

ο / λ / 

ι0 λευσε" πολλῶν δὲ χρημάτων χυριεύσας καὶ μισθοφόρων 
3 / ο. ) Ν λ ον / ο] Σ/ ο ἀθροίσας πλῖθος, τὰ κατὰ τὴν δυναστείαν ἠσφαλίσατο. 

/ αλ ο” λ λ / 3 / μα / ” 

(4) Διαθοηθείσης δὲ τῆς κατὰ τὸν τύραννον ὠμότητός τέ 
ο» 3 / καὶ δυνάμεως, Λακεδαιμόνιοι τὸ μὲν πρῶτον ἀπέστειλαν 

λ ο με λν / 6 Δ / 3 ῃ / ῄ ὁ) ων 

πρὸς αὐτὸν πρέσθεις τοὺς πείσούτας ἀποθέσθαι την ὃυ- 

15 ναστείαν' οὐ προσέχοντος δὲ τοῖς ἀξιουμένοις, ἔπευ. ψαν 
(6) Οὗ 

εἰς Σηλυθρίαν µε- 
δύναμιν ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ στρατηνὸν Πανθοίλδαν. 

΄ / 

τὴν ἔφοδον αἰσθόμενος ὁ Κλέαρχος 
Ἀ / ο / 

τήγαγε τὴν δύναμιν, χύριος ὢν καὶ ταύτης τῆς πόλεως: 
λ ο / / / 

πολλὰ γὰρ εἰς τοὺς Βυζαντίους ἡμαρτηκώς, ὑπελάμδα- 
/ ο) λ Ν Ν 3 οω 

20 νεν οὐ µόνον τοὺς Λακεδαιμονίους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῇ 
μπ. / Ε ο / 

πόλει πολεµίους ἔξειν. (6) Διόπερ ἐκ Σηλυθρίας χρί- 
/ / 

-- ἀσφαλέστερον διαπολεµ.ήσειν, τά τε χρήματα χαὶ 
ς . / ον 

τὴν δύναμ.ιν µετέστησεν. Ὡς ὃ᾽ ἐπύθετο τοὺς Λαχε-- 
λ Δ .ῤ ο» Δ λ 

δαιµονίους ἐγγὺς ὄντας, ἀπήντησεν αὐτοις, καὶ περὶ 
Ἅ ρω ο. Γ Δ 

»ῦ τὸν καλούμενον πόρον συνΏψε µάγην τοῖς περὶ τον Παν- 
θοίδαν. 

λ ο 3 / ο ΔΝ / 

νου, καὶ λαμπρῶς ἀγωνισαμένων τῶν Λακεδαιμονίων, 
« αλ ές / Δ μ 

0 δὲ Κλέαργος τὸ μὲν 
ο / 

πρῶτον μετ᾽ ὀλίγων συγχλεισθεὶς εἰς Σηλυθρίαν ἔπο- 

Ἆ .) / τσ ν”λ / ο» / 

(σ) Γενομένου δ᾽ ἐπὶ πολὺν γρόνον τοῦ κινδύ- 

5 ο / ο / 
οἱ τοῦ τυράννου θιεφθάρησαν. 

ν 5 Δ Αλ οω 6, [η  / / Δ 

80 λιορχεῖτο" μετὰ δὲ ταῦτα φοθγθεὶς διέδρα νυκτός, καὶ 
ἵ ΄ / : Ν η 3 ω / Ε] διέπλευσεν εἰς τὴν Ἰωνίαν: ἐχεῖι ὃ᾽ εἰς συνήθειαν ἐλθὼν 

ο τῷ τοῦ βασιλέως ἀδελφῷ δυνάμεων ἄφη Ὑήσ ατο. 

Ὅ γὰρ ]κῶρος, ἄρίων ἀποδεδειγμένος τῶν ἐπὶ θα-- σης . : ἵϊ 
ο Λ / ο - 

κα σατραπειῶν καὶ φρονήµατος πλήρης, διενοεῖτο 

() Ὃρῶν 
ὖν τὸν ΙΚλέαργον τόλικαν ἔχοντα καὶ θράσος πρόγειρον ουν τον Ἔσργο το ν 4 τα κ ρα ς Τ ρ ά ρο ῆ 

’ } . Δ 93 .ν 32 ας ρα ῆι ο. 

30 στρατεύειν Επι τον ἀδελφον Ἀρταξέρξην. 

3). » ουν / λ / τε ζ / 

ἔδωκεν αὐτῷ γρήµατα χαὶ προςέταξεν ὡς πλείστους 
τ - ἤ ὄθε [ει ὁ Δ - ε«ε 3 

ξενολογεῖν, νοµίζων εὔθετον ἕξειν συναγωνιστὴν τοῖς ὑπ 
ο - / 

αὐτοῦ τολμωμένοις. 
/ λ 9) { λ / 

4 ΧΙΙ. Λύσανδρος δὲ ὅ Σπαρτιάτης ἐπειδὴ πάσας 
Ν υ 

τὰς ὑπὸ Λακεδαιμονίους πόλεις ὃ διῴκησε κατὰ τὴν τῶν 
Ὁ ο ον 

ἐφόρων Ἱνώμην, ἐν αἷς μὲν δεκαδαρχίας, ἐν αἷς δὲ ὁλι-- 
γαρχίας καταστήσας» περίθλεπτος ἣν ἐν τῇ Σπάρτη, 
Καταλύσας γὰρ τὸν Πελοποννησιαχὸν πόλεμον τῇ πα- μάς, : 

46 τρίδι περιτεθεικὼς ἣν τὴν ἡγεμονίαν ὁμολογουμένην 
/ 

(3) Διό- 
διενοεῖτο χαταλΏ- 

-. Δ Δ λ / 

καὶ τὴν κατὰ γην καὶ τὴν κατὰ θάλατταν. 
/ / 

περ ἐπὶ τούτοις πεφρονηµατισμενος 
νί ο ς }λ. δ” ΄ λ / Ν η 3 

σαι τὴν τῶν Ηραχλειδῶν βασιλείαν καὶ κοινὴν ἐχ 
ἅ ες : { 

Σπαρτιατῶν ποιῆσαι τὴν ο. τῶν ο... 
λ 

την ἄρχὴν ἄξειν 

πάντων 

60 λέων" ἡλπιζε γὰρ εἰς ἑαυτὸν τάχιστα 

διὰ τὸ μεγίστας χαὶ χαλλίστας πράξεις κατ ειργάσθαι. 

(3) Θεωρῶν δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους μάλιστα τοῖς 

µαντείοις προςέχοντας, ἐπεχείρησε τὴν ἐν Δελφοῖς 
προφῆτιν διαφθεῖραι γρήµασιν. νόμιζε γάρ, εἰ 

ΡΙΟΡΟΗΙ ΡΙΟΌΙΙ 118. ΧΙΝΥ. δος 

Ηίο Ρροδί(ιιᾶπα 5ΗΠΊΠΙΑΠΗ ΡΟΓΠΠΙ Πά αἱ δια οοΠΙΠΙΙΦΦΠΙ α0ζθ- 
Ρί5δεί, Υα]άο πιγοραΓΙΟΓΗΤΩ αριπῖπο οοπίτασίο, ποῦ. Ρτς- 

[οσα απηρ]ίας, 5εᾷ ΙΥΤΑΠΠΙΠΙ 86 ρογοραί :. ΡΓΙΠΙΠΠΙ(ΙΙΟ 
πηααϊδίγαίς πηρίς, αὖἲ αότΙΠῃ (ποά σπα αρη ἠην]έαίος, 

ποσα[; πιοχ (1η πα Πάπα ΠΠ 06 γορίη]θη δαροΓθβδοί, {π]- 

εἰπία Ῥωοίος, απο» ἀομηί, εοιγορίος, ἱηδαγίο Ἰαᾳμοίς σι[- 

{το δγαηρι]αί, εί οα]αδα 1ο ἵη{ογ[οσίογαΠα Ώοηπα 8ἱρί γηάἰσαΕ. 
Τυπα εκ γο]φαῖς οραἱοηίῖογος ἀ9Πβῖε, 4105. [αἰκὶς ριαναίος 
οππηπίρας ραγίῖπα (τασῖάαί, ρανπι οχΠίο πην]ίαί. 

Ιαν ορίρας ἁῑαίας, 
Μασηϊ» 

Πηασηα5δ Ῥογοσγ]ηϊ πηῖς οαίογνας 

οοπάποξ, εί ἀοπηϊπαίαπα δἱρί βγηια! αἴᾳις ππυΠΙ{. (4) Όνι 
Ιαϊίατ [απια 4ᾳ ογιάθ]ίαία αο ροίοη[ία Εγγαπηῖ Ρετονεριίς 

ΙπΙ1ο ρου Ἰεραίος Ποπαίπεπι ΤιασοᾷοιηοπΙῖ αἀπποποηί οἱ Ἰου- 
{απίαν, αἱ ἀοπηπα ση Παπη ἀοροπαί. 5εᾷ ἀππι ρογΙπασΙ{ου 

Π]ε Ροδίπ]α Πε γο[γασαίαν, οχαγοΙ πα ἆπσο Ραηί]ιοῖᾶα οοπίτα 
επ παπί. (5) Εἶας αἀγεηίαπα ργαςοη[ῖκοσης ΟἸσαγο]ις 

Ρε]γῃνίαπα οορῖας ἀεροτίαί, απαπα οἱ ἱρδαπα ἵη ροίοςία{ο Ἰα- 
Ρεραί. Οία ομίπ ππα]ία ἵπ Βγζαπίίπος ραΐταγογαί, ΠΟΠ 

πηοάο ΤαοθάαΠΙΟΠΙΟς, 9οᾷ ἱρ5ο5 4ποφια οἶνος αἳρί Ιορίος 
{οτο ργῶνἰάεραί. (6) Ιάεοφθ οχ Φε]γΏεία (πίογθ αἳρί οκ- 

ΡεΚΠΠΟΠΕΠΗ ἵπ Ἰοδίος {ογο αι ρ]έγαίας, οορίας οἱ ρουηηίας 0 
ἠαηβυοχ{. ΕΡί νοτο απθΠ{, Παορθπιοπ]ος Ι4Π1 ΠΟΠ Ρνοςιι] 

6556, οΏγίαπι 115 ἀπερης, ἵη Ίουο, αῖ Ῥουἱ ΠΟΠΙΕΗΠ λαβοαί, 
ΡΗβΠαΤη 6ππ1 Ραπιοίάω οορῖῖ5 οοηδεη{. (7) Πο αἷα αποϊρηἶ 
πηανίε ἀἰπηίσσίαπα οδί : 564 4πΠΗ 5ΙΓΕΠΙ6 61 σοιογεηί 8ραΓ- 
(απ, αοῖες ἐγταπηῖ [ωζα είτασο εαοσαβα. Ταπα Ο]εατο μις 
ΙΠΙ{{0 «ΠΠ ραιοῖς Ρε]γυγία. πιωηῖθας ἵπο]μδιις ομςιάσμαίαη : 

56 ροςί 5ἱρί πιείπθης, {αρα Ρο ποσίοιη αττορία, ἵπ Τοηῖαηι 

(τα]οσ. Ἠϊο [απηαπίαία οππι Ογτο τορῖς (γαίτο οοπίταεία, 
4ὲχ οορίανΗπη {ασια ο»ί. (8) Ναι Ουγις ργογἱποίαγΙΠα Πιᾶ- 

ππηςρ Ι]]ο ους Ῥγίποορς ἀθε]αταίας, αποά ΠΙάΡΠΟ5 ΡΙεπος- 
ας εοπβάοπίία απίπιος σοτογοί, Απατοιχί ἠΓανἳ Ῥοἱ]απη ἵη- 
{οτο οοηδ{{(ποναί. (9) Υἱάσης ἰσίέιν ἵπ Οἱοαγ6ίιο τοις απἰπηϊ 

556 οἱ, οοπβάθπ{ίαπα αά απἰάνῖς Ργοπρίαϊα, ροσιη[ῖ5 Πηςίτι- 

οἵαπι α απ πιαχίπ]ας ροιοση(πογΙ Πα πηΠίαπα οορίας Πήπο 

πᾷς οεοπαιγθγα ]1ς5ίΕ, Ι4οΠΘΙΠΙ 56 οογ(απη(Π]5 5οσἶππα Παδί- 

{πΤΙΗ 8ρεταης α ο, φις πηᾶρηα ρεγεμάα 5αςέορίςρεί. 

ΧΠΙ. Οείθγήπι Τμγδαπάοδγ Βρατίαπας, ΡοδίοααπαΠη οΠΊΠ65 

ΤιαοεΦσπμοπΙοτΙΠὰ Ἱππρετίο αβ]εσίας Ώρος ρτο 5οη[οη{ία 

αρµοτοτάπῃ οοπιροβηἰςςεί , αῖς α ἀασσηανγαίαπι, αἲίς αἆ 

ΡαμόοτΙπα. δίαίαπι ταάποίΙδ, πιᾶρηις δρατία» οἱ οοπερίοι5 

Παβοβα(αη, 

φία{π]ςκεί Ῥε]οροπηθρίασο, Ρηϊποίραίαπα (αυτα ΠΠαγ](1θ οΐέτα 

ΟυὐΠὰ. οηίπι 510 {απάσιι ἀποία Πποπι Ῥο]]ο 

οοπ/γογοτδίαπη ραί(γία γἰπάἰσαναί., (2) ῴπο δαὀσθβδα ἵπῇα- 

{15, Πετασ]άαταπα απ(παπάϊ τοσηπη σοηςΗΙα 66ΟΙΠΗ Ἱπ- 

να, αἱ φοἶ]]οεί οππηίριΙ5. ἀοίησεϱρς δρατίαπίς οἰθο[ίο ΤοσαΠι 

οοπηπηηίς 655οί.. Ἐονθ επίπα δρεταβαί, αἱ ρτορίου τοπ, 

απας σοβ5ἱ58εί, πιαση[(μάίπεπη αἱ οἸαγίαίειι τορία πια]οδία- 

Π5 ΠΟΠΟΡ ἂ ΠΙΗΠΙ5 5ἰα{π1 αἆ 5ο ἀοίογοίαν. (3) ΔοαΠΠΙ 

τοβροηςί5 4θΟΓΙΙΠΙ ΠασθΦςθηιοΠίος Πιαχίπιο αἀἀῑείος «ργηθ- 

τοί, ναίεπα Γοἱρ]ίοᾶηα Ἰαγβ{οπίρα5 οοτΓΙΠΊρετο ἱη5ϊ, 



10 

16 

20 

2ὔ 

30 

25 

40 

5 --] 

656 

χρησμὸν λάθοι 'σύμμαχον ταῖς ἰδίαις ἐπιθολαῖς, ῥα-- 

δίως ἄξειν ἐπὶ τέλος τὴν προαίρεσι. (4) Ἐπεὶ δὲ 

παμπληθ [χρόνον] χρήματα τοῖς περὶ τὸ μαντεῖον 

διατρίθουσιν ὑπισχνούμενος οὐκ ἔπειθε, ταῖς ἐν Δω- 

δώνη περὶ τὸ μαντεῖον. οὔσαις ἱερείαις προςήνεγχε λό- 

γους περὶ τν αὐτῶν διά τινος Φερεκράτους, ἌἈπολ- 

λωνιάτου μὲν τὸ γένος, ἔχοντος δὲ συνήθε ταν πρὸς τοὺς 

περὶ τὸ ἱερὸν ὃ διατρίθοντας. (6) Οὐδὲν δὲ πρᾶξαι δυ-- 

νάμενας ἐξεδήμησεν εἰς Κυρήνην, πρόφασιν μὲν ὡς 

εὐχὰς ἀποδιδοὺς Ἄμμωνι, τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ διαφθεῖραι 

βουλόμενος τὸ μαντεῖον: ἐκόμισε δὲ χαὶ γρημάτων 

πλἍθος, δι ὧν ἡμος τοὺς περὶ τὸ ἱερὸν διατρίδοντας 

πεῖσαι. (6) Καὶ γὰρ ὃ βασιλεὺς τῶν περὶ ἐχείνους 

τοὺς τόπους Λίόυς ξένος ἦν αὐτῷ πφτρικός, καὶ 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἀυσάνδρου ο ομει ὀνομάζε- 

σθαι Λίόυν ἀπὸ τῆς πρὸς ἐχεῖνον φιλίας. (7) Διὰ 

δὴ τούτου καὶ τῶν κοµιζοµένων χρημάτων ἐλπί- 

σας πείσειν, οὐ µόνον ἀπέτυχε τῆς ἐπιθολῆς, ἀλλὰ 

καὶ συνεξέπεµψαν οἳ τοῦ μαντείου προεστῶτες πρέ- 

σθεις τοὺς κατηγορήσοντας τοῦ Λυσάνδρου περὶ τῆς τοῦ 

χρηστηρίου δια ο φθορᾶς: ὁ δὲ Λύσανδρος παραγενηθεὶς 

άπε δλογή- 

(8) Τότε μὲν οὖν οὐδὲν 
/ λ 

ὔδεισαν οἵἳ Λακεδαιμόνιοι περὶ τῆς τοῦ 

εἰς Λακεδαίμονα, πρίς ως αὐτῷ προτεθείσης, 

σατο πιθανῶς ὑπὲρ αὑτοὺ. 

Λυσάνδρου 

προαιρέσεως εἰς τὸ καταλῦσαι τοὺς ἀφ᾿ Ἡρακλέους 

βασιλεῖς' μετὰ δὲ τινα χρόνον πολευρῄσεῦτος αὐτοῦ, 

καί τινων χρηματισμῶν ζητουμένων κατὰ τὴν οἴκίαν, 

εὗρον λόγον τς γραμμ ένον πολυτελῶς, ὃν ἔπραγματεύ- 

σατο πρὸς τὰ πλήθη, πείθων ἐξ ἁπάντων τῶν πολιτῶν 

αἱρετοὺς γίνεσθαι βασιλεῖς. 

ΧΙΥ. Διονύσιος ὃ) ὅ τῶν Συρακοσίων τύραννος 

ἐπειδὴ τὴν πρὸς Καργηδονίους εἰρήνην ἐποιήσατο, τῶν 

δὲ κατὰ τὴν πόλιν στάσεων ἀπήλλακτο, τὰς ὁμόρους 

τῶν Χαλκιδέων πόλεις ἔσπευδε προςαγαγέσθαι" αὗται 

δ) ἦσαν Νάξος, Κατάνη, Λεοντῖνοι. (9) Γούτων δ᾽ 

ἐπεθύμει χυριεῦσαι διὰ τὸ συνορίζειν αὐτὰς τῇ Συρα- 
χοσία καὶ πολλὰς ἀφορμὰς ἔχειν πρὸς τὴν αὔξησιν τῆς 

δυναστείας. Πρῶτον μὲν οὖν ἐπὶ τὴν Αἴτνην στρα- 

τεύσας παρέλαθε τὸ φρούριον, τῶν φυγάδων οὐκ ὄν- 

(2) Μετὰ 

δὲ ταῦτα ἐπὶ Λεοντίνους ἀναζεύξας ἐγγὺς τῆς πόλεως 

Καὶ 
ειλε κή- 

ρυκα πρὸς τοὺς Λεοντίνους, κελεύων παραδοῦναι τὴν 
πόλιν, καὶ νοµίζων τῷ 

(4) Οὐ προςεχόντων δὲ 

παρεσκευασµένων τὰ πρὸς τὴν πολιορχίαν, Διονύσιος 

εν μαἰ / λ / ὃν / 

των αςιοµ.αγωῶων προς τηλικαύτην ουναμ.ιν. 

/ λ λ / / 

κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸν Τηρίαν ποταμὀν. 
Ν ρα ᾳ λ α/ αν / 

τὸ μὲν πρῶτον ἐχτάξας τὴν δύναμιν, ἐξαπέστ 

σι λξ λ η 

φόθῳ καταπλῆξαι τοὺς ἔνδον. 
ο» / Δ 

τῶν Λεοντίνων, ἀλλὰ πάντα 

3. / λ / 

οὐχ ἔχων μηχανήματα τὴν μὲν πολιορχίαν κατὰ τὸ 
λ λ / 3 / 

παρὸν ἄπεγνων τὴν δὲ χώραν ἅπασαν ἐλεηλάτησεν. 
/ . τι / 

(6) ̓ Εχεῖθεν δ' ἀνέζευξεν ἐπὶ τοὺς Σικελούς, προςποιού- 
Ν Δ / /. ” - Δ 

µενος τὸν πρὸς τούτους πὀλεμον ἐπαναιρεῖσθαι πρὸς τ 
ν ” / ντ / ς / ( 

τοὺς Καταναίους καὶ ἹΝαξίους ῥαύυμ.οτέερους Ύενέεσυαι 
/ ν (6). Διατρίθων δὲ 

4 

λ ο / / 
περὶ τὴν τῆς πόλεως Φφυλαχήν. 

μα. / λ 21. - 

ϱἳ τὴν Ένναν Ἀείμνηστον τὸν ᾿Ενναῖον ἔπεισεν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΦΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. (619, 660.) 

»ἱ ομίπη ονασπΗ θα γαρίο αγανδίαν, {ασε 5 νο οΘΙΠΡΟ- 

{απ {ογο ραίαραί. (4) Αί Ρί ΠΙΙΠΕΓΗΠΗ ΠηΑΧΙΠΙΟΥΙΠΑ ρο]- 

Ποίαίοπο [α4ϊοΙ ἑεπαρ]ί Ργαδίάος Ἱπῃασίοτο ΠΟΠ Ροββοί, 

Ῥοάσπωϊ γαἰοϊπΙ απίϊδΗίον ρε; Ῥ]ογοογαίθπι αθπαῃι 

ΑΡρομοπίαίαιη, αἱ [αηἱ ηηπἰδτῖς ΓαπηΠα Ίου ποίας οιαί, 

5οΙσΙίαγο ασσγοβςιΙς οςί. (6) Ὑογαιη 4Π1πά πο 1Ρὶ απἱαρίαηη 

ρνοβσσνεί, γοίυπη ἀονίὶ Απηηηομι 

πο]γοπάαπα ρΓα{απάθης, δες πΙμΙ] αλιιά Ιη{αγΙΠη ασ6ΠΡ, 448ΠΑ 

τί ουαΙ]άΠ Ι5ιά οογΓΙΠηροΓοί. 

ΟΥΤΕΠΘΗ Ἱίοι βαβεθρίί, 

ΜαρηαΠι Ἱίαφπο Ροουπία» 

ΥΙΠα 860ΙΙΠΗ (γαηβγοαχΙέ, σα {επαρΙ! α]ας 5αοργάοίθ5 οβποχίοβ 

εἰρὶ γοάάσγεί. (6) Ναπι τοχ Πας γορίοπΙ5 ΠΡΥ5 ραΐειπς 

1ρ8ἱ ΠΟΒΡΟΡ οΓα{» οἱ αἲ (ο5Ηβέαπάαπι Ἠαπο απο Γήαπα (α[] 

Ἰμδαπάνί 119γ5 ποπιεπ Γπεγαί ἹπάΠαπι, (7) ΩπαπιαΠαΠ} 

ν6το απι Ἠ]ας ορογα ἔάπι ΡοσμπῖαγΠα Ἰαγρ]ίίοηθ 56 Ρ6υ- 

5ΗΑ5ΗΓΗΠΙ αι γαβα{, {αΠΙΘΠ ΠΟΠ Πιοάο 8Ρ651ᾳ οχοίαί, 

νογη οἵαπη ῥγωρίάος οιαο]! ρου Ἰοραίο δρατίαπ Πιίςθος 

α[ιοηία[! ρου ]α1σΙ(1ομῖς (Γαπάσπι ογασ Γμγδαπάταπα αοσαξδᾶ- 

ταπέ. Ἠϊο ο/σο ΤιαοθάσρΠΠΟΠΕΠΙ ΤΘΥΘΙΡΙΗ5, αἆ Ο8184ΠΗ αἷ- 

ἐθηάαῃ αγοθβδ!ίας, α’σαππεη([15 ῥρτοραρίρια5 οἴπια τοι” 

(αν. (8) Εί απ απἰάθίη οοηβΙ η 1μγ5δοης ἆθ αβι0- 

6απᾶο Ηεγας]α1ς Ιηρογίο ἀείθσοίαπι Ποη οδί. δε ασαπαπίο 

ῥροδί ο] ας ἱπίσγίαηα, 41η Ρεζππίαν]ας απαδάαπῃ γαβίοηθς Ρέτ 

4οπΊΙΠΗ 6[ 45 ρογααἳγογθπί, 6ΓΙΙΟΠΘΠΙ αοθγαί{ο δοηρίαπΠ 1ῃγο- 

πθγΙΠέ, 4161 αἆ Ῥρ]εραπι οχ]οτίαπάαπα οοπιπιεηίαίας οΓαἱ, 

αἱ οκ οπηπίρις ἀείπσθρς οἰνίαπι [αμλΗ19 γορ65 ρου β[γαΡία 

οπθατεη({α. 

ΧΙΝ. ΒἱοηγδίΗ5 νθνο, 3ΥΤΑΟΠΡΔΠΟΓΗΙΗΑ ἴγταπηας, α0ὶ 

Ρο5έ [ασίαπα οἳπι. Θα λαρἰηϊεηδίρας ραόσπι, 5οἀ{οπίδ 1ν- 

Ῥαποϱ ἑαπιπ]έας Ῥασαταί, γἰαίπα ΟΙα]οιάεηδίαπι ορρίάα ἁἷ- 

(ἰοπί 5 αἀ]ίσθτο ρνορενανΙέ, Ναχιπη γἰάθ]σεί, Οαἱἴπαπα 

οἱ Τιαοπίίπος; (9) ή5 16ο ρο(ἶτί οαρίεης, αιοά εἰ οοη{εγπι]πα 

ἃστο 5ΥΓΔΟΙΦΔΠΟ θ586ηΐ, αἱ ΠΠΑΡΠΑΠΩ ἁαπηρΙβοθηᾶί Ιπιρογί 

οοπηπιοΙίαίοπα 1ρδί ρυρίατοί. Ῥτίππαπι ἱδίναν ΕίΠΩΠΙ 

Ἰπ[οςίο οχοτγοῖία Ῥείοπς, οαδίε]]απα οορίέ, αααπῃ οκ ]άτη γ]- 

(3) 
Ῥτορ6 ΓΡΘΠΙ Ἰαχία ΤογίαΠ] 

ο αἲ τοβὶςίοηάΠπη {αΠήϊ5 οορί5 ραιος Ἠαιιά ο88εη/. 

Ρο»ί ἵπ Τιθοπ/ΙΠος 41665, 

ΑΠΊΠΘΙΗ οπρίνα ροδηῇς, οἱ οχρ[οαία δία[ϊπι αοὶΐο, ί900- 

ΠΕΙΗ αἆ Τιοοπίϊπος πλ ΜΗ{, ααὶ αιῬαπα 5ἱΡὶ γαάθτε {αῇθᾶί, 88 

(4) Αί, ρί 46- 

ἑεσίατο Τιοοπος Ἱππροταία οἱ οπποία ομδίάιοη {ο]εταπάα» 

πιοία ορρίάαπος βαρασίαγάτὶ. αι Ὀηταίας. 

πορρβανία 6οΠΙρᾶΤαΤ6 γἱάεί Ρἱοηγδίας, αποά πιασμΙη!5 {ππα 

οατογοί, ορρασηα(ἶομθ {π ΡΓά:5ΕΗ5 ΟΠηἱ588, ἄ5ύ05 ΘΟΓΙΙΠ1 ἆθ- 

Ρορι]αβοπίρι5 οἱ ργωαῖς ασοπάϊς ναρίαί. (0) Τπάς ἵη Ρ]ομ]ο5 

πηονοί,, Ίιος Ώε]]ο α 5ο ροίἱ 5ἱπλη]αης αἱ Οα{ἴπεηδες Ναχήΐφιιο 

ἰαπίο δοσπίογθς οἶνσα πα ΏΙαΠη 51 αΓΙΗΠῃ οπβίοάίαπι τοάάσγομέα. 

(6) Αά Έππαπι απίθπι πποταία5, ΑΙΠηΕΡίΟ Επ ἡγταπη]άῑς 



α-- 

(450, 6519) 

ἐπιθέσθαι τυραννίδι, συνεπιλήψεσθαι τῆς προθέσεως 

ἐπαγγελλόμενος, (1) ἹΚρατήσαντος ὃ) ἐχείνου τῆς 

ἐπιῤολῆς, καὶ τὸν Διονύσιον οὐκ εἰκαγαγόντος εἲς τὴν 

πόλιν, διοργισθεὶς µετεβάλετο καὶ τοὺς ᾿Ενναίους πα-- 
ὅ ρεχάλει καταλύειν τὸν τύραννον. (8 ν Ὃν συνδραμόν- 

των εἰς τὴν νἀγορὰν με τὰ τῶν ὅπλων καὶ τῆς ἐλευθε ερίας 

ἀντιποιουμένων ' πλήρης ἦν Ἡ πόλις ο ο Διονύ- 

σιος δὲ πυβόμενος τὴν στᾶσιν, ἀνέλαθε τοὺς φίλους, 

καὶ ταχέως διά τινος ἐρήμου τόπου ἐλθὼν παρεισέπε- 
1 σεν εἰς τὴν πόλιν. Καὶ τὸν μὲν Αείμνηστον συλλα- 

θὼν παρέδωχε τοῖς Ἐνναίοις πρὸς τὴν τιµωρίαν, αὐτὸς 

δ᾽ οὐδὲν ἀδικήσας ἀπ]λθεν ἐκ τῆς πόλεως. Τοῦτο ὃ) 

ἔπραξεν οὐχ οὕτω τοῦ δικαίου φροντίζων ὡς βουλόμεγος 

προτρέψασθαι τὰς ἄλλας πόλεις αὐτῷ πιστεύειν. 

ο αγ. 

λιν πορθεῖν ἐ ἐπεχείρησεν' οὐδὲν δὲ πράττων» πρὸς μὲν 

τούτους εἰρήνην “πριήῄσατο, τὴν δὲ δύναμιν ἦγαγεν ἐπὶ 

Κατάνην' Ἀρκεσίλαος γὰρ στρατηγὸς ὃν τῶν Κατα- 

ναίων ἐπηγγέλλετο αὐτῷ προδώσειν τὴν πόλιν. Διό- 
90 περ ὑπὸ τούτου περὶ µέσας νύχτας παρειςαχθείς, χύριος 

τῆς Κατάνης ἐγένετο. 

-ᾱ κ. κο π |ῤ / 

Εκεῖθεν ὃ᾽ ἄναζεύξας τὴν τῶν ρθιταίων πό- 

(5) Ἀφελόμενος δὲ τῶν πολι- 
τῶν τὰ ὅπλα, φρουρὰν ἐν αὐτῃ κατέστησεν ἱκανήν. 
Μετὰ δὲ ταῦτα Προκλῆς ὁ τῶν Ναξίων ἀφηγούμενος 

ἐπαγγελιῶν µεγέθει πεισθεὶς παρέδωχε τὴν πατρίδα τῷ 

ϱὔ Διονυσίῳ' ὃς τὰς δωρεὰς ἀποδοὺς τῷ ἱπροδιδόντι καὶ 

τοὺς συγγενεῖς αὐτῷ γαρισάµενος τὴν πόλιν 

ποδίσατο. Καὶ τὰς 

ταις διαρπάσαι, τὰ 

(3) Παραπλησίως δὲ 
30 ἐλαφυροπώλησε τοὺς 

Τὴν μὲν οὖν τῶν Ναξίων χώραν Σικελοῖς τοις ὁμοροῦ- 

σιν ἐδωρήσατο, τοῖς δὲ [Καμπανοῖς τὴν πόλιν τῶν Ἰκα- 

(0 ͵ / ο π / 
Λεοντίνους στρατεύσας ἁπάσῃ τῇ] δυνάμει, τὴν πόλιν 

Γ 

ος, ο ἐξηνδρα- 
/ ο ” / 

μὲν κτήσεις ἐφῆχε τοῖς στρατιώ- 
/ ΄. 

δὲ τείχη καὶ τὰς οἰχίας κατέσκαψε. 
” / 

χαὶ τοῖς ἱΚαταναίοις χρησάµενος 

αἰμμαλώτους ἐν Συρακούσαις. 

/ 3 ή, Ἠ ολ ο” ο 
ταναιϊων οἴκητήριον ἔδωχε. ὂὲ ταῦτα επι 

96 περιεστρατοπέδευσε; χαὶ πρὸς τοὺς ἔνδον «διαπρεσδευ- 

σάµενος ἐκέλευσεν αὐτοὺς παραδιδόναι τὴν πόλιν καὶ 

µετέχειν τῆς ἐν Συραχούσαις πολιτείας. Οἱ δὲ Λεον- 

τῖνοι, βοήθειαν μὲν οὐδεμίαν ἕξειν προσδοκῶντες; τὰς 
δὲ Ναξίων καὶ Καταναίων συμφορὰς ἄναλογιζόμενοι, 

40 κατεπλήττοντο, φοβούμενοι μὴ τοῖς αὐτοῖς περιπέσωσι 
οκήμαση Διόπερ εἴξαντες τῷ καιρῷ συνεχώρη- 
σαν’, καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπόντες εἰς ᾿Συρακούσας μετ- 
χησαν. 

ΑΦ Ἀρχωνίδ ης' δὲ ὁ τῆς Ἑρθίτης ἐπιστάτης, 
{6 ἐπειδὴ πρὸς Διονύσιον εἰρήνην ὃ δῆμος ὁ τῶν Ἔρθι- 

ταίων συνέθετο, διενοεῖτο κτίσαι πόλιν. Εἴγε Ὑὰρ 
μισθοφόρους τε πλείους καὶ σύμμικτον ὄχλον, ὃς τῷ 
πρὸς Διονύσιον πολέμῳ συνέδραμεν εἰς τὴν πόλιν: 
μολλδὶ δε καὶ τῶν ἀπὸ τῆς Ἑρθίτης ἐπηγγέλλοντο 

50 αὐτῷ κοινωνήσειν τῆς ἀποικίας. (5) Ἀναλαθὼν οὖν 
τὸ συνεδρεῦον πλῆθος, χατελάθετό τινα λόφον ὀκχτὼ 
ταδίους ἆ ἄπέχοντα τῆς θαλάττης', ἐν ᾧ πόλιν ἔχκτισεν 
Ἄλαισαν: οὐσῶν δὲ καὶ ἄλλων πόλεων κατὰ τὴν Σι- 
χελίαν ὁμωνύμων, Ἀρχωνίδειον αὐτὴν προςηἹγόρευσεν 
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οαροβδοπᾶ ασ» αποίου οδί ΠαΠηάΠο αἆ ος Ρογδε(ποπάἩπῃ ορθ- 
ΤΡΙ ρο]Ποδίαν, (7) ΗΙ6, Ὕαοά ασστοςριι5 οια!, Ρογασῖέ, ΟΙὴ 
Υ6Γο ΡΙοΠΥΦΙΗΠΗ τη ΤΏθΠ1 ΠΟΠ Γοοἱρθγοί, ἱγαίις Π]ο Πω {α{α «αῃ- 
(οηίτα Επηῶος α εγαγίεΠά Πα {γΓΠΗΙΠΗ Ιηβί]σαί. (8) Ηἰ οοι- 
τορ [15 δη Ρ{{ο αγηχὶ5 α ΓΟΡάΠΗ ο ΓΠ{, η Πογ{αίθη 5ο γἱῃ- 
ἀϊσα ματ, Ἰάπ]άπο απίγαιδα οἴγίίας ρου γΏα {ἰοηίς οἱ (1 έιις 
ΡΙεπᾶ οιαί, Ύππη Γἱοηγδίας, ΒΙπη]αίάιο ἆα 5οἱίοπα αιι- 
ἁῑνίε, αξοῖῖδ ἁπΙΙΟΟΓΙΠΗ Πάἱβε[παίς, ρου Ἰοσμιη 4αθπάαπι 
μδίοάἶα. νασα θαΡΙίο ῥρορτθβδι5, ἵπ ΙΓΡΟΠΙ Ἱταρί, 
6ἳ «ΟΠΗΡΡΕΠΕΗΦΗΙΩ Αἰπηπεδίαπη αἆ εαρριοίαπι Ἐπησοϊς (γα- 
4, πα Πἴδααο απρί ἀαπληΐς 1]αίῖς ουρά. Ίος πίστας Πο 
{απα α5ΗΜ1ορ θιάΐο εἰ αΠποΓο Γδοῖέ, απαπη αἱ οοίθγας πγηος 
ἃά Πάπα δἱάἱ Παμεπάαπι ρο]ἱἱοθιοί. 

Ἁγ. Οᾳ5ἱπς Ιπᾷα ρΓοπιοίίς, ΗενρΙθηςίαη ή ΡΕΙΩ ορρι- 

ΒηαπάαΠα αἀοτίας οδί. 564 4π1Π1 το ΠΟΠ βποζοᾷστδί, ραςς 

σπα 115 Ππ]ία, οορίας αάγοιδας Οαπαπι ἀμχίε. Ατοζι- 

Ία15 οπίπα, ΟΠΕΗΡΙΗΠΗ ργα[οσίας, αἲ ργοάσό πα ΠΠί α5- 

θα Ργοηϊφοῖς 56 οὐ]ίσαναί. Οἶνοα πιθζἶαηα Ισίίαν ποςίΘΗΙ 

Ρ Ίου πίτα πιωπῖα αἀπιῖδας, ἴπ ροίθρίαΐοια Οσἱἴπαπα ας- 

οαρῖε. (9) Τιπι ἀείνασς Ρορι]ο ατπηΐς, Ι4οπδιΠι ἵῃ θὰ 

᾿Ῥορίοα οέίαπι Ῥνος]ο5, ΝακΙΟΓΙΙΠΙ 

ἀπόίοῦ, πιαρπ[ἑαάἶπο ρΓοπαίβδογ πα Π]εσίας, ραΐγίαπη ΠοηΥ- 

5ἱ9 ρνοά{ατί. 

Ριαρβἰαἴαπα οοπς (μι. 

Ου] ρυα ης ργοά(ἑουί οκδο]α(1ς, αἱ εοσηα(ἰς 

ΠΠδαρευ οοπορςοίς, νεα παπα οἴγίαπα πχα Πα ά ποια βογ γ Τι 

αὐαϊκ[έ, [ογίπηας Ἠογηα πω Η μιας ἀῑπίρίοπάας (γαβ(α1τ, ππη- 

γοδᾳπο εί ὤαἰβοῖα ἀεδίιχίέ, (3) Εαάσπι οα]απη]{αίο οἱ ζ0α8- 
παιδες α[[οοῖί, οἈρίίνος 5080 Παδία θγγασιοῖς γοηά1 Ίάβοης. 

ΑΡΡΙΠΑ φπἱάσπα Ναχίογαη θίομ]ῖς παπί ἀοπανίέ, 

α1Ώθπι ΟαΗποηδίππι Οαπηραπίς τηἨ Ιίαπάαπα Ρογηηϊςίε, 

5οά 

(4) 
Η]πο Τθοπ/πος Ποια αἀοτίας, ου Πα οιηηῖριις ΙΤΏΘΠΙ 60- 

ΡΙΙ5 οἴτοιπηδεά(έ, οἱ ϱον Ἱεραίος αὖ ορρίάαπίς ροδίπ]ανίέ, αέ 

4εάΠίοπετη [αεσγεηί εί ΘΥΤΑΟΙΦΑΠΟΓΙΙΠΙ οἶ γ{έα(ἶ 6680 ἃσσγοσα- 

γεΏί. Πθοπβπϊ 61ϱο, 4ΠΠ1 ΠΗ]]ᾶ 5ρες αχ] ππάθοππαιθ 

δαῤογο886ίέ, οοηβϊἀσγαίο Ναχίογαπη 6ί Οαἰπθηδίμπι οχοἰάίο, 

πηαρηο {6ΥΥοΤε ρεγοι]ςί ππείπυβαηί, η βἰπηΙ]] οἶα 46 οίίαπη 1ρςί 

οργαδγθηίαγ. Τεπρονί Ιίασαθ ορ άεπάππῃ τα, ορ]αίαπῃ ἀθηῖ- 

4πςδ οοπαΠΙοπεπι 5αῦθαηί; ραἰτίασιιο ἀθφβοτία, 3γταοιδ88 

απσναηί. 

ΧΥΙ. Ατοζομίσς τογο, ΗοιβΙἔεηςΙαΠα ΡΥΣ[ΘΟίΗ15, Ροδίοᾶ- 

απαπα ρορα]α5 Ηοτβοηςίππι ῬασθΠα ΕΙΠΑ Γἱοηγ5ίο Πγπιαταί, 

που απρῖ οοπάσοπά αΠΙΠΊΠΠΙ α]θοί. ΜετοθηβΓίο5 ΘΠΙΙΗ 

οοπαρίατος Παβεραί οἱ ρ’οπηδοπαη ἵπ ορρίἀο (πτραπα, απ 

ΡεΙΙ1 Γἱοηγκίαπῖ πιοία Πλας οοπΠαχεταί. Μαϊ ἆποηιο Ηοιρῖ- 

(ϱ) 
Μι πάἴπο Ισϊίατ, 4πας οοηγοηογαί, αδδιηρία, οο1]εῦ1 4πθη- 

ἆαπι οσσµραί οσ{ο θίαάτῖς α πιανὶ ἀῑδίαπίοπα, ἵηπ απο Αἰ.56 

5ο αππι 14 ποπηϊηίς αἴῖαπῃ αίαρ 

{εηδίαπα ἵπ οο]οπίαπα απο αΠίτο ποπηῖπα Ρτοβίεβαπ{υ). 

πῬί5 (απάαππεηί{α ]εοῖί. 

ρ6υ δἰοίαπι ατῃοῬ δατρατοηί, Αγοιοπιάςθο ἀαβε 6οΡΠΟΠΠΕΗ- 
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(5) Ἐν δὲ τοῖς ὕστερον χρόνοις τῆς πό- 

λεως πολλὴν ἐπίδοσιν λαμθανούσης διά τε τὰς ἀπὸ τῆς 

θαλάττης ἐργασίας χαὶ διὰ τὴν ὑπὸ Ῥωμαίων δοθεισαν 

) ξαυτοῦ. 

ἀτέλειαν, οἵ Ἀλαισίνοι τὴν τῶν Ἑρθιταίων συγγέ- 

νειαν ἀπηρνήσαντο, αἰσχρὸν ἡγούμενοι καταδεεστέρας 

[9 Οὐ μὴν 

ἀλλὰ μέχρι νῦν παρ) ἀμφοτέραις συγγένειαί τε πλείονες 
πόλεως ἑαυτοὺς ἀποίχους μαμα 

διαμένουσι καὶ τὰς κατὰ τὸ Ἀπολλώνειον θυσίας τοῖς 

Π]ινὲς δέ ην ὑπὸ Καργη- 

δονίων ἐκτίσθαι τὴν Ἅλαισαν καθ ὃν καιρὸν αμίλκων 

(6) Κατὰ 

δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν Ῥωμαίοις πρὸς Ἠηίους πόλεμος συν- 

αὐτοῖς ἔθεσι διοικοῦσι. 

τὴν πρὸς τὸν Διονύσιον εἰρήνην ἐποιήσατο. 

έστη διὰ τοιαύτας αἰτίας. " Τότε πρώτοις ἐπεψηφί- 

σαντο Ῥωμαιῖοι τοῖς στρατιώταις καθ) ἕχαστον ἐνιχυ- 

τὸν εἰς ἐφόδια διδόναι ἐρήμαης, Ἐξεπολιόρχησαν 

δὲ καὶ τὴν Οὐόλσχων πόλιν, Ἡ τότε μὲν Ἄνξωρ ἐχα- 

λεῖτο, νῦν δ) ὀνομάζεται Ταῤῥαχίνη, 

ΧΥΠ. 'Τοῦ δ᾽ «Χρόνου διεληλυθοτος, 

Ἀθήνησι μὲν Ίρχε Μίχων, ἐν δὲ . Ῥώψη τὴν ὅπα- 

τικὴν ἀργὴν παρέλαδον χιλίαρχοι ἕξ ἕξ, Τίτος Κοΐντιος 

χαὶ Γάιος [ούλιος καὶ ος Μάνλιος. Ἰούτων δὲ 

τὰς ἀργὰς λαθόντων, οἳ τὸν Ελρωπὸν οἰκοῦντες πρὸς 

ἀλλήλους στασιάσαντες ἐφυγάδευσαν τῶν πολιτῶν τι- 

νας. 
ἐπεθάλοντο κατελθεῖν" οὗ δυνάµενοι δὲ τὴν προαίρεσιν 

ἐνιαυσίου 

(5) Οἱ δὲ φυγάδες μέχρι μέν τινος δι ἑαυτῶν 

ω ΔΝ / - 

ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν, ἔπεισαν τοὺς Οηόπίους ἑαυτοῖς συν- 
υ λ (8) Θηθαΐοι δὲ 

΄ / ο /' 

ἐπὶ τοὺς Ὡρωπίους» χαὶ αυριεύσαντες τῆς πόλεως, 
αποστεῖλαι δύναμιν. στρατεύσαντες 

μετῴχισαν ἀπὸ τῆς θαλάττης αὐτοὺς ὡς ἑπτὰ στ . 

Καὶ Χβόνους μέν τινας εἴασαν καθ) αὐτοῖς πολιτεύε 

ο, μετὰ δὲ ταῦτα δόντες πολιτείαν, τὴν χώραν Βοιω- 

(4) Τούτων δὲ πραττοµένων, Λα- 

εδαιµόνιοι καὶ ἄλλα μὲν πλείονα τοῖς ᾿Ηλείοις ἐνεχά-- 
τίαν ἐποιή σαντο. 

αὐτῶν 

διεκώλυσαν τῷ θεῷ θῦσαι καὶ διότι τοῖς Ολυμπίοις 
(6) Διόπερ 

Ἀρίνάντες πρὸς αὐτοὺς ἐκφέ ρειν πόλεμον, δέχα πρεσδευ- 

τὰς ἀπέστειλαν, πρῶτον μὲν κελεύοντας τὰς -περιοί- 

ν Δ 

λουν, μάλιστα δ) ὅτι Παυσανίαν τὸν βασιλέα 

ον { 3 3 3 / 

Λακεδαιμονίους ουκ ειπκσαν ἀγωνίσασθαι. 

χους πόλεις ἐἂν αὐτονόμους εἶναι, ἔπειτα τὰς δαπάνας 

τοῦ πρὸς Αθηναίους πολέμου, χατὰ τὸ ἐπιῤαάλλον αὐτοῖς 

μέρος ἀπῄτουν. (ϐ) Ταῦτα δ’ ἔπραττον προφάσεις αὗτοῖς 

εὐλόγους χαὶ πιθανὰς ἀρχὰς πο το πολέμου. οὐ πα 

εχόν των δὲ τῶν ᾿Ηλείωνν ἀλλὰ καὶ προς εγκαλούντων ὅτι 

τοὺς "Έλληνας ο απάοοὴ οισοος τὸν ὅτερον τῶν βασι- 

λέων Παυσανίαν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀπέστειλαν μετὰ στρατιω- 

τῶν τετρακιςγιλίων. 0) Συνηκολούθουν δ᾽ αὐτῷ πολλοὶ 

στρατιῶται καὶ παρὰ τ τῶν συµμ. άχων. σχεδὸν ἁπάντων 

πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κοριυθίων" οὗτοι δὲ δυςχεραίνοντες 

τοῖς ὑπὸ Λαχελαιμονίων πραττομένοις οὐ μετέσ/ον 

(ο οἱ οὖν Παυσα- 

νίας χατ᾽ ἔφοδον πρ Ἀρκαδίας: ἐμθαλὼν εἲς τὴν λε, 

Λασίωνα μὲν ̓φρούριον εὐθὺς λε ἐξ ἐφόδου: μετὰ δὲ 

ταῦτα διὰ τῆς Ἀχρωρείας ἀγαγὼν τὸ στρατόπεδον, 

τέτταρας πόλεις προςηγάγετο, Θραιστόν, Ἄλιον, ἔπι- 

τῆς ἐπὶ τὴν Ἠλιν στρατείας. 
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(απ ΠΠ αἀ]εσί. (9) δαοέθδςα Ιπᾶς ἰοπιρονίς, αρ! οἴν]ία[ἰς 

Ἠι]ας οΡ65, (πππ ρτορίοτ ποσοα[ίοπας πιαν]ήη]ας, {πι 

ηηλΗΠΙ{αίθΠῃ α ΠοπηαΠΙς 60ΠΟΘΒΡΔΠΙ, ΠΙΑΙΟΓΕΠΗ ἵῃπ Ππιοάπι 

οχονογοιαπί, ΠοιβΙ(εΠΒΙΙΠΙ οοσΠαΙοΠεΙα Αῶδίηϊ αΏπορα- 

ταηί, ααοᾷ {αγρο 5ἱΡί ἀαοετοπί οἰγ[ία[15 πλίπας Ροίθη({5 ο0- 

10105 96 Ῥγοβίθ. (4) Βεά {απιεη αὔΙΒΙΠΠΙΠΩ Πλία Ιπί6υ 

μας ἆπας 1Ώας [απατά σεπίίαπ]αιθ ποζθδβΙαάο Ῥει- 

πηαποί; οί ἵπ ΑΡοΠΙπ6ο (απο ἀῑσίαι) {απο Πδάεπι τΗραΒ 

6ασγα ρογαρυη{. ΦδΗ{ {απιοή αἱ ΑΙῶδαπι από α ΟαΓ/]Ιᾶ- 

σἰπ]οηςί μας οχδιγασίαπα Ργπι(α5 πιεηιοΥθηί, απο (ΕΠΠΡΟΤΟ 

(5) Τη Πα]ία Ἠο- 

πηαηί Ὑα]ίς Ῥο]]άα Ἱπίμ]ογαπέ, Ίνα απἰάθπι οὗ ο8Ιδαβ. ἳἨ 

Ρας Ιπίαυ 1ΠΙΙΙ6ΟΠΟΙΗ δἱ ΏἱοηγδΙΙΠΙ οοἶν[ί. 

Της ῥΙ απ δοπαία5 Ποιπαπογαπ οκ ΡΗβ]ίσοο αιιοίαιηῖς 

«Ηροπάἰαπα ΠΙΠογαγο ἀθογονί{. Ὑοἱδεοναπι 4ποσιε ΙΤΡΕΠΙ, 

σας ίσης Απχαῦ, παηο Ταγγασίπα γοσαία, οχρασηανυηί. 

ΧΝΙ. Αππο οχασίο, ΑἰΠοπίς ΙΠΠρθ6ΥΙΗΠΙ μαβεβαί ΜΙσοο, 

Ποσο 5εχ (ή ΡΠΙ ΠΠ 1η οοηδυ]αγί Ροἱορίαίο οΓθᾶβαη- 

ο. ουδ, Α, Μαπ]ας 

(Φ. Φιπέϊιις Οἰποἰπιπαίις, 1. ΕΥ Με ἴπιιν, ΜΗ’. 

4πιζίιις ΜάΠΙΟΥΟΙΦ). Ηοναπα ἀπταμίθ πλασἰκίταία, Οτορί 6ἷ- 

αν, Ποπιρο Τα Ουἱπομας, 

νος, 5οάἱμοηο Ιπίθγ 56 οχο]ίαΐα, ΠΟΠΠΙΙΙΟ5 οχ γΏο οχρι|θτο. 

(ϱ) οτἱ αἆ ἴοπιρις αΠααοά δα γήρας τδάΙαα 81)! οοπο]- 

ατα αηηϊχ1, 41 1Π1 ουρία αἆ ΠΠΘΠΙ ΡΓΟΠΊΟΥΟΓΘ ΠΟΠ Ροβδεηί, 

Τμοβαπος οχοταη{, αἱ δἱς 1ρ505 οορίϊ5 γεάποειθη{. (9) ΗΙ, 

οχραίίοπα ἵπ. Οτορίο5 δαδοθρία, "10ο ρουπίας, εἰ αἆ 

φορίσπα δίααῖα α πηαὶ Παβίία(ίοηθη ]ογπα γεπιονοηί; 605- 

απς φαο, αἆ ἴδππρις, Πποίς γαρ Ρ]ζαΠα βθΥεγο βΙηΙΠΙ. 

σοᾷ ροβί αἰνίίαίο πα 115 εοπηπηη]θαία, αβτος υτρῖς Βαοἱ 

(4) Ἠαο ἀπ Τα σεγαπίαν, ΠαθράαπηοπΙϊ 4 άΠα 

αἰία Ρίητα. Εἰείς οιπιῖπα ορ]οιαπί 

α4]6ςθ6. 

» ἴαπιῃ αιιοᾶ. Ραμδαηίαηι 

ΤοςθΏ1. ἱρ5ογαπα, ΤΘΠ1 βασΓαι ἆ6ο [ασίαταπα, Ρτομριἱδ- 

φοηί, αἱ αποά ἵπ ΟΙγπηρίοίδ Παςἱ5 οονίαμά{ ΊοῦύΠι βραν{αΠὶς 

πέραβδεηί{. (0) Ὀ6]]ο Ιρίέαν ἵη 605 ἀθογείο, Ρε ἀ4εόΘῃΙ Ι6- 

σαΐος Ῥηπααιη αὖ 15 ροδίπ]απί, αἱ Επίήηιας α1μας 5 

Ιασίρις αἲί εἰπαπί; ἀείπάα, αἱ ΙπιρεπδαγΙπῃ 6] οοη- 

ία. Δῆιοπίσμςδε5 σοδίϊῖ ραγίεπι δἱρί οοπηρείρηίεπι οι0- 

(6) Που Ἰά6ο. βοραί, ααοά 5ροοίοδπι Ρε]1 ργῶίεχ- 

(σα οἱ ρτοβαβί]θ 1πἱ πλ ααῶτγογεη{. 

5οηί. 

παπιεπίρας απίθπα 

Ἐ]οῖς, οἱ οπππαπίίθας ἱπδαρον 1ῆοδ, ααοά ἀπΦοἷᾶΠι 

φοιγ](πίο Ρτοπιθτοηί, αἰίοταπα εκ γοσῖρι5. ῬαμβαπΙαη 611 

(ιαξίαου πλ ίρας Ῥε]αη. 1ἱ5 [αορβδείθ Ἰαρθηί. (7) Ρεαπο- 

Ραΐαγ παπο οορίορα οκ οπιπίΡας {εγο 80015 ΠΙΑΠΗ5, ργῶ{ογ 

Ῥωοίος οἱ ΟοπΙπίμίο5. ΗΙ οπῖη ποπηΗ5, απ α Τιαδεςα-- 

πιοηίϊ5 σομογοηίας, ο/οηςί, αὓ οχρεάίοπθ ἵπ Ε]ίάθΠα 5058 

αρδίιοραηί, (8) Ραπςαπίας ἰδίίας πΙμΙ] ομηοίαΐις εχ ΑΓζᾶ- 

αἷα Βάση ἱπγαάίέ, οἱ Ρτίπιο 5ἰαΐπι ἵποιγδια Τ,5ἱοΠΘΠΙ 

οαδίο]]άπα. οχραρηαί. Ἠϊπο ἀποίο Ῥεί ΑΟΓΟΓΘΔΠΩ εχαΓοῖ(Η, 

ορρίάα απαμάοι. Τηναδίαπη, (Τ])σιιδίι ϐ), ΔΗΟΛΗ, Ερίία- 



(655, οδ4.) 

[πάλιον, ᾿Οποῦντα. (9) ᾿Ἠχεῖθεν δὲ τῇ Πύλῳ προς- 
στρατοπεδεύσας, εὐθὺς καὶ τοῦτο τὸ χωρίον παρέλα- 

θεν : ἀπέχον. τῆς Ἔλλιδος σταδίους ὣς ἑθδομήχοντα. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπ᾽ αὐτὴν πορευθεὶς τὴν Ἠλιν, ἐπὶ 
ὕ τῶν πέραν τοῦ ποταμοῦ λόφων ... έδευσεν. 

Ἠλεῖοι δὲ 
εἰληφότες συμμάχους ἐπιλέχτους ἄνδρας χιλίους, οἷς τὸν 

περὶ τὸ γυμνάσιον τόπον ἐδεδώχεισαν φυλάττειν. (10) 
Τοῦ δὲ Παυσανίου τοῦτον τὸν τόπον πρῶτον ἐπιχειρή- 

μικρὸν ἔμπροσθεν σαν παρ᾽ Αἰτωλῶν 

- - σαντος πολιορχεῖν καταπεφρονηκότως, ὡς οὐδεποτ) ἂν 

τολμησάντων Ἠλείων ἐπεξελθεῖν, ἐξαίφνης οἵ τε Αἰ- 

τωλοὶ καὶ πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἐχχυθέντες ἐκ τῆς πὀ- 

λεως χατεπλήζαντο τοὺς Λακεδαιμονίους χαι σγεδὸν 

τριάκοντα αὐτῶν κατέθαλον. (11 Ὁ δὲ Παυσανίας 
τότε μὲν ἔλυσε τὴν πολιορκίαν: μετὰ δὲ 

ἐργώδη τὴν ἅλωσιν οὐσαν, ἐπήει πορθῶν 

τὴν χώραν ἱερὰν οὔσαν» καὶ παμπληθεῖς Ἀφελεία 

αν µ- 3) "δη δὲ τοῦ Χειμονος συνεγγίζοντος» 

κατὰ μὲν τὴν Ἠλιν ἐ ἐτείχισε φρούρια, χαὶ τὴν ἴκανην 

ατέλιπε δύναμιν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς ὑπολοί- 

15 ταῦθ) ὁρῶν 

χαὶ φθείρων 

ἐν αὐτοῖς κ 
που στρατιᾶς ἐν Δύμη παρεχείµασε. 

ΧΥΠΙ. Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν Διονύσιος ὃ τῶν Σι- 

χελιωτῶν τύραννος, ἐπειδὴ τὰ χατὰ τὴν δυναστείαν 

αὐτῷ προεχώρει κατὰ γνώμην, διενοεῖτο μὲν πρὸς Καρ- 
χηδονίους ἐκφέρειν πόλεμον; οὕπω δὲ ταῖς παρασκευαῖς 
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ἱκανὸς ὤν, τὴν μὲν προαίρεσιν ταύτην ἔχρυπτε, πρὸς 
δὲ τοὺς µέλλοντας κινδύνους τὰ χρήσιμα διῴχει. (2) 

Ἰϊδὼς οὖν κατὰ τὸν Ἀττικὸν πόλεμον τὴν πόλιν ἐκ 

θαλάττης εἰς θάλατταν ἀποτετειχισμένην, εὐλαθεῖτο 

µήποτε παραπλησίοις ἐλαττώμασι περιπεσὼν ἆἄπο- 
κλεισθῃ τῆς εἷς τὴν γώραν ἐξόδου" εὐφυῶς γὰρ ἑώρα 

Χειμένας τὰς καλουµένας ᾿Επιπολὰς κατὰ τῆς πόλεως 

τῶν 

βαλαθών, ἀπὸ τῆς τούτων γνώμης ἔχρινε δεῖν τειχίσαι 

τὰς ᾿Επιπολὰς ᾗ νῦν τὸ πι τοῖς ξαπύλοις ἕ ὑπάρχει 

ο (4 ὍὋ γὰρ τόπος οὗτος τετραμμένος ἐστὶ πρὸς 

ἄρκτον, ἀπόκρημνος δὲ πᾶς καὶ διὰ τὴν τραχύτητα δυς- 

Βουλόμενος οὖν τα-- 

Συρακοσίων. (9) Διόπερ τοὺς ἀρχιτέχτονας πα- 

πρόσοδος ἐκ τῶν ἔξωθεν μερῶν. 

χεῖαν τὴν κατασχευὴν τῶν τειχῶν γίνεσθαι, τὸν ἀπὸ 

40 τῆς χώρας ὄχλον ἤθροισεν, ἐξ οὗ τοὺς εὐθέτους ἄνδρας 
3 . ῥ Ε ια. 3 ς 

[ἐλευθέρους ] ἐπιλέξας εἰς ἕ 

ἐξ 
ξαχιςμυρίους, ἐπιδιεῖλε τού- 

τοις τὸν τειχιζόµενον τόπον. (6) Καθ ἕκαστον μὲν οὖν 
στάδιον ἀρχιτέχτονας ἐπέστησε, κατὰ δὲ πλέθρον ἐπέ- 

ταξεν οἰκοδόμους, καὶ τοὺς τούτοις ὑπηρετήσοντας ἐκ 
16 τῶν ἰδιωτῶν εἰς ἕκαστον πλέθρον διακοσίους. Χωρὶς 

δὲ τούτων ἕτεροι παμπληθεῖς τὸν ἀριθμὸν ἔτεμνον τὸν 
ἀνέργαστον λίθον ἔξαχιςχίλια δὲ ζεύγη βοῶν ἐπὶ τὸν 

οἰχεῖον τόπον παρεσχεύαζεν. (6) Ἡ δὲ 

γων πολυχειρία πολλὴν παρείγετο τοῖς θεωµένοις κα- 

0 τάπληξιν, ἁπάντων σπευδόντων τελέσαι τὸ τεταγµένον. 
Ὁ γὰρ Διονύσιος τὴν πα τοῦ πλήθους ἐκκαλού- 

μιενος μεγάλας προέθηχε δωρεὰς τοῖς προτερήσασι, δίχα 
μὲν τοῖς ἁργιτέκτοσι, χωρὶς ὃ δὲ τοῖς οἰκοδόμοις, καὶ 

πάλιν τοῖς ἐργαζομένοις" καὶ αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν φίλων 

ο ὅρι ζ / 
το ΕΟΥΦ οµ-ε- 
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μπι, Ορυπία φαβίαίέ, (9) Τπᾶς οαείεῖς ΡΥΙο αρρ]ίσα(ῖς, 
Ργοίίηας πό 4ποΠαθ ΊοςίΠῃ εαρίέ, απὶ αἲ Ε]ίά6 δίαάΐα ρίις 

πηῖηι5 δερἰιασίηία αΏθςί. Μον αἆ ἱρδαπῃ ποσα Εἰάριη 

οοπίσπάθης, οἷς Πανίαπα ἵπ οο]Ιβα5 ἸοσῦΠα οας(τῖς ἀθιοσίί. 

Ρα]]0 απίο 5αΩδίάἰο Ἐ]αίςδ πη]]ο οχΙηλΙ τοβογίς γἱνί αἲ 49ἱο- 

116 πα]ρςί γοπογαηί : απἱθας Ίοσα οἶγοα γΠΙΠΑΡΙΗΠΑ (πίαπάα 

οοηηδεγαηί. (10) Ηωο ἱπρηϊηιϊς ορριιρηαπία, 564 ΠΙασΙΟ 

οφ οοηίοπηρία, Ῥαμραπίας α)ρί ἀθουηές απαθί ηἰπηϊ- 

γαπα Ε]σὶς πα]]α5 οοπίγα 1π αοἴθῃα ργοᾶθιιπάἱ απίηιας γο5ίο. 

Ύεναπῃ οχίθΠΙΡΙΟ {ησους Αγίοογαπα οἴνταπησθ ΠΙΠΙ5 οχ 

1106 ο[[αδα πάσα) Ἠοδ[ή {αυγογοπι ἱπ]οῖε, οἱ οἴγοῖίοι ἰπῖ- 

βἰπία ργοβίθνη. (11) ΕΒί ίππο απἰάση ορρασηα {1οΠθΠΙ 

Ραμραπ]ᾶς Ιπίογπ Εξ. Ῥο5έ ἀῑ[ίοίοπι οχρισηαία 1ΏσΠα 

{γα «ΕΡΠΘΠΦ, 8108, απαπ(απιγίς ἆθο οοΠβθςΓγαίο5, Ρορι- 

Ἰαμάο αἳ οχβοἰπάεπᾶο ρογναᾶσης, πιαχίηιας Ἰπάς ργῶας 

οθαόθιναί. (12) δεὰ αρρείοηίο Ίαια Ἠίσπιο, οπδίο]]α ρος 

ΒΠάεπα ππαπἰ(ἰομίρας Ηνπιαξ, οἱ ]αδῇς ργφίάἰαγίοΡΙΠὰ 00- 

Ρίῖς Πρῖ γο]οίῖς, ο ταἸαπο ασπιηο ΏΥΠΙΘΗ ἵπ Ἠίρογηα 

ὀθηοθβς!!. 

ΧΥΠΙ. Ταπα ἵῃ ΒΙο]]]α Ῥϊοηγεῖας Ῥιοθιοίαγπα {γΤαπης, 

συ πῃ ἀοπαϊπαία5 απαρ]{βσα[]ο γο(ῖς αἱ οοπα(θας γαβροπάθναί, 

Οατἠιασ]η]οηςίρια5 Ῥα]άπῃ ΠΠονΥοτο 5ἰα[{. Φεά απἱᾶ ἃ ηθ- 

οθβδαγῇ5 ποπά τη ας Ιηδίτασίας ογαί, οοηδΙΠαπα Ιηίοισα 

οσομιίαί, αἱ ασ αἲἲ Γαίαγαπῃ οργίαιιοη. ορπάασθγοῃί, ΡυογΙ(θ 

εοηα η. () Τα πιοπιοτΙαπη αίοπα ΤονΟοςΔΗ5, 1Ώθπα Ώ6]]0 

ΑΙ46Ο πηαηΙ(ίοης αχ πίτοσιθ ππαπὶ ἀποία οἰγοιπιδερίαΠα 

{1956 πιδία5 5Η ξ, ης 51π]]]ο αἰἰαπαπάο Ππ[ογ(απίάπα οχροί- 

Ερί- 
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{π8δ, οχΙίαπι ἴηπ αστος ΡτοΥβΙς Ἱπίογο]αδαπα Παβογοί, 

ἐθίηθραί. (9) Ανομιίοσ5 6’σο αορδΔΙΗ5, οκ 5οηίοπ{ῖα ]]ο- 

ΤΙΠὰ πηαπίδηᾶα5 Ερίρο]ας 6556 ἀαχίί, αὈί πησπο πατάς αἆ 

Ποχαργ]α οχδϊςΗί. (4) Ίμοςι5 οπίπα Ιδίο αἆ 5ορίοπηἰγΙοηθΠα 

6ΦΗΥΟΓΡΗ5, {οίας οδί ριωτγηρία5, οἱ οῦ αδρογιίαίοπι αὐ οχίθ- 

πογί ρατίο ἱπασρθβδας. Ῥίτισίαναπα ασια Π]απι σπαπηργῖ- 

ΏΊΗΠΗ αΏ5ο]γεγο 6ΠΡί6ΠΒ, {π1ραπι εχ ασιῖδ απάαπα ο0ΠςΓ6- 

σαΐ, οκ σὐα Ι40Π6οΟ5 ποθσοίο, ΟΠΊΠΘΣ Ἱπσεπια οοπά11οπῖς 

γτο5, αἆ 5οχαβίθς πη]]]α ἀολίσίί, ἱπίαναια εος οοπιπλΙΠΙΘΠΚϊ 

Ἰοοί ρατίας ἀἰδιη ρα, (9) Ταπα θἱησι]ῖ5 ογάϊίπο ίαά1ς αἴ- 

οΜίοσίαπα ργαβοΙίς, οί αποί ρ]αίμτα, {οί {αρτος, οἱ 5108 

οπίσιια πϊη]δίτος ο ῥρ]εῦα, ἀποσπος παπα ἵη Ρ]δίΠγαπα, αἷ- 

μἱροί. 

Ἱαρίάσυι οα4οραπί. 

Ριωίον Ἠος αἲΠ ποπ. οχίσιαο ἨΠΠΙΕΤΟ γαάσπι αἆῃιαο 

Ῥεκ πη]Π]α ἵηπδαρει ΒοΠΙ Ίασα θμς ἀ46- 

επαία Ιοοῖς Μαρα(έ. (6) Ταπία οραγαμ Επι η] {αἀο η]α- 

σηαπῃ 5ροοίαπβα5 αἀπαίγα[ίοποπῃ α[ίεγοραί, ἆαπα φαἱδαιιε ἀ4θ- 

εἰσπαίαπα δί παπάς σηανίίου οχδοαἱ Ιαβογαί. Ε{οπίπι Ὀ[ο- 

ΠΥδία5, αἱ αἰαονίαίεπα ορεγαγΙπῃ οχοϊίατοί, πιᾶρηᾶ {υπα 

ατοη](θοίῖς, παπα {αρνῖς, παπα ορεταν]]ς, αἱ ΡγΙΩΙ ΟΡ 8Η Πα 

αμβο]γ{δδοη{, ἆοπα ῥγοροβιοια{.  Τρ56 ργαίοΓσα ΟΗΠΙ ΠΠΙΕΙΒ 
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γδ ὰ “ / ὅλ ”. 5 α / / 
προσήδρευε τὰς ημέρας ὅλας τοῖς ἔργοις, ἐπὶ πάντα τόπον 

ἐπιφαινόμενος καὶ τοῖς χακοπαθοῦσιν ἀεὶ προςλαμθά- 

νων. (2) Καθόλου δ᾽ ἀποθέμενος τὸ τῆς ἀρχῆς βάρος, 
/ λ » / ο 3 

ἴδιώτην αὐτὸν ἀπε εδε ΕεΙιΧνυΕε.: χαι τοις βαρυτάᾶτοις των ερ” 

ς λ .. 5) 

ὅ γων προσιστάµενος ὑπέμενε ον αὐτὴν τοῖς ἄλλοις χα- 

χοπάθειαν" ὥστε .. μὲν ἔρις ἐγίνατο χαὶ τοῖς τῆς 

ημέρας ἔργοις ἔνιοι προς ἴρεσα) χαὶ μέρη τῶν νυκτῶν 

{5 ϐ) Διό- 
περ ϱ ἀνελπίστως ἐν ἡμέραις εἴχοσι τέλος ἔσγε τὸ τεῖχος, 

τοσαύτη σπουδὴ τοῖς πλήθεσιν ἐνεπεπτώχει. 

Γη λ λ / { 

10 τὸ μὲν μΏχκος χατασχευασθεν ἐπὶ σταδίους τριάχοντα, 
ου / ο. Ἂ / 

τῷ τοίχῳ τῆς ὀγυρότητος 
Ὦ μέ ό Δ / 

Τοϊς γὰρ πόρι 

τς διείληπτο πυχνοῖς χαὶ ὑψηλοῖς, ἔ ἔκ τε λίθων ῴκο- 

ασ / ο 
το ὁξ ὕψος σὺμ.μ.ετρον, ὥστε 

4 ν 3 /{ν ς 3 / ς / [4 

Ἱενρμ ης» σναλωτον εκ βίας πάρδρα, 

δόµ.ητο τετραπόδων φ ρελ οτίμως συνειργασµένων. 

ΧΙΧ. Τοῦ δ᾽ 

ἦν ἄργων Ἐξαίνετος, ἐν Ῥώμιῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν 

π παρέλαθον γιλίαργοι ἕξ., Πόπλιος Κορνήλιος, Καίσων 

Φαδιος, Σπόριος Ναύτιος, Γαΐος (Οὐαλέριος, Μάνιος 

{5) Περὶ δὲ τούτους 

16 ἔτους τούτου διελ ο. Ἀθήνησι μὲν 

δέ Σέργιος χαὶ Ιούνιος Λούκουλλος. 

30 τοὺς Ἰβόνους Κὔρος ὁ τῶν ἐπὶ θαλάττης νο, 

ἡ γούμ. ενος διενοεῖτο μὲν πάλαι σ στρατεύειν ἐπὶ τὸν ἄδελ- 

φὸν Ἄρτ ταξέρξην ἦν γὰρ ὅὃ νεανίσχος φρονήµατος πλή. 

ρης καὶ προθυμέαν ἔχων οὐκ ἄπραχτον εἰς τοὺς κατὰ 

πόλεμον ἀγῶνας. 6 Ἐ Επεὶ δ) αὐτῷ μισθοφόρων πλῆθος 

να οὔ Ἰχαγὸν συνΆχτο χαὶ τὰ πρὸς τὴν στρατείαν εὐτρέπιστο, 
[ { 3 ο) 3 

τοῖς μὲν πλήθεσιν οὐκ ἐδήλου ταλ ηθές, ἔφασκε δ᾽ εἰς 

ιο ἄγειν τὴν δύναμιν ἐπὶ τοὺς ἀφεστηκότας τοῦ 

βασ σιλέως τυράννους. ἄ ) Ἀπέστειλε δὲ καὶ πρὸς Λα- 

κεδκιµονίους πρεσθευτὰς τοὺς ἀνανεωσομένους τὰς κοτὰ 

80 τὸν / πρὸς Αθηναίους πόλεμον εὗερ' γεσίας καὶ παραχαλέ- 

σοντας ἑαυτῷ συμμαγεῖν. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, νο- 

μίσαντες αὗτοις συνοίσειν τὸν πόλεμον, ἔγνωσαν τῷ 
κ 

Κύρῳ βοηθεῖν, καὶ παραχρῆμα ἐξέπεμψαν πρεσθευτὰς 

πρὸς τὸν ἑαυτῶν ναύαρχον Σάμον ὄνομαζόμενον, ὅπως 

(6) Ὁ ὃ δὲ Σάμος εἶγε 

μεθ” ὧν πλεύσας εἰς 
ὅ, τι ἂν κελεύη ὅ 

μὲν τριήρεις εἴχοσι καὶ πέντε» 

Ἔφεσον πρὸς τὸν Κύρου ναύαρχον 

5 ἐξέπεμψαν δὲ 

986 Κῦρος πράττῃ. 

ἔτοιμος ἂν αὐτῷ 

πάντα συμπράττειν χαὶ πεζοὺς στρα- 

τιώτας ὀκτακοσίους» ἠγεμόνα Χειρίσοφον χαταστήσαν- 

40 τες σης εἴτο δὲ τοῦ βαρθαρικοῦ στόλου παντὸς Τα- 

μώς, ἔχων τριή βεις 7 πεντήκοντα πολυτελῶς ἐξηρτυμένας" 

χαὶ καταπλευσάντων τῶν Λακεδαιμονίων, ἀνήιθησαν 

οἳ στόλοι τὸν πλοῦν ὡς ἐπὶ ζΚ'λικίας ποιούμενοι. (6) 

Κ Όρος δὲ τούς τε ἀπὸ τΏς Ἀσίας στρατολογηθἔντας χαὶ 

μισθοφόρους μυρίους τριοχιλίους ἀθροίσας εἷς Σάρδεις, 

Λυδίας μὲν καὶ Φρυ γίας κατέστησεν ἐπιμελητὰς Πέ ἐρ- 
45 

λ 

σας ἑαυτοῦ συγ περ ωνίας δὲ καὶ τῆς Αἰολίδος, ἔ ἔτι 

ὃ τῶν ο] ες τόπων Ταμό ὠ» φίλ ον μὲν ὄντα πιστόὀν, Ἀ 

ν κο. 
το μετα της δὲ γένος ὑπάρχοντα Μεμφ σος αὐτὸς δὲ 

/ 

µεως προη ἵδ ὡς ἐπὶ τῆς Κιλικίας καὶ Πισιδίας, 

ἤ 
/ 

ήκασιν. {7 ) ΕἶγεΣ δὲ τοὺς ἅπαντας ἀπὸ μὲν τῆς Ἀσίας 

ἑπτακιεμυρίους, ὧν ἦσαν ἵππεῖς τρις(ἐλ τοι, ἀπὸ δὲ 

Πελοποννήσου καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος μισθοφόρους 

ον 

δ 
3 

διαδιδοὶ οὓς λόγον ὅτι τινὲς τῶν ἐκεῖ κατοικούντων ἄφε- 

στ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. (εε, οὐ5.] 

Εδίος ἄῑος ορεγαπα Ἱπδροσοπί ἱηδαπιονα!, πρίαπο 5680 
οδίρπάεης., αἱ ἀοίαἰραίο» 5ρίηάε αἀ]αίαης; (7) ας οΠΙΠΙΠΟ , 
βορορίία ἱπρονῇ ηια]ερίαίε, ρτ(να(ἡ Ποπη]ηῖς Ρ6Γ5οΠᾶΠα πάς 

οί ἵη ανα γ]ςδ]ηηίς 56 πη]η]ςίεγ]ῖ5 6οοἵ η ΡΥῶΡΘΗΡ, ΘΟΠΠΙΠΠΘ6 
οΙΠΛ ας φἱρηςνῖς ὤΙΠΙΠΗ5 ΙΠ 56 Τορερίας 55 ΗπιΠί. Όιο 

[αοίαπα η{ εαγία πα απίαπε Ιαρονί Ἱποαπαβετρη!, 4Παγη5 ποη- 

πι]]{ ορει Ίρις οµίαπα ποσί[ς ρατίθπι αἀΠοεγοπί. Ταπι απιβῖ- 
Ποδα ππ ΜΗ ἴπεπα. οοηδαπηππαπά{ ορεγί5 οπρία[ίας Ίπους- 
5ογα{. (8) 9 παγο 5Ργα 4πατη 6π/ηδαιε ϐρο5 απί βάο5 {π]οταί, 
ἀἴεγαπα υἱρίηά ραίίο αβδοιαίαα πηατῖ ορα5 είοιέ, αἲ (- 
σίηία δίαἀἴοτατη Ιοησί(πάίπεπα ρτοίτασίαπα, δἱ αἆ 6ᾶπῃ α]ίί- 

(αά{πίς ΡγορογΙΟΠΕΠΙ ογθοίπη, αἱ ΠπηΙίαία 5ηα γἶπι ᾳμαπηγίς 
ορριρπαπΠΙΠα αδρεγησανοίαν..  Χαπι ορ]δίς Ρος τοβγα Ἰπίθι- 
γα]α (αγήρας ἀἰδΙποίππα ογαί, αχίδαπε απαἴεγηθπα ρεάαπα 

αγΗβοίοδθο οοαρπιεη{α[ς Ιπίου 56 οοηδίαβα{. 

ΧΙΧ. Ῥο5ί οχίίέππα ΠΗ]α5 απηϊ ΕχΦηείας (Χοπαπεί{ις) αἲ- 

ολο {Ηἱ Αηλεηίς, Ποπιῶαπα εοηςι]ατῖ Ροίορίαίε τοπηριΡ]ῖ- 

σαπι αἀπηϊπ[δίγαγαπ{ ἐπί ΠΠ ΓαΠη αχ, Ρ. σογηθ]ας, 0ω6ο 

Εαρίας, δρ. Ναπάας, Ο. Ὑπιεπίας, Μαπίας δοιρίας, αἱ ὅι- 

πας Πμπου]]α5 (ϱ). (2) Που ἴεπηρονο ΟΥΓΗΡ, βαἰταρίαταπη Ίη 

πια Ηπηῖς ργογἰποίῖς ἱππρεταίου, Ρε πα, ἆαοᾶ ]απ1 ρτίάεπη ἵη 

{Γα{{6ΠΙ 5Η ΑΓίάΧΘΓΧΟΠΙ πιο[αίας Γπεγαί, (Πιᾶσηο5 δηΙπι 

Μο αἀοίεδεεῃς δρίηίέας σογεβαί, πες Ισπαγο αἆ Ρε]1{ ἸαΏογος 

ςίμάίο {[ενοραίας), ρειδεᾳαῖ {απάεπα καί. (9) Οορίας 

Ιδίίαϊ. ηοῦ. οχίσιαᾶς ῬειορτίπογΙΠα παπα. εοερῖξ, οπιΠ- 

Ῥήεηιια ἂά εχρεάΠίοποπα αΙρας δε Ιηςίγακϊ, ΟπΙά {απιεῃ 

ασίίατεί, ππυΠΗαάἰπί πεσααα παπα αρογι]έ, 5δοᾷ ἵπ ΟΠΙοἶβηῃ 

εοηίτα τεβε]θς αποξάαπα τερῖς {γΓΔΠΠΟΡ ΑΓΠΊᾶ 56 αχρε(Ιτα 

εοπβγπιανέ. (4) Δά ΤμασεάθΠΟΠΙΟΡ ϱΙΙαπῃ Ιερα[ίοηεπη πηϊς]έ 

απο Ρεπεβοίογαπα, πἱρας 1π Ρε]ΙΟ 6µΠὰ Αἰμοζιομείριις αἲ 

1ρ5ο α[[θοίΙ ο55οηΐ, πιεππογίᾶπι τοηογατεί εἰ αἆ οΡεΓαΠΙ ηᾶ- 

ναπά σπα ααχΙαΓΕΠΗ ο05 αἀπογίατείαν. ΠασθάΦποηή α1ᾳίέαν, 

εχ τα δυα Ῥοα]]απι {5 {οτο ατρϊίγαίΙ, ααχΏΙα Ουτο ἀεοει- 

πιΠέ, αἱ οοπ/{αδΗἴπη αἆ ΒαπΙΙΠΙ οἰαβθίῖς 509 ρτορ[εοίαπῃ Ἱεραίος 

: 6) 
Ηἰοδαπ5, Υἱσίη απἶπαιιθ ΜγΘπιθς {απο αἆ ΠΙΑΠΙΠΙ Ἠάβεης, 

παπί, αἱ, απἰἀααῖά Ογτας Ἱπιρογαντεί, οχβοαιετεί!Γ. 

Ἐρμεδαπι αἆ ΟΥτί πανατό παπα εαπα Ἠῖς {τα]οσῖξ, αἆ οπηπία 

Ργοήιρίαπα Π ορθγαπα εχµίρεις. Οεηρεηίος Ῥγῶίεγθα Ῥο- 

ἀῑίο», ἆπσο ΟΠΙτοδορμο, ΠΠ ἐγαηςπιιέαπί. Τοίιας α{ΘΠΙ 

Ῥατηατίος ο]αρεῖς ρταίοι εγαί ΤαΠΛΟ5, απἰπαπασ]ηία {ΓΙΤΘΠΊΘΡ 

βηΏ Ιπρογίο Ἠαβοης αβργίπ]ε ηδίγαείας. βίπηπ]αο Υετο ΒΡρ8ι- 

(αμ αρρι]εγυηί, ΠΡΟ 645565 ΠΟΠ 5608 ΓΑΠ 5ο]γεγαηί, 

ας οἳ οΠΥ5Η5 Πὶο {η ΟΙ σίαπῃ ΙπςΗ(αίας 65δεί. (6) ΟΥτΙΡΥετο, 

απ Αδίαἷσί ἀο]εσίας πα Πίεπα , οἱ (γοᾶεοῖπα πλ ία ο2Γα Π]6- 

γθη{ΊπΠα. Φαγᾷ65 οοηγοσακθεί, οπταίογες Γαία εἰ ΡΥρία 

Ῥογδας οοης](π]έ σεΠογθ ἳρὶ Ῥτορίπαος, Τοπ απίεπι εί 

{Γοίά1 ν]απίκᾳπο Ἰοείς ΤαΠΙΟΠ, Πάπτη δἱί απηΙΟΙΠΗ 6ἱ πα[ἴομε 

ΜοπηρΙῄίοπ, Ργῶθς5ε ᾖςς]! : {ρ5α οπη εχενοία ΟΠ οἵαπη εἴ 

ΡΙΕΙάΊαβι νθυςιῖς ππον]ξ, ΤΙΠΟΤΘ ραδδίπι ἀῑδδεπηίπαίο, ποῃ- 

ημ]]ος σομίῖππη ἰδίαγαιη αὖ -ο[ῇοῖο γεορρδί5δθ, (7) Ηαβεβαι 

απίθα ἵπ. ΙΠΙΝΘΓΡΙΠΙ οχ Αδία απἰάσπι φεορίαασὶπία πια, 

{πίου 4105 {6ι π]]]ο εαυ](ος εΓαη{: ΕΧ Ῥθ]οβομῃε»ο ΥοΓο θείο. 



(656 656.) 
- -” λ ΔΝ 

µυρίους τρισχιλίους. (8) Ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν ἀπὸ Ἡε- 
-. ” / 

λοποννήσου γωρὶς Ἁγαιῶν Κλέαρχος ὃ Λακεδαιμόνιος, 
ο ο - -” 3” - κο 

τῶν ὃ᾽ ἀπὸ Βοιωτίας Πρόξενος Θηῥαῖος, τῶν δ᾽ Ἁχαιῶν 

Σωκράτης Ἁγαιός, τῶν δ᾽ ἀπὸ Θετταλίκς Μένων ὅ 
τά , εν δὶ ο / Δ Δ κ λ 

ὃ Λαρισαῖο. (9) Τῶν δὲ βαρθάρων τὰς μὲν κατὰ λε- 
πα ως Δ 

πτὸν ἡγεμονίας εἰχον Πέρσαι, τῶν δὲ συµ.πάντων αὐτὸς 
- ο. - « λ 

ἡγεῖτο Κῦρος, ὃς τοῖς μὲν ἡγεμόσιν ἐδεδηλώχει τὴν 

ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ἀνάδασιν, τὸ δὲ πλῆθος ἔκρυπτεν, 
ο / 

εὐλαθούμενος µήποτε διὰ τὸ μέγεθος τῆς στρατείας 
οω Ν λ λ 

10 ἐγκαταλίπη τὴν ἑαυτοῦ προχίρεσιν. Διὸ καὶ κατὰ τὴν 
λ 

ὁδοιπορίαν προορώμενος τὸ μέλλον, ἐξεθεράπευε τοὺς 

στρατιώτας, κοινὸν ἕαυτον παρεχόµενος καὶ δαψιλεῖς 

ἀγορὰς ἑτοιμάζων. 

ΧΧ. ᾿Ἐπεὶ δὲ διῆλθε Λυδίαν καὶ Φρυγίαν, 
1ὔ χαὶ τὰ τῆς ἸΚιλιχίας συνορίζοντα, παρεγενήθη πρὸς τοὺς 

/ ο» 7 / Δ ἀ λ ο κ λ / ”λ 

ὅρους τῆς Κιλικίας καὶ τὴν πρὸς ταῖς Κιλικίαις πύλαις 
εἰςθολήν: αὕτη ὃ) ἐστὶ στενὴ καὶ παράκρηµνος ἐπὶ 

σταδίους μὲν εἴχοσι παρατείνουσα, πλησίον δ) αὐτῆς 
/ 2 3 / Δ 

ἐστιν ἐξ ἀμφοτέρων καθ) ὑπερθολὴν ὄρη μεγάλα καὶ 
ον κ 

ν αλ 
ετι οξ 

λ 

ος οῦ 
90 δυςπρόειτα" ἀπὸ δὲ τῶν ὁρῶν ἐξ ἑκατέρου μέρους τείχη 

κατατείνει µέχρι τῆς ὁδοῦ καθ’ ἣν ἐνωκοδόμηνται πύ- 

λαι, 

όαλεν εἴς τι πεδίον τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν οὐδενὸς τῷ 

κάλλει λειπόμενον" δι᾽ οὗ πορευθεὶς εἰς Ταρσόν, μεγί- 

9ὔ στην τῶν ἐν Κιλικία πόλεων, ταχέως αὐτῆς ἐγκρατῆς 
Συέννεσις δὲ ὃ τῆς Κιλικίας δυναστεύων ὥς 

/ / 
(ϱ) Διεζαγαγὼν δὲ διὰ τούτων τὴν δύναμιν, εἰςέ-- 

/ 

ἐγένετο. 
” λ / ο» ων / ων / 3 

ἤκουσε τὸ μέγεθος τῆς τῶν πολεμίων δυνάμεως, ες 
3 / κα .ν, ζά 3 Ἅ ομ.ᾳ ὰν 

ἀπορίαν πολλὴν ἐνέπιπτεν, οὐκ ὢν ἀξιόμαχος. (8) 
Δ / Δ λ λ θ/ 

Μεταπεμπομένου δ αὐτὸν ἸΚύρου καὶ τὰ πιστὰ δόν- 
ῃ λ / λ Ν αὸ / ο 

.8υ τος, ἐπορεύθη πρὸς αὐτόν, καὶ τὴν ἀλήθειαν τοῦ πο- 
». . . 

λέμου πυθόµενος ὡμολόγησε συµμαγήσειν ἐπὶ τὸν 
3 21 πω ο υ. ε. κο / Σ 
Ἀρταξξρξην, καὶ τὸν ἕνα τῶν υἱῶν τῷ Κύρῳ συνεξα- 

. -ω ο - Ν 

πέστειλε, δοὺς αὐτῷ τῶν Κιλίχων τοὺς ἴκανοὺς συστρα- 
κο ῃ . ν / ῃ . 

τευσοµένους” πανοῦργος γὰρ ὢν τὴν φύσιν καὶ πρὸς 
.ω 5 / μα ο 

36 τὸ τῆς τύχης ἄδηλον ἀρτισάμενος, τὸν ἕτερον τῶν υἱῶν 
2 / ος λ / / ο σόη πρ μι 
ἐξεπεμψε πρὸς τὸν βασιλέα λάθρα δηλώσοντα καὶ τὰς 

» / ια] σω 

δυνάμεις ἐπ᾽ ἐκεῖνον θροισμένας καὶ διότι τῆς μὲν 
ο} 8) αν ο νἝμ ο οεά να δ πα ο / 

συμµαΓίας δι’ ἀνάγκην τῷ Κύρῳ µετέχει, τῇ δ᾽ εὐνοία 
Γ - -ᾱ ΔΝ Σ λ 2 .» 

πρὸς ἐχεῖνον Ἔ, ἂν χκαιρὸς γένηται, καταλιπὼν ἐκεῖνον 
ω .. / 7ο ο 3 Δ 

40 τῷ βασιλεῖ συστρατεύσεσθαι. (4) ΚΌρος ὃ εἴχοσι μὲν 
ζ κι πάν ον) δια ν οἳ μα 

ἡμέρας ἐν Ταρσῷ τὴν δύναμιν ἀνέλαθε' μετὰ δὲ ταῦτα 
ο ο , λ 

ἀναζευγνύντος αὐτοῦ , τὸ πλῆθος ὑπώπτευσε τὴν στρα- 
/ 

τείαν ἐπὶ τὸν Ἀρταξέρξην γίνεσθαι. ᾿Ἀναλογιζόμενος 
ὰ 4. ) δα αλα ον λ0: ον δὲ ἕκαστος τὰ μήκη τῶν ὁδῶν χαὶ τὰ πλήθη τῶν πο- 

-- ς στ - ει η / ο 
45 λεµίων ἐθνῶν δι ὧν ἄναγκαῖον ἦν τὴν πορείαν ποιεῖ- 

λ μ] σ/ 
σθαι, τελέως ἠγωνία" διαθεθόητο γὰρ ἡ μὲν ἕως Ἱά- 

σ / / / 
χτρων ὅδὸς οὖσα στρατοπέδῳ τετραµήνου, δύναμις δ᾽ 

ώ 5 : 
ἠθρδισμένη τῷ βασιλεῖ πλείω τῶν τετταράχοντα μυ- 

ζ : ὲ αἱ ν Μ 3 » ϱ) / 

ριάδων. (6) Διὸ δη περιδεεῖς ὄντες ἐκεῖνοι ἠγανάκτουν, 
1 Μ . / 

50 χαὶ τοὺς ἡγεμόνας δι ὀργῆς ἔχοντες ἐνεγείρησαν ἀναι- 
ο λ 

Τοῦ δε Κύρου 
/ /  διαβεβ / ΔΝ Ας 

δεοµένου πάντων, καὶ διαβεθαιουµένου τὴν στρατιὰν 
ἆ τ ὐ ὁ) Ἆ - σσαζξ. χλλ) ιαᾗ σατὸ ναν ν ἀναγαγεῖν οὐκ ἐπ᾽ Ἀρταξέρξην, ἀλλ᾽ ἐπί τινα σατράπη 
.. / ω ) / 

τῆς Συρίας, ἐπείσθησαν οἱ στρατιῶται, καὶ λαθόντες 

-- « Α/ ς αι Μ 
ειν, ὡς προδόοτας ἑαυτων ὄντας. 

ΡΙΟΡΟΗ(ς. Τ. 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟῦΙ1 115. ΧΙΥ. .04 

Τάφο ἄτοροῖα ἐγεάροίπι πηῆ]ία, απὶ 5ἠροπάία [αοθτοπί. (8) 
Ῥιαχ Ρε]οροπηθδίογαπα, Αομαΐς οχκορρίί5, ΟΙοατοΏς οιῶ{ 
Σασεάσπιοπίας, Βαοίογαπι Ῥνοχοπς ΤΠθβαΠΗ5, Ασ]οο- 

γάπ1 Ῥοσγαίες Αολωις, ΤΗοςδα]ίξηιιο ἈΊοπο ῥγῶσγαί Τμαγῖς- 

σης, (ϱ) ΒαιρατογΙΠΙ 510 ἄπίδαμαο Ίοοο ονάΐηες Ῥογρα 
ἀπείαραηί, ΗΠηη]ᾶ Ύογο παρει ροµος ΟΥΤΙΤΩ ογαί φαἱ ἀπι- 

οἴι5 6απ6 οχρεά{]οπί5 η] βποπα ρα{ρίοσσταί, 5ο πι]- 

{α4ΙπαΠα ρταάσηίου ορ]αγαί, πο ΡΕΠΙ πιαρηΠαάἶπο αὐς(ογγῖ(ἲ 

οΦΡία 5υα ἀορίμιετοπί. Τάεο ρο Ιίαι οῖαπα, απ] (α{αταα 

ο55εί, Ρ'οβρεείαἩδ., ΓΙ παπι ΦΠἱσοηίῖας µαβθγο, [απηῖ- 

Πανεπα 5ο απἰθδνῖς εχμίρετο οἱ Ἰαγσαπι αΏίαιο οοππηθαίς 

οορίαπα ΡαΓ416. 

ΧΧ. Ἰμγάῖα ἀεπιάήι ῬΗγσίαφια οἱ εοπίογηϊηίς ΟἨἱεία 

(τασίίρης ρεγαρνα!ῖς, αᾱ Ππος ΟΙΠοία οἱ ροτίας Ἰίης Ῥοιγο- 

Βί. Αησηρίας Πί (γαηδίέας ο5ί οἱ ριανηρίας, αἆ {μία 

5ίαάἷα Ρογηροη5, 4πθί γαδ ρα α]ᾳιθ οἱ ἀ[βοῖϊος οοη- 

506Η5Ι1 ΠΠΟΠί6Ρ5 οκ πίτασιε ρατίο οἰησυπί : ος πιοπ Ίρις αιι- 

{επι Μίπο οἱ πο πηαγας αἆ γίαπα ρογίΐς οοπιπηηπ[ίαπα ρει- 

(οπάϊί. (9) Πας ο1ϱο εορίίς {ναάμος, «3ΠΊρΟ5 4ποβάαπῃ 

ἱησγθσδι5 οδέ, πι]{5 ρου Αδίαπι οχἰηία απ ΠΙ{αίο βοοιάος. 

Ρεγ 4105 αἆ ΤαΤΙΠΙ αδαπα, απηρ]ςδίπιαπι ΟἨίσία αγῃοίη, 

Ρνοβτθβρ5., [4616 68πῃ Ἱππρογαία [α0θΥο οοθρίί.. Τιαπη Βγεη- 

ηοςί5, ΟΙΠοίαπα 518 ἱπροτίο Παβθης, αμα[ία Ιιοβη5 οχογεῖ- 

{15 πηασημάίπα, Τη ΠΙασπαπη οοηδΗ Ἱπορίαπα οοπᾖοιίπτ, 

(3) Αί ααάπι ἀαία 

Π46 αἆ ΟγτηπΙ γοσατδίΗς, αεορᾶ1έ, ἆθιια Απο ΡοΠ1 οἀοσίας, 

αιιοᾶ (απία 5ο Πιο]ὶ ἵπιραταπα νἱάσγοί. 

ορείαῃ οοπίγα Απίαχογχεηπι ΡΓοπΗΗ1{, αἱ αἰίεγιπα οχ βΗΙ5, 

ΠΟΠ ππεάἰοσν οοπηπη Παπ απα. ΟΠσσπα. παπα ἱηβίτασίηπη, 

Ογτο αἀ[αηρίί. Ὑαβ οππηα Ἱηπσοηίϊ γῖν, αἆ ἱποσγίαπῃ [ονί- 

η 6ΥΘΠΙΗΠΙ 5056 ῥΡΥΟ2ΡάΤΑΠ5, αΙίογυπι εχ ΠΠ15 εἶαηι αἲ {16- 

οπα ῥγῶπη]κίέ, απὶ {οἱ ἵη τερθίη οορίαδ ἀποῖ, 5οᾳ116 ΙΠΥΙΕΗΠΙ 

αᾱ- ατα ου ΟΥτο φοαπάα ρογίνασίαπα, βἴποθγα ΙΠΠΟΠ 

Ππίθτίπα 46 τορί αἀά[είαπα, ἀαία οσ6αδίΟΠ6 ΟΥΓΙΠΙ 56 4θ56Γ- 

(4) οντας 

ἰηίοίοα ρου γἱβίη(ἱ ἀῑςς Ταϊ5! το[οἰοιάο ΠΠ ἔοπηριΙς ΠπδΙπῃ- 

πάπα οἱ α ἱρδαπα γοδίπταη 6-ςο γοηυη(1οί, 

μέ; ίαπα , οπβἰτίς πάς πποίῖς, να]σιις ἵῃ Απίακογκοπη [ης[]- 

(πίαπα εχρεάΙΙοΠΘΠΙ Ἠαπο απἰπιαἀγοι ή. Ὁπιαξαπίδαπε 6Υϱο 

566 Ρειρεπάεης, απαπία γία οοπβοεπάα Ἰοποϊπαα]ίας, 

απαηία. σοηΠἴππα ΠΠΙΠΙΙΟΑΤΗΠΙ, Ρος απας Πίοτ (αοἱσπά τη ἱέ, 

πηυΠ{μάο, ἄΠχ]ο τ6Ώ1 686ΠΗ ἀἱδριίανϊί. ὨἱάΙίας οπἴπα 141 

ΤΗΠΊΟΓ οναί, αμαπουῦ. πιθηδίαπα Που αἆ Ῥαείτα ακογοῖι 

εοπ/οϊεπά τη 6556, ΤοσοΠΠάΠ6 5ρτα απαἀτιησοπία πηῖ]]α ἵπ 

αγηηϊ5 Ἠαβοατα. (5) Γἀοίτεο πιαί 51πηα] οί ἵτα ρογίατρα[, ἵη 

ἀᾳσος µ5ηιε αἀεο οχαδρεταραπίας, αἱ {απαπαπα ρτοά[ίογας 

οβίγαπσαπάος 11ος 5ἰαίπογοπί. Αί απ πα αποἰογΠ{αίοπα 5Η 8Πη 

Οστας ποπ αΌξζε ρτοσῖρι5 ἱπίαγροποτεί, πες ἵπ ΤΘΡΕΠΗ, 564 

[ Ἱπ ποπάαπι δγτί ρτα{εοίαΠα, 56 1ρ5ο5 ἀποίαταπι εοπῇν” 

σ6 
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πλείω μισθὸν ἀποκατέστησαν εἲς τὴν ἐξ ἀρχγῆς εὔ- 

νοιαν. ) 

ΧΧΙ. Ὁ δὲ Κῦρος ἐπειδὴ δίῆλθε τὴν Κιλικίαν καὶ 

παρεγενήθη πρὸς, πόλ ιν Ἰσσόν, ἐπὶ θαλάττης μὲν κχει- 

μένην, ἐσγάτ π δ᾽ οὖσαν τῆς Κιλικίας, ταν 

εἰς αὐτὴν πει τὸν αὐτὸν χαιρὸν καὶ ὁ στόλος ὁ τῶν 

Λακεδαιμονίων ” ἐξέθησαν, καὶ συντυχόντες τῷ Κύρῳ 

την τῶν πο ο εἲς αὐτὸν εὔνοιαν ἀπήγγείλαν, 

χαὶ τοὺς μετὰ Χειρισόφου πεζοὺς ὀκταχοσίους ἐκθιθά- 

ος παρέδωκαν. (2) Τούτους δὲ προςεποιοῦντο μὲν 

φίλοι τοῦ ) Κύρου πέμψαι μισθοφόρους, δη δ᾽ ἀληθείᾳ 

.. τῆς τῶν ἐφ πόρων Ἰνώμης ἅπαντ᾽ ἐπράττετο' οἱ δὲ 

Λακεδαιμόνιοι φανερὸν οὕπω τὸν πόλεμον ἐπανηροῦν- 

το, Ἀατεκρυπτον δὲ τὴν προαίρεσιν, ἀποτηροῦντες τὴν 

ῥοπὴν ν τοῦ πολέμου. ὍὉ δὲ Κὔρος μετὰ τῆς δυνάμεως 

ἀνέζευξεν ἐπὶ Συρίας τὴν πορείαν 1 ποιούµενος» καὶ τοὺς 

ναυάργους ἐκέλευσε συμπαραπλεῖν ἁπάσαις ταῖς ναυ- 

σίν. 8 Ὡς ὃ' Ἴλθον ἐπὶ τὰς πύλας χαλουµένας χαὶ 

τὸν τόπον εὗρεν ἔρημον τῶν φυλαττόντων, περιΓαρὴς 

ἦν: ἠγωνία Ἱὰρ σφόδρα µή τινες αὐτὰς εἴεν προχατει- 

λημμένοι. "Εστι ν ϕ φύσις τοῦ τόπου στενη καὶ 

παράκρηµνος» ὥστε δι ὀλίγων ῥαδίως παραφυλάττε- 

σθαι. (4 ) ἜὌρη Ὑὰρ πλησίον ἀλλήλων κείται, τὸ μὲν 

τραχὺ χαὶ κρημνοὺς έχον ἀξιολόγους, ἐπ᾽ αὐτῆς δ᾽ 

ἄρχεται τῆς ὁδοῦ ἕτερον ὄρος µία δ’ ἐστὶ τῶν περὶ τοὺς 

τόπους ἐκείνους, καὶ καλεῖται μὲν Λίθανος, παρετε εἰ- 

ὰ παρὰ τὴν Φοινίκην: ὃ δ᾽ ἀνὰ µέσον τόπος τῶν 

ὑπάρχων ὡς ον σταδίων, παντελῶς τετειχι- 

(6) 

λ / ϱ) / . 5] / .] ς : μα ελ 

πὺν στόὀλον ἀπέσ τειλεν ἀνακάμ. ψαι τε Ἔφεσον: οὖχετ' 

νος καὶ ἱ πύλας ἕ ἔχων ε εἰς στενὸν : συ Υκλειομένας. 
τ π 

ἡ) α- 

Ξ .. 

γὰρ αὐτῷ χρήσιμος ἦν μέλλοντι διὰ μεσογείου. τὴν 

πορείαν ποιεῖσθαι. Ὁδοιπορήσας δ) ημέρας εἴκοσι 

παρεγενήθη πρὸς Θάψαχον πόλιν, Ἡ κεῖται παρὰ τὸν 

ποταμὸν Εοφράτη”. (ο) ᾿Ενταῦθα δὲ 

διατρίψας, 

πένθ᾽ ημέρας 

καὶ τὴν δύναμιν ἐξιδιοποιησάμενος ταῖς 

τε τῶν ἐπιτηδείων ἀφθονίαις χαὶ ταῖς ἐκ τῶν προνο- 

μῶν ὠφελείαις, συγήγαγεν ἐκκλησίαν, καὶ τὴν ἁλή- 

θειαν τῆς στρατείας ἐδήλωσε. Ἡροσάντως δὲ δεξαµέ- 

νων τὸν λόγον τῶν στρατιωτῶν, ἐδεῖτο πάντων μἢ 
καταλιπεῖν ἑαυτόν, ἐπαγγελλόμενος ἄλλας τε µεγάλας 

δωρ ὅτι παραγενομένοις αὐτοις εἷς Βαέυλῶνα 

6) 
µετεωρισθέντες 

ῶ 
βησαν ἀχολουθεϊν: ὁ δὲ Κῦρος ἆ ὡς δι 

λ λ 

ες καὶ 
ια) 

χατ 

οἳ 
η 

/ 

ἄνδρα ἔκαστον δώσει πέντε μνᾶς ἀργυρίου. 

μὲν οὖν στρατιῶται ταῖς ἐλπίσι 

έδη τη δυνά-- 

μει τὸν Εὐφράτην, πε ἴγετο κατὰ τὸ συνεγὲς ὅδοιπο- 

ρῶν, καὶ παραγενηθεὶς ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς Βαθυλωνίας, 

ἀνελάμθανε τὴν δύναμιν. 

ΧΧΠ. Ὁ δὲ βασιλεὺς Ἄρτο ξέρξης καὶ πἄλαι μὲν 

ἦν παρὰ Φαρναθάζου πε πυσµένος ὅ ὅτι στρατόπεδον ἐπ᾽ 

αὐτὸν ἀθροίζει λάθρᾳ Κῦρος, καὶ τότε δὴ πυθόµενος 

αὐτοῦ τὴν ἀνάθασιν µετεπέμπετο τὰς πανταγόθεν δυ- 

νάµεις εἲς ᾿Εκθάτανα τῆς Μηδίας. (2) Ἐπεὶ δὲ οἵ τε 

παρ) Ἰνδῶν καί τινων ἄλλων ἐθνῶν καθυστέρουν διὰ τὸ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙ2ΤΟΥ ΒΙΡΛ. 14. ίοσ6, 657.) 

πιανο, {ατα πω ΠΙέαηχ ασα]θν1{, αποιίδᾳο 5ἱρεπα1ῖς αἲ ϱ:1» 

ΗΙΠΙΠ Ἠοπονο]οη/ία. 5επά Πα τοιογιηί, 

ΧΝΤ, ζαπηαιθ ΟΠἱΙῃ ϱΠηΘηδιΙς ΟΥΓΙς α Τ8δΙΠ1, θχίΓ6- 

ΤΠΠΙ ΟΙ] οἷα» α1ῃοπ1, Ἱαχία 1Π4ΤΘ δἱίαια, ΠᾶΥΙΡΗ5 εο ἀείαίας, 

ῥογνοπή. Ηπο εοάθα {απιροτα Γαουδῶπιοπίογαα 4ποΠαθ 

οαβοῖς αΡρα]δα πωΠίειη εχροηίέ, εί αηπιηΠαία βρατίαΠο- 

γάΏὰ. Ῥοηθγο]θπίία, οοΗυσοηίος 1108 μοάϊίθς δι Ιπιροτῖο 

ΟΙίδορῖ ΟΥΥσ αΙί. (2) Μοτοεπανίο5 Ἠοβ0ς αΏ απη]οίβ 

Οι ρήνα πχ πα] ςἰπηπ]αῦαη{, 4άππῃ τονθγᾶ {4ΠΊΘΏ ἆα 60 

ΒΙΠο Ἱπδδιαια αρ]ιογογάῖη οποία Πογεηί. Αρετίαπι επίπι 

Ῥο]]πι ἵπ γοραπα ποπάπα βαβ0ἱρε6γαο νυ]εραπί ΤιασθΦβΠΟ- 

η, 564 οεοι]{α[ῖς αἆ {οπαρις οοηςΗῖ5, απο Ρε]! πποπεπία 

Ἰπο]παίαγα οβδθη{, οχδρεοίαραη{. ΜοΙΙ5 Ιπάο οαδἰΓῖς ΘΥΓΙΠΑ 

γαγβ5 ριοσθα(ΐ Ογτας, πανατομῖς αἆ Πας 5ο οοπη]ίατῖ ΟΓΑ 

οιηηῖ 6]ά956 Ἰςςῖς. (8) ΡνορτθδςΗ5 Ἰπά6 αἱ ροτίας (5υτίς), 

ααας γοσαῦ{, 4111 Ἰού(Πα ΠάΠο ργβίάΙο γασαΏα ΙηΥθηίς- 

5ε{, Ιώ{15 εταί : αηχίθ αηίπα πιοίισογαί, πο αἰαυί Ῥτῶουσῃ- 

Ραΐα5 Ιηδοάίδεεπί. Ίοσας παπη(πε ἴ]]α ΠπαίαΓα δια ἵηῃ αγο ία 

οοβίίας, ταρίρας οοη[ασοςίς υμάίααε πυηί(ας, αἱ ραττα 

{ασ1]α ππαπ ἀθίοπαϊ ροβς!{. (4) απ ἀπο οοπΗσαῖ Ππίει 50 

ηιοηίε5 πο ἴ]ίπο αδδιγσιηί. Της 85Ρογ ο5ί αἱ γαρες Πᾶ- 

Ῥθη5 Ιηδίσπθς : ἵη Ίρδα ΥοΓο γἷα ἱποῖρί{ αἰέον αβροειτίη]ας ας 

τοσἰοηῖδ, απὶ Τήραπας (Απιαπις) Υοσαίµτ, οοηίτα Ῥ]αηῖ- 

66Η 56 Ρογσοις. Μοαίαπι Ιηΐθυ Ίο πποπίθς «ραβἵσπι, αἲ 

μία δίαάϊα ρογθοίαπα, πηπγῖδ ΦΙΠΙΠΙΟΡΕΤΟ ΠΠ Πάπα ο»ί, οί 

(5) ΗΙς οἴίτα ἆ8- 

ΠηΠΙ1Π1 {ΓαηςΙ{15, οἸαβδομῃ ἀολίπο, αἱ ΕΡΙεδΙΠι περείαίΐ, Ογταβ 

ἀπ α{. 

Ρογ{15 ἵπ αγοίαη οοπίτας[1ς ἱπίεγοαδαπ. 

Να] α5 οπή Ρος πιθα{ίειγαηθεᾶ 166Υ [αρίατο 6]1β 

ἀείποερς α5ας ογαί. Ὑἱοοηίς Ισίέατ οα5ί15 αἆ ΤΗαρδασΙΠΗ 

(6) Ηῖο ἀῑε5 

ααάπα παπα «οπιηθαία5 αρονίαία 

αρεπα, Ἱαχία Ερηταίεπη οίίαπι, Ρευγεπί. 

απηααθ 5ΗΠ8ἱ5ί6Η5., 

Ἰαγοθίκαιιο ρυ4αΠΙοΠΙΠΙ ϱΠΙΟΙΗΠΠΘΗ {15 5ἱρὶ οοποΙΠα556{, αἆγο- 

Οία 6ΟΠΟΊΟΠΘ., ΥΘΓΙΙΠΗ εχραα1οηῖς οοηδίΠ απ] ἴ]ίς ραίε[εοί. 

ΠΡΙ Υοετο Ππιοἰεβίαπι οχοτοῖἑα] 5ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ Πυπθ 6556 γἱαί, 

ΟΙΩΠ6ΘΒ, Π8 56 4θβείθτο νο]]αηί, 5ο]]αίε ογανίξ, απ πα α[α 

1ρ8ῖς πληθ ΡΥοπηΠ{6ης, {151 απῖηας ἵπ οαρῖία πηῖῃας αγσεηίῖ, 

(0) 
ΔΡΡΘΗΦΙΙΠΗ {αηάθηι 

Ογτας Ισϊίαγ σπα οορ]ῖδ Εαρηναίοπι ἴγαηδ- 

5ιθβδΗ5, οοπἡπαῖς Πἠποίρας Ρ6/Ρθῦς, πί Ῥαβγ]ση]ῶ βηε5 

αἰ]οῖί, ταυγδαμά{ 8ῖ ΠἹοταΠα ΠΠ οοηορββί!. 

ασαπ ΡΙΙΠΙΠΠΙ ΠΑΒΥΙΟΠΕΠΙ Ἰησιθβεί 6550Π{, Ρὰεἴδεθῃς. 

ΗΙ5 Τη ΠΙΑΡΗΑΠΑ 5ΡΕΠΑ πη]ἡ{αος ετθοίῖ, 

Ρταραθγαπ, 

ΧΧΙΙΤ. Αγίαχ6γχθς Υοτο τοχ Ίαπι ρη]άθ εκ Ῥ]μαγηαβαἤϊ 

ΙπαΙαΙῖ5 οοπρεΓίΠ1 ΠαΏεβαί, αΓΠΙ8 οΙαΠῃ ἃ ΟγΤο ἵη 56 ρ8ΓαΠ1, 

εἰ ίππο ἆε οχρεάΙῖοπα αἶας ορος [αείας, εορίας απάίασα 

Ἐεραίαπα Μοαάία οοηγοσαί. (9) Αδί πβί Ἱπάσταπι ερίθΓα- 

γΗπΊ(θ σοπΗυπη ααπί]α ἁἱπίίας Ῥτορίες ΠἰπηΙαΙη 1ο00Υ ΠΩ 
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μαχρὰν ἀφεστάναι τοὺς τόπους, μετὰ τῆς συναχθείσης 

στρατιᾶς ὥρμησεν ἀπαντήσων τῷ Κύρῳ. Εἶγε δὲ τοὺς 

ἅπχντας στρατιώτας σὺν ἵππεῦσιν οὐκ ἐλάττους τεττὰ- 

ράχοντα μυριάδων, χαθά φησιν Ἔφορος. (3) Ὡς δ᾽ εἰς τὸ 

Βαθυλώνιον Ίχε πεδίου, παρὰ τὸν Εὐφράτην στρατοπε- 

δείαν ἐδάλετο, ὃ διανοούμενος ἐν ταύτῃ καταλιπεῖν τὴν 

ἀποσχευήν: ἐπυνθάνετο γὰρ τοὺς πολεµίους οὐ μαχκρὰν 

ὄντας, καὶ τὸ παράθολον αὐτῶν τῆς τόλµης ὑπώπτευεν. 

(9) ̓ ΟὈρύξας οὖν τάφρον τὸ μὲν πλάτος ποδῶν ἐξήκοντα, 

τὸ δὲ μῆχος ποδῶν δέκα, περιέθηκε χύχλῳ τὰς συναχο- 
λουθούσας ἁρμαμάξας, καθαπερεὶ τεῖχος. Καταλιπὼν 

δ) ἐν τῇ παρεμθολἩ τὴν ἀποσχευὴν καὶ τὸν ἀγρεῖον 

ὄχλον, ἐπὶ μὲν ταύτης ἵκανὴν φυλαχὴν παρέστησεν, 

αὐτὸς δὲ τὴν δύναμιν εὔζωνον προαγαγὼν ἀπήντα τοῖς 
πολεµίοις ἐγγὺς ὑπάρχουσιν. (5) Ὁ δὲ ΚΌρος ὁ ὡς εἷλε 

προϊοῦσαν τὴν τοῦ βασιλέως στρατιάν, εὐθὺς εἰς τάξεις 
-” 
Ε] κατέστησε τὸ σφέτερον στρατόπεδον. Τὸ μὲν οὖν 

θεξιὸν κέρας παρὰ τὸν Εὐφράτην παρεκτεῖνον πεζοὶ μὲν 

ἐπεῖχον Λακεδαιμόνιοι καί τινες τῶν μισθοφόρων, ὧν 
5 / / ο / 32 ” 

ἁπάντων Κλέαρχος ὁ Λακεδαιμόνιος ἀφηγεῖτο: συνη- 

γωνίζοντο ὃ) αὐτῷ τῶν ἱππέων οἱ συναχθέντες ἀπὸ 

Παφλαγονίας ὄντες ὑπὲρ τοὺς ῄἹιλίους' τὸ δὲ θάτερον φ , λ4 
μέρος ἐπεῖχον οἵ τ) ἀπὸ ρυγίας καὶ Λυδίας, ἔτι δὲ 

τῶν ἵππέων περὶ Ὑιλίους, ὧν είχε τὴν ἡγεμονίαν Ἂρι- 

δαῖος. (6) Αὐτὸς δὲ ὁ ΓΚῦρος ἐτέταχτο χατὰ µέσην ἳ μεση 
/ 3” ο λ ο” 

τὴν φάλαγγα τοὺς χρατίστους ἔγων Περσῶν τε καὶ τῶν 

ἄλλων βαρθάρων ὡς µυρίους: προηγοῦντο ὃ᾽ αὐτῷ τῶν 
ς ΄ / 

ἱππέων οἳ κάλλιστα διεσκευασµένοι γίλιοι, θώρακας 
ῶ κ / ς 

ἔχοντες καὶ µαχαίρας Ἑλληνικάς. (1) Ἀρταξέρξης δὲ 

πρὸ μὲν τῆς φάλαγγος πάσης ἔστησεν ἅρματα ὃδρεπα- 

νηφόρα τὸν ἀριθμὸν οὐκ ὀλίγα" καὶ τῶν μὲν κεράτων 

Πέρσας ἡγεμόνας κατέστησε, χατὰ δὲ τὸ µέσον αὐτὸς 

ἐτάχθη τῶν ἐπιλέκτων ἔχων οὐκ ἐλάττους πενταχιςµυ- 

ρίων. 
λ 

ΧΧΠΙ. Ὡς δὲ 

λων αἵ δυνάµεις, οἳ μὲν Ἕλληνες παιανίσαντες τὸ μὲν 

-- μὴ Α/ 2 -. 3 { 
τρεῖς σχεδὸν σταδίους ἀπεῖχον ἀλλή- 

ο ε ο ο ο. ς ν) ὁ Ν / ή ῇ 
πρῶτον ἡσυχη προῄγον: ὡς ὃ᾽ ἐντὸς βέλους ἦσαν, ἔθεον 

χατὰ πολλὴν σπουδήν. Παρηγγελκὼς δ' αὐτοῖς Κλέαρ- 

χος ὅ Λακεδαιμόνιος ἦν τοῦτο πράττειν᾿ τὸ μὲν γὰρ ἔχ 

διαστήματος πολλοῦ μὴ τρέχειν ἤμελλεν ἀκεραίους τοῖς 

σώμασι τοὺς ἀγωνιζομένους τηρήσειν εἰς τὴν µάχην, 
λ ΙΡ] ἀ Μ Ἀ / Δ ο /- 2] μη 

τὸ δ᾽ ἐγγὺς ὄντας δρόμῳ προειέναι τὰς τῶν τόξων βολὰς 

8 
-” ο ή 

τῷ τοῦ βασιλέως 

καὶ τῶν ἄλλων βελῶν ὑπερπετεῖς ἐδόχει ποιήσειν. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἦγγισαν οἳ μετὰ Κύρου 
στρατοπέδῳ, τοσοῦτ΄ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐῤῥίφη { 
ὅσου εἶἰκός ἐστιν ἐκ δυνάμεως ἐνεγθῆναι κα σης ἐκ 

(2) Οὐ μὴν ἀλλὰ βραχὺν 

βελῶν πλτθος 

µυριάδων τετταράκοντα. 

χρόνον παντελῶς τοῖς παλτοῖς διχγωνισάµενοι, τὸ λοι- 

πὸν ἐχ γειρὸς ἤδη τὸν µάγην συνίσταντο. (4) Λαχε- χειρ Ίοη την µαγ 
γα .. λ ο» 

δαιµόνιοι δὲ μετὰ τῶν ἄλλων μισθοφόρων εὐθὺς ἐκ τῆς 

πρώτης συστάσεως ἐξέπληξαν τοὺς ἀντιτεταγμένους 

βαρβάρους τῇ τε τῶν ὅπλων λαμπρότητι χαὶ ταῖς 

εὐγειρίαις, (6) Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἦσαν ὅπλοις τε µι- 

κροῖς ἐσκεπασμένοι καὶ τὰ πολλὰ τῶν ταγμάτων ἔχου- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΙ ΙΤ). ΧΙΥ. 

τας θἰγοηη]ίαία Βαιρανῖς ριαίαῦαηέ, 

503 

ἀΙδίαπ[ία Πα πποτανί Υἱάεί οπΏὰ οχογοῖ(α Ί1η οο]]θείο Οὗτο 
ομνίαπα ρουρῖ. Νππησγας ἵπ απίγογθαπα, αἱ φἱάθηι Ἐρ]ο- 

γης (γαά1ί, οοηπαηλογα(ἶς επ Πας, ΠΟΠ ἵπβα πα πησεπία 

πη]ία οναί. (0) ΟΠ ἵη Βαβγ]οπί(ο ΟΔΙΗΡΟΡ ΡΘΓΥΘΗΠΙΠΗ 

οδδεί, αἆ Επρ]ιγαίεη οαδίτα ροδη1!, ἵπ απἴρις ἱπιροδίπποπία 

τεπ(πεγαο εοης(αονα!. Ηορίος οηίπ πο ῥγος] αὔθβςα 

ὀορπονεταί, οἱ ρυΦίογ ου ρτασορς Πογαπ απἀασία. ΠΟΠ 

Ροίμ]έ 1ρθῖ ποη ππείποπιζα 6556. (4). Ἐοδεαπι ἰσίέαγ 5οχαρἰηία 

Ραᾷ6» ]αΐαπι οί ἀοσσιη ” ροᾷο5 Ίοησαπι ἀχίε, 4 παπα ρ]αας(τῖς 

οἱ νεµοι]ς εκογοΙαα 5οομ15 αά πιμτῖ Ἰηδίαι οἰτοιππιάσς1τ, 

Ιπροάἰπιρη(ϊ5 6υσο οΠά ΙπιροΗῖ (ατρα Πο ἀαροφ[ί5, ΠΟΠ 

πποάίοστο ργωδίάἴαπι αάΠΙραῖέ. Τρςο νοτο, επ οχρος[έο 

αδπηίπε ῥγοσ/θ8δ5, Ἰοδίΐ ποη ρτοςμ] πο ασοπΗῖ ἵπ οσοΙΓ- 

ΦΙΙη {οπαΙ{. (0) Ταπο ΟΥΤΙ5, αβί αἀνοπίαπίοπι τοσίς αοἱΗΙ 

Ῥοχίγαπη 

εοἵπι αἆ Ερηναίεη αχίοΠ{Ιη ροά[ίος Τιασοδσπιοπήϊ οἱ 5{]- 

Ρρεηάαία [αοἱοπ{{απα ποπ ΗΙ (οποβαη{. 

ΡγοδρεχΙ{, 5105 6οη/[α5/{ἴΠι αγπια οχρθάἴτο 11οί. 

Οπιπίριις Π15 Ργῶσταί 

ΟΙοανεἶνας Τα οοᾶώπιοπίιις » οαῖ ργῶίογθα θᾳιΠίο5 οκ Ραρ]]α- 

σοπία 96ο] αἰίτα Π]]ο αἆ ππαπΙΠ. οταΠί. ΑΙίσγΙΠα ΓΗ 

εκ Ρμγγσαπα Ἰγάοτάπιαπο ἀε]εσία, πηῖ]]ε οἶτοῖίοι οη Πάρι» 

αἀ{απείῖ5, άπογαα ἄπχ Αάσις (ΑΙ) οταί, οοηδίαμαί. 

(6) ἴπ Ρμα]αησα πιεθῖα ΟΥτυς Ίρςο οοηςΜΠμίας ογαξ, 5ο]οσίῖς. 

βἰΠῆΐ5 Ῥεγδατιπη αογάπΊαμο Ῥαγβατογαπα εορς απά ἀεοίο 

Πη]]α Ηραίας. Ῥνασοάεμαπί ἱρδαπα οᾳ1ίος πο οι 

ογπαία Ῥυ]έμειτίπιο, Ἰουίοῖς επδῖραξαα 6γασαπίοῖς Ἱηδίτ- 

ου. (7) Αγίαχοιχος γενο ρμα]αησί 5 Π1νοΓ58) ΟΠΓΓΗΠΠΙ 

[α]οπίογα η ΠΙΠΠΘΓΙΠΙ Παπά οχίσα πα ρα οχοΓαῖ, οογηϊριΙδ- 

ἆὰο ῬουξαγΙπῃ Ιπιρογίο εοπηπηϊδδίς, ἱρ56 ΠπαύΙΗπα αοῖαῖ 1ος 

οεοραν{έ, ἀθΙαείογΗπα πο πιίπιας απ]παασίος πη]]]α εἶνοα 

66 ΠάΡΘΗ5. 

ΧΧΠΠ. απ ἱγία οἶτοίίει 5ίαάϊα ϱῃα]αησος 4 5656 ἀδίαβαηί, 

αααπι ατασἳ, Ρῶαπο ἀεσαπίαίο, μπα 5Πθη{ῖο ΡΥΙΠΊΗΠΙ 1Π6θ- 

ἁαπίς πιοχ Ιπιπ]αίαα Ἱπίτα {6 ]αοίαπα οταί ρογνοπίπα, 

σοποίαίο ΤΠ Ποδίθπα 6 ή51 5656 Ιπ[ογαπί..  Οποἆ ἵρδαπῃ Ο]6αΓ- 

ο Ἱία (ασθτο Ἱαρδοταί. Χαπι 5 ]οησο ἱπίογνα]]ο ἀοοστία[αγὶ 

ΠΟΠ. Ῥτοσυογοη{, (αμταπα 5οἶεραί αἱ Ππίορια ῥρΗσπα ϱοἵ- 

Ῥονα τεδεινατεηί; αρρτορίπαααηίθς νεο ϱἳ 6πή5 Ποβίσιη 

Ἰπναάστεηί, 5ασίμίας ασια πη]ςςῆία 6πρτα οαρίία ΠΙΕΙ 

{ταηβγο]αίαγα σ55ο 6εηδυβαί. (9) πα ΡΗΙΠΊΙΠΙ Υογο ρτορίη5 

α4 τοσῖς εορίας αοοθρ»ίε Ογτὶί ἄριπθη, ἰαηία ἵη 605 {ε]ογῃ 

εορία 9656 ριωοῖρίίαί, απαπίαπηα {πσταοτο αῦ αχοτοῖία α1ᾶ- 

ἀνησοπίογ απ πα απι αθΗπιατί Ρροίθ»ί. (3) Βεᾷ ροδίαΙαηι 

α6 ρο:Ώνεγο {επιρις παϊδδίίρας ἀαοσγιαίαπα Γ1έ, οοπ]/πΙ5 

ἀσἴπάς ράσηα οοηδετίαν. (4) ΠαοάασιποπΙί α{ΘΠΙ ΟΠΗ 

Προ ἱαγίογΙ Πα. Παπ. 461611 5ἱρῖ ορροβίίαπα ΡΓΙΠΙΟ. βία [ίπι 

εοηρτοδΣῃ ρεγομίθγα, αιιοᾷ πιασηΙΠορη[ῖα ΑΓΠΙΟΓΙΠΙ ΠΙΔΠΙΠΗΠΗ- 

(0) ΕχΗΙς οΠίπη 1108 

απππαίυτα πιμηίεναί, οί ρ]ογίφιο ογά(ιες εκ Ιενί πηΠαη 

36, 



56 ταῦτα τῆς 

064 

τες Ψιλικά, πρὸς δὲ τούτοις ἄπειροι τῶν χατὰ πόλεμον 

κινδύνων: οἱ ὃ᾽ Ἕλληνες διὰ τὸ μημιος τοῦ Πελοποννη- 

σιαχοῦ πολέμου κατὰ τὸ συνεγὲς ἐν µάχαις γεγενημένοι 

πολὺ ταῖς ἐμπειρίαις διέφερον. Διόπερ εὖὐθὺς τρεψά- 

μενοι τοὺς χαθ αὑτοὺς ἐδίωκον, χαὶ πολλοὺς τῶν 

βαρθάρων ἂν Ἡρουν. (6 ) Κατὰ δὲ µέσην τὴν τᾶξιν ἔτυχε 

μὲν ἀμφοτέρους τοὺς ὑπὲρ τῆς βασιλείας ἄγωνιζομένους 

ταχθῖναυ διὸ καὶ κατανοήσαντες τὸ Ύεγεν ημένον ὥρμη- 

σαν ἐπ᾽ ἀλλήλους, φιλοτιμούμενοι δι ἑαυτῶν να 

τὸν μάχην' συνήγαγε γάρ, ὃς ἔοιχεν, ἡ τύχη τὴν ὑπὲρ 

τῆς Ἡ ἡεμονίας τοις ἀδελφοῖς ἐ ἔριν εἰς μονομαχίαν χαθά- 

περ εἰς ἀπομίμημα τῆς παλαιδς ἐκείνης καὶ τραγῳ- 

δουµένης τῆς περὶ τὸν ᾿Ετεοκλέα χαὶ Πολυνεύκην 

τόλµης. ο Κὔρος μὲν οὖν φθάσας ἐκ διαστήµατος 

ἠκόντισε, χαὶ τον. τοῦ βασ σιλέως, ἔσφηλεν αὐτὸν ἐπὶ 

τὴν γῆν" ὃν ταχέως οἳ περὶ αὐτὸν ἁρπάσαντες ἀπήνεγ- 

χαν ἐκ τῆς µάχης. Καὶ τὴν μὲν τοῦ ῥασιλέως ἡγε- 

µονίαν διαδεξἄάµενος Τισσαφέρνης ἀνὴρ Πέ έρσης παρε- 

χάλει τε τὰ πλήθη χαὶ αὐτὸς λαμπρῶς ἠγωνίζετο" 

ἄναμ αχόνενος δὲ τὸ περὶτὸν ῃ βασιλέα Ύε Ὑονὸς ἐλάττωμα 

καὶ μετὰ τῶν ἐπιλέκτων ἐπὶ πάντα τόπον ἐπιφαινόμε- 

νος πολλοὺς ἀνήρει τῶν ἀντιτεταγμένων, ὥστε τὴν 

ἐπιοσνειον αὐτοῦ πόῤῥωθεν ὑπάρχειν ἐπίσημον. (8) 

Ὅ δὲ Κῦρος ἐπαρθεὶς τῷ προτερήµατι τῶν περιαῦτόν, 

εἰς μέσους ἐθιάσατο τοὺς πολεµίους, καὶ τὸ μὲν πρῦ- 

τον ἀφειδῶς τη τόλμη χρώμενος πολλοὺς ἀνήρει' μετὰ 

δὲ ταῦτα προΓειρότερον κχινδυνεύων, ὑπό τινος τῶν 

τυχόντων Περσῶν πληγεὶς ἐπικαίρως ἔπεσε. Τούτου 

δ᾽ ἀναιρεθέντος, οἵ τοῦ ῥασιλέως πρὸς .. μάγην ἐπερ- 

90 ῥώσθησαν, καὶ τέλος τῷ τε πλήθει καὶ τῇ τόλμη χατε- 

πόνησαν τοὺς σος 

ΧΧΙΥ. Ἐκ δὲ θατέρου μέρους Ἄριδαϊος ὅ Κύρου 

σατράπης τεταγµένος ἐπὶ τῆς ἡγεμονίας, τὸ μὲν πρῦτον 
εὐρώστως ἐδέξατο τοὺς ἐπιόντας βαρβάρους: μετὰ δὲ 

φάλαγγος ἐπὶ πολὺ πα ρεκτεινούσης, χυχλού- 

µενος καὶ τὴν Κύρου τελευτὴν πυθόµενος, ἔφυγε μετὰ 

τῶν ἰδίων στρατιωτῶν πρός τινα τῶν ἰδίων σταθμῶν, 
(5) Κλέαρχος δὲ 

θεωρῶν τήν τε µέσην τάξιν καὶ τἆλλα µέρη τῶν συµ-- 
/ 

40 μάγων 

στρατιώτας ἀνακαλούμενος καθίστα" εὐλαβεῖτο γὰρ 

λ / 

ἔχοντα καταφυγὴν οὐκ ἀνεπιτήδειον. 

/ ου Δ εν 3 / λ Φνλ 

τετραμμένα, τοῦ μὲν διώχειν ἀπέστη, τοὺς δὲ 

/ / οω ων / δυο) Δ [τα 3 ’ 

µήποτε πάσης τῆς δυνάμεως ἐπὶ τοὺς "λλληνας ἐλθού- 

() Οἱ δὲ μετὰ 
ον λ λ 3 

τοῦ βασιλέως ταχθέντες ἐπειδὴ τὰ χαθ᾽ ἑαυτοὺς ἐτρέ-- 

3 / 

σης, χυχλωθῶσιχαὶ πάντες ἀπόλωνται. 

ο. λ λ 3 λ ο. / ο / 
Ψαντο, τὸ μὲν ον ἀποσκευὴν τοῦ Κύρου διήρπα- 

σαν" σα δὲ ταῦτα ἤδη νυχκτὸς ἐπελθούσης, ο... 

τες ἐπὶ τοὺς Ἓλλληνας ὁ ὄρμησαν. των ὃ δεξαµένων τὴν 
3 ς ο 

ἔφοδον ο ο ὀλέμον μὲν χρόνον ὑπέμενον οἵ βάρθα- 
3 ο κο 3 

ροι μετ ὀλίγον δὲ ταῖς τόλµαις καὶ ταὶς εὐχειρίαις 
’ Δ Δ ο / ς ΔΙ ν 7 / 

« Υιχώμενοι πρὸς φυγὴν ὥρμησαν. {4 4) Οἱ δὲ περι [λέ- 
αρλον πολλοὺς τῶν βαρθάρων ἀνελόντες, ὡς ἤδη νὺξ 

ἦν, ἀναχωρήσαντες τρόπαιον ἔστησαν, καὶ περὶ δευτέ-- 

ραν σχεδὸν φυλαχὴν ἔφθασαν εἲς τὴν παρεµθολήν. (56) 
ρπιεω ο / / 
Γῆς δὲ μάχης τοιοῦτον τέλος λαβούσης, ἄνηρέθησαν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΕΛΙΟΤΟΥ 1ΡΛ. ΤΑ. [οοφ, ο0.) 

ᾳοποτο εοπςίαβαπέ, εἰ ργορίογθα οογ{απΙ ΠΠ ῬοἱΜοογα η γι- 

465 αἱ ἱπιροτίῃ εταΠἰ; οοπίγα απ{θοῦῃ αγῶοὶ, ρου Ἰοησα ΏοἨ1 

Ῥο]οροιπορίαςί ἴοππριαδ οοπηαῖς οχογοῖ(α οοπῄβίοβρας, 

οχἰηχίαπα αΤΠΊΟΓΗΠΑ ΦΙΠΗ 51 Ρῖ ὀσπιρανανοταηί. Τάσου ᾱ- 

6ηθη 8) )] αἀνογςΙΠῃ 5ἶπο πΊογα ἵπ {ΠσΑΠΗ οΟΠΙΟΟΙΠΙ Ρ6Γ86- 

αααηίαν, ΠΙαΡΠΑΠΙάΙ1 ΒαΓΡαΤΟΥΙΠΙ ουρ4απι [ασῖσηί, (6) Βου 

απίοπι (α]ογαί, τί πησάίαπα αοἴεπῃ Ιπιρογαίογος αΠ1Πο, ἆθ 

5ΙΠΙΠΙᾶ ΤΕΥΠΙΗ ἀἰδοερίαπίες, ομπθγοΠί. ΔΠΙΠΙαἀΝΟΘΙΡΟ 1βῖ- 

{αχ ϱο, απο. [ογίο οοπσογαί, α1ίο 1η αἰίαγαη οοηίοηαϊ(, 

4 πα 5110 ΡΗσηαΠ1 Πιατίο ἀεοθγησγο ΡοροίαΠί.  Ἐογίηα θΠΊΠα 

{γαίγαπῃ 46 ρπαϊραία ἀἰδεσρίαίοπθια αἆ «αγίαιἹΘη δΙηΡ]α16 

οοηγογῇβ5ο γ]ἀσραίιγ, η Ἱπηαοπειῃ αααδὶ γαιυδία Πας 

εἰ (ταρίοῖ5 ἀοσαπίαία) (αρ εἶνοα Ἐίθοσ]απα εἰ Ρο]γπΙέθια 

αὐὐαοία. (7) Ογνάς Πίασας ειηίηας Μαδίαιη Ρίου Ἱπίοναιιοί, 

τοσθη]( 1ο {6γἱ6Π5 αἆ {θγναπι ἀθ]ίοΙί: 16η 5{αΐπι αγθρίαπα 

51ραίογος ο Ραρηα αι[ογαπί. ἸηίεΓίπα ΤΙδδαΡΙΘΓΗΕ5, πο 

Ρειδα, 1η τΤορῖς ΙΟ6Π1 500Φάθη5, 5ΙΊΕΠ οχογίαΓΙΓ οἱ Ίρεο 

Βίγοπ6 ἀπιίσαί; ἀαππ(ας ΟἸαάειη τορίς οπδα ΓαθίΠ1 Τδ8Υ- 

οἶτα οοηίθηά1έ, 61 οολογήβα5 εἰοσοίς αΡίήαο Ιο60ΤΙΠΗ 5658 

οδίεπίαης, ποῦ Ιπείοσγσπι Ποδίαπα 5ἰνασεπη [αοΙ{, Τία απ- 

ἀειη, αί αἰαστίίας οἶα5 ῥισ]ατο τοι. σοιθη(ὶ5 Ρτοςπ] 1πάθ 

εοηδρἰοσγείαν. (8) Όντας απίοτῃ, γ]είοτία δα αἱαίδ, ἴπ 

ΠΠΘΟΙΠΠΙ Ποδί1απη ασΠΠΘΠ γΙο]οπίο οοπαία ἱτγαπηρίέ, οἱ [8Υ0- 

αἴίοι αιιἀαθῖα. ΠΠΟΓΘΠΙ σοτοπᾶο ΠΟΠ. αχίβαπη βίασσπι οο1{ 

Μῖπο γογο ργαοἱρίίαπ [ας 5ο Ρροίσοα]5 ΙΠΙΠΙΙΙΘΗΞ, α συεραχΙο 

αποάαπα πλϊΠίο οχ Ρου5ῖς νι]ηθτο Ιεία ἰόμις οεοῖᾶΙ{. το 

οχαπἰπηαίο» Γοσίἁπα 4ΡΠΙΘΗ. νίνεςδ αὖ Πηδίαμγαπάαηα ΡΙσΠΔΠΗ 

τουἱηίασναί, {απάθιπσαο πΙΠστο εορίαταπι εἰ βάποία 54 60665- 

515 εχ αἀγοι»ο ἑο]οσαίος ορριπιαηί. : 

ΧΧΙΥ. Τη α]ίογοα οχογοΙίης ρατίο Απίάαι5 (4γίωις) ΟΥιΙ 

φαΐγαρας, ογαϊπίρας ργα{οσίας, πο ῬαγθαγογΙη 56 11Υα- 

ἀαπίϊαπα ασπΊοΏ 5ίγοπιο εκθερῖ{: Ῥορίθα Υ6γο απαπα Ρα]αηα 

Πἱογυτη 5αΡίπάο Ιοησίη5 5656 οχίομάθης οΙγοΠαγοπ]το 1ρδί 

είιάθραί, οἱ ΤΙΠΙΟΥ 4ο ΟΥτὶ πιογίο ΙΠ5ΗΡΕΙΓ αθοθδδεγαί, ἵπ 

5ἰαοπαῦ} απαπάαπα , απαπα απίε γώ πη {επιεταί, τοορρί{η] 

ποἩ ΙΠοοπηπΙο(Ίαπι, οµΠα δἱς το[αθῖί. (9) ΟΙ6ατολας ΙΙ 

αΡί πιοάίαπα αὀἴθη ργοβἱσαίαπα αἱ γο]σιας οχογοϊία5 Ρα1{ο5 

αἆ Γά1σ4Πη πο μαίας απἰπηαᾶγοτΗ{, αΏ. Ιπδοσίαπάο αὐδίπεί, 

πΠίοδ(ιθ αἲ οτάίηςδ 81105 γογοσαίος δἰδΗΐ : γετεραίαν 

οΠΙ1 πο, δἱ ἰοίας ΡαγΏανογΙπα οχαΓοῖ μις ἀ1α.οο5 Ιηναάονεί, 

οὔππθς ρατί{ετ οἰγοαπηγοη (1 (ασιάατεπίαν. (9) ΠπίσγΙΠα ασἷο 

τοσῖα, (ηδίς απὶ οοηίγα 56 5{είογαη{, Ογτῖ σαδίτα ἁῑιρίί; ἀείπας 

γονο ποσίο 14Ἠ1 5ροιγοπίσοπηίθ, απο ἵΠπ αγῶοος ἱππροία ο0η- 

ρ]οραΙ {οπάυσπί. Ουσί αααπι {οναΐου, πί σεηεγοδῖς απ]Πηϊ5 

ἀἰδηιτη ο8έ, ΙΠΙΡΤΘΒΣΙΟΠΕΠΩ οχοἰροτειέ, ποῦ ἀἷα δαα Ῥατραγίς 

γϊτίας οοΠπςΗ ές δοᾷ Πποχ αΠΙΠΙΟΓΙΠΙ γοῦογς ΠπαπΙΙΠΙόάο 

Ρνοπηραἑαάίπο α ἀτῶ5 5αρογα!1, Τη [ασαπη 5ε οοηγαι{αγη{. 

(4) Οἰοατομς ρτοϊηάο ΟΙ αθλίΠα ΠΟΡΕΙΑ, πηι]ἶς Βαιρα- 

ΤΟΣΠΙΗ. ἰγασοϊάα{ἶς, βία ΠΠ ηοσίθ 56 66ΙΡΙ6Η5, ἰποροαπι 

ομσίέ, αἱ βοοπηᾶα οἴτοίοι γ]σί]]α 1 οαδίτα τονογ ας. (9) 

Ριώ]Πο Πασιο αἆ Ὠπο πιοάπα ΠπΠΙίο, τευθηβίία 5ιιηΐ 46 τ6- 

σἱῖ5 εορί1ς ΠπίοίοσίογΙη 8Η). (μἱμάσοῖπα πη]]ία, 41Ο ΡΙΠΗ 



(450--- σσ.) 

τῶν τοῦ βασιλέως πλείους τῶν μυρίων πεντακιςγχιλίων, 

ὧν τοὺς πλείστους ἀνεῖλον οἳ μετὰ ΙΚλεάρχου ταχθέντες 

Λαχεδαιμόνιοί τε καὶ μισθοφόροι: ἐκ δὲ θατέρου μέρους 
τῶν Κύρου στρατιωτῶν ἔπεσον περὶ τριςχιλίους: τῶν 

6 δὲ Ἑλλήνων φασὶν ἀναιρεθΏναι μὲν οὐδένα, τρωθῆναι 

δὲ ὀλίγους. (6) Τῆς δὲ νυχτὸς παρελθούσης, Ἀριδαῖος 

ὅ πεφευγὼς εἰς τὸν σταθμὸν ἀπέατειλέ τινας πρὸς τὸν 

Κλέαρχον, παρακαλῶν πρὸς ἑαυτὸν ἀπαγαγεῖν τοὺς 
στρατιώτας καὶ κοινη διασώζεσθαι πρὸς τοὺς ἐπὶ θάλατ- 

10 ταν τόπους: ἀνηρημένου γὰρ Κύρου καὶ τῶν τοῦ βασι- 

λέως δυνάμεων ὑπερεχουσῶν, ἀγωνία πολλὴ Ὕαπεσης 

τοὺς τετολµηκότας ἐπὶ "τῇ καταλύσει τῆς Ἀρταξέρξου 

βασιλείας στρατεύεσθαι. 

ΧΧΥ. Ὁ δὲ Κλέαρχος, ἀνακαλεσάμενος τούς τε 

16 στρατηγοὺς καὶ τοὺς ἐφ᾽ ἡγεμονίας τεταγµένους ἐθου- 
λεύετο περὶ τῶν παρόντων. ἜὌντων δ᾽ αὐτῶν περὶ 

ταῦτα, παρεγενήθησαν παρὰ τοῦ βασιλέως πρέσδεις, 

ὧν ἦν ἀρχιπρεσθευτῆς ἀνὴρ Ἕλλην, ὄνομα μὲν Φαλὶ- 

νος, γένος δὲ Ζαχύνθιος. Εἰσαχθέντες ὃ᾽ εἰς τὸ συνέ- 

20 δριον εἶπον ὅτι λέγει ὃ βασιλεὺς Ἀρταξέρξης, Ἐπε)δὴ 

νενίκηκα Κῦρον ἀποχτείνας, παράδοτε τὰ ὅπλα, χαὶ 

πρὸς τὰς θύρας αὐτοῦ βαδίσαντες ζητεῖτε πῶς αὐτὸν 

(2) Ῥη- 
/ Δ ΄ 3 / Ψν [/ κ» 

θεντων δὲ τουτων, αποχκρισι έόωκεν ἕκαστος των στρα- 

ἐκθεραπεύσαντες ἀγαθοῦ τινος µεταλάθητε. 

56 τηγῶν τοιαύτην οἵαν Λεωνίδης καθ᾽ ὃν καιρὸν περὶ Θερ- 
--/ 

Ξλέρξης 
ἀπέστειλεν ἀγγέλους, χελεύων τῶν ὅπλων παραχωρῇ- 

(2) Καὶ γὰρ τότε Λεωνίδης εἶπεν ἀπαγγεῖλαι τῷ 
ρ - / πμ. Α / / ον μπι) 
βασιλεῖ διότι νομίζοµεν, κἂν φίλοι γενώµεθα τῷ Ξέρς 

΄ Ρ] ο» / Δ / 
μοπύλας αὐτου φυλάττοντος τὰς παρὀδους 

σαι. 

δὺ μετὰ τῶν ὅπλων ὄντες ἀμείνους ἔσεσθαι σύμμαχοι, κἂν 
- -ω / 

πολεμεῖν πρὸς αὐτὸν ἀναγκασθῶμεν, βέλτιον μετὰ τού- 
[ή κ Δ -ω / 

(4) Παραπλησιως δὲ καὶ τοῦ Κλεάρ- 
λ / 3 “ /“Υ Ἡ 6 . 

{ου περὶ τούτων ἀποχριναμένου, Ἡρόξενος ὁ Οηθαῖος 

των ἀγωνιεῖσθαι. 

/ η ο» λ λ . ) / / εἶπεν ὅτι νῦν τὰ μὲν ἄλλα σχεδὸν ἀποβεθλήκαμεν, λέ- 
ἡ 1’ Νορ ίζομεν 

νο . ο ουλάττωσευ.- ἡ ΡΕ ἡμῖν ἔσεσθ οὖν, ἂν μὲν ταῦτα φυλάττωμεν, χρησίµην ἡμῖν ἔσεσθαι 

- / 

βῦ λειπται δ᾽ ἡμῖν ἤ τε ἀρετὴ καὶ τὰ ὅπλα. 

Ν λ -ς / Δ νλ. ης Ξ 3 νὰ / ο τη ” 

καὶ τὴν ἀρετήν, ἂν δὲ παραδῶμεν, οὐδὲ ταύτην ἡμῖν 
. -” - / 

ἔσεσθαι βοηθόν. Διόπερ ἐκέλευσε τῷ βασιλεῖ λέγειν 

ὦ ἂν περὶ ἡμῶν καχόν τι βουλεύ ται, διὰ τούτων πρὸς 

40 αὐτὸν ἁγωγιούμ εθα περὶ τῶν ἀγαθῶν τῶν κοινῶν. (5) 
/ 

Λέγεται δὲ καὶ Σώφιλον τὸν ἐφ᾽ ἡγεμονίας τεταγμένον 
- / ΔΝ ἀλ κο / { 

εἰπεῖν ὅτι θαυμάζει τοὺς παρὰ τοῦ βασιλέως λόγους" 

εἰ μὲν γὰρ αὑτὸν δοχεῖ κρείττονα τῶν Ἑλλήνων εἶναι, 
ἀ ο. Ρο / 5) η) 66, λ ζς ο» {/ λ . 

μετὰ τῆς δυνάμεως ἐλθὼν λαθέτω τὰ παρ ἡμῶν ὅπλα 
9 9) / /. όν / / [ - 3 

τὖ εἰ δὲ πείσας βούλεται, λεγέτω τίνα χάριν ἡμῖν ἀντὶ 

τούτων ἀξίαν δώσει. 

Ἀχαιὸς εἶπεν ὅτι λίαν αὐτοῖς ἐκπληκτικῶς ὃ βασιλεὺς 

ϱ) Μετὰ δὲ τούτους Σωκράτης 
! 

ι . . ’ ο. 

προσφέρεται; ἃ μὲν γὰρ παρ ἡμῶν βούλεται λαθεῖν πα- 
ο. κ» λ / ς / Δ 

ραχρΏμ’ ἀπαιτεῖ, τὰ δ᾽ ἀντὶ τούτων δοθησόμενα μετὰ 
νο ου λος / 0όλ 42 3 λ 

ταῦτ ἀξιοῦντας αἰτεῖν προστάττει. Καθόλου δ᾽ εἰ μὲν 
-ω / / ’ . 

συ ἀγνοῶν τοὺς νενικηχότας ὡς ἠττημένους κελεύει τὸ προς- 
». / 3 ια) 

ταττόμενον ποιεῖν, µαθέτω ποτέρων ἐστὶν ι] Υίκη παρα- 
.ω / -” 

«γενηθεὶς μετὰ τῆς πολυαρίθµου δυνάμεως" εἰ δὲ σαφῦς 
3 λ οω / 

εἰδὼς ἡμᾶς νενικηχότας Ψεύδεται, πῶς αὐτῷ περὶ τῶν 
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ψαγ5 πηαχίη]α ἃ Τιασσάαηρη(15 δη ιο αἀ[αποῖῖς Παοόσηαν5, 
ἀποία Ο1εανοΒῖ πα απ Ρις, οσα {Ἐκ αίογα Ραγίο 1ο 
ΟΥ πα ήρης οροϊάσγαηί, αἲ {ου πη]]ο.. Ώο Ονωσῖς νου 
η Π]ά01 ορρο(ςδο πιομπογαπ{, ρουραιιοῖς ἱπίογίοα γαἱπογα(ῖς, 
(0) Ρορί ποςῖς Πας οχίέαπα Απίάσας, 41601 αά 5ία{ΙΟΠΘΙΗ 
ΡηδίπαΠα τοβασίςςο ἀῑκίπιας, παηίῖος αἆ ΟΙδαγο μπι πε 
Ιιογίαίππα, αέσαπῃ σορ1ῖ5 αά ἵρευπῃ 5ο τοῖρίαί, απο εοπ]απο(ἶς 
ἁρηπ]ηίρας αἲ ογαῦ. πια Ἱπ]απα ἱποο]απιος 5ο τουρογοπί. 
Ἰπίαι[οοίο ο ΟΥτο, αἱ τοῖς οχοτοῖέα νἱοίοτίαμα αἰδὶ νίῃ- 
ἀϊσαηία, ἵπσθης ἱπορίάα{ἷο σα πὰ ραρη(οηίία ἱποσυδουαί οΠΊηο», 
ααοά Απίακογχαπι τορπο οχοιίειο οοπαία Ἠπὶπιϊ ααάα οἱ 
ιεπίαδδεηί. 

ΧΧΥ. ΟἸεατομας ἱβίίαν, ἀποῖριας οἱ ργα[οοῖς ουδ παπα 

ὀοπγοσαί[Ις, ο ργῶδοι{ γογαΠῃ δα οοηφ ία οχα αἱ γῖέ, Ώπ- 

απε 5 Ιπίομ η, Ἱερα ορ 5αροιγοηίμηί, 4ΠΠΟΓΙΠΙ 

Ριπσςρς εναί ἄΤΦοι5 φἱάφπα ποπηῖπο Ῥμαίίηας, Ζαογπίμίιις 

πα[Ίοηθ. Η{ η δοπαίυπα ἸΠιγοδιοί ππαπάαία τοσῖ Ώηπο αά 

πποάσΠα εχροπυηί: «Ἠωο ἀῑοῑ τεχ Αγίαχοιχος : ΟπαΠάο- 

απιάσπα, Ογτο Ἱπίαγ[οοίο, υἱοίογία ροπο5 1ηθ δε, Υοξ αγπιὰ 

αδίίς, εἰ αἆ [ονο5 οἶας ρεγδίίο, αἱ ἆς πποάο τουοπο Παπά! 

ἱρυπῃ νοῬίς οοφίίαίο, αἱ οποβοΙἱ αἰίου]α5 ραγ{εῖρες Παίἱ5. », 

(2) Η15 Ίία ἀῑο[ῖ5, αἲ αποαπο(αε ἆασππη 1ὰ τοδροηςί 41111 

εδί, ααοά α Πουπίάα αποπάαπα, αααπα ἐγαηδίταη αἲ Τ]ου- 

ΠΙΟΡΥΊ5 (πἱαπίῖ Χθιχες Ρον Ἱοραίος οἀϊχίε, πέ αγπ]α ἱθὶ 66- 

ἀετεί. (0) Ταπό οηίπι Πεοπ]άα5 Πία τοπ {ἱαςί ᾖηβ»ῖε γοςί : 
« ΧΟ5 φπἱάσπι αγβίΓαπνα, οἳ Χογχῖς απηῖοὶ ροδί]ιας. ϱιοιῖ 

ΠΠΗ5, Ἰοης6 ροίίογο5 ο αγηηῖς 5οοἵος {ογο :. 5ἵη αἆγαιςιις 

παπα Ῥο]σογανῖ οοσαπηας, πιο]ίας ΠοΓΠΗ ργορς]άἶο ἀἡλη]σπέη- 

105.» (4) ΡοδίσααπαΠᾳ ἱρίέαν ουπάσπα αἆ πηοάπη α ΟΙεαγέ]ο 

ΤΕΒΡΟΠΦΙΙΠΗ ΓΗ1{, Ῥτοχεπιις ΤμεΡαΠΙΙ5 δἷο ΙΠΠί: « Νιπο ἁ[ἱο- 

τά} Ῥγορθ ΟΠΙΠΙΗΠΙ ]αοίαγαα [οοίπιας : εοἰααπθ γἱτίας οί 

Ἀπηα ΠΟΡΙ5 βαρθυδηί. Οπαμιάΐα ορ ἑπία, ΥΙγα{δηι 

ποβίς ργοβα(πταπα οχἰδηαπηιας : 41Η ῬΥΙΠΙΠΙ ος (γαάσ- 

ηΠ5, πθο Παπι πορίς απχἰΠαίαταπη. »  Αά τοσεη [ίαφπο 

γοίενο δεί : « δἱ απἷά πια]! τοχ ἵη ποβ πιθά[ίαίαγ, 4ος 60Π1- 

(5) 1Εὶ 

Ῥορμῆας, εἰ ἵρ5ο ρνα[οοίοτΙπῃ 4Πα5, ἀῑχίδδο Γογί!ν, Ρος 

πηΠηΙ αἀγαιδιι5 θΙΠῃ Ῥοπο 5 1ρδῖς ΡγαΠαΡίπΙΓ. » 

(πάει πιῖγα δἱρί γοσῖ5 ροδίμ]αία γίάδη : «αἱ οηίπα, ἹποήΕ, 

Ροίση/{Ιογεί 8ε56 ἀτῶοίς οχἰδήπ]αί, οΗΠ1 οχογοῖξα Πος ἵηγα- 

46ὴ5 α’πῃᾶ οχίον(πθαί : βἵη ρογδιαδίοηο να]ί αἀρίςαῖ, παΠη 

Ργο Ες σγα(ἵαπα πορίς γερά γας 5, ργῖας ἀῑσαί. ». (6) ΗΙ8 

Ῥοθταίε5 Αομῶιι5 5ηρ]απςίε : «Νἰπιϊ5 νασοτάίοι ΠοΡίδΟΗΙ 

τοχαδίί.. Ου οηἶπ] ἃ Πορ αΠ{6Γγα ομρίέ, φίαἰἴπα ςἳΡί (γαᾶί 

Ρορίμ]αί : απια οοπίτα γαβεγοπᾶα.5αΠί, ργεσαπάο ἀθλίπο οΡΗ]- 

ΠΘΙΕ ]αροί. Ροδίτεπιο δἱ αἆθο ΓΘΓΗΙΗ ἵσπαγις οδί, αἱ γ]οίοτος 

{απ απα γἱοίος Ιπιρεγαία {ασεγο Ιαροαξ, οπα ΙππαπΙσΓαΡΙΗΙ 

δια {πινα Ἠαόο Ρνοίοσία5, υρίαδπαπα ρατίΐ5 γἱσίοτία 5ἱ8, ζ0- 

βποβοαέ, δἱΠ νίοίοτο5 ΠΟ 6556 Ροτερίοιε οοδη ΠΗΓΗ Ἰαβοης, 

(απησ. ΟΙΓΟΠΠΙΥΟΠΙΤ6 πποπάασῖο ἰαζοί, απῖ ἆσ ρτοη]ϊς»ὶς ἵῃ 
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εἰς ὕστερον ἐπαγγελιῶν πιστεύσομεν; (7) Οἱ μεν ἄγγελοι 

τοιαύτας ἀποχρίσεις λαθόντες ἐχωρίσθησαν' οἳ δὲ περὶ 

Κλέαργον ἀνέζευξαν πρὸς τὸν σταθµόν, ὅπου τὸ διασε- 

σωσμένον στ ερατόπεδον ἦν ἄναχε εχωρηκός.. Ἐϊς ταὐτὸ 

δὲ η τῆς δυνάμεως ἐλθούσης, περὶ της ἐπὶ θάλατταν 

καταθάσεως ἐδουλεύοντο χοινη καὶ πεβὶ τῆς πορείας. 

(6 ) Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς μὴ τῃ αὐτῃ τὴν ἀναχώρησυν ἶπερ 

ἦλθον ποιεῖσθαι" πολὺ γὰρ αὐτῆς ἣν ἔρημον, ἐν ᾧ τροφὰς 

οὐγ. ὑπελάμ. ϐανον ἕς . δυνάμεως πολεμίας ἀκολουθού- 

-. Γνόντες δ ἐπὶ Παφλαγονίας ἀναζευγνύειν, οὗτοι 

μὲν ὅρμης σαν ἐπὶ Παφλαγονίανι μετὰ τῆς δυνάµ.εως χατὰ 

σχολὴν ὁδοιποροῦντες, ὡς ἂν ἅμα τὰς τροφὰς ποριζόµε- 

γοι. 

ΧΧΥΙΠ. 
ο» 3 / 3 οκ 

έν ὡς ἐπύθε το τὴν των εναντιων «πο σρησος νο 

Ὁ δὲ βασιλεὺς βέλτιον ἔχων ἀπὸ τοῦ τραύ- 

μίσας αὐτοὺς φεύγειν, ὥρμησε μετὰ τῆς δυνάμεως κατὰ 

σπουδή». ϱ) ̓Κκταλαδων ὁ ὃ) αὐτοὺς διὰ τὸ βραδέως 

ὁδοιπορεῖν, τότε μὲν ἤδη νυχτὸς οὔσης ἐγγὺς τὴν στρα- 

τοπεδείαν ἐποιήσ σατο» ἅμα δ᾽ ημέρα δικχταττόντων τῶν 

Ἑλλήνων τὺ στρατόπεδον εἷς µάχην, πέ μψας τοὺς, ἄγ- 

γέλους κατὰ μὲν τὸ παρὺν εἰς προς ἡμέρας. ἀνοχὰς ἐ- 

ποιήσατο' (5) ἐν δὲ ταύταις συνεφώνησεν ὥστε αὐτὸν 

μὲν φιλίαν παρέγεσθαι τὴν χώραν) χαὶ τοὺς ἡ ὙΠσομένους 

ἐπι θάλατταν δοῦναι καὶ τοῖς διεξιοῦσιν ἀγορὰν. παρέ- 

χειν, τοὺς δὲ μετὰ Κλεάρχου μισθοφόρους χαὶ τοὺς μετ' 

Ἀριδαίου πάντας πορεύεσθαι ὃ διὰ τῆς χώρας μη δὲν ἀδί-- 

(0) Μετὰ δὲ ταῦθ᾽ οὗτοι μὲν περὶ τὰς 

ἑ δύναμιν ὁ βασιλεὺς ἆ ἀπήγα- 
χημα ποιοῦντας. 
ς / ο δ Αλ) 

ὕδονπορίας ἐγίνοντο, την δὲ 
»] ” 

γεν εἰς βαθυλῶνα. Έχε εἴ 

δρα Υαθησάντων κατ ἀξίαν ἕχαστον τικήσας ἔχρινε πάν- 
ην. Διὸ καὶ µε Ὑάλαις 

δὲ τῶν κατὰ τὴν μάχ ην ἄν- 

των ΄ἄριστον Ἰεγενῆσθαι Τισσαφέον 

αὐτὸν τιμήσας δωρεαῖς ἔδωχε τὴν ἑαυτοῦ ϐθυ Ὑατόρα. πρὸς 

συµθίωσιν καὶ τὸ λοιπὸν διετέλει πιστότατον αὐτὸν ὥς 

χων φίλον" ἐδ θωχε ὃ δ) αὐτῷ καὶ τὴν ἡ γεμονίαν ὧν Κῦρος 

ἐπὶ θαλάττης Ίρχε (6) Ὅ δὲ Τισσαφέρ- 
νης θεωρῶν τὸν βασιλέα δι’ ὀργῆς ἔχοντα τοὺς “Ἠλλη- 

σατρατπε ιν . 

3 /ν ιο ναυτ], εν] ” 31 ατα Δ 
νας, ἐπηγγείλατο αὐτῷ ἅπαντας ἀνελεῖν, ἐὰν αὐτῷ μὲν 

δυνάμεις δῷ, πρὸς δὲ Ἀριδαῖον διαλλαγἩ: προδοθήσε- Ἡ ιο τσ ή [ 
Ας ΄ σε) Δ λ ς / 

σθαι γὰρ ὑπὸ τούτουτοὺς Ἠλληνας κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς τοὺς λό] ους ἀσμένως δεξ ξάμενος, τούτῳ 

μὲν ἔδωχεν ἐξ ἁπάσης τῆς δυνάμεως ἐπιλέξαι τοὺς κρα- 
5 / 

(6) Ἠ ἄλλοις τε ἡγεμόσιν 
Διόπερ 

οἵ τε στρατηγοὶ σχεδὸν ἅπαντες μετὰ Κλεάργου καὶ 

ὥ ον 
τίστους ὅσους προαιροῖτο. 

- ο ο-ω / 

ἐλθεῖν καὶ χατὰ πρύζωπον ἀχοῦσαι τῶν ο 

τῶν λοχαγῶν. ὡς εἴχοσι πρὺς Τισσαφέρνην ζλθον: καὶ 

στρατιωτῶν δὲ πρὸς ἀγ /ορὰν ἐλθεῖν βουλ ομένων Ίχολ οὐ- 

θησαν ὡς διαχκόσιοι. 

τηγοὺς εἰς τὴν σκηνὴν ἐκάλεσεν, οἱ δὲ λογα γοὶ πρὸς ταῖς 

θύραις διέτριθον. 

() Τισσαφέρνης δὲ δὲ τοὺς μὲν στρα- 

Καὶ σι ὁ)ι - ο). τω Τ να. . 

λοαι μετ ο γον Εκχτής ισσοαφερνους 
κο λ ΔΝ 

σχην ης ἀρθείσης Φουγικίδος ὅ μεν ατηγοὺς ἐνδον 
στ ὺσώ / 

συνέλαόε, τοὺς δὲ ὁλοχαιοὺς οἳ οἷς ην συντεταγμ.ένον 
λ λ . ή 

θόντες ἀνεῖλον' ἄλλοι δὲ τοὺς ἐπὶ τὴν ἀγορὰν ἥκοντας 
ο 

ο ο ο ες πα κΙΗ” ολ Β ντ σιαή, 
των αν ΑΗ ες ὢν εις φν γωὦν εἰς την τ1οιαν 

λ 

τοὺς στρ 
ϱ] δ 
ΕπεΛλ- 

/ 

παρεμ ιολὴν ἐδήλωσε τὴν συμφορᾶν. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. (661, 680.) 

Ροδίσγα πα Πάθη {ρ5ί µαῦθαπηιις 2 (7) Οπ1 μὶς 1εραΗ γορροηδῖς 

ἀῑπιίςςί αρίογαη{.  Ἠϊπο Οἱεατομας ασΠΊΘΙ ΦΠΗΠΑ αἲ ἑαβίτα, 

4πο βογαία5 ο ῥασηα οχετοῖίς ἴ]ε οοπορβδογαί, ἱταδυχίί. 

Ὀπ]γοιςίς ο/σο οορ!ῖ5 Τρί οοηβγορα(!5, 49 περυθβδα αἆ πιᾶτα 

ἀοηιο γ{ῖς Ιποιπά(5 ουηδ]]α πει 56 ὀαρθβδιη{. (8) 6οηςυ]- 

ΠςδίηΙΠΗ Πέσο γίδαπα, ποπ οοάθια, 41ο γεμεταηί, 11ΠεΓΘ 

γοθιπά Πα 65956 : Ππᾶδηα οΠίΠι ρᾶῖ5 ἀθδετία εταί, ααπα 

οοπιπσαίας Γαου]ίαίθιη ποἨ. γα Ρέππα γἱάσραπε, ος] 

οχοτοῖία γοβίϊρία ρτοπιοπίο. Ἠοοθίη εΓϱο εδἰ {απάεπη, 

αἱ Ραρμ]ασοπίοπα γουδης ἀποστοηί. Είἰ ης ποη ομηοίαη!6ς 

4π6ς5 οπἵη οχθγὀ ία. 16 οαρεβδιΠέ, Ιομίῖας {απο Ριοςε- 

ἀεπάο τα{ οοπιπιθαίΗπῃ Ιπίθγθα ἱρί οοπααγδγεη{. 

ΧΧΥΙ. Λος απίθπα, α ΠΠ ΡΓΙΠΊΗΠ οκ Υ]ηθγο Π]ΕΙ15 Ἰιὰ- 

Ῥθγ6 σῶρ!{, ἀΐδέθδδι Ιιοδίϊαπα ααά{ίο, ααοά {ασενε 1105 ρα{α- 

γα, ταρίἶπα ἵη 605 ΠΊογεί; (2) αἱ απία ἰανάἴα5 ΡγοσταάΙεβαπίΗς, 

οδεθοιίας {απάςπι 605, ποσίθ 14Π1 Ἱμρπεπίο εαβία Ῥτορθ 

πηοίαίαν. 540 παπα ἀῑεί δε πεη{{5, (1πα ατοοἳ ἵῃ α0ἴΘΠά 

εορίας οάπεστοηί, παπ(15 11] ηϊςςίς ἑτίππα ἀἴεγαπα ἱπάποῖαΒ 

π ρυα56ης οοποθάΙ. (3) Ηϊ5 ἴία οοηγεηίηπη εγαί , πί τοχ 

Ρασαέαπι οἱ απιίσαΠη 1ρ8ἱ5 ἰγαηβδίέαΠι Ρε {θηγᾶς 8185 60Π08- 

ἀογαί,, Ιἴποτίδααθ ἆάσες αἆ ΠιαΥ6 αδαπο α4]αησργεί, γεπα]θπι 

οἵαπα οοπιπηθα(απα ἐγαηδδουπΙρας ργῶβρετοαί : απἱάᾳπῖά Υεγο 

ΠΙΘΤΟΘΠΑΙΙΟΓΙΠΑ 50 ΟΙεατομί εί Απίάσοί εἰσηῖς ππϊἠαγοί, 14 

8Ώδαπο ποσμπηθη{ο ρ6γ αστος Ιίαυ [αεθγεί. (4) ΗΙ ο/δο αἆ ἴίαν 

Ραγ5οηπεπά πα 5656 οοηγετίηπ{: Γοχ ΒάΡΤΙΟΠΕΠΑ οχθγζΙ πι 

γούυος, αὈί ργαπιῖα Ἱπίογ ος ἀἰδίήραθης, απ Ῥτα"ο]ατα γΙτ- 

υ15 {αοἴπογα Ώοα]]ο Ι5ίο οἀιάἰβδεηί, Ρις οΙηΥΙΦ8ΊΠΠΘ ἸΠπίαι ϱ- 

ΠΊΠθ5 ΤΙΞΣΡΗΘΤΗΘΠΗ 56 σο55ἱ55ο Ππαάϊσαν{έ, Ἰά6ο απ απα πιαση]- 

15 Ποππίπθίη ππμποτίρας5 ΠοπορίανΙέ, {αμα βΗαπ Τρί βαΠι 

πηαἰγ]πηοπῖο αααηχίέ, οἱ ροΥ τοσα πα γἱέω (επηριας άῑδεί- 

ΠηΠΠΙ Ώππο απη]σαπα μαβοβαί; απίπ οἱ δαγαρίαγαα, απἱβιι5 

Ογνας ργορίαθταί, Ἱππρογίαπα ΠΠ οοΠοθβςίέ. (5) ΤϊδεαρΙεί- 

πας Παάπο, γἰάθεης Ιη{ΘΠΡΙΦ5ΙΙΠΟ 6ἴδα ΤΓΦΟΟΞ αΠΙΠΙΟ Γ6σ6Πῃ 

6556, ΟΠΕ 56 ἀθ]αίαπα Ίτο ῥτοπαϊςίε, 5ἳ οχειοῖία ρδυη 

Ἰπδίγασγοί, οἱ σπα Αγ]άσο ἵη ϱγαΙαπη τθᾶνθί : αΏ Ἠου ΘΗἴΠΙ 

(0608 1π ἵππεγα ρτοάΙέα ἱτὶ εοπβιπ]αραί. Ῥετσγαίαηῃ 

μου τορί εοηδί πα ασοἰἀ1τ. Ἰάσοσαα πλ Παπλ ΓοΓΒΡΙΠΙΟ5, 

ααοίαοί 1ρ56 Υα]εί, οχ (οίο οχοτοῖία ἀθμ]σεπάος αἱ ρεγιπῖ- 

ἴ. (6) ιηι ᾖὶ ΡΤΙΟΡΥΟΡΟΥΟ ἀγΙΡΟΟΥΊΩΙ αηισπι ἴιδο- 

ου {15 τιοπι ϱγουιζ αὖ 111ῖ5 οαδίγα ῥοδιΐ. ΗΙδδίσδφο ααἲ 

θ05 πιιπ{ 119, Ἱε{ Οἴοαγ ολες οέπ εειετῖς ογάΙΏΙΠΩ ἀποίομριις 

ἂἆ 56 γεπίτεί, ροδίμ]ανίί; Παμστο οηἵη απ οογαπΙ ης 

εχροπαί.  ῬΏιοςες Ιρίαή {Θγο ΟΠΠΠ6Β ο1Π1 ΟΙ6αΤοΠο 6ί «ΟΠοΙ- 

Επ ργα)[εοίΙς, ση οἱγοΙίαυ, ΤίεςαρΙ6/πεπι αοοθάππ{. Ἐκ 

πι ήμιις Ργαίογοα ατοϊίον ἀποθηί[1 εοπαπηθαίΙη θπηρ{γῖ 56- 

σαπίας.  () Τίδδαρμειπες ἀαόθς 1805 Ιῃ ΡγαρίογΙΗΠ1 ΙΠΙ 

γοσαί; πιαπΙρα]ογΙπῃ. Υ6Γο ργα{εοίΙ απηία [ογ6ς5 5αμαίδέυπί. 

Ῥναυο Ἰπίογσοθβδογαί {απιριας, άΙΠΏ ριρ1ΘοΟ οχ ραρίίοπο 

Τϊβεαρμογηϊς γαχί]ο οδίεπίαίο, 

Ἠοπά{, 

1ρ56 ἆπσος Ἱηία5 60ΠΙΡΓΘ- 

σθίθνος Υ6γο ρτγῶ/[6οίο5, (οιἵ5 Ργαδίο]απίες, αλ, 

σαίρας ος πιαπάαίαπη οταί, ορίταποπηίς αἱ ηηϊμίαος, ααὶ 

ΘΠο- 

ΤΙΠ ΠΠΗ5 [σα 1η οαδίγα 5ΠΟΥΙΠΙ θἶαρδις, οἰαᾷῖδ πμ ππν 

αἰα 1. 

οοπηπισαία5 απιοπάἰ οα.δα γεηογαηί, Πῖο Πς σα 4 απέ. 
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ΧΧΥΙΙ. Οἱ δὲ στρατιῶται πυθόμενοι τὰ γεγενη- 
μένα, παρ αὐτὸν μὲν τὸν καιρὸν ἐξεπλάγησαν καὶ πάν- 
τες ἐχώρουν εἰς ὅπλα 

χίας οὔσης' μετὰ δὲ 
χλοῦντος, εἵλοντο στρατηγοὺς μὲν πλείους, ἑνὶ δὲ τῶν 
ὅλων τὸν ἡγεμονίαν ἀπέδωκαν Χειρισόφῳ τῷ Λακεδαι- 

µονίῳ. (9) Οὗτοι δὲ διατάξαντες τὸ στρατόπεδον εἰς 

τὴν ὁδοιπορίαν ὥς ποτ᾽ αὐτοῖς ἐδόχει κάλλιστα, προῇ- 
γον ἐπὶ Παφλαγονίαν. Τισσαφέρνης δὲ τοὺς στρατη- 

γοὺς δήσας ἀπέστειλε πρὸς Ἀρταξέρξην: ἐχεῖνος δὲ τοὺς 

μὲν ἄλλους ἀνεῖλε, Μένωνα δὲ µόνον ἀφτχεν' ἐδόχει 

γὰρ μόνος οὗτος στασιάζων πρὸς τοὺς συμμάχους προ- 

δώσειν τοὺς Ἕλληνας, (8) Τισσαφέρνης δὲ μετὰ τῆς 

δυνάµεως ἐπακολουθῶν τοῖς Ἕλλησιν ἐξήπτετο, καὶ 

ο» ν/ 3 

μετὰ πολλΏς ἀταξίας, ὡς ἄναρ- 

ταῦτα, οὐδενὸς αὐτοῖς παρενο-- 

/ 

κατὰ στόµα μὲν οὐκ ἐτόλμα παρατάττεσθαι, φοβούμε- 
ων / αλ 

νος ἀπεγνωσμένων ἀνδρῶν θράσος καὶ ἀπόνοιαν: ἐν δὲ 
.. ο” Δ 29 λ 

τοῖς εὐθέτοις τόποις παρενοχλῶν µεγάλῳ μὲν οὐδενὶ 
ο” / 3 λ 2 / Ν ολ" λ / 

καχῷ περιόθάλλειν αὐτοὺς ἠδύνατο, μικρὰ δε βλάπτων 
ω ο Μ 

µέχρι τοῦ τῶν Καρδούχων καλουµένου ἔθνους ἐπηκο- 

λούθησε. (4) Καὶ Τισσαφέρνης μὲν οὐδὲν ἔτι δυνάµε- 

νος πρᾶξαι, μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπ᾽ Ἰωνίας ἀνέζενξεν. 

Οἱ δὲ Ἕλληνες ἐφ᾽ ἑπτὰ μὲν ἡμέρας διεπορεύοντο τὰ 
-» . 4 ΔΝ ο 

τῶν Καρδούχων ὄρη, πολλὰ καχκὰ πάσχοντες ὑπὸ τῶν 
ν ο 7 / 

ἐγγωρίων ἀλκίμων τε ὄντων καὶ τῆς γώρας ἐμπείρων. 
κ. τν ο ΄ 

(6) Ἠσαν δὲ οὗτοι πολέμιοι μὲν τοῦ βασιλέως, ἐλεύθε- 
. / ον 

ροι δὲ καὶ τὰ κατὰ πόλεμον ἀσχκοῦντες, μάλιστα ὃ 

ἐχπονοῦντες σφενδόναις ὡς µεγίστους λίθους ἐμθάλλειν 
ον τ) λ 

καὶ τοζεύµασιν ὑπερμεγέθεσι γρῆσθαι, δι ὧν τοὺς 
[ο / 

Ἕλληνας κατατιτρώσχοντες ἐξ ὑπερδεξίων τόπων, 
- ο / 

πολλοὺς μὲν ἀνεῖλον, οὐκ ὀλίγους δὲ κακῶς διέθεσαν. 

(ϱ) Τὰ γὰρ βέλη µείζω καθεστῶτα δυοῖν πηγῶν ἔδυνε 

διά τε τῶν ἀσπίδων καὶ θωράχων, ὥςτε μ.ηδὲν τῶν 
/ η, 1 / ον, ς λε τα ὅπλων ἰσχύειν τὴν βίαν αὐτῶν ὑπομένειν' οὕτω γάρ 

. .ω » ναι 
φασι µεγάλοις κεχρῆσθαι οἶστοῖς, ὥστε τοὺς “Ἓλληνας 

ο. / 

ἐναγκυλοῦντας τὰ ῥιπτόμενα βέλη, τούτοις σαυνίοις 

γρωμένους ἐξαχοντίζειν. 

ειρηµένην χώραν ἐπιπόνως, παρεγενήθησαν πρὸς τὸν 
Κεντρίτην ποταµόν' ὃν διαθάντες εἰςέθαλον εἰς τὴν 
Ἀρμενίαν. Ταύτης δ) ἦν σατράπης Τιρίθαζος, πρὸς 

ὃν σπεισάµενοι διεπορεύοντο τὴν χώραν ὥς φίλοι. 

ΧΧΥΙΠ. “Ὁδοιποροῦντες δὲ διὰ τῶν Ἁρμενίων 

ὁρῶν, ἐλήφθησαν ὑπὸ γιόνος πολλῆς, καὶ παρεχινδύ- 
νευσαν ἀπολέσθαι πάντες. Τοῦ γὰρ ἀέρος τεταραγµέ- 

νου, τὸ μὲν πρῶτον κατ ὀλίγον ἤρξατο γιὼν πίπτειν 

ἐκ τοῦ περιέχοντος, ὥςτε τοὺς ὁδοιποροῦντας μηδὲν 

ἐμποδίζεσθαι τῆς εἰς τοὔμπροσθεν πορείας μετὰ δὲ 

ταῦτα πνεύματος ἐπιγενομένου, μᾶλλον ἀεὶ κατεῤῥί- 
πτετο καὶ τὴν γώραν ἐπεκάλυπτεν, ὥςτε µηχέτι δύνα- 
θ κ. 1 ἕν Δ τε προ πο ων σθαι μήτε τὰς ὁδοὺς μήτε ὑλοσχερῶς τὰς ἰδιότητας 

τῶν τόπων θεωρεῖσθαι. (9) Διόπερ ἀθυμία τὸ στρα- 
/ ο [ὸ Ἀ/ 4 7 3 / 3 5 3 ’ 

τόπεδον ὑπεδύετο καὶ δέος, ἀνακάμπτειν μὲν εἲς ἀπώ-- 
. 3 / / αἱ ὁ Ἰ λ .. -- 

λειαν οὐ βουλομένων, προάγειν δὲ διὰ τὸ πλΏθος τῶν 
{ ,] αν /{ ο Αα Ἀ -, μ] Γ- 

ιόνων οὐ δυναµένων. Τοῦ δὲ γειμῶνος ἐπίτασιν 
λαμθάνοντος, ἐπεγενήθη πνευμάτων μέγεθος μετὰ πολ- 

(1) Διελθόντες οὖν τὴν προ-- 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟῦΙΗ ΙΡ. ΧΙΥ. 
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ΧΧΥΠ. Ωυα {4ο αἰοσαίο οοσηίία, Πίος ἔπτι φ- 

46πα ρο{εγείαο!, Ιπουραρορίέα αᾱ αγπια εοποπγ Πέ, αποά 

ηοφ6 ἀαχ πεαΠε ἱπιρεταίου ο58εΙ; 564 Π1οχ., ί πεπιο {ρείς 

ποροβπα [αορρδίέ, ἀπσος 51Ρί οοαρ]ανος ἀθδηπημηί, αἆ 

ὉΠΙΠΙ {ΠΕΠ ΒΗΠΗΠΊΑΠΑ Ἱπρενῇ ἀοθί[εγιτί, 

η]ο ογαί Ομ γ]δορ]ια5. 

Γααοεάα πιο] 

ϱ) ΑΡ 15 4ρίπεη {π οτάίποια, σϊ 

ορίπια5 ἔππα γἰάστοίαν, τοὐαοίαπα, Ῥαριασοπίαπα γδιςις 
Ρτοπιογείιν. ΤίδδαρΙεηες αι{οη ἆπέος ἵπ γἰπου]α 6ΟΠΙ- 
μασίο5 αἆ ταρεια (αηκμηϊςε, Οἱ τοααίς ομίναησα{ίς, 
Μεπομα βο]Ηῦ ἀῑπηϊςίε,  Ηῖο επίπα, αποὰ σππι 5οοἵἷς Ίαγσα- 
ἴπς εδεί, ἄΠ605 Ῥινοάςτο γο]ιήδο οχἰςΗπιαραίαν. (3) 
Ροδίοα ΤίβδαΡΗΘΓΠΕ5 6Η ασιππο ἄγῶσος Ιηβεοίαίας, ο8- 
Ρίπα ϱ05 γεχαραί, πθς αἀγειδα ΟΠΠ Π]ίς ἠοπίο ϱΟΠΕΙΙΤΘΓΟ 
απθεραί, ααοά Ποπηήππη 46 φα]μίο ἀθδροταπίῖαπα οκίτο- 
π]Πὰ ΔππάαΟἶαΠὰ αἱ ΓΙΤΟΤΟΠΑ [ογπιίάαγεί. Ορροτ{ηπίς αφ ο 
Ιοεἱς ορΙίευ 605. Ι4608556Η5, πιασηἰ απίάσπαι ἀθίγίπιοπϊ ΠΙΙ] 
αἴονναο ροΐεναί, 5ο Ἱεγίρις {απίαπι ἀαπιηίς α[ῄοῖοης, 
ΟαγάποβοΓάΠὰ. 4παπΠΙ νοσαηί σοηίθηι πδάπθ ρογδοοΡαίΗς. 
(4) Τυπη ΤϊδβαΡΜετηΘς, Ύπάά πΙμΙ απηρ]ίη5 Ργοβέθτο ρος- 
δεί, οορίας Τοηίαπα γεεις ἀπχΙ. το νοτο αροναμαῖς 
σαπάμόμογαπα πποπΗρα5 δορίοπι ἀῑος ΙΠδΙΠΙΕΡΙΠΕ, πη]ία 

48 τορίομῖς 6]α5 Ιποο]ί5, μοηίο 5ίτοπαα, Ἰοσογιπις ἰφ[ῖο 
βηα/α, Ῥενρεβεῖ. (6) ΗΙ τορῖς Ποδίες οιαηί αἱ Ιμογί, το- 
ΤΠΠΊ(Π6 ῬεΠἱόαγπα δίπάϊοςί, ἵπ ου ρα εἴρια αχοιοῖ(αα, 

αἱ ρτα"ρταπάος {απόα Ιαρίάςς ΙπίογαπθτγοΠί, οἱ ἱπς]ίαίοο Πλα- 
βηέπά[ηίς αγοα Ρις ΓθΠΙ σογθτοµ{. Ώπα ἄγῶεος φαρογίουϊ 
4ε οσο. Ἱπιρείαπί, πηπ]ίος (αηςγοιρογαίο» ρονπιηέ, προ 
Ρᾶ1605 {ῴάο δαπείαπί. (6) Νοπι ςασίέία Ρίπῖς οπβ] {5 Ίοή- 
Είογος Ρεν 5εηία οἱ {πογαοος Ροπείταβραηέ, αἀθοπιθ πα]]α 
γΙπα Παγπῃ αγηπαίανα 5αῄθυνα ροίογαί. ΤαΠῃ οΠΟΠΊ6 14 {6]ί 
6ου {μἱ55ο ἀἰοας, πί ἄταοἳ ϱτο αππεηία(ἶς αιη(ΐς Πήςου 
4 Ιαεπ]απάσπα πίοτοπίαν. (7) Φαπι (απάσηι πο ίνα 

παρησπα. ἀΗΠουίαίοπα γερίοποπα απο ροτομγβοηί, αἲἲ 
Οεπίηίοι Πανίαπα ἀσγεπίαπίς (πο {τα]οείο, Αππηοηαη {Π- 
Εγεάυπίηγ. ῥαΐγαρες {ππα η]ας ονας Τ{ΓΡαΖ 15 : 6ΠΠΙ 41Ο 
{ωάενε Ππίίο, ἀείπόερς αἱ αππίεῖ ρ6ς Ρτογ]ηοίαπα οἶης ἴίου 
[ασἴη!, 

ΧΧΥΠΙ. Αί ἀμπι ρου ΑΓΠΙΘΠΙΟΓΗΠΙ πηοπίος οοπίσπάη!, 

πίνο {απι ἀθηδα οβργαυη(ας, αἱ ΡαγΙΠΙ αΡοβδοί (ΗΠ. ΟΠΙΠΟ5 

ΠΡὶ ρετίγοηί. Τηγβραίο οΠίπῃ 3616, τά γα ΡΓΙΠΊΙΠΙ Πῖκ 86ΠΕΊΠῃ 

εκ αἰίο οαφενα ἴία αἱ παπα ρτορτεάἹοπίῖθις ἱπιροί- 

ππεηίαπη ορ[εεγοίαη: 5οᾷ ΠΊοχ Ἱπγα]οδοσπίο γοπίο, ευ0- 

ἵπάα ΠΟΥ οορία 1ήθγα6, {απιάπο ἆεηςο υβίᾳαθ, ἔθηγηηι 

ομίεμενε, τί πθς γίαπῃ ριοβρίσοθ, Ἠθς ΠΙΙ8ΠΙ ΡτοΙΣΙΙ5 

ΙοζῦγΗΠῃ. τθρίοπεπι ΙΠίθγποβσοείο Ῥοβφοηί. (0) Ηίπο απ- 

χ[είας αἱ ράνογ οχοτοϊπη Ἰπγαάστα, αοᾶ πο αἲ οργίβηα 

ταίνοργαά{ ρογη[είεη Υε]]εηί, πος οϐ το Πάαηα ηἰγίς ἆρῃ- 

βἰίαίοπα ρυοσεάετθ πἠίθγίας Ῥοβκεπ{. ἨΗίσπιο αὐ{θίη φρίηο 

ἀερογίας Ιπσνανεβοθηία, ΥΟΙΟΠΊΕΗ» 4ποφμο ΥΕΠΙΟΓΗΙΗ ρτο- 

σ]α εμπα. νἰο]εηίο σναπάηῖς ΗΙΠΙΡΟ οχοπέαχ, α4θο φίάθηι, 
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5 ορ 

δ0 

4: .π 

50 

δε] 

λῆς χαλάζης, ὥστε 

ἂναγκασθῆναι καθίσαι τὴν δύναμιν ἅπασαν" ἕκαστος Ἵὰρ 

.. ο / Μ 
του νι χατὰ καν μις 2 

τὴν ἐκ τῆς δλδ λοιπορίας χακο οπαάθε ιαν ὑπομένειν ἆδ υνατῶν 

οὗ ποτε τύχοι | μένειν ν ναγκάζετο. ο Ἀποροῦ οὔντες δὲ 

πάντες τῶν ἀναγκαίων, ἐκείνην μὲν τὴν ἡμέραν χαὶ τὴν 

νύχτα διεκαρτέρουν ὑπαίθριοι, 

Διὰ γὰρ τὸ 
- ’ / 

ἐχγεοµένης γιόνος τά 

πολλοῖς συνεχόµενοι 

χαχοὶς. πλῆθος τῆς χατὰ τὸ ώς 

τε ὅπλα πάντα συνεχαλύφθη χα 

τὰ σώματα διὰ τὸν ἀπὸ τῆς αῑθρίας πάγον πε ριεψύχε- 

το. Διά τε 

χτα διηγρύπ τνουν" χα 

της Ελ ην Ὁν κ 
την υτ ρος ην τῶν χακῶν ολην την νὺ 

τ ο. ἳ 

-ω »] Δ 

ινὲς μ. ἐν - ἐχκαύσαντες τῆς ἄπο 
ο 

τούτου βοηθείας ἐτύγχα νον, τινὲς δὲ περικαταληφθεν- 
κω ο 3 / Β 

τες ὑπὸ τοῦ πάγου τὰ σώματα πᾶσαν ἀπεγίνωσχον 
κ. / 3 κ» πω 

ἐπικουρίαν, τῶν ἀχρωτηρίων αὐτοῖς σγεδὸν ἅπάντων 
ΑΣ ὃ ων ( -. ᾿ 

ἀπονεχρουμένων. νὺξ διηλθε, τῶν ϐ (4) Διόπερ ὣς ἡ 
- 

/ Δ ο 

πλεῖστα εὑρέθη διεφθαρµένα χαὶ τῶν 
ΔΝ η) Δ ος ολί ως ολ ανν 

να ον πλ αι μὲν τετελευτηκότες, οὐκ λίγοι δὲ την 
ν΄ ΦΑ αν / 

7ον τες 5 Φρονα »το 0Ε σῶμα ὃ διὰ τον παγον 
υ 
Δ 

υ 

« 
ώ, 

κους λώθ. 
τοὺς ὀφθα αλμοὺς ἔτυφλ ώθησαν 

αὐγειαν τῆς Χιόνος. (5) 
-5- Ἀ γη, ση ησ . [ Ω Ν ἅπαντες ας άρησαν, εἰ μὴ βραχὺ 

ο ο ο / 
διελθόντες εὗρον χ ώμας γεμούσας τῶν ἐπιτηδειων. Αὖ- 

ιὲν τοῖς ὑπ οζυγίοις χαταθάσεις εἶγον ὄρυ- 

τοῖς ἀνδράσι, κατὰ κλιμάκων ταὶς οἶχίαις 
/{ / { 

τά τε βοσχήµατα τρεφόµενα γόρτῳ, 

ὃν : οσα 

ζην ἀναγκαίων. 
ο ἲ κ. / σ / ολα /” 

ΧΧΙΧ. ᾿Εμμείναντες δὲ ταῖς χώμαις μέρας ὀχτώ, 
3 ”. Νϊ 

Ἐχεῖ δὲ 
’ εν , / . ο. 

ἕτταρας ἡμέρας διανύσαντες διεπορεύοντο την Χάων 
λ ο / 

Φασιανῶν γώραν. 

λ σω / 
παρε γενήθησαν πρὸς τὸν Φᾶσιν ποταμµὀν. 

ῃ ο ” .» οω 

᾿Ἐπιθεμένων δ᾽ αὖτοις τῶν 
.] / ’ Δ οω ΄ / . Δ 

ἐγχωρίων, τούτους μὲν ἐν τῇ μάγη νικήσαντες πολλοὺς 

ανεῖλον: αὐτοὶ δὲ 
ο ο/ λ ον 32 / 

χαταλα συ. ας τας των εΥγΩριων 
/ 

χτήσεις γεμούσας ἀγαθῶν, ἐνδιέ 

ρας πεντεχαίδεκα. (9) νο ζεύξα ἐκεῖθεν διΠλ- 
. ια / 

θον : χόραν ἐν Ίμεραις 
/ λ ς ) 

τά, καὶ παρεγενήθησαν πρὸς τὸν Ἄρπαγον ὀνομα-- 

ανν ατα το τς τριψαν εν αὐταῖς ημε-- 
ια ολ 

ζαντες ὁξ 
λ 7 αν 

τὴν Χαλδαίων καλουμένην 

νο Όλ 
ος τς σα 4 9 κ- 

ο 

4 λ / 4/ / 

ποταµόν, ὄντα τὸ πλάτος πλέθρων τεττάρων. 
η π / / «ων 

Ἠντεῦθεν δὲ διὰ [τὰ] Σκουτίνων πορευόµενοι διῆλθον 
ς Ὁλ / 3 « λ ως κά 3 ὅδον πεδινήν, ἐν ἡ τρεῖ ς ἡμέρας αὑτοὺς ἄνέλαδον, εὖ-- 

ο / Λ 

ποροῦντες ἁπάντων τῶν ἀναγχαίων. Μετὰ δὲ ταῦτα 

ἀναζεύξαντες τεταρταῖοι παρεγενήρησαν πρὸς πόλιν 

μεγάλην Γυμνασίαν ὀνομ. αζομένην. (8) Ἐκ δὲ ταύτης 
ς / 
ὅ τῶν τόπων τούτων ἀφηγούμενος μας πρὸς αὖ-- 
τοὺς καὶ τοὺς ασ, ἐπὶ θάλατταν συνέστησεν. 

Ἐν ἡμέραις δὲ πεντεκαίδεκα παραγε εγόμενοι ἐπὶ τὸ 
χήνθβόρο, ὡς εἶδον π ορευόμενοι οἳ πρῶτοι τὴν θά- 
λα ο περιγαρεῖς ἦσαν καὶ τοιαύτην ἐποίουν Χραυ- 

υ » 

Δ α » /’ 

Ὑήν ὥστε τοὺς ἐπ οὐραγίας ὄντας ὑπολαμθάνοντας 

ον εἶναι ο ος ἵν εἰς (4) Ὡς ὃδ᾽ 
3 ϱ. 3 λ ιά σα τα λ / 
ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν οὗ τὴν θάλατταν 

ο δν - { / 

ἦν ὁρᾶν, τοῖς θεοῖς ἀνατείναντες τὰς ες. ο πο 
εά ς / 

ὡς ἤδη διασεσωσμ.νοι" συνε 

πολεμίων ἔφοδο ὅπλα. 
ο. 

ἅπαντες 

έγκαντες ὃ᾽ εἰς ἕνα τόπον 
. 2» 

λίθους π ταμπληθεῖς καὶ ποιήσαντες ἐξ αὐτῶν ἀναστή- 
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κω Δ Δ 

ράσι πολλὴν ἀφθονίαν πάντων τῶν πρὸς τὸ 

{602664} 

αἱ απ. {ατβο (πεῖοδ αἀγοιδᾶς ρογέθ]]ενεί, {οίαπι 4ΡΠΙΘΙ 

αἰσίοιο οοσοταίαγ. Ου]α εηἴΠ] ΠΟΠΙΟ {8Π1 ἄΓΙΠΗΠΟΡΦΕΙΑ 1ήηθ- 

15 πιο]οδ[ίαπα Ροι[ογγο Ροίεταί, απο απίδαιιε {πω ]οσι 

οεσπρανογαί, ο0 5ε 6ΟΠΗΠ6ΙΕ ΠηεοθδδαΠι μαβοραί. (3) Τα- 

πιθίςί Υο6γο 5ΙΠΙΠΙά {πππ οΠΊΠ6ς5 Ροηπινία ]αμοίανεηί, Ρο Ἱ]- 

19η} (4Π1οη. {δή αίαιθ ποσίοπῃ αβροαιγίπιαπη Ἠἱθια]ς 56ϱ νΗ{1αΠη 

5υῇΏ ἀἱ9 {οἰεταγαπί ταῖς γεχα παπα ἴραςδ. Ναπι ααἰά- 

απἱά αΤΙΠΟΤΙΠΙ ογαί, πδοης Πἰγί οοπίίπαα ἀασῖάσιϊς 

εορία ορίεχεγαί; εοιρογᾶ γετο σε]α, φᾳαοά 56γ6η5 4εΙπέερ 

4ο οχαξρετανί{, πΙβοςξέθοραη{, εί ίαπι οίτοχ ΠΙα]ογάπῃ γἱ5 α{- 

ποραί, αἱ (οίαιη ἴ]απα ποσίαοηα ἐναπδΙσοΓοη{ ΙΠΡΟΠΠΠΕΙΗ. ΑΙ- 

σα 1σηΐς οχοΙ{αί1 εα]ογο ΠέΙπαμθ 56 {07616 : πομπῖ 60ηΠ- 

ὀΥ6ἱΙ5. Πδογα εοΓροβς ΟΠΊΠΕΠΙ δα] 5Ροπι αμῇίσστο, 

ααΠ] οχ{γοπιο) Ἠογάπῃ Ρατίος {6γθ οΟΠΊΠΕΣ επιοτατοη(Η. (4) 

Ἰοσίε Ιβιαν Ἰγαηρασία” ΠΙ]ΟΥ 4 ΠΟΠΙΟΓΙΩ ρατ5 εοτγηρία, 

γι εἰίαιη ϱοπηΡ]αγες οχδίἰηοίΙ, πεό Ρας, Ποεί Υοσθίς αἆ- 

πο αη]ηι5 θ5δ6εη{, {πίσους {ΠΕΠ ΠΙΠΙΟΡΙΙ6 οοεριΙ5 Ἰαβοτα 

εργποραπίατ. Οπἱάαπα, ΠΊσοτε 6ἱ 5ρ]ειάοτα ηἰγί5 ργωςιτ- 

οχοροσα{ί εγαηἰ. 

{εγησοῖοηε αἆ ΙΠΙΠΙ 6ΠΊΠ6Ρ Ροτ]ἱδδοηί , πἱςὶ ραπαἱΗ πα ρτο- 

ατεςςί Υίςος ΤΟΓΙΠΙ παζθεξδατἶαΓΙΙΠΙ ὁορία γοίογίος Ιηγοηϊςδοηί. 

Ἠϊο Ἱαπιεηία Ρε ο[ίος5δο5 αάἴας, ΠΟΠΗΠΕς Ῥοι5ζα]ας ἀθδοσιι- 

ἀεραπί. Ἡπ ἀοππϊοϊΗϊς ρεύπάες ϱιαπηῖπο αἱοραπίας, εί ἵπσεης 

οπηπίαπα, αἱρς. γ]ία δηδίρηίαίαν, αλθγίας Ποιηηΐρας εαῤ- 

Ρείεραί. 

οἵα οεπΙογΙὴ ασε, 

ΧΧΙΧ. Ῥου οσἵο ἀῑα5 Πίο οοπηπιογα(ῖ, ἂἆ ῬΗαδίη 4ΠΙΠΘΠΙ 

Φπαίγίάπο Πίο οκαείο Ο]αΟΓΙΠΙ 

(ΤαοσΠογαηι 9) εἰ ΡΙιαδίαπογαπη ἴετΓας Ρ6ΓΠΙεαΠί{. ΟΠΠπιάπθ 

{απάσεπι ροινοεπίππ{. 

88 Ἰησο]]ς {π {ταηςῖία αγπιῖς ΙαοεδδθγεπίΙς, ρυρβηα επι ης 

εοηρτοςςῖ Πιασηαπα οὐράεπι Ῥετασιπί, εἰ οοεαρα[ῖς ΠΙογαπα 

ν]ηῖς, σπα» γἰοία εείετίδᾳαε Ροµί5 αριπάαβαηέ, απἱπάθοίπι 

(9) Πιᾶς ρτοίοο, Ομια]- 

ἀπροταπα απαπα τοσαπ{ {θγναπα 5ερηίς οαξί]ς οπιεηςῖ, 

ρὶ ἀἱε5 απεΙ δα οοποσάσΠί. 

Πανίαπα, οπἶ Παιρᾶδο Ποίπεη, απαίίαουγ ρ]είμνα αππρ]απ, 

ἀαγεη]αμί. Ἠίϊπο ρου ου Ιποταϊα Ῥιαπίεπα Ιίετ [αοἰσηί, 

παπα οπταπάϊς εοτροτίρα5 {πάπα πδαπηαΠ{, οπιηί ηΠθ- 

ερςςανίογαπα οορία ΙΠξΠΟΠ. Οπατς Ιπάο 55 αὖἲ Π]α- 

σηαπη ΥΡΕΠΑ , οαὶ γΠΙΠαΡίΦ ΠΟΠΙΘΗ, Ριοσυεάυπίαν. (3) 

Ἐκ Ἰαῦ Ιο6ογαη ΠΡὶ Ρήποορς Γαάμ8 ευη Ἠ]ίς [αοῖέ, ἀπείο- 

γθδπ6 γἷα. αά πηᾶτο αδαιο αἀ[αηςίῖ. Οἱπάσσίπι 6γσο ἀεγαπα 

Ίήποτο οοη{ασίο. ἵπ Οµεπίαπα πιοηίεΠ 6ὔτθςςί, ιρὶ αὶ ἵη 

Ριῖπιο ασιηῖπα οιαπί, ΠΠαΓ6 Ρτουυ]. γἰάεταηί, Ἰησεηί1 ορ ΐα 

ροι[απάαπίαν : {απίαςαμα 6]αΠΙΟΓ δΗρ]αίῃς εδ, αἱ εχ(γεπῖ 

ασηήηῖς πέος ος Ιαπῃ ΙΠΙΡΤΕΣΣΙΟΠΘΙΩ (παΠάαπη 6556 βιΙ5ρῖ” 

64Π{68. ἄγΠΙα ταρίίπι οχρθᾶτεηι, (4) Θπα ΡΓΙΠΠΠΙ Ύθτο 

οΠ1Π65 Τη Ἱασαπῃ, ππάθ ργοδρεοί5 ἵπ πατε ραίεβαί, εγᾶςδε- 

ταηί, εαρ]αῖδ απἱδααα πηαπῖρας σια[ἶα5 ἀςδ ποπ 5608 

ἀσοραμί απαπη. 5ἱ ΡΥΟΙΦΗ5 5α]αῖ5 οοπιροίθ5 |8ιπ οβδεΠί, 

ΤΗΠα ςαχῖς ΠὂσηΟ ΠΙΠΙΕΓΟ {π ΠΠ Ιοσῦση 60ΠΡΕΡΙ18, {αυ]- 

(5). Ὠοπίαιεο {η- . 

Φ.«», 

όρ 
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µατα μεγάλα, σχῦλα τῶν βαρθάρων ἀνέθεσαν, βουλό- 
µενοι τῆς στρατείας ἀθάνατον ὑπόμνημα καταλιπεῖν: 
καὶ τῷ μὲν ὁδηγήσαντι φιάλην ἀργυρᾶν καὶ στολὴν 

Ηερσικὴν ἐδωρήσαντο" ὃς δείξας αὐτοῖς τὴν ἐπὶ Μά- 
Χρωγας ὑδὸν ἀἁπηλλάγη. (5) Οἱ δ’ “Ἔ λληνε γες εἰςθαλόν- 

τες εἰς τὴν τῶν ἸΜαχρώγων γώραν ἐσπείσαντο, καὶ 

πρὸς πίστιν παρὰ μὲν ἐχείνων λόγγην ἔλαθον βαρέα- 
/ 3 λ 2 Έεε.ὶ λ ην .» λ ΜΥ βικήν, αὐτοὶ δ Ἑλληνικὴν ἔδωχαν' ταῦτα γὰρ ἔφασαν 

αὗτοῖς οἳ βάρθαροι διὰ προγόνων παραδε εδόσθαι πρὸς 

πίστιν βε ο ασάα ως δὲ ὅρους διῆλθον, 

(6) Εἰς 
τούτους 

λό-- 
φον ὀχυρὸν καταλαθόµενοι τὴν γώραν ἐπόρθουν, καὶ 
τὰς ὠφελείας εἰς τοῦτον ἀθροίσαντες ἀφθόνως ἑαυτοὺς 

τοὺς τούτων ὅ 

πορεγενήθης αν εἰς τὴν τῶν Κόλγχων γόραν. 

ἣν ἀθροισθέντων τῶν ἐγχωρίων ἐπ) αὐτούς, 
Λ / ο. } λ 3 ετλ - 3 ὰ ο) 

υ.ΕΥ κροτησαντες μα πολ νους ανξειλον' σὗτοι ὁξ 

ἀνελάμδανον. 

ΧΧΧ. Ἑδρίσκετο δὲ 

τοὺς τόπους» ἐξ ὧν πολυτελῆ προςεφ 

ὴ  Υ] πληθη περὶ καὶ σμήνη παμπληθῃη περὶ 

φέρετο χηρία. 
έ 

Πούτων ὃ) οἵ Ἰδάμονοι παραλόγῳ ο. ἔπιπτον συµ.- 
πι -- 

πτώµατι’ οἵ γὰρ µεταλαθόντες αὐτῶν ἄφρονες ἐγίνοντο 
-- ο ον / 

καὶ πίπτοντες ἐπὶ τὴν γῆν ὅμοιοι τοῖς τετελευτηχόσιν 
[ὸ -ω » -” Αλ - / ὃν 

ὑπῆρχον. (5) Πολλῶν δὲ φαγόντων διὰ 
δε . / ος Δ Δ - κ 

τα τῆς ἀπολαύσεως, ταχὺ τὸ πλῆθος 

τὴν γλυκύτη- 

ἐγεγόνει τῶν 
πεπτωχκότων οἱονεὶ τροπῆς ἐν πολέμῳ γεγενηµένης. 
Εκείνην μὲν οὖν τὴν Ἠμέραν ἠθόμησεν ἡ ἡ δύναμις, κα- 

ταπεπλη] [μένη τό τε παράδοξ ον καὶ τὸ πλῆθος τῶν 

ἠτυχηκότων: τῇ δ) ὑστεραίᾳ περὶ τὴν αὐτὴν ὥραν 
ἅπαντες ἑαυτοὺς ἀνελάμθανον χαὶ κατ ὀλίγον ἀνακτώ- 

µεγνοι τὸ φρονεῖν ἀνέστησαν, καὶ τὸ σῶμα διετέθησαν 

() Ὡς 
δ ἀνέλαθον ἑαυτοὺς ἐν τρισὶν ἡμέραις, ἐπορεύθησαν εἷς 

Τραπεζοῦντα πόλιν Ελληνίδα, Σινωπέων μὲν ἄποι- 
κου, χειµένην δὲ ἐν τῇ Κόλχων χώρα. ᾿Ενταῦθα δὲ 
διατρίψαντες ἡμέρας τριάκοντα, παρὰ μὲν τοῖς ἔγγω- 

βίοις λαμπρῶς ἐξενίσθησαν, αὐτοὶ δὲ τῷ τε Ἡρακλεῖ 

χαὶ Διὶ σωτηρίῳ θυσίαν ἐποίησαν καὶ γυμνικὸν ἀγῶνα 

ῤ ον -” 

ὁμιοίως τοῖς ἐκ φαρμ.ακοποσίας διασωθεῖσιν. ' 

καθ’ ὃν τόπον φασὶ προςπλεῦσαι τὴν Ἀργὼ καὶ τοὺς 

περὶ Ἰάσονα. (4) Ἐκεῖθεν δὲ Χειρίσοφον μὲν τὸν 
ορ γούμενον ἀπέστειλαν εἰς Ῥυζάντιον ἐπὶ πλοῖα καὶ 

τριήρεις: ἐλέγετο γὰρ εἶναι φίλος Ἀναξιδίῳ τῷ Ῥυδαν- 

τίων ναυάρχῳ. Γοῦτον μὲν οὖν ἐπὶ σης ἐξέπει.- 

Ψαγ" λαθόντες δὲ τῶν ἐπικώπων δύο πλοιάρια παρὸ 

τῶν Τραπεζουντίων, ἐλήστενον τοὺς περιοικοῦντας βαρ- 

ῥάρους χαὶ κατὰ 1ὴν καὶ κατὰ θάλατταν. (5) 

Ἴμερας { μὲν οὖν τριάκοντα τος ιειναν τὸν Χειρίσοφον" 

ὡς δ) ἐκεῖνος ἐθράδυνεν, αἳ δὲ τροφαὶ τοῖς ἀνθρώποις 

ἑσπάνιζον, ανέζενξαν ἐκ Ἐραπεζοῦντος, χαὶ πριταῖοι 

παρεγενήθησαν εἰς Κερασοῦνεα πόλιν Ελληνίδα, Σι- 

Ἐν ταύτῃ δὲ ἡμέρας διατρίψαντές 

"φ 

νωπέων ἄποιχον. 

τινας παρεγενήθησαν εἰς τὸ τῶν Μοσσυνοίχκων 

(6) Ἑῶν δὲ ῥαρθάρων σ συστραφέντων ἐπ᾽ αὐτούς, 
Συμφυγόντων δὲ 

ἔθνος, 
ἐκρά- 

τησαν μάχη χαὶ πολλοὺς ἀνεῖλον. 

εἴς τι χωρίον, ἐν ᾧ κατῴκουν ἐπτωρόφους ἔχοντες ξυλί- 
/ 

νους πύργους, συνεχεῖς προσθολὰς, ποιησάμενοι χατὰ 
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105 Ἱηποηίαος εχεϊίαγιηέ, φπῖρας δρο]ία ἆθ ματυαείς το]αία, 
ἃἆ ἱπηπιοία]οπι εχρεά[Η]οηῖν 5 ΠΙΟΠΙΟΓΙΚΠΗ, Ἱπιροδαέτυη{, 
για απίοπη ἀπό ρΗΙαίαπ αγζοηίθαὴ 5ίο]άπι(πε Ῥογεῖσμηι 
ἀοπανηπί: απ πποηβίταία ἀείποορς αἲ ΜάσΓοηος γα, 4ἱς- 
οεδρῖῖ. (5) Ροδίεα( παπα ΜΑΟΤΟΠΙΙΠΗ ΤοΡΙΟΠΘΙ Ογῶοἱ ἵησγρρςί 
δη, [ῳά15 οµπη σοηίο [αοϊαπέ. Τη επ]ας Πάσα Ὀαγαγίσαηι 
8Ρ 119 Ἱαρίαπα αορίαΠί, ἱροίααο Οτασαπι τοδηί : ΠΒΠῃ 
ου οργἱφίπιαπι βάεί ρίρηας α- πια]οτίρις αἰί (γαθἰέμηι 
ε55ο Ῥανραί ἀἰσο[ίαραπί. Ἠοτατα πποπίριας 5αρογα[ς Τη 
Οοἱόμογιη αγαπη 5ο ἀθπη μέ (6) αῬί απππα (ανρα ἵπου- 
Ι8γάΠά. οοπίγα ρ5ος οοπΠαχῖέ, Ρυσπα γἰσίογος ΠΟΠ εχίσιαπη 
Π]οναπα οορίαπα οσρἰάσηί. Ταπι Αγπιο (πο ἆαπα οο]1α ἵῃδος- 
50» 8Ρ005 Ρορυ]απίην, εί πιαρηῖ Πλας ργαᾶἰς πά]ήο οοή- 
βε5ί15 α[ῇα{ἴπα 5656 1θεγθαΠ{. 

ΧΧΧ. Τηγεπία {ππι ΗΜ ηὶς ἵπ Ἰουῖς ἵπσοης αΙγθαγίυΠη ϱ0- 
Ρία, απάο Ἰαγαϊδοίηιος οιαΐ [αγος 4θρτοπησγα, 56 ΙΙΙβΕΙΗΗ 

απΙάάαπα εγοπίί εἶτοα Ἠ]ος, απὶ [ιο ἀδσιδίατοπέ : Π8Πι 

αποίαποί αΠηυ]ά ἀερ]αίδοηί, απιοηίος {1οΠ, πιογ(πίδαιια 

»ἱπ]]ε5 Πα δίεγηοραπίαν. (9) Εί πα ΠΙΗΙ 5αρογί5 
ἀυ]οράϊπα επρ ἆᾳ [αγῖ Πορ οοπιοάθιαηξ, Πποχ ΙΠσΘΗ5 

πηπ]ήπάο απαςί Ρο] σα φπαάαπη 5ίνασο οχἷία, Πἱο Πίο βιςα 

Ίαοεραί. Μασπα ]ο ἀῑε ἐπὶδῆῖα οκχεγΟἔπηα ροινας!ί, τοῖ Πο- 

Δί ροβίν]άῖο 

εαάεΠῃ Ῥήορε οΓα ΟΠΊΠε5 αά 56 του (ραηέ, αἱ Ἱπίεσγα Πποή {15 

γ]ιαίο εί ΡγοδίναἴογΙΠ ΠΠΠΙΘΤΟ ΡεΓγοΠ]ςτη. 

ραμίίαίε τεζρρία φαγσεραπί, οογροίβα5 που αΗίοι α[[ουῖς, 

41η οἱ Ῥο5ί Ρμαγπιασυπη α[σαοά Παπδίαπι γῖτος 16- 

οομ!σοτοπί. (3) Βεοπρετα(ϊς οιβο υ]τῖρης, {αγίίο Ἰήης ἀἱο 

Τναρεζυηίοπα, ΕτῶέαΠα αΠΡοΠα, ΡΘΓΥΘΗΘΥΕ. ΒΙΠΟΡΘΗΣΙΙΠΗ 

μαρο οοἰοπία αδί ἵπ ΟοΙέΠοΓΙΠΙ [ευτα δἷία.. Πίο ρου (πἱσίπία 

ἀίος εαυςίογαηί{, οχἰηηῖο ΠοερίίαΠία(ἶς οπέα α οἴνίριας αἲ- 

(ο, οἱ 5αοτα Ἠετου]ί φογίαιε 5εγγα{ογί Ἰαάσξαια σγηηπ]- 

οο5 Ρογοροτηηέ, βί Απο ΠΥ6ΠΙ οἱ 6ΠΙ 5οοῖς Τά5ΟΠΘΗΙ 

αρρι]ίςςα [αππα ο5ί. (4) Ιπάε ΟΗΠΙΒΟΡΙΟ ΦΗΠΡΙΘΙΠΟ οχθγς]- 

(ας ἱπιροταίουί ἐτόνιος αίασιε παν]σία ΒΥ7ζαΠΙἱ0 αάάμοριαϊ 

ποροτη ἀαίας: Απανἰρίο οηίπα, ΒΥΖΑΠΙΙΠΟΤΗΠΙ πανανοµο, 

απηϊοετα Ἰαποίας (οτεραίαγ. 15 ἰβίίαν οε]οσί Ἱπιροδίέας αβιᾶ- 

γὶραί.. 1ρ8ί Ππίεισα, ἀποβας α Τταρελιπ{ 15 πιγορανοηίρας 

αεσορίί5., Ππϊπιος οτομπιαπαφαε Ῥαγβατος {ειτα πιατίᾳπο 

οχοιγδαπἆο Ἱπ[οξίαραπί. (5) Δά ρῖηία Παααο ἀἷςος Οµ]γ]- 

φορίάπη ργα»(ο]απίαγ. Ο0 ἁἰπιας τοππογαπ{ς εί 6ΡΠΊΠΊΘΗ- 

(α ]απ1 ἀοβοϊεπία, {ο 15 ἱπάο οπςίἰτῖς ΟογαδηΠ{θΠα ο 

απ οἱ ἵρεα Οταεοναπ οἰγίίας οί, α Ῥ]πορεηδίρης οτι 

Ηίο ροδίαπαπα ααποί ἀῑες εἰαϊΐνα Παβιαεταπ!, αἆ 

(6) Αἱ απ ππ1 α Ρατρατί5 

οοπάϊία. 

ΜΟΡΡΥΠΩΕΟΤΥΙΠΗ σεηίεΠα 4ε]α! θυη. 

ἱπίαι 56 οοησ]οβα!{5 Ιηγαάετεηία!, Ράρηα Π]ος γίπομηί, Π]ᾶ- 

6ποαπ6 ΠΙΙΠΘΓΟ οράμηί : αὈί γετο δαροιςί{τος Ιπ ορρίά η 

εοπ/[αροταπέ, ααοά Ηρηεῖς (αρ αἆ 5ερΏΙηᾶΠα αδᾳπε 60Η” 

σπα οποπη εἀαοἴ{5 ππαπ [έτη Πα Ρ{ίαναη{, τά ρδ η πο "16 
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Ἐν δὲ τὸ χωρίον τοῦτο μητρόπολις 

τῶν ἄλλων ἐρυμάτων, ἐν ᾧ καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν 

(τ) Ἔθος δ᾽ 

πάτριον { μένειν ἐν αὐτῷ τὸν πάντα βίον, κἀχειθεν 

6 δοῦναι τοῖς λείο τὰ προστάγµατα. 

κράτος εἷλον. 
χα- 

τώχει τὸν ὑψηλότατον τόπον έχων. έχει 
δια- 

Βαρθαρώτατον 

δ) ἔφασαν οἱ τμ αυ τοῦτο διεληλυθέναι τὸ ἔθνος, 

καὶ ταῖς μὲν Ἰυναιξὶν αὐτοὺς πλησιάζειν ἁπάντων ὁρών- 

των, τοὺς δὲ παϊῖδας τῶν πλουσιωτάτων τρέφεσθαι χα- 

ρύοις στίγµασι τὸν τε 

1ο γῶτον καὶ τὰ στήθη κατ ταπεποιχῖλθαι. 
ἐφθοῖς; ἅπαντας ὃ ἐκ παιδὸς 

Ταύτην μὲν 

οὖν τὴν χώραν ἐν Ἡμε ἔραις ὀκτὼ διεπορεύθησαν» τὴν 

δ᾽ ἐχομένην ἐν τρισίν, ἣν ἐκάλουν Τιθαρηνήν. 

ο Κάκεῖθεν εἰς Κοτύωρα πόλιν παρεγενήθη-- 

σαν Ελλ ηνίδα, Ῥινωπέων ἄποικον. Ἐν ταύτῃ δὲ 

15 τοντήκονθ ημέρας οπεριον τοὺς περιοίκους της Πα-- 

φλαγονίας τε χαὶ τοὺς ἆλλ ους Ῥαρραρους λῃστεύοντες. 

οσο εος ται δὲ καὶ Σινωπεῖς ἆ πέστειλαν αὐτοῖς πλοῖα ς 

αὐτοί τε χαὶ τὰ κα ρα (5) 

Σινώπη Μιλ Πσίων μὲν ἦν ἄποικος, χειμένη δ᾽ 

Παφλ αγοις, με σνο εἴγεν ἀξίωμα τῶν περὶ 

τοὺς τόπους ἐν ᾗ δὴ καθ) ἡμᾶς ἔσχε Μιθριδάτης ὃπ 

"Ῥωμαίους διαπολε μήσας τὰ μέγιστα βασίλεια. 

Ἠαρεγεν ήθη δὲ 

δι ὧν 
“Ἡ δὲ 

ου ἐν τη 

διεκοµίσθησαν. 

πρὸς 

Γ 
λ 

χαὶ ἐνταῦθα Χειρίσοφος ὅ πρὸς τὰς 

τριήρεις ἀπεσταλμένος ἄπραχτ το. Οὐ μῖν. ἀλλ οἱ 

φιλοφ ὠρόνως αὐτοὺς ξενίσαντες ἀπέπεμ' ψαν 

θάλατταν εἰς 
ο Νινωπεῖς 

αὐτοὺς κατὰ Ἡράκλειαν, Μεγαρέων 

ἄποικου: καὶ καθωρμίσθη πᾶς ὃ στόλος πρὸς τὴν ́ Ἄχε- 

βουσίαν Χεῤῥόνησον, ὅπου φασὶν Ἡρακλέα τὸν ἐξ Ἂ- 

δου. ἹΚέρθερον ἀναγαγεῖν. (ϱ) Ἐκεῖθεν δὲ πεζῃ διὰ 

30 Ῥιθυνίας πορευόμενοι χινδύνοις πε εριέπιπτον, τῶν ἐγ- 

Μόγις δ) οὖν 

διεσώθησαν εἰς Χρυσόπολι ν τῆς Χαλκηδονίας οἱ περι- 

λειφθέντες ἀπὸ μυρίων ὀκτακιςγέλιοι τριαχόσιοι. (6) 

Ἐχεῖθεν δὲ ῥᾳδίως τὸ η τὸ λοιπὸν τινὲς μὲν διεσώθησαν 

8ὺ εἰς τὰς πατρίδας, οἵ δὲ λοιποὶ περὶ την Χεῤῥόνησον 

ἀθροισύεντες ἐπόρθουν τὴν παρακειµένην Θραχκῶν γώ- 

βαν. 

γωρίων ες ξαπτομένων χατὰ τὴν πορείαν. 

Ἡ μὲν οὖν ἐπ᾽ ΑἈρταξέρξην Κύρου στρατεία τοι- 

οὗτον ἔσχε τὸ τέλος. 

ΧΧΧΙΠ. Οἱ δ’ ἐν 
ωω Ὁ / α / / 

ν ταῖς Ἀθήναις δυναστεύοντες τριᾶ- 

4υ χοντα τύραννοι χαθ) ἡμέραν οὐκ ἐπαύοντο τοὺς μὲν φυ- 
ἀναιροῦντες. ΤΈῶν δὲ Θηθαίων 

ἀγανακτούντων ἐπὶ τοῖς γινοµένοις χαὶς φώρηρίνως τοὺς 

φυγάδας ὑποδεχομένων : Θρασύβουλος ὃ ὃ Στειριεὺς ὀνο- 

μ. αζόμενος, » ὢν Ἀθηναῖος, ὑπὸ δὲ τῶν τριάκοντα πε- 

45 φυγαδευµένος, συνεργούντων αὐτῷ λάθρα τῶν Θηδαίων, 

χατελάθετο χωρίον τῆς Ἀττικῆς ὀνομαζόμενον Φυλήν. 

ὸἩν δὲ τὸ φβούριον ὀχυρόν τε σφόδρα χαὶ τῶν Ἀθηνῶν 

Ὑαδεύοντες» τοὺς δξ 

[ὁή 

ἀπέχον σταδίους ἑκατόν, ὥςτε πολλὰς ἀφορμὰς αὐτοῖς: 
΄ λ λ . Ἆ ς 3Ὁλ / 

παρέχεσθαι πρὸς τὴν ἔφοδον. (9) Οἱ δὲ τριάκοντα 

0 τόραννοι πυθόμ. ενοι τὸ Ἡεγονός, 

γον ἐπ᾽ 

λ λ ζω ς μαρια 

τὸ μὲν πρῶτον ἐξήγα- 

πολιορκήσοντες τὸ γω- 
{ νά ον / α 

ρίον’ πλησίον δὲ τῆς Φυλῆς αὐτῶν στρατοπεδευόντων, 
Ν { 

ἔπεγενήθη πολὺς νιφετός. 

αὐτοὺς τὴν δύναμ. ιν ὣς 

(5) Καὶ τινων ἐπιχειρησάν- 

των μετασχηνοῦν, οἵ πολλοὶ 
3 Ν /ν 

φε ειν αὐτοὺς ὑπέλαθον 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΣΤΟΥ ΡΙΡΛ. 18. {οσ6, 667.) 

οοπἰπαῖς αγωοί ορρασπα(ἰοπίριις ἀερειίαίαη οδρεγαΠ!. Ώοσμ5 

Ἱείο αἰοτΙίη οαδίοἱΙογαπα γοιαῖ οαραί εί ρηϊπιαπία γεσὶοηῖ5 

αγχ μέ: ἵπ ου/α5 ρατία εδΙΙςδῖηνα τοχ απ]απ] µαροραί.  () 

Ῥαΐπίας απ{οα Πίο ΠΠΟ5 Ρτο Ίθσο εγαί, πί ρε ἰοίαπι 1ϱί γ]- 

ἴαπι γοχ αμφίςίοης πιαπάαία ρορυ]ΐς πάς ἀῑδίηραετεί. Να]- 

Ίαπι ατωοί πιασίς ΏαΓΡ8ΥΑΠΙ 586 Ρ6ΓΠΊΕᾶ556 ΒεηΠίεΠι ΠΙΕΠΊΟ: 

γαραπ{; 605 Ρα]απι ἵπ ὀθηδροσία ΟΠΩΠΙΗΠΑ 6ΜΠ1 Γοπηη]ς 601- 

δι6ςοθγο, 6ἱ οἰἰκίς παοῖρις ἀγτίαηι παίος πμίτῖνα, ἀθγδα(πε 

οἱ ΡυΦουγᾶία τηποπ]5 {πηδίίς γανίαία Ἰαμοτε, Ἠαπό ΙΠαφθ 

γοσίοηοίη οσίο οαδίηῖς Οτωοί ρειαρταταηί{; οοπΏρισπη γετο, 

σας» Τΐρατοπα ἀῑσίίαν, (πρι. 

ΧΧΧΙ. Ἰπάςο αά Οοίγοτα, ἄπορέαΠΙ Ι1ΡοΠΙ, βΙΠΟΡΘΗΡΙΙΠΙ 

οοἸοπίαπα, ρτοσγθν»ί, ααἰπαπασίηία ἀἴεγιπῃ 5ἰαΐνα Ἰαμιθ- 

ταπέ, ρα άαΙοπί μας (μή ήπιος Ῥαρ[]αφοπίς) ρορι]ο5 αΠοβαθ 

Ῥατρανος Ιποιγδαηίεδ. Ἔαπι Ηετασ]εοίο εί ΘΙΠΟΡΕΠΒΕς Πᾶ- 

γὶσία 5 εαπηηϊείγαγαηί, ααἱρας πι {ρεί, ἴππα ἱπροά- 

Πιοηία {πα]θοθγαπί. (9) Βίπορθ Ἱοπο α ΜΙεδς αποπάαΠῃ 

εοπά(ία Πέ, Ἱπίγα Ῥαρμ]ασοπία βηθς εἴία; ου]ας ργαο ρα 

19Η5 1Π Ίος αιοἰοηίία5. Τη απάθεια ΜΠΙάαιες, απϊ εοη{γα 

ΒΟΙΠΔΠΟΣ Ῥο]ἱΗπη σορ5ί{ς, αἰπία ποδίτα Ριπιαγίαπα παρ] Τ6- 

σηί 5ο4δπῃ. (3) Ηὶό αἆ εχογοϊέαπα τε Πέ ΟµήΙδορμας, ααί 

ατοπηίαπα αἀνομοπάαγαπα σαπδα, 56ᾷ ΙΠΟΒΡΣΗΠΗ, πηδδιις 

{μθγαί.  Ὑθδγυπα ΦΙΠΟΡΘΗΡΕς Πιοςρίίαί ϱο5 Ῥοηίρη[ίαίο 6χ6θ- 

Ρίο5 ρογ Πιατο Ἠσθγασ]εαηῃ πδααθ, Μορατεηδίαπι οοἱοπίαπα, 

ἀαγε]μεπάος οπαγηπ{. Ὁπίνθγδα {πάς εἰαβδῖδ αἆ ΑοἰιαγηδίαΠι 

Ῥοπίηςι]απα αρραέ, αΡί Ἠετοι]ας, αἱ (αρυαπίαν, 0 ΟΥ6ο 

Οσοι ῬογΙπη οχ{γαχ. (4) ἹπάεραᾶεςίΠῖ {πανε ρ6τ ΒΙηγΠΙαπα 

Ρτο(σοί{ ἵπ Ροτίοι]α ποίάεγαπί, ἆππι Ρᾶβδίηι θ]ιις οἱ αεθ0- 

Ι ΡνοΠοΙβδεθπίας Ιαέθδδιη{ αἴσιθ γοµἰσαπίέ. Τη0ο]άΠῃες {α- 

ΠΊθῃ, 56 ἀῑ(βου]ίον ΟµγδοροΙίπι ΟΠαἱοεάοπία ΙΤΕΠ Ῥ6γ- 

γοπαγιηί, οσί{65 π]]6 αἱ {Γεσρπ!ί ἀε ἄεοθπα πα θας αἆμαο 

επροει5ίίο5. (5) Ηἶπο ποη /άπι ἀ1[ΙοϊΙ πεσοίίο απἰθαπη ἵΠ 

Ραΐτίαπα απἶδαα 5Η τοὐἰαγαπές τοἠαι! αἆ ΟµεΓ5οΏΘΒΙΙΠΙ 

ασηπο σοπ]ωησίο, αἆ ΕΠΙ Ιπιαπι Τμγασῖα τερίοηθηι ΙΠοιΤ- 

εἰοηίριις ναδίαπάαπα 5Ώς]δίαπ{. Ηυπο εἴσο Βπεοπι Ογτῖ α- 

τοιδις [ΓαίΤοΠ Αγίαχθιχδιη οχρεᾶ({ίο 5οη{ία θ5ί. 

ΧΧΧΠ. Ιπίοτοα εβίπία (γταπηϊ, Αλεπ]οηςίς γαρ ρ]ίσυς 

ἀοπηΙΠΙΗτη αδατραηίθς, {Π ἀῑεΡ 5ἱησι]ος άπος οχδίᾳο, 4105 

εαρίίαἰί δαρρισίο πη]ίαγε που ἀοβίίεραπί. Οαπι τοὶ Ππῖ- 

απίαίοπα ἆπ1η πιο]εδία {ονυηί ΤπεραπΙ, εί ΠαππαπΙίου απη- 

σρα16 οχβι]ες Ιοβρ]ίο εχαρίμηί, ΤμταδγΡα]ας, Ανεπίεηεῖς 

α ἆοππο βΗπ]θηςῖς οοσποπηϊηαία5, αἀαπια (ἡρίηία γἱγὶς ἵῃ 

οκίΠστη ο]θοίας. ο586{, 5οογείο ΤΙΕΡΑΠΟΓΙΠΙ ααχΠΙο, 4πεῃ- 

ἆαπι ΑίόςΡ Ιοσίπα, 4π6Πι ΡΗγ]απ1 αρρε[αηί, οἑοαραί. ϐ8- 

φἰα]ά11 Ίου αΡΡΓΙΠΊΘ εγαΐ πηιη (μη, Αίλεηίς 6ΕΠίΠΠΙ είαάἰῑς 

ἀῑξίαης : Ἰάεοσαπε αἆ Ιοδίεπι Ἱπάε ασστεάΙεπάαπι ΠΠ 

ϱγαρεραί εοπηπιοάΠα!ἶδ. (2) Τγταπηϊ ἱρίταν, πηυ]αίφιε {Δ- 

οἵσπα 1]αά ταδοίν6Γθ, οορία5 5ηα5 το]αί ομξἰἀἰοπο οαδίθ]]1Πα 

οϊποίατί οἀπουηί, Ῥεᾶ ααάπῃ ΡΠΙΙΠΙΠΙ οαδίτα αἀπιογετιηί, 

ηροης υἱ5 ηνία Ἱηρτ]έ, (3) Βάπιαπεποππι]! ραρίῖοηος 

αο ἐοαηςίογυηί, ναίσας ἨπηΠίαι ἆᾳ [ασα αἱ γἰοίηα Ιοςβ{1115 
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” / 
καὶ πλησίον τινὰ πολεµίαν δύναμιν εἶναι" ἐμπεσόντος δὲ 

-ω ΄ ο 

εἰς τὸ στρατόπεδον θορύθου τοῦ καλουµένου Πανικοῦ, 

µετεστρατυπέδευσαν εἰς ἕτερον τόπον. (4) Οἱ δὲ τριά- 
- 9 / / Ἡ 

κοντα θεωροῦντες τοὺς πολίτας ἐν Ἀθήναις, ὅσοι μὴ 
.ν ρω -” ό / / ’ 5 

µετεῖχον τῆς τῶν τριςγιλίων πολιτείας, μετεώρους 
/ ο. Γο 

ὄντας πρὸς τὴν κατάλυσιν τῆς δυναστείας, µετώχισαν 

αὐτοὺς εἰς τὸν Πειραιέα, καὶ τοῖς ξενικοῖς ὅπλοις διακα- 
Ξ π / 380 / αλ ὃνν λ / 5 

τεῖχον τὴν πόλιν" ᾿Ελευσινίους δὲ καὶ Σαλαμινίους αἲ- 

τιασάµενοι τὰ τῶν φυγάδων φρονεῖν, ἅποντας ἀγνεῖλον. 

Τούτων δὲ πραττοµένων, πολλοὶ τῶν φυγάδων συνέό- (5) Τούτων δὲ πραττοµένων, τῶν φυγ συνέῤ 
/ .» / 

ῥεον πρὸς τοὺς περὶ Θρασύδουλον,  φανερῶς μὲν περί 
3 / Φ ὴ γή λ θρᾳ δὲ) β 

τινων αἰχμαλώτων διαλεξόµενοι, λάθρα δὲ συµου-- 
ες ευ) ᾳ πως Ν 

λεύειν αὐτῷ [τὸ] διαλῦσαι τὸ συνεστηκὸς φυγαδικὸν 
ε } ανα ον / / η : / 

καὶ μεθ) αὑτῶν τῆς πόλεως δυναστεύειν ἀντὶ Οηραμέ- 

νους προαιρεθέντα" λαθεῖν ὃ᾽ ἐξουσίαν δέκα τῶν φυγά- 
κο λ / 

δων οὓς ἂν προαιρῆται κατάγειν εἰς τὴν πατρίδα. (9) 
« Ν ο) ἄσααὴ / ερ οπως ὦ 
ϱ µεν Θρασύθουλος ἔφησε προχρίνειν τὴν ἑαυτοῦ φυγὴν 

τῆς τῶν τριάκοντα δυναστείας, καὶ τὸν πόλεμον οὐ κα-- 

πάντες οἳ πολῖται κατέλθωσι καὶ τὴν 
Οἱ δὲ τριάκοντα 

ταλύσευν, ἐ ἐὰν μὴ 7 

πάτριον πολιτείαν ὁ δημος ἀπολάδη. 
τρ . ὠ / 1 

θεωροῦντες πολλοὺς μὲν ἀφ ἑαυτῶν ἀφισταμένους διὰ 
Αν) / / 

τὸ µίῖσος . τοὺς δὲ φυγάδας ἀεὶ πλείους γινοµένους, ἀπέ- 
λ / 3 ὶ} ο 

στειλαν εἰς Σπάρτην πρέσθεις περὶ βοηθείας' αὐτοὶ ὃ 
/ / 

ὅσους ἠδύναντο πλείστους ἀθροίσαντες, ἐν ὑπαίθρῳ πε- 
/ 2 / 

ριεστρατοπέδευσαν περὶ τὰς ὀνομαζομένας Ἁχαρνάς, 
ς α λ α οω / 

ΧΧΧΙΠΙ. Ὁ δὲ Θρασύβουλος τὴν ἵκανὴν τοῦ χωρίου 
/ / λ / 3/ Β 

καταλιπὼν φυλαχήν, ἐξήγκγε τοὺς φυγάδας, ὄντας χι- 
2 Α ο. νά 3 / 

λίους καὶ διακοσίους' ἐπιθέμενος δὲ τῇ τῶν ἐναντίων 
-” Δ λ 3 { παρεμ.θολῇ νυκτὸς ἀπροςδοχκήτως καὶ συγνοὺς ἀποχτεί- 

: Ν ἐς αλ λ με --- ληξε .. ρα 
νας, τοὺς ἄλλους διὰ τὸ παράδοξον ἐξέπληξε καὶ Φυγεῖν 

πλαν ᾱ θα εἰς Ἀθήνας ἠνάγκασε. (5) Μετὰ δὲ τὴν µάχην ὁ Θρα- 
/ Δ σύθουλος εὐθὺς μὲν ὥρμησεν ἐπὶ τὸν Πειραιέα, καὶ 

/ Υ ) 

κατελάθετο τὴν Μουνυχίαν, λόφον ἔρημον καὶ καρτε- 
-.ω / ω/ 

ρόν, οἳ δὲ τύραννοι τῇ δυνάµει πάση καταθάντες εἷς 
λ 4 / ) οω ο”. κ μ ή, Δ 

τὸν Πειραιέα, προςέόθαλον τῇ Μουνυχία, Κριτίου τὴν 
λ ΝΑ ΝΑ ῶ 8 ο ὰὰ 3 

ἡγεμονίαν ἔχοντος. ᾿Ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον τῆς µάγης 
- / 

καρτερᾶς γενομένης, οἳ μὲν τύραννοι τοῖς πλήθεσιν 
-ω ο ’ 3 / 

ὑπερεῖχον, οἱ δὲ φυγάδες τῇ τῶν τόπων ὀχυρότητι. (8) 
κ ἆ ο /. 

Τέλος δὲ Κριτίου πεσόντος, οἵ μετὰ τῶν τριάκοντα κα- 
- / / /΄ 

τεπλάγησαν καὶ πρὸς τοὺς ὁμαλωτέρους τόπους κατέ- 
ον /ς 3 / 

φυγον, οὐ τολμώντων τῶν φυγάδων εἰς ἐκείνους χατα- 
ν «β -. / 
ῥαΐνειν. (4) Μετὰ δὲ ταῦτα συχνῶν ἀφισταμένων 

Λ Δ “8 ιά Δ Ν -) σα λο κα. {ω Θ 

πρὸς τοὺς φυγάδας, οἱ περὶ τὸν Θρασύθουλον ἐξαίφνης 
» λ Απ - ο 

ἐπέθέβτο τοῖς ἐναντίοις, καὶ µάγχη κρατήσαντες 

Γ0θὺς δὲ πολλοὶ μὲν τῶν ἐκ 

υ] 

έχυ- 

ρίευσαν τοῦ Πειραιέως. 

τῆς πόλεως ἐπιθυμοῦντες΄ ἁπαλλαγῆναι τῆς τυραννί- 

δος, συνέῤῥεον εἰς τὸν Πειραίζα, πάντες ὃ ὃ) οἱ κατὰ τὰς 

πόλεις διεῤῥιμμένοι φυγάδες ἀχούοντες τὰ προτ 

τῶν περὶ Θρασύόουλον, ζχον εἰς Σ μήμ τον » χαὶ τὸ λοι- 

πὸν ἤδη πολὺ ταῖς δυνάµεσιν οἵ φυγάδες ὑπ 

διὸ καὶ πολιορκεῖν τὴν πόλιν ἐπεγείρησαν. ( 

ἐν ταῖς Ἀθήναις τοὺς μὲν τριάκοντα τῆς ἀρχ 

ἐξέπεμψαν, δέκα δ᾽ ἄνδρας 

2 

ερῄματα 

σαντες ἐκ. τῆς πόλεως χα- 
3 

τέστγσαν αὐτοκράτορας .Ε δύναιντο 2 μάλιστα Φιλικως 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΓΙΗ Τ1Ρ. ΧΙΥ. 

| 

στι 

εχεγοΙίαρ ἱππργοβείοπε ου ἱπίστργδίαίαν. Πίης Ραπίσο, 4161 
ἀἰσμηί, Ράγοτε Ππίοι μη] Πίος οχον/ο, ἵπ αΠαπη σββίγα ἸοσΠὰ 
(παηδίπ]εγυηί. (4) Τησἰηία ουσο Υπ ἆππι οἶνας, αποί ΠΟΠ 
ογαηί Ιπίθν πα πηΠία εοναπα, ααῑ αἁπηληϊκίγαπ άν ταιρυΡ]]- 
σσ) ραγ{οἱρες, ΡΓΟΡΕΠΡΟΡ ἀά {οἱεπάσπα ἀοπήπαοπθιη γἰάση!, 
ἱη ΡΙΤΟΡΕΙΙΗ 605 ιεαπαβοηιΠί, αἱ ρεγορυ[ηῖς ἄγΠίΟΓΙΠΙ οορίΐ5 
ΠΤΟΦΠΑ Ρα5δίΠΙ οοβ]ραηί. Ελουςίπίος ἱπίσνίπι οἱ Ῥαἱαμη]μίος, 
46 ορηδρίταοπθ ο οχι] μας ΓΟΘΔΒΙΙΟΦ, ΟΠΊΠ65 οαρίίο 
πη]ίαμ!. (5) Ου ἆππα σοναπίας, ΠΙΔΡΗΙΦ ῥνο/Ησοταπι αὖ 
ΤΗταςγΏι]{ οπδίτα (Η{ οοηβχιας. ΟΩί6ηι ΓΙ ι{1 υἱΓΟΥΙ{ΜΙ 
[γα Μἱ σαι {γιο ἐοπυσσγαι{, οσα! ἆς οαρι1γίς ποη- 
πυΠΙς ρυωίοχία, 5οἆ οἶαπα οχΠοτίαπᾶϊ Πάπα ὀοΠΡΗΙο, αἱ ρια)- 
5δοη{1 εχι]άπα {ατρα εχαμείοταία, 418 ΟΙΤΗ Ιρεῖς Ῥοίοςίαίο 
ἵπ Ίου αί(πε ΤΠεταπηθηίς αἀορίαίας παρα [σας ἆρπη]ηα- 
ποίαγ τς Πβογαπα {αποῃ 1ρςῖ [ογο ἰπίθηπα, ἀθοριῃ, 6105 {ρ5α 
ἀε]ίρσοτεί εχι]ο5, ἵπ ρα(πίαπα Γοήμσρια. (6) Α4 σαοα Τηγα- 
γα] γεδροπά1ί, 5ἱΡΙ οχΠίαπη 5Η ΙΠΙ ῥγα(αβίης 6556 ἀο- 
πΙΙΠΙΟ ]ρίηία γίτογαπα, πες Ώ6ΠΙ 5ο βΠοπη ρείας [ασίατήπα, 
α παπα Ογῖρας πάδαπααο γοδμα[ῖς, Ρορι]ο τοῖρα]σρ ἀς- 

η 
«γταπηϊ σίίαν νἰάεηί , οὔἵο ει ἀθ[σοοποπη 5 )ῖη ο ΠΙΑΙΟΓΘΠΙ 
Πε {πιραπιάπε αχ]ΗπΙ. αμροη, Ἰοραίος αχ ρείαπα{ 
εχδα ρανίαπα ΠΠ. Τρ8ἱ οορίΐ5 Ππίσνίηα, απαπίας. απῖ- 
4επι οοΠίΓαµογε ροίοταπέ, εὐἀοῖῖς, 518 ἀἱο οἴτεα ΑΟΜΑΥΠΣΒ,, 

615 α πια]ονίρας ἱγαδίαπα , ἵπ ρηΙς πάπη γἰπάΙσδίαγ. 

ασας γοέαπ{, οπβίτα ππείαπίν., 

ΧΧΧΠΙ. Τιναδγβυ]Ης οοηίτα, (παΠ{πΠ} δαεἰς οβςοί ῥτα”- 

ΒΙ41ἱ ἵπ οα5ίε]]ο το]οίο, οχυ]Πῃ ασπιοη Πη]]α οί ἀποσπίο- 

ΤΕΠΙ ΠΠΠΊΕΤΟ ΤΠ Ποδίθιη ἀμοῖί, ποσίπ(ο οαδίτα οχ ἱπιργογῖςο 

αἀοτία5, εοπιρ]ήτες ουίγαπσαί, οἱ τοἛαο5 ἐπηπα]ία. πεσο- 

Ρίπαίο ρεγίεγγο[ασίος ργαοΙρίΗ ἵῃ ατΏοπη. [σα τοβίγο οοσί. 

(2) Βία βἴπι Ρρο»ί εἶα5 Ριρηα) δΠ06ΘβδΗΠΙ ΡΙΓΩΦΘΙΠΙ ἄσστραρις, 

Μυηγολίαπα, ἀθδοτίαπι σποηόαπα οοΠεία εί Ώθπϱ ΙΗΠΠΙΓΗΠΗ, 

Ἐγταπηϊ Ισίίητ, οορίῖ5 απ]γειςίς ἵπ ΡΙναοΗΠΙ (1α- 

Ηιο ἀἴα 

οσσοαραί. 

ἀποίίς, Ῥναίοια Οπ(ῖα, Μιαπγολίαπι ορρασηαπ{. 

αοθγτΙηθ ρησπα(ΙΓ : παπα {γταηηῖ ΠΙΠΠΕΙΟ, εχα]ος ]οσ0ΓΙΙΠΗ 

Πνηηίαίο ργαγα]εραηί, (3) Οεοίδο (απάθπα Οία, (πσίηία 

νιτήπα ασἷες ρεγίπτρατί, αἱ αἆ ρ]απίογα Ίοσα 5ο τουῖροτο, 

αχ ρις {αππεη αἆ 1]ος ἀεδοθπάετθ πο απάθη Ρας. (4) Ῥορί 

μαῶο απαπη οπεὮνο αἆ οχι]ες Πεγεηί (ΓαΠΦΙΙΟΠΕδ, 4ΡΠΙΘΠ 

ΤΙιΤαδΥΡΗΗ , ἀεγερεπία Ἱπιρείια ἵπ Ποδίθῃι {ασίο, ΡγῶΠο γίη- 

οί αἱ Ρίτῶθο ρο αν. ΟοπΗπΠο Ίησεης οχ ΤΏ6 πηπ](μάο, 

απος ]απι ρἱάεπῃ {γταπη]άἶς ρει{αδαπα [αογαί, ἵπ ΡΙΓῶΘΙΠΙ 

εοηβα1έ, οΠΙΠΘΣΦΙ6 Ῥου γΏο5 ραδδίπι οχη]ες, απα1ῖς Τίτα- 

5ΥΡ]ἱ διισσρβδίρης, ἱπ Ρίγῶθιπι Πἰ 5656 αρστοραΠέ, ἱ εἰθίῃ- 

Αά οὐςί- 

(5) Αί ορρίἀαηϊ {πῖ- 

ε6ρς εχι]ηπι οορίω ΠΠΠΙΘΓΟ ΊοΏβα 5ρογατεπί. 

ἀθπά μπι Πίαπιο ΠΤΡΕΠΙ 5656 6οπραΓαΠ{. 

αηία ντος πιαρἰςίταία αμάϊσαίος οχ ατῷΏθ {α6655ογε Π1βοπί, 6 

ἀασρπα γίτος ἀῑοίαίοτία πα Ρροίθρία{α γογΙΠΙ 5ΗΠΊΙΠΟΣ ῥγα[]- 

οἵπηί, απαπ1 απη]οἰβἰπιῖς Γοβδίηί ρασ(ἰς Ρ6]{ΗΙΗ ἀἰτεπιρίητος. 



10 

16 | 

2ἱ -ᾱ 

25 

90 

40 

Γ] 

το 

512 
ο τα λ / Δ 

διαλύεσθαι τὸν πόλεµον. Οὗτοι δὲ παραλαθόντες τὴν 
ο) λ λ / 

ἀρχήν, τούτων μὲν ἠμέλησαν, ἑαυτοὺς δὲ τυράννους 

ἀποδείξαντες ἀπὸ Λακεδαίμονος τετταράκο ντα γαὺς 

μετεπέμψαντο καὶ στρατιώτας /πλίους» ὧν ἦρχε Λύ- | 

σανδρος. (6) Παυσανίας δὲ ὅ τῶν Λακεδαιμονίων βα- 

σιλεύς» φθονῶν μὲν τῷ Λυσάνδρῷ, θεωρᾶν δὲ τὴν 

Σπάρτην ἀδοξοῦσαν παρᾶτοις Ελλησιν, ἀνέζευξε μετὰ 

δυνάµεως πολλῆς , καὶ παρα Ἰενηθεὶς εἰς Ἀθήνας, διήλ- 

λαζε τοὺς ἐν τῇ πόλει / πρὺς τοὺς φυ Ὑάδας. Διόπερ 

λθηνατοι μὲν ἐκομίσαντο τὴν πατρίδα » χαὶ τὸ λοιπὸν 

τοῖς εὐλαθουμένοις 
/ /͵ πλ ολ αν. Εμ 

υη τι πάθωσι διὰ τὰ γενου.ε να χατα το 
υ 

ἰδίοις νόµ.οις ο οὖν, τοῖς δ᾽ 
συνεχὲς αὐτῶν 

ἀδικήματα, τὴν ᾿Ελενσῖνα κατοιχεῖν συνεγώρησαν. 

ΧΧΧΙΥ. Ἠλεῖοι δὲ φοθηθέντες τὴν τῶν Λακεδαι- 

κατέλυσαν τὸν πρὸς αὐτοὺς πόλεμον 

εις δοῦναι Λαχεδ 
µονίων ὕπε ροχήν, 

τὰς πε- 
{5} Λαχεδαι- 

λ λ 

µόνιοι δὲ καταλελυχότες τοὺς πολέ έµους χαὶ σχολὴν 
/ 

ἔχοντες, ἐστράτευσαν ἐπὶ Μεσσηνίους» ὧν οἵ μὲν ἐν 

ἐφ᾽ ᾧ τὰς τριήρε αιμονίοις χαὶ 

ριοικούσας πόλεις αὐτονόμους αφειναι. 

εφαλληνία φρούριόν τι κατώχουν, οἱ δὲ να οσα ἐν 

τοῖς προςεσπερίοις λεγομένοις στα, δόντων Ἄθη- 

ναίων. ᾿Εκόαλόντες ὃ) αὐτοὺς ἐκ τῶν τόπων ἀπέδω- 

χαν τὰ φρούρια, τὸ μὲν τοῖς τὴν Κεφαλληνίαν οἰκοῦσι, 

τὸ δὲ τοῖς ο οὐ (8 ) Οἱ 2ὲ Μεσσήνιοι διὰ τὸ πα- 

λαιὸν πρὸς τοὺς Σπαρτιάτας μίσος πανταχόθεν ἐλαυνό- 

μενοι» | μετὰ τῶν ὅπλων ἀπηλλάγησαν ἐκ τῆς Ἑλλάδος 

χαὶ τινὲς μὲν αὐτῶν πλεύσαντες εἰς Σικελίαν ἐγένοντο 

Διονυσίου µισθοφ φόροι, τινὲς ὃ᾽ εἲς Κυρήνην ἔπλευσαν, 

περὶ τριςγιλίους ὄντες» καὶ μετὰ τῶν ἐκεῖ φυγάδων 

ἐτάχθησαν. (4 Οἱ γὰρ Κυρηναῖοι κατ ἐκεῖνον τὸν 

αιρὸν ἐν ταραγἢ καθειστήκεισαν, Ἀρίστωνος χαί τι- 

γων Ἡροςφάτως | μὲν 

πεντακόσιοι οἳ δυνατώτατοι τῶν Κυρηναίων ἀνήρηντο, 

τῶν ὃ) ἄλλων ἐπεφεύγεισαν οἳ Ὑαριέστατοι. (6) «ο 

μὴν ἀλλ οἳ - γάδες προςλαμθανόμενοι τοὺς Ἀεσσ 

ἑτέρων χα τειληφότ ων τὴν πόλιν. 

νίους παρετάξ αντο πρὸς τοὺς τὴν πόλιν να τοληφότας 

Καὶ τῶν μὲ ν Κυρηναίων͵ πολλοὶ παρ) ἀμφοτέροις ἔπε- 

(6) 
Μετὰ δὲ τὴν παράταξιν οἳ Κυρηναῖοι πρὸς ἀλλήλους 

/ 

σον, οἱ δὲ ὁ Μεσσήνιοι σχεδον ἅπαντες ἀνηρέθησαν. 

διαπρεσθευσάµενοι διηλλάγησαν, χαὶ 'παραχρῆμα ὅρ- 

κωμοτήσαντες μὴ μνησικακήσειν, κορῇῇ τὴν πόλιν κα-- 

τῴχησαν. [π ) Περι δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Ῥωμαῖοι 

προςέθηκαν οἰκήτορας εἰς τὰς ὀνομαζομένας Οὐελί- 

τρας. 

ΧΧΧΥ. Τοὺ ὃ) ἔτους τούτου διελ ἱθόντος» Ἀθήνησι 

μὲν ἦρχε Λάχης, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ τὴν [ὕπατον ἀρχὴν 

διῴχουν ιλίαρχοι» Μάνιος Κλαύδιος, Μάρκος Κοῖν- 

τιος, Λεύχιος Ἰούλιος» Μάρκος Φούριος καὶ Λεύκιος 

Οὐαλέριος, ἐγενήθη δὲ καὶ ὈΟλυμπιὰς πέμπτη πρὸς 

ταῖς ἐνενήχοντα , καθ) ἂν ἐνίκα στάδιον Μένων Ἀθη- 
ναῖος. 6 ) Κατὰ δὲ τούτους τοὺς γρόνους Αρταξέρξης 

μὲν ὃ τῆς Ἀσίας βασιλεὺς καταπεπολεμηκὼς οσο 
ο ἀπεστάλχει Τισσαφέ ἔρνην παραληψόµενον πάσας τὰς 

ἐπὶ θαλάττη σατραπείας. Διόπερ οἳ Κύρφ συμμαχή- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 14. 

1 

668. 669.) 

ΗΙ εἰππα]αίαο πιαρἰςίτααηα ΠπΙεναπί αὐ]οσία ρασῖς Ἰηίεριαη- 

ἆφ οπἵα, Ῥτο (γταπηῖ5 5656 σετιηί, αὐ ααἀναρίηία πανες οἳ 

πι]]ο αγιΛαίο5, 4πογαπι Ἠγδαμάε ἀἆπχ οναί, 

αγόθςςιηί. 

ΤαεεάςΠΊΟΠΘ 

(6) Ταπα Ῥαμδαπίας, ΤιαοθάσρημοΠΙθγΠΙ Τον, δἶ- 

ΏἹΕ] ααοςά Ὦγδαπάτο Ιπγίάσνεί, δἶπ] είϊαπα ααοᾶ Βρατίαπα 

η]α]α αραιά ἄγασος απάΙγο Ιπίε]]ίσεγεί, οΙΠ ππαρηϊς εορί15 

Αίλαπας ῥτοίοσία5, ορρἰάαπος οσα αχ ρις τοσυυπο]]]αί. Πα 

ἀσιππα ραγίαπα. ΑἰΠοεμίεηςες τεοιρειατυηί, οἱ δαῖς ἀεμίπο 

Ἰοσίρις νοπιραρ]έαπι αἀπϊη]κίνατο οα,ρεγαπί. ἹΝοππα]ῖς, 

συ γογοραπίαν πο ρ6µα5 5έε]εγαα, Ιαπιάῖα ριοί6ιτα 60Π]- 

πηϊδδογαπη, ΙαετοΠ{, Ἐ]ειξίηεπη (Γαηςηϊσταπάϊ ροίερίας (αεία 

δεί. 

ΧΧΧΙΥ. Ἠου {απιροτο ΕΙαὶ, Ροίοπίῖα ΤιαεθάΦΡΠΙΟΠΙΟΓΙΠΗ 

(ου, Ὀε]άπα. 6Η 15 εοπαροδασγη{ ἱ5 ρασί1ς, αἱ οί {]- 

Τ6π]ο5 Τιαςασοπιοπ15 (αάστοπέ, οἱ γῖοίπας 11965 116. 510 

υ{ θἴπογθηί. (9) Ηῖπο Τιασρά ποπ, παπα Πη]ῖς Ρ6]]15 οἱῖο 

18 αρθιπάανεπέ, ἵπ Μεςξθηῖος αΓῃα οχρθαα{πηΐξ. Ῥατς Ἠο- 

ΤΠ1 αποάάαπ ΟερμαΠσπῖα οαδίεα πα Ἰηδεάσταί, Ραῖς Ναιι- 

Ῥασίαπι, ἵπ ΤιοέΓΟΓΙΠ1, 4ὖοςδ Οέ6ἱάπος ΥοσαΠ{, ἵεγγα 5101 

ιά 

πίτοσιθ Ισίαν Ίοσο Π]ος α]ἰοίαπέ, εί οαδίδΙΙογΙΙη α1{6ΓΙΠΙ 

Οερμασοηξίρας, αἰίεγαπῃ Τους τοδηίμη{. (38) ΜεςεοπΙ] 

Ισ]ίπτ, ρα γε(αξίαπα Π]αά ρανίαποτπα οαἴσπι απάϊάπο εκ- 

Αλοηϊθηδίαπα Ῥθπεβοίο οἱἵπι «οπ6θβδαΠι, Ἰποοίθβαί. 

ρα]ςί, οι ατηηῖς 55 ἀνασοῖα οχεεςδεγιηῖ : 4ΠΟΓΗΠΩ α ἴη 

ἰοἰ]ίαπι ργοίεο, Ἠϊοηγδῖο αἆ 5Πρεμάία {αοεηάαπι 5656 

ομ]σαπέ; αἲΠ ΟΥΤΕΠΕΠ ἀαροτίαἵ αἆ ἑγῖα οἰτοῖίεγ πϊ]]ία, οχι]- 

Πβιις {Πίο «αο5ο αἀ]απησαπέ. (4) Ναπι ΟΥτεπᾶο5 Π]α {επι- 

Ρεδίαία 5ε1(ῖο αρίίαγο οσρεγαί, ροδίαπαπη Απὶδίο οαπι αυἱ- 

Ριςάαπα αἨῖδ αΓΏαπ1 οοοµραταί, ΝαρογήΏιο αὐησεπ[ εἷ- 

νίαπα ΡοίεηΙβδΙπλο Πα 5αΡΙ{ο Ἱποιγδι ἐγασϊάαί {αεταπί; ἆθ 

ορίοτῖς οτπα(ἴδδίπιας ααΐδαας Ρρτο[αβεγαί. (5) Ἐχκι]ες Ιίᾶ- 

ααθ ΟγΥτοεηα!, αδδιπρία ΜεΡδεηΙογΙπῃ ππαπα, ἵη ἄθΊεΠ 60Η- 

πα 605, ααὶ α1Ώοπη {επεραπί, ἀρξδοεπάμηί, ρτΦΠοσαθ οοπ]- 

π]ςδο π{τίπα πε Παση8 ΟΥΤΕΠΕΡΟΓΙΠΙ 5ίτασος εά[ατ, εἰ ἈΤ6ς- 

5οΠΙἱ ΡΓΟΡΘ ΟΠΊΠΕΡΙΡΙ ἑαἀμπί. (6) Α Ράςηα τοτο τηϊςαῖς π]{το 

οίτοσιε Ιεραίῖς Ογγοπῶί ΤΕΙ οοΠΙρΡοΠΙΠΕ, εί 5αΏ β48 Ρε: ᾖι- 

ταπηθη{Πι ἀβία εί αοοορία, ἱπ]ατίβγάΠῃ ΠΠΕΠΠΟΤΕΣ 56 ΠΙΠ- 

απαπῃ {ογ6, οοιηπηπ] ἀθίπέθρς Ίαγο εἰγιίαίθπι αἀπαϊη]ς{τα- 

γαηί. (7) Οἶτοα Ἰου {επηρας οοἱοηῖ α Ἠοηιαπί5 Ὑεμίας, υ{ί 

γοσαη{, Πη]55Ι 5Π(. 

ΧΧΧΥ. Ρο5ί αηπί Υ6γο οχΙέαπα ΦΗΠΙΠΗΙΙ5 λιλῤηίώιοίος 

οταί Ἰμασ[ας, Βοιπα αμίαπῃ οοηςη]αΓῖς Ροίθείας Π{6ΥΙΠΙ {οι- 

πὶς πα ίανῖρας (ταδίατ, ααἲ 5αη{ Μαηϊις Οἰαπς115, Ματοις 

Ομἱπίας (ΟποΗΙ{15), Ἡι. πας, Μ. Εαγίας εί Γι. Ὑα]ετῖας. 

Οε]ερταία (απο οίαπι [ας Οἰγπιρίας ποπασθδίπια ααἰπία, αὖα 

(9) Ρε Ιάεπι {οπ]- 

Ρις Απίαχοιχος τεχ Αξία", ἀερε]αίο ΟΥτο, Τίδδαρμευπεπι 

φ(αάϊο γὶοίοι αΡί Μαεπο Αοηϊθηςίς. 

44 ’οΠΠ65 0155 ππαγ]ἶπιω φαἰταρίας ἴπ Πάθιη αοοἰρεπά ας πη- 

ΒΙ, Ῥνγαίαςί! Ισίίατ οἱ πγῶος, αἱ Ογτο αἀμαφογαηί, ἵπ ἃ- 



{ότο, 671.) ον, 

/ λ ο ηκεὸ / Ρα / 
σαντες σατράπαι καὶ πόλεις ἐν ἀγωνία πολλῆ καθειστή- 

ς χεισαν µήποτε δῶσι τιμωρίαν ὑπὲρ ὧν ἐξήμαρτον εἷς 
ς λ ο ά 

τὸν βασιλέα. (5) Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι σατράπαι διαπρε- 
/ 

σθευσάµενοι πρὸς Τισσαφέρνην ἐξεθεράπευον καὶ τὰ 
ὅ καθ) αὑτοὺς ἐτίθεντο πρὸς αὐτὸν ὅπως ποτ᾽ ἦσαν δυνα- 

/ τει λ / / ”. ον Δ ο 3 / 
τοί Ταμὼς δε, μέγιστος ὢν αὐτῶν καὶ τῆς Ιωνίας 
- Δ 
ἀφηγούμενος, εἰς τὰς τριήρεις ἐνέθετο τὰ χρήματα καὶ 

Ν Δ ο / 

τοὺς υἱοὺς ἅπαντας πλὴν ἑνὸς τοῦ καλουμένου μὲν 

Γλοῦ, μετὰ δέτινας χρόνους ἀφηγησαμένου τῶν βασι- 

10 λικῶν δυνάμεων. Εὐλαθηθεὶς οὖν ὃ Γαμὼς τὸν Τισ- 
σαφέρνην, ἀπῆρεν εἰς Αἴγυπτον μετὰ τοῦ στόλου, καὶ 
κατέφυγε πρὸς Ψ᾽αμμίτιχον τὸν βασιλέα τῶν Αἰγυ- 
πτίων, ἀπόγονον ὄντα τοῦ ἸΡαμμιτίχου. (4) Οὔσης 
.] [νὰ / 3 / 3 Δ / 

δ᾽ αὐτῷ προγεγενηµένης εὐεργεσίας εἰς τὸν βασιλέα, 
ο 1” / ο .) µ 

16 διελάµβανε τοῦτον ἕξειν οἵονεί τινα λιμένα τῶν ἀπὸ 
ο. Λ 

τοῦ βασιλέως κινδύνων. (6) Ὅ δὲ Ἰγαμμίτιχος τὴν 
τε εὐεργεσίαν καὶ τὸ πρὸς τοὺς ἴχέτας ὅσιον παρ᾽ οὐ- 

δὲν ἡγησάμενος ἀπέσφαξε τὸν ἱκέτην καὶ φίλον μετὰ 
ο ο” .ω / 

τῶν τέκνων, ὅπως τῶν τε χρημάτων καὶ τοῦ στόλου 
/ / Αἷ δν λ λ Α /  λ 

90 Ὑένηται Κύριος (6) Αϊ δὲ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν πόλεις 
επνν /9 / λ . - / “2 

Ἠλλληνίδες πυνθανόμεναι τὴν Τισσαφέρνους κατάθα-- 

σιν, περὶ σφῶν ἀγωνιῶσαι πρὸς Λαχεδαιμονίους ἐπεμ.- 
ψαν πρέσθεις, δεόµεναι μὴ περιιδεῖν αὐτὰς ὑπὸ τῶν 
ω / / 3 / ὁ 94 μ ον / 

βαρθάρων Ὑινοµένας ἀναστάτους. Οἱ δὲ Λακεδαιμό- 
μ .] / 

96 νιοι βοηθήσειν ἐπαγγειλάμενοι;, πρὸς Τισσαφέρνην 
3 / ὃν Β) ο» κ ουσ, λ λέ 2 

ἔπεμψαν πρέσθεις τοὺς ἐροῦντας μὴ ὅπλα πολέμια ἐπι- 
ο». Ν 

φέρειν ταῖς Ἑλληνίσι πόλεσι. (7) Τισσαφέρνης δὲ 
- / 

μετὰ δυνάμεως ἐπὶ πρώτην ἐλθὼν τὴν Κυμαίων πόλιν, 

τήν τε χώραν ἐπόρθησεν ἅπασαν ἱχαὶ πολλῶν αἶγμα- 
30 λώτων ἐγκρατὴς ἐγένετο" μετὰ δὲ ταῦτα συγκλείσας 

» λ / 

αὐτοὺς εἲς πολιορχίαν, ὡς ὃ μὲν γειμὼν συνήγγισε, 
Ν αλ / ἕλ σα, 3 29/ Ν 3. λ / 

τὴν δὲ πόλιν ἑλεῖν οὐκ ἠδύνατο, τοὺς αἰχμαλώτους 
πολλῶν χρημάτων ἀπελύτρωσε χαὶ τὴν πολιορχίαν 

ἔλυσε. 
-. / 

ο «ΧΧΧΥΙ. Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ τὸν πρὸς βασιλέα 
4 

πόλεμον Θίθρωνα καταστήσαντες ἡγεμόνα, χιλίους μὲν 
τῶν πολιτῶν ἔδωχκαν, παρὰ δὲ τῶν συμμάχων ἐκέλευ- 
σαν στρατολογεῖν ὅσους ἂν αὐτῷς αίνηται συμφέρειν. (5) 

» λ η 

Ὁ δὲ Θίόρων πορευθεὶς εἰς Κόρινθον, κάχεῖ παρὰ τῶν 
/ / 

συμμάχων µεταπεμψάμµενος στρατιώτας, ἐξέπλευσεν 
ος κ ει 3 λεί ς ΥΕ .0 » 

εἰς Ἔφεσον ἔχων οὐ πλείους πενταχισχιλίων. ᾿Εκεῖ 
δὲ ἔκ τε τῶν ἰδίων πόλεων καὶ τῶν ἄλλων ὡς διςγιλίους 

καταγράψας, ἀνέζευξε τοὺς πάντας ἔχων πλείους ἕπτα- 
, λ Σ ϱ)  « ια Ν Μ. α/ 

κιςχιλίων. (3) Διελθών ὃ' ὡς ἑκατὸν εἴκοσι σταδίους 
ο Σ / α} Σ 

πρὸς Μαγνησίαν, ἃς ἦρχε Τισσαφέρνης, ταύτην δ) ἐξ 

ἐφόδου παραλαθών, καὶ ταχέως ἐπὶ Εράλλεις τῆς Ἰω- 
Π . 

νίας πορευθείς, ἐπεχείρησε πολιορχεῖν τὴν πόλιν" οὐ- 
δὲν δὲ δυνάµενος πρᾶξαι δι’ ὀχυρότητα, πάλιν εἰς Μα- 

ο / 

«γνησίαν ἀπεχώρησε. (4) Ταύτης ὃ) οὔσης ἀτειχίστου, 

χα) διὰ τοῦτο φοβούμενος ψήποτε γωρισθέντος αὐτοῦ 

40 

45 

χυριεύση τῆς πόλεως ὃ Τισσαφέρνης, μετώχισεν αὖ- χυρίξ η Ίς ιεως Φερνης, υετῴκ Ῥ 
.] - ”! Ὡ] υ ’ 34 

τὴν πρὸς τὸ πλησίον ὄρος, ὃ καλοῦσι Θώρακα" αὐτὸς 
ο. / / Δ / 

δ ἐμθαλὼν εἰς τὴν τῶν πολεμίων χώραν τοὺς στρατιώ- 
ο”. / 3 / τε / αἲ 

τας ἐνέπλησε παντοίας ὠφελείας. "Τισσαφέρνους δὲ 
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ΧΙΟ Ρανοῦς εγαηΐ, ης ΡῶΠᾶΡ Ιποῦθη{ ΘΟΓΗΠΑ, (1105 ἵπ ΤΟΡΘΙΙ 
ἀεμἄαἰβδοηί. (2) Οεἱονῖ ἴναπιο βαίναρᾶ ροι Ἱεραίος Τϊςςα- 

ΡΙεγηεΠΙ 4επιπ]ορηί, οἱ Ρο δα απίδαιο (αου]ίαίο δυα{ἱαη 

5001 οἷας τοροποίἸαγα φπάοηί. Αἱ αἱ ΡΙαΙΠλΙΠΙ ἱπίου οος 

Ρροίεγαί Ταπιος, Τοπία Ρυα[οσίΗ5, ορθ6ς βΙίοναιο 0ΠΊΠ65, 

Ργζίευ ἩΠΗΠΙ ποπηίπα 1, απὶ γορίαγήπα Ροςίπηοᾶο οορ]ᾶ- 

ταῦῃ ἄῑχ (16, η (ἵγθη]θς ἱπιροπίέ » αἱ Τϊδεαρ]ιογη]ς Πιο ἵῃ 

ΕδγΡίΙΠΙ οΙΠ1 εἰαβ56 ἀῑδοσβαίε, αριά ΡβαΠΠΠΗΙ ΠΟΠΗ 166ΘΙΩ 

Εβυρίϊ, α γείαηῖς ΡεαΠιηΗσΠΙ ροβιεγίίαίο ορίηπά πα, τθβι- 

βίαπα 5ἱρί αῶγεις. (4) Θπεπα, ἆποά πιοτῖ(ῖς ςἰρὶ ἀθνίποξιη 

μαβοτοαί, γα]αῖ ρονίαπι ααθπά απ οοπίτα ἹπσγΠοπΕπα ἃ Τοσθ 

Ρεγ]ομ]ογαπη {επηρορίαίοηι 5ο Παρίίπγαπι 6Ροταβα!. (6) ΑΔ 

Γαλ] ΗόἨα5 ἔαπα Ροπο[αδίογΗΠὰ ποσος ΓΚ (ποία, {πΠ1 ]15 

αρρΙίσπΙη. ϱγο ΠΙμΙο Πάβα6ΠΦ, θβρΙίσση οἱ αΠΙΙΟΙΠΙ ΠΔ 

όσπι Ηρονῖ5 Ιασα]αν]έ, αἱ ροσυηίῖς οἱ οἰας5α ροµἱτοίαν. (6) 

Ππίοτεα ταο ρου Αδίαπι 11μο5, ἀθδέοπδα Τἱβαρ]ιογηΐς 

εορη!ίο, 4ε Ιπουλαπι[(αίο 8ιια αηχία: Ἱασεδοπιοπίος 6: Ίοσα- 

{05 51105 τοσαπί αί(πο οἈΏδοσταπέ, πα α Βαιματίς Πιπάϊίας 

εγετί 5ο ραΠαπίαν. ΗΤ, ργονηϊφεῖς ςίαΐπι αακΠς, Ρο Ἰ6- 

Ραιἴοπ6πι α ΤὶςδαρισγΠπο οοπίοµάμηί, ηθ Ποδίσα Οναοίς 

ορρίἀΐς αγηπα Ιπίθγγο γα. (7) Αί ο ΟµΠΙΦΟΓΙΑ ΓΏΘΠΗ 

οππα εχθτοῖία ΡγΙπλΙΠὰ. αἀοτίαδ, ΟΠΊΠΕΘΙΑ οἴτομππ(παίμ1θ θ- 

ΕΙΟΠΕΠΙ γαδίαί, πασηοααθ οαρίίνογαα. ἨΠΠΙΟ ροίαν. 

Ρορί α1Ώθπι ἱρβᾶπι ομδίάίοπο οἰπσίί; δεᾷ 4 ππα ρτορίου Πἱοπη[Β 

Ἱηίογγδηίαπα οπρενο Π]απα ποπ τοί, οαρίϊγῖς Ρτο π]ασηα ϱο- 

ουηῖαν ΠΠΊΠΊά τοάς[{15, αἲ ομβίάἴοπο ἀῑδερβι, 

ΧΧΧΥΙ. Ταουάσηποπ ἰδίίαν ο] οοπίγα Τοσρπι σογοπάί 

ΘΙΠΙΙΗΙΙΠΗ ἀάσσπι οΓθαπί ΤΗΙΡΤΟΠΕΠΑ (5ε6ι ΤΠΙΠΙΡΓΟΠΕΠΙ), 

οἱ πηῖ]]ο οἰγίαπα 5ογάή αὐ]αησαπ{, οἱ εκ 50615 ἀαΙασίαπι 

Άφοτα [αρεπί, απαπίαπα 51ρί ὁοπάασοτο οχΙδπιατει, (9) 

ΤΗΙΡΥΟ Ισίία σονΙπίπαπα Ργο[εσίας, ασοἰῖς Πο ἵπάς 5ος10- 

γάτα αχ 115, ΕρΠοδΗΠη {ταπδηλ(Ηΐ, ποἩ. Ῥ]Ηγο απήπ(πα 

Πλ ρας «ασαη ἀ1σθῃς. Ιδί ίαπι οχ βίας οοπ{(ῴάστα(ἷς 

έαπι αΠππάς Ρΐ5 πι]]ο οοηβοπΙρίῖ5, δἶσπα ἰπάαο ριοπιονί!{, 

58 ααίριας Ἰαιιά πππ]ίο ρίατος δορίεια πΗίριις παβεραί. (ϐ) 

Ίπάς ορη{π οἱ υἱσίη 1 φίαάἷα ῥτορυθβδ5, Μαρπυδίαπη, Τί8- 

αρ]ιογηίς ἁῑΠοηί φαη]οσίαπα, Ριίπιο δίαΗΐπι Ἱπιρεία οερίί, 

Μοκ οίίαπι Ττα]]ες Τοπία ορρίάμπα αἀοτίας, ορραρηα οποια 

οἷας ηδη ές Υογαα αΡί η] ρος ]ουί βηπαίοπη Ργούετο 

Ιουέ, Μασηεδίατη γοίτο Παχίί. (4) Ηωο ΠΗΙΙΟ {Επ ΠΙΗΤΟ 

οποία ({. Τά τοσο γονῖίας πο ἆεπιο Ρο5ί ἀἱδοσβδιΠι ΘΗΠΠΗ 

ΤίβδαρΙι6γπος Ιαπα φαὐίσοτεί, αἆ ρτοκίπιηα Ἠπ1ὁ ΠΙΟΠίΘΠΙ, 

ΠΟΠΙΙΠΟ ΤΙΟΓΑΕΘΙΑ, (αηδία. Ηοδίαπι ἀθμίπο ἄΡτοΒ 

ἵποιναης, νατία πηἰΠίοπι ριάόα Ιοευριείανί. Ὑετοπα η)! 
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μετὰ πολλῆς ἵππου παραγενοµένου, διευλαόηθεὶς ἄνε- ( 
5 

στρεψεν εἰς [φεσον. 
Δ ον 

ΧΧΧΥΠ. Περ οξ 
Δ ./ 

τευµένων μετὰ Κύρου έντων 

λάδα τινὲς μὲν εἰς τὰς ἰδίας πατρίδας ἀπηλλάγησαν, 

: 
" . ο / λ 

οἵ δὲ πλεΐῖστοι στρατιωτικὸν εἴθισμένοι ζην: βίον, καὶ 
τς λ εν νε ο 

σχεδὸν ὄντες πεντακιςχίλιοι, στρατηγον αὐτῶν εἵλοντο 
ὁ 

. ο / ς/ Ε 

Ἐενοφῶντα. (9) ἂὉς ἀναλαθὼν τὴν δύναμιν ὤρμησε 

ον οσο Ν πο) Ν ντ ο ὃν οἱ Ξ 

πολεµήσων Θρᾶκας τοὺς περ' τον Σαλμυδησσο 
κά 2 τω ο 

Οὗτος δ᾽ ἐστὶ μὲν ἐπ᾽ ἄριστερᾶ τοῦ Πόντου, 

ϐ) 
ΔΝ 

{ μὲν οὗ Ὕχες εἰώθεισαν περὶ τούτους τοὺς τό- 
Οἱ μὲν οὖν Όρᾶχες .. περὶ τούτους τ 

πους ἐφεδρεύοντες τοὺς ἐκπιπτοντας των ἐμπόρων αἷ- 
/9 ς δλ 

/µαλωτίζειν. 0. δε 
ς το. λαο Α μιεος μας Ν ο ο η 

νων στρατιωτῶν ἐμθαλὼν αὐτῶν εἰς τὴν χώραν, μ.Οχ. 
ο ω ο λος 

τε ἐνίκησε καὶ τὰς πλείστας τῶν κωμῶν ενεπρησε. 

ῴ 
ω ] ' 

/ 

(4) Μετὰ δὲ ταῦτα Οίόρωνος αὐτοὺς μεταπεμπομενοῦ 

α δ 
ατ. - 

καὶ μισθοὺς ἐπαγγελλομένου δώσει», πρὸς ἐκεῖνον ἀπε. 

χώρησαν, καὶ μετὰ Λακεδαιμονίων ἐπολέμουν τοις 

- ι λ 
Πέρσαις. Πλούτων ὃξ 

Δ Ν ο 31 - ασ 

τη Σικελία πόλιν ἔχτισεν ὑπ᾿ αὐτὸν τὸν τῆς Αιτνης λό 
ή . ς ν ὰ ἳ Ἔ σσ 

φον, καὶ ἀπό τινος ἐπιφανοὺς ἵεροῦ προςηγορευσεν αὖ 

ν 
” 

ον / 3, νε β, 

τὸν Ἄδρανον. (5) Κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν Αργέ- 
: 

/ Δ σ]μν / [4 λ 

λαος ὁ βασιλεὺς ἔν τινι κυνηγίῳ πληγεὶς ἀχουσίως ὑπὸ 
/ / ο ἵν 

Κρατέρου τοῦ ἐρωμένου., τὸν ῥίον µετήλλαξε, βασιλεύ 
5 / κ» 

σας ἔτη ἑπτά' τὴν δ᾽ ἀργὴν διεδέξατο ᾿Ορέστης παις 
ο, Ἀ μα Δ 

ὤν. ὃν ἀνελὼν Λέροπος ἐπίτροπος ὢν χατέσχε την βα- 

: 
ς / σς ν / 

σιλείαν ἔτη ἕξ. (6) ἸἈθήνησι δὲ Σωχράτης ὃ φιλόσο- 
Ἆ 

Δ 3 .) 3 / 

φος ὑπ᾽ ἸΑνύτου καὶ Μελήτου κατηγορηθεις ἐΤ. ἀσεβεία 
ὃν / λ λ 

καὶ φθορᾷ τῶν νέων θανάτῳ κατεδικάσθη» Ἆαι πιὼν 
ν ͵ ον κν : ; : ἳ 

χώνείον ἐτελεύτησεν. Αδίχου δὲ τῆς κατηγορίας γε 
ο. να οω ') 

δημος µετεμελήθη, τηλικοῦτον ἀἆνδρα 

ου μ] 

τὸν αὐτὸν χρόνον τῶν ἑστρα- 
ντα ας τ] ΔΑ Ἑλ- 

χαὶ διασωθέντων εἰς την Ἡ, | 
| 

χοῦντας. . ε : 

παρεχτείνων δ ἐπὶ πολὺ πλεϊιστα ποιει ναυάγια. 

ο / 

Ξιενοφῶν μετὰ τῶν συνηθροισµε- 

« Διονύ ιιὲἓν ἐν πραττομένων, Διονύσιος μεν ε 
ρ Ι 

γενηµένης» ὃ ο 

θεωρῶν ἀν ηρημένον. Διόπερ τοὺς κατηγορήσαντας δι 

ὀργῖς εἴχε, καὶ τέλος ἀκρίτους ἀπέχτεινε. 

ΧΧΧΝΙΠΙ. Τα δ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος» 

Ἰλθήνησι μὲν τὴν ἀρχὴν Ἀριστοχράτης παρέλαδεν, ἐν 

Ῥώμῃ δὲ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν ἓξ γπλίαρχοι διεδέζαντο, 

Γαϊος Σερουΐλιος, Λούκιος Οὐεργίνιος, Κάϊντος Ἄουλ: 

πίχιος» Αὖλος Μάνλιος, άπιτος Κλώδιος καὶ Μάρχος 

Ἄγχος. {5) Τούτων δὲ τὴν ἀρ/ν παρειληφότων, Λα- 

κεδαιμόνιοι πυθόµενοι τὸν Οίόρωνα χακῶς διοικοῦντα 

τὰ κατὰ τὸν πόλεµον, Δερχυλλίδαν στρατηγον εἰς τὸν 

Ἀλσίαν ἐξέπεμψαν. ὋὉς παραλαθὼν τὴν δύναμ.ιν ἑστρά- 

τευσεν ἐπὶ τὰς ἐν τη ὓ)ρῳάδι πόλεις. ς (3) Ἁμαξι- 

τον μὲν οὖν καὶ Κολώνας καὶ Ἀρίσθαν εἶἷλεν ἐς ἐφό- 

δου” μετὰ δὲ ταῦτα Ίλιον καὶ Κεθρηνίαν καὶ τὰς ἅλ- | 

λας ἁπάσας τὰς χατὰ τὴν Τρφάδα ἃς μὲν δόλῳ παρέ- 

λαθεν, ἃς δὲ ἐκ βίας ἐχειρώσατο. Μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς 

Φαρνάθαζον ὀχταμηνιαίους ἀνοχὰς ποιησάµενος, ἐστρᾶ- 

τευσεν ἐπὶ Ορᾶχας τοὺς περὶ Ῥιθυνίαν τότε χατοι- 
ον) ο ο ον ος δε/ς τμ, Ἀ 

χοῦντας" πορθήσας ὃ) αὐτῶν την χώραν, απήγαγε την 
/ 5 ς Ε. ον / ολ ο | 

δύναμιν εἰς παραγειµ.ασίαν. Εν Ἡραχλεια δε τη | 
Δ - / « /Ν 2 Ἀ 

περι Τραχῖνα στάσεως γενομένης, Ηριππιθαν ἐξεπεµ.- 
ο λ / | 

ψΨαν Λακεδαιμόνιοι καταστήσοντα τὰ πράγματα. (6) | 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1. [οι , 672.) 

πιᾶσηο ΟΠ οη(αία. Τϊ5δ8ΡΙΘΓΗΘΙΗ πιμ]ίηοιο ἀθοερῖέ, ΠΟΠ 

οππείαπά η ταί15, ΕρΠαΒΙΙΗ 5ε γαυορίί. 

ΧΧΧΥΠ. Ρε Ἰάεπι ἴΘΠρΙ5 Ρατ παϊΠίαπι ΟΥΠΙ οαδαα 

βοο{οΡΙΙΗ. ἵπ ἀποοίαπι αἆ 5ΗαΙΙ απἰδαιθ Ραίγίαπη Γοβίθ- 

ταηίέ: αἰΙ, οἱ ρατ5 απἰάσΠα πιαχίπλα, πΠίαν νΙί αφδιιοίῖ 

αά απἱηαπθ Ῥίορθ μη]]]ία, ἆπσοθηι δἱρί οΓθαΠί ΧθπορΠοπίθηα 

(2) αἱ ευπα οορ]ῖ5 Π5 εχροάΙοπΠθΙα {86ἴ6Π5, Τηγαςος ῥα]- 

πηγ4ρ5ςἱ αεοο]αδ ορριασπα απ ἵνῖ,  Θίπας μὶό αἆ Ῥυπίϊ ϱἳ- 

ΠΙδίγαΠ1 Ρος Ιοπσιηα Ἰπάθ (γαείαπα. πα [ασίογαπα. ογοΏγ]ίαίο 

Ιη[αιηῖς οδί. (9) Φπο Πί αἱ Τηγασθς, Ιη5οβδῖς μἰ5έθ Ἰοοίς, 

ηιογσαίογας {οτίο ο]οοίος ἵπ οαρΗνΙίαίθη αβάι6θγε δο]εαΠί. 

ΤΠ Ἠογ ΙΓ Πἴαφιια {6ΓΓαΠ1 6ΙΠ1 ασΠηΙΠθ 810 Χθπορμοῃ ΙγΓΙΠΙ- 

Ρ6η5, οἱ ἴρ5ο5 ΡτΦ]ο γἱοΙέ, οἱ ρασος απαπαρἰητίπιος Πποθη- 

αἩ. (4) Ηίποα Τήργοπο 5Η{ροπά 15 ργοπι]φαίς αοο, οαδτῖ8 

Ἠλας 5656 ασσιεσαπί, αἱ Τιασράπιοπ]ῖς ορθγαπα αά Ῥοιδᾶ5 

ορρισηαπάος παναηί, Πηΐοι ηῶο σρδία Ρἱοηγδίις ἴη θ]ο]]α 

ορρίά σπα 58 {ίηο0 εο]]θιι οχδίγαχἰέ, αοᾶ αὐ Ἰηδὶσπί 4πο- 

ἆαπι {απο Αάταπαπα γοσαν!ί. (9) η Μασεάοπία Υογο ΑΙ6θ- 

Ἰα15 γοχ, γοπαΙοπὶ Ιπάπ]σεης, ἃ Οταίθιο, αἄθπα ἵη ἀθμίοΙίς 

μαβοναί, Ἱπιργαάεηίεν. βαποΙαί1ς, ΥΠίαΓὰ ΟΠΗ Ὠλοτίο 60Η: 

πιμίαγίέ, 4 4Π1 ΔΠΠΟΞ δερί6ιη γθσηαδδεί» οἱ Ρραθν αάαο 

Ονο5ί68 βιιόσθβδῖ{. Ἠος πηοραίο, Αογἴορις ἰπίου 6]1ς5 Ρο 5οχ. 

ἨΠΟΣ ΤαβΠΠῃ {οηι{. (6) Τυπι Αίμοπίς Βοθγαίες ΡΙΗΙΙΟ5Ο- 

Ῥμι5, αὖ Αηγίο οἱ ΜεαΙίο Ἰ958: ΡΙεία[ἰ5 ἵπ ἀθος οἱ εογραρίαρ 

Ἰανοπία(ῖς ατοσδοῖίας, οαρίίο ἀαπηπαίαν, θἱ μαηφία οἴοιία 

Ροή. Ου]α5 Ιπίααἰβδίπια) αοΠοπίς Ρρορυ]άπ1 π]οχ. ρώπϊα]ί, 

(ΠΠ (απ{1 ργαΙἱ Υἳναῦα 6 πηθά]ο καρ]αίαπα (αδίγα ἀθδῖάς- 

γαΤΘΗ{. ΟΠΊΠΟΠΙ 6150 ΙγαΠα ἵπ οππϊπαίοΓας θ]ας ναί, θἶθ. 

απο, πο ἀῑοία (πἱάσπα οα1δα, δρρΙοίαπα εαρ](ῖ5 ἱγγοραν]τ. 

ΧΧΧΥΤΠ. Ἐχοιπία ἄΠΠΟ, Ιπιραίαη ατομοη]5 αβορρίέ 

Αἰμοπὶς Αγἰςίοσγαίσο»; Ποπ 5ος {πρι πἰ]Ηαγος οοης]απί 

Ροΐθρίαΐο Ἱίαγαπα ογθα! δυπί, Οαἶας βενίας, Ὦ. Ὑειρί- 

μίας, ϱ. δυἱρίοας, Α. ΜαπΙας, σαρίίας ΟΙοάἱας εἰ Μανγέις 

ΑπΠόος (Α. Μαπίίις σαριίοΙἰπις, ϱ. Φογυζζις οί Μαπιιιδ 

πογφ]ιις). (2) ΠΙ5 πιαβὶδίταίαπα σογοη{ίρας, 1ιαοθάῶΠΙΟ- 

πὴῖ «1Π1 ργανο τε α ΤΗρίοπθ αἀπαϊπ]κίγανί Ιπίο]Ιρενδηί, 

Ῥογογ]ίάαπα ΙΠρογαίογΠὰ π ΑδίαΠ πηϊθίαπί. Ηίο, οορΙΙ5 

αδδιπηρίἶ5, οοπίτα Τγοααί5 πτρες οχρθάΙΙοπεπη πιο. (3) 

Τί ῥήπιο ίαΜπι ασστεδδι Ηαπιαχ{έπα, Οο1οπας θἱ ΑΠΙΡΡΑΠΙ 

οορίές Ρον οὔαπα Ἠίαη, Οδργομίαπη θ6ἱ ΟΠΩΠΘΡ Γεαιᾶ8. ΠΛ 

Ττοπάο 11065 ραγἶπα 4ο1ο οεοαραν{έ, Ραγήπη οΗαπη γἱ 500- 

µε. Ρο5ί Ίνα. πάμοῖῖς οο{ο ΠΙΘΗΦΙΙΗ ΟΠ ΡΙΑΥΠΑΡΑΖΟ Ἱπ]- 

ας, Τήγασος ἱπέονίηι ΒΙΗιγηίαπη {ποο]οπίες Ῥε]]ο Ιη[εςίαν]ί, 

οἱ τοβίοποπα ροριαία5», ἵη Πἱθεγηᾶ ϱΧΕΓΟΙ6ΠΙ τοδικΙ{. Τυη 

Ποιασ]σς, αν ἵη Τναζμλία οδέ, οχοτία 5εἀΙ(ίοπε, Τιασεἆ8- 

πποπὴ! Ἠεπρρίόάαπα 15 οοιηροδίιηι Πλ ηί. (4). 18 η]αο 
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Ὃς παραγενόµενος εἰς Ἡράκλειαν συνήγαγεν εἰς ἐκ- { )ιοίοσία5, Ρορι]ῖ οΟΠΥΟΠΕΙΠΗ ἁθῖε, οἱ οἰγοιηιάσία αγηχὶς 601- 
χλησίαν τὰ πλήθη , καὶ περιστήσας ἐν τοῖς ὅπλοις συν-- 
έλαθε τοὺς αἰτίους, καὶ πάντας ἀνεῖλεν, ὄντας περὶ 
πενταχοσίους. Γῶν δὲ περὶ τὴν Οἴτην κατοικούντων 
ἀποστάντων, ἐπολέμησεν αὐτοῖς, καὶ πολλοῖς περιόα- 
λὼν καχοῖς ἠνάγχκασεν ἐχλιπεῖν τὴν χώραν. (6) Ὡν οἱ 
πλειστοι μετὰ τῶν τέχνων χαὶ γυναικῶν ἔφυγον εἰςθετ-- 
ταλίαν, καὶ μετὰ πέντε ἔτη κατήγχθησαν ὑπὸ Ποιωτῶν. 
Τούτων δὲ πραττοµένων Θρᾶχες πολλοῖς πλγθεσιν ἐνέ-- 
θαλον εἰς τὴν Χεῤῥόνησον, καὶ τὴν χώραν πᾶσαν πορ-- 
θήσαντες, τειχρεις συνεῖχον τὰς ἐν αὐτῇ πόλεις. (6) 
Οἱ δὲ Χεῤῥονησῖται πιεζόµενοι τῷ πολέμῳ µετεπέµ- 
Ψαντο Δερχυλλίδαν τὸν Λαχεδαιμόνιον ἐκ τῆς Ἀσίας. 
Οὗτος δὲ διαέὰς μετὰ τῆς δυνάμεως τοὺς μὲν Ορᾶκας 
ἐξήλασεν ἐκ τῆς χώρας, τὴν δὲ Χεβῥόνησον ἀπὸ θαλάτ- 
της ἀρξάμενος µέχρι θαλάττης διετείχισε. (τ) Ἰοὔτο 
δὲ πράξας τοὺς μὲν Ορᾶχας ἐκώλυσε τῆς εἲς τὸν μετὰ 
ταῦτα χρόνον καταδρομῆς, αὐτὸς δὲ μεγάλαις δωρεαῖς 
τιμ.ηθεὶς διεθίθασε τὸ στρατόπεδον εἰς τὴν Ἀσίαν. 

ΧΧΧΙΧ. Φαρνάόαζος δέ, τῶν πρὸς Λαχεδαιμονίους 
ἀνοχῶν γενοµένων, ἀνέθη πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ συγέ- 
πεισεν αὐτὸν στόλον ἑτοιμάσαι, καὶ ναύαρχον ἐπιστῇ- 
σαι ἱΚόνωνα τὸν Ἀθηναϊον, ϱΟὗτος γὰρ ἦν ἔμπειρος 
τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώγων, καὶ μάλιστα τῶν πολεμίων: 
πολεμικώτατος δ) ὢν ἐν Κύπρῳ διέτριθε παρ᾽ Εὐαγόρα 
τῷ βασιλεῖ. ΠἩεισθέντος δὲ τοῦ βασιλέως, Φαρνάδα- 
ζἕος λαθὼν ἀργυρίου τάλαντα πενταχόσια παρεσχευάζετο 
χατασχευάζειν ναυτικόν. (5) Διαπλεύσας οὖν εἰς Κύ- 
προν, τοῖς μὲν ἐκεῖ βασιλεῦσι παρήγγειλεν ἑκατὸν τριή-- 
ρεις ἑτοιμάζειν, τῷ δὲ Κόνωνι περὶ τῆς ναυαρχίας δια- 
λεχθείς, ἐπέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν θάλατταν ἡγεμόνα, 
μεγάλας ὑποφαίνων παρὰ τοῦ βασιλέως ἐλπίδας. (3) 
Ὅ δὲ Κόνων ἅμα μὲν ἐλπίζων ἀνακτήσεσθαι τῇ πα- 
τρίδι τὴν ἡγεμονίαν, εἰ Λακεδαιμόνιοι καταπολεµη-- 
θεῖεν, ἅμα δ᾽ αὐτὸς μεγάλης τεύξεσθαι δόξης, προςεδέ- 
ξατο τὴν ναυαρχίαν. (4) Οὕπω δὲ τοῦ στόλου παντὺς 
παρεσχευασµένου, τὰς ἑτοίμους ναῦς τετταράχοντα λα- 
ἑὼν διέπλευσεν εἰς Κιλικίαν, κἀχεῖ τὰ πρὸς τὸν πόλε-- 
μον ἠτοιμάζετο. Φαρνάδαζος δὲ καὶ Τισσαφέρνης ἐκ 
τῶν ἰδίων σατραπειῶν ἀθροίσαντες στρατιώτας ἀνέζευ- 
ξαν, ἐπὶ τῆς Εφέσου τὴν πορείαν ποιούµενοι διὰ τὸ 
τοὺς πολεμίους ἔχειν ἐνταῦθα τὴν δύναμιν, (6) Καὶ 
συνηκολούθουν αὐτοῖς πεζοὶ μὲν δισμύριοι, ἵππεῖς δὲ 
µύριο. Ἀχούων δὲ τῶν Περσῶν τὴν ἔφοδον Δερχυλ- 
λίδας ὃ τῶν Λακεδαιμονίων ἀφηγούμενος, ἐξήγαγε τὴν 
δύναμιν, ἔχων τοὺς πάντας οὐ πλείους τῶν ἕπτακιςχι- 
λίων. (0 Ὡς δ) ἐγγὺς ἀλλήλων ἐγενήθη τὰ στρατό- 
πεδα, σπονδὰς ἐποιήσαντο, καὶ χρόνον ὥρισαν ἐν ᾧ 
Φαρνάθαζος μὲν πρὸς τὸν βασιλέα πέμψει περὶ συνθη- 
κῶν, εἰ βούλοιτο καταλῦσαι τὸν πόλεμον, Δερχυλλίδας 
δὲ τοῖς Σπαρτιάταις δηλώσει περὶ τούτων. Οὗτοι μὲν 
οὖν οὕτω διέλυσαν τὰ στρατόπεδα. 

ΧΙ, Ῥηγίνοι δὲ Χαλκιδέων ὄντες ἄποικοι τὴν αὖ - 
ἔησιν τοῦ Διονυσίου χαλεπῶς ἑώρων, Ναξίους μὲν 

οοηε, αοίογο» οοπηρυ οπά(έ, οΠηησδ(1ο αἲ απἱηροπίος οἱ- 

ο{ει δαρρ]ἰοίο οαρΏ(ῖ5 ηπ]ίαί. Οπ(ας αξία ααούῦθ ας- 

εοἱῶ α [46 ἀἰδορφαίθδοηί, ατα. Π]]]ς ΙΠ{Ε]Η., οί πιυ]15 ο{- 

το (ϐ) αἱ 

πιαχί]α εχ ραγίο ο ΙΙ Ηυεγῖς οἱ αχοτίριας ἵη Τ[οςδ8]ίαΠη το 

[εσίο ηια]ἰ5 Ίοσα {αμάσμα θα τοπ ογο οοορῖί 

[αρεναη{, εί ροδί 4Ώπος απἰπάαο α Βαοίίς Τη Ρα(τίαὴ. Γ6- 

ἀποί δη, Πίου Ίο ΤΗγασΘ8 πηασηίς οαἰαιγῖς ἵπ Ο016Γς0- 

ΠΕδΕΠΑ ἱΓγαριίοποία {οοογπηί, οἱ ασιίς ΟροπΠπ(πασαα Ρογα- 

δίαιἶς, ομηος {η θα οἰνίίαίος Ἱπίγα Πιαηία οοπἱποβαπί. (6) 

ΟΙιεικοποί(ο Ιρίίαν Ῥο]]ο ῥυος»ί, Ώογογ]Πάαπι Ταοοά.ΠΙΟ- 

πήππη εκ Αεία αγορκδἰγθγιπί. Οπῖ οορίϊς ουἱς μαπεροτία{ἰς, 

Τ]νασες ο γορίοπο ακρο]{ί, οἱ (Πάγο αὐ πο ΠιαΓί 4 α]ογΙΠα 

ἀποίο ΟΙιοΙδοηθδπα ομήπηαϊ, (7) Θπο [ασίο, ἱποιγδίοηος 

Ενα σπα Ππ δα ΙΤη οχο]αςῖί.  Τιη πιαση]ήοίς Ποηρδίαίας 

ΠλΙΠΟΠΡΗ5, {π Αδίαπα οορίας γούυν]ε. 

ΧΧΧΙΝ. Ἰμίογοα ῬμανπαβραΖις ρα ἱπάποίαγαα ἰόπιρι5 
ἂά γθςθη1 αδοθμά1έ, οἶφιιο 61 οοίθτῖς ροιδιαᾶοί, αἱ, αἀοτ- 

παΐα 6Ἰ4556, ΟΟ0ΠΟΠΘΙΗ ΑΙΙοπίοηδοΠα παναγοµαπη οἱ ρηοοῇ - 

οἷαί. 15 οηἵπα τογαπα Ἠ6ἱἱοβ ΥΠ, οἱ ππαχίπιο οθΓ{αΠΗΠΙΙΠΙ 

ΠΑΥΑΠΗΠΙ ρε Πἱβδίπηας ογαί. Ὠο]]αίου απίοηα Πΐο Πηργ]Πηϊ5 

δίναη5 ἔπηα Τη ΟΥΡΥΟ αριά Ἐ γασογαϊη Τ6σοη1 αβορα{. Βεσο 

Ίη θ8Π1 δοηίθη[ίαῦ αζἀπσίο, ΡΙαγήαβαζας, ααἱησεη[ῖς αο- 

(9) Ιδίίαν ΟΥ- 

Ῥγαπα ργο[εοίας τορίριας Πηδ]α) αἱ οθΏ{ΙΠὰ {1Υθη1ο5. ΡΡαΓ8- 

οερίῖ9 {αἱεηίῖς, εἰαδδοπα αρρανανο Γαία ΑΓ. 

τεηί πια αγ]ές ΟΟΠΟΠΘΙΙ νογο, Ρ05ἱ Παβίπηα 46 ρυα ανα 

πανα οσα ανα, ἱππρορίο πιατῖ6 ργᾶ[οοῖέ, πη]ία τοσῖς 

πομαίης Ῥγοο]ανα οἱ ροµἱστας. (0) Οοπον Ἱίαμπο, ααϊ 

οἱ Ραμαο 5ε Ππροπίαπη, Ταζοζαπηοπίϊς «εβοΙ]αΐἱς, Υθεπρο- 

γαΓααπ, ε{ πιασηαα γἱγα(ής σἱοτίαπα 8ἱΡί ἱρςῖ οοπαραγα(ι- 

ΤΕΠ βρετανοί, οοπάΠΠοΠθΠΙ σεγοηάἰ πηαρἰκίταίις αεεθρίέ. (4) 

»εᾷ 68556 ποπά 1 5.15 ἱηδίγησία οἳ ρογ[οεία, οΠ1 πα να- 
εἰπία, απᾶς ρατα(ας {απ Ἰαβοβαί, πανίρας ἵπ ΟΠΙοίαπι ἆο- 

γα] έαη, εί αἲ Ῥα]απη. 1Ρί σογοπό Πα 8056 αοοἰηοῖί. Ρα. 

παβα25 απίθπη εί ΤϊβδαρΙογηος, ἀε]εσία οκ ργον]ηοῖῖς 5ἷς 

μαβΙίο, εορίας οἀοιηέ, οἱ Τίου ΕΡΠΘΒΙΗ γθιςιι5 Πηδίασηί, 

αποά αχαγόΙ πι [βί Πορίος οοπαιορα(απη Ἰαρογοηέ, (5) 56- 
απεβαπία απἴεα ᾖ]ος γβίη{ πη]]ία ροΦ [αι οἱ οᾳ {ος ἆς6- 
665 η], ΑιάΙίο Ποπ αἀνοπία, Ῥοτογ]ίάας Τιασσθάα- 

ΠΊΟΠΙΟΓΗΠΙ ΠΠΡΟΓΑίΟΥ 45ΩΘΗ ΦΙΠΙ οὐ 16Ι{, ΠΟΠ Ρ]ηγος «6- 
Ρί6υα πι] Ηρις 58 εἰσηίς Ἡάβθης. (6) Ὁδί ρνοχίπιο ΙΠίου 5ο 
5ἱείετα ααἴθς, {ωάμ5 Ιπίθυ 56 ραησιη!, οἱ οογίππη ἀοβηϊιηι 

{επηρας, 4ο ΡΜΑΓΠάΡάΖΗς 4ο {ωᾷστῖς οοπάἰοπίβιις ἱπίθ- 
ΠΠ αἲ τοβΈΏα Πηίαί, οἳ αγ] ρορί νο], οἱ Ροετογ!]άας 

Βρανίαπος Πῖ5 ἆθ τοις οργίίογος τοᾶαί. 

Ρα6(ἶ5 εχονοΙίμ5 ]ίγο ο ποιο ἀἴδεθβκοτο, 

Αίαάιπο 5 πι 

ΧΗ. Ἰπίετίπα Ἠμορϊπί, α ΟµαΙοιάθηφίρις ααοπάαπι ἀ9- 
ἀποῖ, ἱπογοπιοπία Ώίοηγδή Ρογπιο]εδίο {ογοῦαηί. ἸΝαχίος 
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λ κ { ». 3 ον / 
γὰρ καὶ Καταναίους συγγενεῖς ὄντας ἐξηνδραποδίσατο, 

- ο οσο / -- {2 

τοῖς δὲ Ῥηγίνοις, τοῦ αὐτοῦ µετέχουσι τοῖς ἠτυχηκόσιν, 
-ω » Ν / / 

οὗ τὴν τυχοῦσαν ἀγωνίαν παρείχε τὸ γεγονός, πάντων 

εὐλαθουμένων μὴ ταῖς αὐταῖς συμφοραῖς περιπέσωσιν. 

5) Ἔλδοξεν οὖν αὐτοῖς πρὶν τελείως ἰσγυρὸν γενέσθαι 

τὸν τύραννον στρατεύειν ἐπ᾽ αὐτὸν χατὰ τάχος, παρὰ 
το νιας / λαδό νι Α ο 2 Β /. 

τῶν Ῥηγίνων λαθόντας πρὸς τὸν πόλεμον οὐκ ἐλάχιστα 
καὶ οἳ φυγαδευθέντες τῶν Συρακοσίων ὑπὸ Διονυσίου" 

/ Δ ς » ον (6 οι τος / ων /’ 

τότε γὰρ οἳ πλεῖστοι διατρίθοντες ἐν Ῥηγίῳ διετέλουν 

διδάσκοντες ὅτι συνεπιθή-- 

(5) Τέλος δὲ 

καταστήσαντες στρατηγούς, ἐξέπεμψαν μετ’ αὐτῶν πε- 
Φὶ ες / / 
οε εςαχοσιους, τριήρεις 

Δ / / 

περὶ τούτων διαλεγόµενοι, 
-ω ο / 

σονται τῷ χαιρῷ πάντες οἵ Συραχόσιοι. 

1. λ ο αρ νοκ « » ζοὺς μὲν ἐξαχιςχιλίους, ἵππεῖς 
ολ / ς σ' δἲ ὃ ον υγ λ , 
δὲ πεντήκοντα. Οὗτοι δὲ διαπλεύσαντες τὸν πορθµον, 
ζ ο / Ν ο» 
ἔπεισαν τοὺς τῶν Μεσσηνίων στρατηγοὺς χοινωνησαι ] ἡ 

ο / Δ 5 Ν» 
τοῦ πολέμου, φάσχοντες δεινὸν εἶναι περιιδεῖν ἁστυ- 

/ εετ /9 / / δν 3 / ον ἃ ου 
γείτονας Ελληνίδας πόλεις ἄρδην ἄνηρημένας ὑπὸ τοῦ 

Δ δ Δ / » 
τυράννου. (4) Οἱ μὲν οὖν στρατηγοὶ πεισθέντες τοῖς 

ο ο / / ου λ 

Ῥηγίνοις ἄνευ τῆς τοῦ δήμου γνώμης ἐξήγαγον τοὺς 
κά νο; Ν λ / 

στρατιώτας: Ἴσαν δ᾽ οὗτοι πεζοὶ μὲν τετρακισχίλιοι, 

Ἐπεὶ 
ολ νὰ ς / ον / - λ λ ς] 

οε προγλθον αι προειρημ.ξναι ουναμ.εις προς τους ὀρους 

κ» λ / / ΑΙ / 

ἱππεῖς δὲ τετρακόσιοι, τριήρεις δε τριάχοντα. 

-ω / λ / { 

τῆς Μεσσήνης, ἐνέπεσεν εἲς τοὺς στρατιώτας στάσις» 
οω /{ ο / 

Λαομέδοντος τοῦ Μεσσηνίου δηµ.ηἹορήσαντος. (6) 
ο / λ / / λ 

Οὗτος γὰρ συνεθούλευε μὴ κατάρχεσθαι πολέμου πρὸς 
Ν ; αλ ολ ο ο η ε η ο 

τὸν Διονύσιον μηδεν αὐτοὺς ἠδικηκοτα. Οἱἵ µεν οὐν 
οω ο Δ /. 

τῶν Μεσσηνίων στρατιῶται, τὸν πὀλεμον οὐκ ἐπιχεχυ-- 
/ ω ο / ο 3 / λ κ 

ρωκότος τοῦ δήµου, παραχρΏμα ἐπείσθησαν , καὶ τοὺς 
/ .] / λ / 

στρατηγοὺς καταλιπΌντες ἀνέχαμψαν εἰς την πατρίδα. 
«Τ) οο ο) ο τόν ΜΑΙ ο ή ε 7 ς ο 3 κλ 

( Ὅ η ]ῆνοι δ) οὐκ ὄντες ἀξιόμαγοι καθ’ ἑαυτούς, ἐπειδὴ 
/ . Δ / 

τοὺς Ἀ]εσσηνίους ἑώρων διαλύοντας τὸ στρατόπεδον, 
λ 3 λ αχ. ελ ὀ [ 95 «{τ),/ / 

καὶ αὐτοὶ ταγέως ἀνέχαμψαν εἷς Ῥήγιον. Διονύσιος 
τω ο λ ή ο 3] / 1» / 

δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς Συρακοσίας ἑξή- 
Δ / Δ -ω / 

γαγε τὴν δύναμιν, προςδεχόµενος τὴν τῶν πολεμίων 
3 

ἒ 
. μ) ως ο] μς λ 3 “. [α ο προ 3 ήν 5 

Φοοον ὡς ὁ ΎΊχουσε την ανα-ευςιν αυτων, απη γαγε 
λ Δ 3 .. τσ / 6 

τὴν στρατιαν εἰς τὰς Φυραχούσας. (7) Διαπρεσ ρευσα- 
λ ο { λ ου / 

µένων δὲ τῶν Ῥηγίνων καὶ τῶν Μεσσηνίων περὶ εἰρή- 
/ ο ; Δ ' 

νης, χρίνων συμφέρον εἶναι διαλύεσθαι τὴν ἔχθραν 
κ / λ / 

πρὸς τὰς πόλεις, συνέθετο τὴν εἰρήνην. 
. ς ο. αλ ο. ετ. / λ 3 λ 3 / 

ΧΙΙ. Ορῶν δὲ τῶν Ελλήνων τινὰς εἰς τὴν ἐπικρά- 
ου 7 / / / /. 

τειαν τῶν Καρχηδονίων ἀποτρέχοντας τάς τε πόλεις 
π / / (δν μλ ρα Δ 

καὶ τὰς κτήσεις κομιζοµένους, ἐνόμιζε τῆς πρὸς τοὺς 
κ ν ο μα ο α: ως λλ κ σε» εδ ος Ἀ 

αρχἩδονίους εἰρήνης µενούσης πολλοὺς τῶν ὑφ᾽ αὗτὸν 
0 ὁ - ο / 

ταττοµένων βουλήσεσθαι κοινωνεῖν τῆς ἐκείνων ἄπο- 
ὥι λ ον “ / Ν 

4ὁ στάσεως, ἐὰν δὲ πόλεμος γένηται, πάντας τοὺς χατα- 
/ λ Ν 

δεδουλωμένους ὑπὸ Καρχηδονίων ἀποστήσεσθαι πρὸς 
νὰ Μ ΑΙ λ ο» ἴ ο / Ν 3 

αὐτόν Ἴχουσε δε καὶ τῶν Καργηλονίων πολλοὺς ἐν Λι- 
τη ον / θ ὴ ρω ἴ / / θύῃ διεφθάρθαι λοιμικἩ καταστάσει περιπεσόντας. (5) 

Ν /ε 3 ο 

Διὸ καὶ νοµίζων εὔθετον ἔχειν καιρὸν τοῦ πολέμου, 
λ 3 ο οω - 

50 κατασχευὴν ἔχρινε δεῖν πρῶτον γίνεσθαι: ὑπελάμθανε 
Ν ρα, θαι { ο λ λυ 1 «ν ον. « 

γὰρ ἔσεσθαι µέγαν καὶ πολυχρόνιον τὸν πόλεμον, ὡς 
Δ Δ ον { ο λ λ) 

ἂν πρὸς τοὺς δυνατωτάτους τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην 
/. 

έλλων διαγωνίζεσθαι. (9) Εὐθὺς οὖν τοὺς τεγνίτας 
1 3 λ ο” ς ϱ) ΑΝ. / 

Πθροιζεν ἐκ μὲν τῶν ὑπ᾿ αὐτὸν ταττοµένων πόλεων 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1Δ. (ο7Α ---- 676.) 

οηίπ οἱ ΟπίαπῶοΒ, 1116 οοσηα οί 56 αἰ{ησθηίος, ἴη 86(- 

γἡπίονα τοάσβεναί:. οἱ απία Ἠορίηί Τη οοπηηηαΠΙ ουΠ1 0)” 

Ῥγοβδῖς ροηιμ]ο 56 γαιδανί οοΓπεβαΠ{, ποῦ πιαάἰοστ]ίου ο0Ἡ- 

5ίουπαί{ οιαπί, αΠάΠΙ οἵηπες α{ίαα ΠΙΘ{ΗΘΙΘΗΕ, ηθ ϱᾶδάθπα 

φαρίτο οαἱαμηίαίες οοσοιθηίαή. (2) Οοηβδ]ΙβδΙΠΙΙΠη οἱϱο 

γίδια 1ρθίς οδί, αἱ, ῬηαδααΙη ΟΠΙΠΙΠΟ γἰτος 5µᾶ5 σοηῄι- 

πιοί ας 5ίαβίίαί ἔγταηπας, ππαίατα Ῥ6]απα. 1ρ8ῖ (α6θβραπΠ{. 

Ἐ]οοίί εἴίαπι ἃ Ὠἱοηγδίο ἵπ οκ (ατα ΘγτασμδαΠΙ, αοθθρίῖς η 

Ῥδ]]άπῃ 14 α Βμοσίηί5 ποπ. οχίἰσαῖς αὐ]απποη{5 (ἴπι οΠΙπα 

Ρα ϊπηί ΟΠΗ Πιοσίί σοπηπιογαμαΠαγ) μῖς 4θ τερας οο11ο- 

οπί ἀοοθβαπί, 9ΠΊΠ65 ΒΥΓΑΟΙΦΔΠΟΣ οεζαδίοπθ αἆ Ιηναάθη- 

ἀσπι γταπηΙπα Ἠδιγος. (9) Ῥοδίγθοπιο ἁπάβρας οτθαίῖς, 

6111. 86Χ ΠΙΠΠΙΗΠΙ ρεά[(αία οἱ εοχσρη!ἰν οφ δις ασ {π- 

1οπίρς απἰπαιασίηία οχρεάΙΙοπθΠη [αοαηί. Έναηξη]ίς5ο 

[υοίο, Μεδξαπίογατα ῥγοίογες αἆ ο ΠΠΊΠΟ Πο]άπῃ οχηογίαη- 

{, Ώου ΡοΙδδΙηλΙΠη α’βαπησηίο : ΙπάΙσπιπη [οτ6, 5ἳ πιΏος 

οτῶσα5 51ί γἱοίηας (απά[ίας α- ἵψταππο εχδομᾶΙ Ῥααπίέυγ. 

(4) Όιισδς ἰρίίαν, α Ἠμορίηίς ροι5ααδ!, Ἱη]αδδα ροραϊ ηχ]- 

πι οἀοιηί. Ἐναπί γετο Ππ]ία Ρροάίαπι απαίίποτ εἰ 

εσφυ{ίε5 σα ησεη{Ι οἱ σιηία ΥΘΠΙ65. ΟΠ] 5 οορ]15 

Ροβίοας ΠΠ αἲ Μεδεαπα, μας ργουθβδογυΠέ, θγαγὶ5 οχονεῖ- 

{απα δες Π10 Ιποςεςςί!, Πασπιοθβοη/{{5 Μοαδξαοπ]ϊ ογα(Ίοηπο ἂἲ υηί- 

μίας οχαίαία. (6) 15 επἶπα εοηδ Πάπα ἀαραί, πε ργ]πή ΓἱοΥ- 

5ἵο, ἃ απο π]]ο ἱπ]ηγία ΙαζθδςΗί ο556Π{, Ώθ]]άΠα πιογθγοη. 

ΜεδκαπίοτΙτη ἰσίζαν πηϊΠίο5, αποά Ρορια]ας ου Ῥοἱαπῃ 5οίο 

510 Παμά Ργοβαξδοί, δία(ἶπα ἵηπ 5οπίοπ{Μίαπ οἶας 60Ώ68856- 

(6). Τυ 

Β]ιασἰΠῖ, Ρος 56 55{ἱΠεΠάο Ῥο]ίο Ίππραγες, αΡί ΜεςδαΙοΓαΏὰ 

οορία5 ἀῑαρσας γἰάοπί, οίίαπι 1ρδί αἆ αγΏθπα 5Η ΤΗ τεγογίυ- 

απ. Ὀἱοηγδίας απίεπ αἆ πας {οιγίογῇ ὀγτασαδαπϊ πιο 

ΠΠΡΓΘΞΦΙΟΠΘΠΙ εχοθρίατης. 

Ῥορίθα 6 τοργθβδα ἱρδογαπῃ οἀσείας, εκατο έαπα ΘΥΤΔΕΙΡᾶ5 

αρααχί. (7) Πῖπο απατά Ἠλοσ]πϊ οἱ ΜεδεαπΗ 6 ραςθ Ιεσαᾶ- 

Ποπειη αἆ ρε πη{ογθηί, αἰῖίο αἱί οχἰςίπιαης, ϱἳ ἱη]πηί- 

οἵ μον οαπα απρίρας5 ἀῑδεο]γαπίαν, ῬασεΠι ΠΠ 18 τοβιηίθ- 

σναγ]ί. 

ταπέ, τομοίδαιε ἀποίῖρας ἀοπι γοηιααγαηί, 

πλ έοπη οὔαχογαί, Πο5αῃ 

ΧΙΙ. Ὑϊάθηςδ αὐίε ἀΤΑΕΟΤΙΠΙ ΠΟΠΠΗ]Ιος ἵπ Οατ{μασί- 

ΠΙΘΠςΙΙΠΙ ἀποπαιι οχομιτοηίθς, οἱ ]ᾳ5 οἴνίίαίαπι οἱ τοπι 

{αμηΙ]ἰαγΘΙΗ αθἱρίδοῖ; απαπιάῖα ραχ. ο. Οαγαςιηϊοιδίρι5 

ἀατανεί, τηπ]ίο5 ]απι. 5πο. Ἱπηρερίο αβ]θείο5, αἆ Π]ογαπι 

6ΧΕΙΗΡΙΗΠΗ Πίαιῃ αἆ Οα{αρπίοηςες ορη[ασίατος; Ρε]]ο αι- 

{οπα. τούἱηίδσταίο οΠΊΠ65 «ο γ](πία ΟαγιαθἰπΙΘηςίαΠ ϱἱ68- 

805 αά 5ο ἀεδοίιίιτος αιβ]ταίας οδί. ΤαπΊα οΙΔΠῃ αθέερ6- 

ταί, ππαρπας 1π ΑΠΐσα 5ίγασες ΟαταθἰπΙεηδίαΠι α Ῥοδ/Ποη{ί 

ἑοπίασίο (ποίας 6556. (2) σοππιοᾶπα ο{σο Ρα! {ειηριις 5ο 

8άδρίΠὴ Τα{α5, ποσρθβαγία αἆ εχραάΠΙοπαπΠα Ἰαπο απίε οπηπία 

Ριουυταπᾶα ία, ααάπι [ασ] οοπ]ἱοθγεί, απῖα οσΏὰ 

Ροϊθη{ἱβδίπ]α οπΙΠΙΗΠα, ααἱ απἱάεπα ἵπ Έπτορα ἀῑμοπίς αἰ]- 

απἷά Ἰαβστεηί, δοηίε ατιηῖς ἀἰδοερίαίαγιας οβςδοί, Ἠε]απι 

μου ἴησοις ἀἰπίαγπιπη(ο {οΥθ. (9) Οοη/{ββίΙπι Πίααπε ατ{ῖ- 

ῄεος αἱ {αμτος οοηβνεραί, 4πογαπ 8105 οχ ορρίαἰς δι.» ἁῑ- 
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χατὰ πρόςταγµα, τοὺς ὃ' ἐξ Ἰταλί ίας χαὶ τῆς Ελλάδος, 
ἔτι δὲ τῆς Καρχηδονίων ἐπικρατείας, μ.εγάλοις μισθοῖς 

προτρεπόµενος. Διενοεῖτο γὰρ ὅπλα μὲν παμπληθη 
καὶ βέλη παντοῖα κατασχευάσαι, πρὸς δὲ τούτοις ναῦς 

5 
ἐκείνους τοὺς 

() 
ο ο λ Δ 

Συναχθέντων δὲ πολλῶν τεχνιτῶν, διελὼν αὐτοὺς κατὰ 

/ .) 

τετρήρεις καὶ πεντήρεις, οὐδέπω κατ 
ρα / 

χρόνους σχάφους πεντηρικοῦ νεναυπηγηµένου. 

τὰς οἰχείας ἐργασίας, κατέστησε τῶν πολιτῶν τοὺς ἐπι- 

σηµοτάτους, προθεὶς δωρεὰς µεγάλας τοῖς κατασχευά-- 

σασιν ὅπλα. Διέδωκε δὲ καὶ τῶν ὅπλων τοῦ γένους 

ἑκάστου τύπον διὰ τὸ τοὺς μισθοφόρους ἐκ πολλῶν 

ἐθνῶν συνεστηκέναι. (56) Ιέσπευδε γὰρ ἕκαστον τῶν 

στρατευοµένων χοσμῆσαι τοῖς οἶχείοις ὅπλοις, καὶ διε- 

λάμόθανε τὸ στρατόπεδον πολλὴν ἕξειν κατάπληξιν διὰ 

ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ κατὰ τὰς µάχας κάλλιστα χρή- 

σασθαι τῷ συγήθει καθοπλισμῶῷ πάντας τοὺς συναγωνι- 

ζομένους. (6) καὶ τῶν Συρα- 
χοσίων τῇ τοῦ Διονυσίου προαιρέσει, πολλὴν συνέβαινε 

Συμπροθυμουμένων δὲ 

γίνεσθαι τὴν φιλοτιμίαν περὶ τὴν τῶν ὅπλων χατα- 

σχευήν. Οὺὐ μόνον Ὑὰρ ἐν τοῖς ππρονάοις καὶ τοῖς ὀπι 

σθοδόµοις τῶν Ἱερῶν, ἔτι δὲ τοῖς Ἰυμνασίοις χαὶ ταῖς 

χατὰ τὴν ἀγορὰν στοαϊῖς ἔγεμε πᾶς τόπος τῶν ἐργαζο- 

µένων, ἀλλὰ καὶ χωρὶς τῶν δημοσίων τόπων ἐν ταῖς 
ἐπιφανεστάταις οἰχίαις ὅπλα παμπληθῇ κατεσχευάζετο. 

ΧΙΗΠ. Καὶ γὰρ τὸ καταπελτικὸν εὑρέθη κατὰ τοῦ- 
τον τὸν καιρὸν ἐν Συρακούσαις, ὡς ἂν τῶν κρατίστων 

τεχνιτῶν πανταχόθεν εἰς ἕνα τόπον συνηγµένων. ην 

γὰρ προθυµίαν τό τε μέγεθος τῶν μισθῶν ἐξεκαλεῖτο 

καὶ τὸ πλῆθος τῶν προχειµένων ἄθλων τοῖς ἀρίστοις 

κριθεῖσι; χωβὶς δὲ τούτων περιπορευόµενος τοὺς ἐργα-- 

ζομένους ὁ ὁ Διονύσιος χαθ) ἥμε έραν, λόγοις τε φίλα ανθρώ- 

ποις ἐγχρῆτο καὶ τοὺς προθυμοτάτους ἐτίμα δωρεαῖς 

καὶ πρὸς τὰ συνδείπνια παρελάμθανε. (5) Διόπερ ἄνυ- 

πέρόλητον φιλοτιμίαν εἰςφέροντες ο. τεχνῖται, πολλὰ 

προςεπενοοῦντο βέλη καὶ μηχανήματα ξένα καὶ δυνά- 

μενα παρέχεσθαι μεγάλας χρείας. Ἴρξατο δὲ ναυπηγεϊ- 

σθαι τετρήρεις καὶ πεντηρικὰ σκάφη , πρῶτος ταύτην 

τὴν κατασκευὴν τῶν νεῶν ἐπινοήσας. (3) Ἀκούων γὰρ 
ὁ Διονύσιος ἐν Κορίνθῳ ναυπηγηθΏναι τριήρη πρῶτον, 

ἔσπευδε κατὰ τὴν ἀποικισθεῖσαν ὑπ) ἐκείνων πόλιν αὐ- 

(4) Λα- 
Αν] ο. πας τ- μα ον, λ Δ ς / 

6ὼν δ᾽ ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐξαγωγὴν ὕλης, τοὺς μὲν ἡμί- 

ξῆσαι τὸ μέγεθος τῆς τῶν νεῶν κατασχευῆς. 

σεις τῶν ὑλοτόμων εἰς τὸ κατὰ τὴν Αἴτνην ὄρος ἀπέ- 

στειλε, 1 
ἐλάτης τε καὶ πεύκης" τοὺς 

ἀποστείλας παρεσχεύαστο ζεύγη μὲν τὰ πρὸς τὴν θά- 

γέμον κατ’ ἐχείνους τοὺς χρόνους πολυτελοὺς 
/ 

ἡμίσεις εἷς τὴν Ἰταλίαν 
αν 
ο 

-. - αἲ λ Ν [ά / 

λατταν κχαταχομιοῦντα, πλοῖα δε καὶ τοὺς ὑπηρέτας 
κ ο ο ο σβα ιά κόνος οἱ νι δι πρὸς τὸ τὰς σχεδίας ἀπάγεσθαι κατὰ τάγος εἲς τὰς Συ 

“ δ Λ [ά ) ρΛ/. 

ρακούσας. (6) Ὁ δὲ Διονύσιος ἐπειδὴ τὴν ἱκανῆν ὕλην 
ήν » .ω 

Πθροισεν, ὑφ᾽ ἕνα καιρὸν Πρξατο ναυπηγεῖσθαι ναὈς 
. 

ο / / Αλ" ο 

πλείους τῶν διακοσίων, ἐπισχευάζειν δε τὸς προῦπαρ- 

δὲ καὶ νεωςοί- 

ἈἨ λιμένος 

/΄ / Δ ” / 3 Αα / ει 

χούσας δέχα προς ταις ἑκατόν" ᾠκοῦομει 

χους πολυτε 

ἑκατὸν ἑξήκοντα, τοὺς πλεί δύο ναῦς δεἸ/οιιένου ἑκατὸν ἑξήκοντα, τοὺς πλείστους δύο ναῦς δεχοµένους, 
ΡΙΟΡΟΡΙΣ. Τ. 

λεῖς χύκλῳ τοῦ νῦν καλουμένου 
! 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙΟῦ Πω. 

ο -υᾱ-------υ-υ-υᾱ-ᾱ-----ιι ας μώιωμώκ αρα πα νημς ωοωλρὃς κος οπνωζτρ-----ακακος-επκκα ο ως αι παπα αι πω μι] 

ΧΙΥ. 

(ἱουί 5Ώ]οο(ἶς ἱπιροτίο οορῖί, αἰῖος ον Ἰα[ία οἱ Ονωσία οί 
Οαγμασἰηἰομδίαπα ἀ1οπα απηρία. πποιορᾶς ἱπγ]ίαί, Ἰπβπϊ- 
ἰαπα θΗ1 01 ΑΤΠΛΟΓΗΠΗ Υ{Πὰ, οἱ ίο]α οπηηῖς ϱρηοεί5, Πάγος ρτα- 

017 

ἴεγεα 4ὐ αἀνίγεπιθς οἱ (ἱΠ4ΠοΥΕΙΑΘ5, απο ροβίθτίας παν]αίὶ 
Εεηιι5 αἆ Ἠοοο {οππροΓα ἵῃ αδα ποπάππα ποια! (αὐγίσαηί ηςίί- 
ἐΗ. (4) Μαρηα Ἱρίαν ορίπουα ππα]ἠ(πάἶπο οοηργοσαία, 
μτο ὀμ]Η54116 αγίο ορογας ἀῑδίγ σι ς, Παγαπη(αθ ΙπβρθοίίοΠΘΙα 
οαγἱςἰηίς οἰνίαπη αββίσηανΙ, 

56 6ΟΠΙΡΟΗΡΑΙΗΤΙΠΙ Ρομἱοίμ5. Ῥουτο απἰαδου]αδόπο αΓη1ᾶ- 

πνο φεηπειῖς οχοπιρ]αν αγήπαρας παπά ἀῑςί ρα, 

ααοά οχ γαπῖς μίμος πάς φορ οοπάποΒτς πη]]ος αά 

ἵριπι εοηΠαχἰδδοί. 

πηαδηϊς φο]]ογίαπα. ργῶηῖῖς 

(5) Ὀδίίαιί5 οπἵπα ρα(πίδηιιο θἱησι]ος 
γπηῖς ΠΙΙΠΙτο οἱ ϱχοΓΠΗΤΟ ῥγοροταβαί, (1 οχογοἴξαα 

μήπο (ο ΡΙΠογεΠα [οτα, οἱ οοιηπηΠίοπος 5ιιο5 αδδιθίο αἰ- 

ΠΟΤΗΠΑ Ρεηεγο 4ΠαΠ1 ΟΡΙΙΠΙ6 ἀἱπΙΙέαίΗΤΟ5 6956 Ρ6ΙΘΙΑΡΙΙΠΙ 

αβογοί. (6) Αἀμαναβαπί ἠπίογίπα 5γγασιςαπί Ρτοροη5ο Ρίο- 
ηγδίῖ οΟπΠά{ΠΠ θίμάΐο, Οπο αοίαπα αἱ Π]ασηα. οοΠ{θηίοηο 

ἄΤΠΩΟΡΗΠΩ [αυησα[ῖο ρυοππογσγείαν. Νοη ομίπη ἵπ ργοπαίς 

πιοάο οί ροδ[ἱοίς (εππρ]ογη ρανίβρας, αἀθοπιο ἵῃπ ΥΠΙΠΔ- 

»ὶ5 εί ρογΗσἵριις οἶτοα [ογαπη. οπιπῖς αβίαα Ίουας5 οβροίσή- 

αρας τοίοτίας οταί: 

οοηδρίσοια5 

5ο ριωίον Ίουα ραῤ]]σα, οἴἶαπα ϱος 

ΠΙαχίιηο ογίππι αἲ.άος 

οοπΠώΙορα ΠΕ". 

ΠΙΟΣΠΟ ΠΗΠΙΘΤΟ αμα 

ΧΙ. Οαἱαρι]ίατία αἲδ απἰάεπα Ἠου {οηροτο θγτασιςίς 

Ῥ πλάνη Ἰηγοηία : πες πήγα πα, 4π1πὰ ργας(απ{ἳ καί φπίστιο 

απ{Π]όθς ΕΠΙΠΙ. ΤΠ ΙοσΗά. απάίαα οοηγομἰδδοηί. Μοινοραἶς 

ομΊπα πιασηΙ(άο οἱ ρταπηογαΠα Ἰπδαροαι Ιαγο βίο Ρα[Πιηα 

. ορποπΗρα5 ργοροδίία ἱπάμδίτίαπα κπάίααο πηγί[ος Ἱη- 

ορηάεραπέ. Εί 5ηρευ Ἠς06 ουηηία ΠἱοΠΥδΙΙ5 ορογας αποίἰάΐο 

ονοππη]ηςίαης ορίτο, Ἠαπάίδαπο γοτρῖς οοπιροἰίαταο, οἱ 

ῥνοπαρ{ἱβδΙπλΙ Πα 4Π6Ιηα ία ΠΠΠθγο απο ἀθέοτατο, αἲ εοη- 

γνΊαπα οίαπι απαπάσοαπο Ἱην]ίατο. 

ορτία(ἵπι ίαθίο Ίππροπδο, 

(2) Ωιαρτορίοτ οί 

ΔΓ{1665 Ποτᾶ {6ΙοΓΙΙΠΙ ΡΟΠΘΓΙ 

εχοοριίαραηέ, ΠπαζμΙηαδαπα ΠΠοιξδαπο ποπάηι αδίαίας 

πιαχἰποδαιο α Ῥοϊαπάπίη πδας ΡταρΙίανας ππαριο πη. 

ΠΠςτο οἱαβοταβαηί, Εἱουγδίας Ῥουγο πα τΙγοπιθς οΙΙΙη ϱ 

4ΠΙΠ(ΠΘΤΘΙΗΘ5, ῥηΙπις 5(γποίπταα. 6]υ5πιοςί ΟΠΙΠΙΘΠΙΗ5., 

οράίβσατο οωΡΙ{. 

η] 

εἰγιοίΙΤαπα. Παν απ απιρηΠόαπάαη 6556 ορης]{. 

(3) Ναπι ααάπα ααά]]ςδοί ρτίπιαπ Οογίη- 

ἵπ ἀεάποία Ἠμπο ατοο 

(4) Μα- 

(ανῖα Ιρίίαν οκ Παα (ναηδγεμεηάα οορία ερ [αεία, ἀἰπι- 

(τΘΠΊΘΠΙ [μἱ956 οχείγπείαη, 

ἀἴππι (αργογπα αἆ Είπα πιοπίθη ἀῑπιῖςιε, ααἲ {οπηροπίρας 

Πο- 

Πα]ς ἵπ Πα[ίαπα (παηδ/γείανο ]α5δίς ρἱαµδίτα ἀεείῖηαί, αιῖ- 

Π]15 αβΙοίΗΠα ρἱεθαΓάππ( 16 γΙπΙ ποῦ εχίσααπι Παβοβαί. 

Ρ5 Πσπα αά πιατο ἀε[εγαπίατ, παγἰρίαααθ αἱ πηηϊςίτος, α 

απἶρας ταίο» Π]α απαπι εχροΠἱδδίπιο Ῥγτασμδας {Γ8ΠΦΥ6- 

μαπίαν. (0) Ρἰοηγδίαςδ 6ἱσο, παπι δαί ππαίογία ]4Π1 ο0ᾶ- 

οἵππα Ἰαβογεί, Πο 5ἰα{ῑπι {εΠΙρΟΓΘ Πανος αἰίτα ἀποσηίας 

εοπηραρίηαταο, οί τοδίάμαδ οοπίαπι αίᾳιπε ἀεσθπι τοῇσοστο 

εαρῖ. Ουἵη οἰίαπι ἀοηη]οϊμα 5αάποσπάἰ5 πανῖβας ορτορία 

π οποία ροσία5, απ πιπο Ἀ γοσαίατ, οοπίαΙη εἱ 50χα- 

σἱμία οχδίγαχ[έ, αποτπη ρ]ογααιθ Ρίπαδ Παγε5 εχοῖρατοηί. 
3τ 
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χαὶ τοὺς προὐπάρχοντας ἐθεράπευεν; ὄντας ἕχατὸν πεν- 

τήκχοντα. 

ΧΙΙ. Διόπερ τοσούτων ὅπλων καὶ νεῶν κητο- 

σχευχζοµένων ἐν ἑνὶ τόπῳ, τὸ γινόμενον πολλὴν παρεῖχε 

τοῖς θεωμένοις κατάπληξιν. “Ὅτε μὲν γάρ τις ἴδοι τὴν 

περὶ τὰς ναῦς σπουδήν, ἐνόμιζε περὶ ταύτας ἅπαντας 

πραγματεύεσθαι τοὺς Σικελιώτας" ὅτε δὲ πάλιν τοῖς τῶν 

ὁπλοποιῶν καὶ μηγανοποιῶν ἔργοις συμπαραγενηθείη, 

περὶ τούτους μόνους ἐνόμιζεν ἅπασαν εἶναι τὴν τῆς 

ὑπηρεσίας παρασχευήν. (5) Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆς περὶ 

ταῦτα σπουδΏς ἀνυπερθλήτου γενομένης, χατεσχευά- 

σθησαν ἀσπίδων μὲν τετταρεςκαίδεχα μυριάδες, ἐγγει- 

ριδίων δὲ καὶ περικεφαλαιῶν ὁ παραπλήσιος ἀριθμός: 

ἠτοιμάσθησαν δὲ καὶ θώραχες » παντοῖοι μὲν ταῖς κα- 

τασχευαῖς, περιττῶς δὲ κατὰ τὴν τέχνην εἰργασμένοι, 

πλείους τῶν µυρίων τετραχιςχιλίων. () Τούτους δὲ 

διενοεῖτο διδόναι τοῖς ἱππεῦσι καὶ τῶν πεζῶν τοῖς ἐφ᾽ 

ἡγεμονίας τεταγμένοις, ἔτι δὲ τῶν μισθοφόρων τοῖς σω-- 

ματοφυλακεῖν μέλλουσι. Κατεσχευάσθησαν δὲ καὶ 

κχαταπέλται παντοῖοι καὶ τῶν ἄλλων βελῶν πολύς τις 

ἀριθμός. (4) ΤῶἌν δὲ παρασχευασθεισῶν νεῶν μακρῶν 

αἱ μὲν ἡμίσεις αὐτῶν εἴχον πολιτικοὺς κυθερνήτας χαὶ 

πρῳρεῖς, ἔτι δὲ τοὺς ταῖς χώπχις χρησομένους, ταῖς ὃ᾽ 

ἄλλαις ὃ Διονύσιος ξένους ἐμισθώσατο. Επεὶ δὲ τὰ 
3 

ὰς ναὺς χαὶ τὴν ὁπ) ίαν αὐτὸ) έλειαν ἐλάμβα- τὰς ναῦς χαὶ τὴν ὁπλοποιίαν αὐτῷ συντέλειαν ελαµ.Ρ 
/ 3 

νε, ἐγινετο. ο ο λ 

περὶ τὴν τῶν στρατιωτῶν παρασχευην 
Ν΄ κ. κο 

Τούτοις γὰρ ἔχρινε συμφέρειν μὴ πρὸ πολλοῦ μισθοῦ- 
ω η) / 3 ο / 

σθαι πρὸς τὸ μὴ πολλὰς γίνεσθαι δαπάνας. (6) Ἀστυδα- 
ο / ιά εἰ 

μας ὃ ὅ τραγφδιογράφος τότε πρῶτον ἐδίδαξεν. ἔζησε 
νι 3] ορ σ : ς; ο.) ολ ο πα 

δὲ ἔτη ἑξήχκοντα. Ῥωμαῖοι δὲ πολιορκοῦντες τοὺς 
ἆ σω Λ / 

Βπίους, ἐξελθόντων ἐκ τῆς πόλεως οἳ μὲν κατεκόπησαν 
ο ο / ς 2 / ομενκω 

ὑπὸ τῶν ΕΒηίων, οἵ ὃ' ἐξέφυγον αἰσγρῶς. 
τά -ω 

/ / 

ΧΙΙΥ. Τω δ ἔτους τούτου διεληλυθότος, Ἀθήνησι 

μὲν Ίρζεν ἸθυχλΏς, ἐν Ῥώμη δ᾽ ἀντὶ τῶν ὑπάτων γι- 
3 / πρ 5”χ /3 με 

χατεστάθησαν, Λεύχιος Ιούλιος, Μάρκος Ἀ εξ 
3 

Φούριος, Αἰμέλιος Μάρχος, Γναῖος Κορνήλιος, Καΐσων 
λίαργοι 

Φάέιος χαὶ Παῦλος Σέζτος. Διονύσιος ὃ) ὃ τῶν Συρα- 

χοσίων τύραννος, ἐπειδὴ τῶν περὶ τὴν ὁπλοποιίαν χαὶ 

ναυπηγίαν ἔργων τὰ πλεῖστα συντέλειαν εἰλήφει, περὶ 

(5) 
το τ σι / Ν ον 3 / 

ΤΕ ῶν οὖν Συρακοσίων κατέλεγε τοὺς ἐπιτηδείους εἰς τά- 

ο» ο λ ΝΑ δ ὅ 

τὴν των στρατιωτὠν παρασχευην εὖθὺς ΞΥγΕενεΤτο. 

ἔεις, καὶ παρὰ τῶν ὑπ᾿ αὐτὸν ταττοµένων πόλεων µε- 

τεπέµπετο τοὺς εὐθέτους. Συνήγαγε δὲ καὶ μισθοφόρους 

ἐκτῆς Ἑλλάδος, καὶ μάλιστα παρὰ τῶν Λακεδαιμονίων: 

οὗτοι γὰρ αὐτῷ συναύξοντες τὴν ἀργὴν ἔδωχαν ἐξουσίαν 

(5) Καθόλου 
ο ο. / ΔΝ Ν / α 

δ) ἐκ πολλῶν ἐθνῶν σπεύδων τὸ ξενιχκὸν στρατόπεδον 
ὅσους βούλοιτο παρ᾽ αὐτῶν ξενολογεϊν. 

. / 

συνηθροικέναι, καὶ μισθοὺς πολλοὺς ἐπαγγελλόμ.ενος, 
σᾖ Ν ς ’ α΄ λ 

εὕρισχε τοὺς ὑπακούοντας. Ἰέλλων δὲ 

ρειν πύλεμον, ταῖς κατὰ τὴν νῆσον πόλεσι φιλανθρώπως 

έ» οζενεί- μεγαν εξεγει 

3! τν / πΑ 

πρὀςεφέρετο, τὴν εὔνοιαν αὐτῶν ἐκκαλούμενους. οὓς 
ΔΝ -” ιά / 1 

δὲ παρὰ τὸν πορθμὸν κατοικοῦντας Ῥηγίνους τε καὶ 
Γὰ οω / 4 / 

Πεσσηνίους ὁρῶν ἵκανὴν δύναμιν ἔχοντας συντεταγµέ- 
υ] Φ ν / οο 7 ος ο / ο 6 / 3 

νην, εὐλαθεῖτο μήποτε τῶν Καρ/ηδονίων διαθάντων εἰς 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΡΙΡΛ. 1. (670, 677.) 

Ὑοίσγα οἰίαπι ϱαγοίοπάα {οροπάαήπα οἑπίάπῃ οἱ φαἱπφιαρίη- 

ία ΠΙΠΙσγο ουαγ]ί. 

ΧΙΙ. Οἱ {ππία ΑΓΠΙΟΓΗΠΗ ΠΔΥΙΦΙΟΡΙΠΙΠΙΙ8 ο0Ρίᾶ «πο 

Ίοσο [αργϊσαγοίατ, ΠιαΡηπη Υ65 5ΙΠΡΟΤΕΠΑ οπιπίΡς αρραΓᾶ- 

έαπα πι οοηίοπηρ]απάρα5 Ιπ]εοΙί. Ναπα δἱ ας αἆ 5{άΓπΠα 

οί αἰασγίίαίοιι οἶτοα πανἴαπῃ οχδἰΓΙσόΒΙοΠΕΙΗ οομ]ο5 αἀᾗορτεί, 

ΜΠΙΥΘΙΣΑΠΙ Ἠαο ΦΙΟΙΠαηΠι ντος οοη/{ΘΓγο ρα{αβαί : 5ἵη αἆ Πιᾶ- 

οΙηα Τά αΡΠΟΓΙΠΙ(Π16 αγοηΙίθείο5 56 οηγογίαγαί, Η]6 ΟΠΠΕΒ 

υηη]ς(ογῖ [αοπ]ίαίος Ππδυπηρίας Ιπάϊεαραί (9) Ωαοπίαπη νετο 

ἰαπα οχίω απ] τοῦιις δές 5μάἴαπα, (8Η δαΠηρίΗ5 ΙΠΠρΘΙ- 

ἀαναί, οθηίΠα οἱ αυαἀταθίπία πηϊ]ία οΙρευΙπ, οί ἵδη- 

ἑαπηάθπη ρισίοπ η. 6ἳ ρα]θαγΠα. [αρηϊσαία δυΠ{. ΤΠοΓαςΕΒ 

οµίαπι 50ρτα αμα ἑαογάεό η Πλ]]ία νατῖο δἱγασίανο 6ΕΠΕΙΘ 

εί ἱηβϊδηϊ αγ [ΠΟ19 οΙαβογαί1. (2) Ηος εαπήριας εί Ῥοδίαπα 

ἐν ραπῖς ασ οοπίαγΙοπίΡ18, πιοιορπαγῖς Ριοίθτθα, οοτροτί5 

αἱ ομδίοάϊῶ ααροπαϊς, ἀθείίπαταί,.  Οαἴαρυ]ίῶ ἵπδαρογ 

οπηπ]5 σοηοΓίς, οί Ιπβαπς οδίοΓοΓΙΠῃ {θ]ογαπ πα ΠπεΓΗς αἀοί- 

παπίΩΝ. (4) Ποησαη {αμάεηι παν Ιαπῃ ἀἴπιαἶο ραν{ἱ πια- 

αἰδίτος εἶἵ Ργονοίας τομισθ8αᾳιθ εχ οἴγίρας αἁμΙρα]έ, 1η σ6- 

ρα» ῥοτοσι]πος οοπάαχΗ. ΡοδίοαασυαΠι 6050 ΠΑΥΙΠΠΙ 4ΓΠΙΟ- 

τάπηας6 ἐοη(δοΙοποϊη αΏδο]νίί, αἆ οοπἰγαμεηάαβ Ἰπάςθ Ἠηῖ- 

Πίαπα οορίας 5ο ἰοίαπι ορηγετΕέ. Ἀοη οπἵπ 6ΟΠΒΙΙΙΗΙΠΗ 

εχἰςιπαγογαί Ἰο5 Ιοη5ο Ρνῖας ἴεππρογαο εοπάμοῖ, ης Π]ηιία 

δι ΏΡἰΠΠΠῃ ΠΠΟΙ6 σγανα οί, (0) 58 ηου {εΙΠρΗΡ ΑδΙγάσπηα», 

ὑγαραδἰαγά η δοηρίου, ΡΙΙΠΊΠΠΙ 4οσετε ορ. Ὑἱκῆ απίθηχ 

αᾱ 4ΠΗΟΡ δοχορ]ηία, Ταπι Ποπιαπί, Ὑδῖος ομβιάθηί6ες, 6γι]- 

Ρέΐοπο Ποβίίήα (ασία, ρα {πι οὐρδί, ραγΙΙ0 ἑατρί (υδα ἀἱαρδί 

βιπ. 

ΧΙΗΥ. Ῥορί οχἰίππη οἱ 15 αηπὶ, ατολοη/({5 ΠΙΙΠετΘ Α{ΠθΠί5 

Ἠμγα]α5, αἱ Βοπιᾶ" 5οχ (ραπί πηΠίανες οοηβιι]αή ροίεείαία 

(ππρεβαπέα: 4ποΓΗΣ ποπηῖπα, Ἡ. όυΗμ8, Μ. Εατίας, 4ἳ- 

πηῄης Ματοις (/{απισγζιις), Οπ. ΟοΠθΠα5, 65ο ΕαβίΗ18, 

οἱ Ρραπ]ας βοχίας (2). Τα Ρἱοηγξία5, ΘγΤαοδατυπ ΙΥΤαΠ- 

ΠΙ5, Ροβίθα(ΙαΙη ΑΤΠΙΟΓΙΠΗ {αργοαΠο. ΠπανΙάπΙαπα οοηθίιΙ- 

«1ο αἆ Απαπη Ίαπῃ ογαί ρονάποία, πΠΗς, αί ἀῑσίαπι ε5ί, 

οοηςοτ]ροπά! ταϊοποπι Ῥγοίηας ΠηϊνΙέ. () Όο ΒγτασμναΠ]ς 

ἰαίέιτ ἰάοποος πιαχίπιο ονάἰπίρις αἱεσῖί, οί οκ ορρίά!ς 5ἱμί 

αάῑοιί5 οοπιπιοᾷος 8ἱΡί νίδος αιοθβδϊνΙί. Οοπά πο σπα 4ο” 

ασθ ΠΙΔΠΗΠΗ ο ἀγωοῖα οἱ ΓασεάαππομίογΙΠ ἀἱμοηθ ρο[ἱβοῖ- 

ΠΠΠΠΙ οοη(αχ{ΐ. Α ααἴριας οπίπι Ροίθηίία 6/15 Ιπογεπιοηία 

αὀθθβεταί, αἲ. Ιδάθια εἰῖαπα, αποίαποί γε]εί, ηΠ 81ος 

αφονίροπα{ οορία. ΠΠ [αεία οςί. (3) Ροδίτεπιο ἆππι ΠΙΠΙΘ- 

ΟΦΗ ρεΓορνη1 ΠΠ(15 αΡίπεη 6οΏβίερατο 5ἰμἀδί, εἰ Ίαὴρα 

Ι461γοο φἱροιμάία ο[[ογί, Ρ]αίη1ος βάεπα 81αΠ1 ορΗραηίθς ασ: 

οβρίε. Ἐί απἷα ο]αηα {ηροης οχοϊίατο ἀεογογθναί, 5Ρ8Η5ἱ6 

Ρος ἱπδυ]απα υβίθας. ΡεγμππαΡΠΙ. 5056 εχμήρεραί, αἱ Ἠ8ς 

γα[ίοπα αἆ Ῥοπογο]οπίίαπη ο. Ποσίαναεί. Ὑϊάεης ργῶίετεῦ 

ΒΙιορίπος οἱ ΝΙοςκοπΙος, οί! ασρο]α5, οορίῖδ ποη εχἰρι1ς {η- 

ςίγιιοίος 6556, 5αΏνοισιί οαρίί, πο 4παπάο 089 ασἰηΙοης]- 



10 

15 

20 

2υ 

50 

υμ] 

4ἱ) 

4ο 

(77, 678.) 
ε Ν λ / Σιχελίαν, ἐκείνοις πρόςθωνται" οὐ μικρὰν γὰρ αἱ πόλεις 

- ω : : 
αὗται ῥοπὴν εἶχον ὁποτέροις εἰς τὸν πόλεμον συµµα- 

.. / -” 

χήσειαν. {4 Ἂ δη λίαν ἀγωνιῶν ὁ Διονύσιος, τοῖς 
.. / 3 

Μεσσηνίοις ἔδωχε πολλὴν τῆς ὁμόρου γώραν, ἰδίους αὖ- 
[4 

Ῥη- 

εσθευτας, [καὶ] παρακαλῶν ἐπιγα- 
τοὺς χατασχευάζων ταῖς εὐεργεσίαις' πρὸς δὲ 

Ὑίνους ἀπέστειλε πρ 

µίαν ποιήσασθαι καὶ δοῦναι τῶν πολιτικῶν παρθένων 

µίαν αὐτῷ συμθιώσασθαι: ἐπηγγέλλετο ὃ) αὐτοῖς πολ- 
λὴν τῆς συνοριζούσης χώρας κατακτήσασθαι, τὴν πόλιν 

(6) Της γὰρ Ίνναι- 
χὸς αὐτοῦ. Όν" Ὑατρὸς ὃ ̓Ἑρμοκράτους χατὰ τὴν ἀπόστα- 

σιν τῶν ἱππέων ἀνηρημένης, ἔσπευδε τεκνοποιήσασθαι, 

ὃ) αὐξήσειν ἐφ᾽ ὅσον αὐτὸς ἰσχύει. 

διαλαμθάνων τῇ τῶν γεννηθέντων εὐνοίᾳ βεέαιότατα 

τηρήσειν τὴν δυναστείαν. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐν τῷ Ῥηγίῳ 

συναχθείσης περὶ τούτων ἐκκλησίας, καὶ πολλῶν ῥη- 
τοῖς Ῥηγίνοις μὴ δέξασθαι τὴν 

(6) Ἀιονύσιος δ᾽ ἀποτυγὼν ταύτης τῆς ἐπι- 

θέντων λόγων, ἔλδοξε 
ἐπιγαμίαν. 

ἑολῆς, περὶ τῶν αὐτῶν ἀπέστειλε τοὺς πρεσθευτὰς πρὸς 

τὸν ὃἥμον τῶν Λοκρῶν. Ὃν Ψηφισαμένων τὸν ἔπιγα- 

μίαν, ἄμνήστευεν͵ ὃ Διονύσιος Δωρίδα τὴν Ἔμνέτου θυ- 

γατέρα, χατ᾽ ἐχεινον τὸν χρόνον ὄντος ἐνδοξοτάτου τῶν 

πολιτῶν. () ᾿Ὀλίγαις ὃ 

ἀπέστειλεν εἰς Λοκροὺς πεντήρη πρῶτον νεναυπηγη- 

σ / Δ -” / 

μ.ερχις προ των Ύγσμων 

μένην, ἂργυροῖς χαὶ χρυδοις κατασχευάσµασι χεχοσµ.η- 

. 5 
μένην ἓψ' 

κούσας εἰςήγαγεν εἰς τὴν ἀχρόπολιν. (8) ̓ Εμνηστεύσατο 

ὃς διακοµίσας τὴν παρθένον εἰς τὰς Συρα- 

δὲ καὶ τῶν πολιτικῶν τὴν ἐπισημοτάτην Ἀριστομάγην" 

ἐφ᾽ ἣν ἀποστείλας λευχὸν τέθριππον ἤγαγεν εἰς τὴν 

ἰδίαν οἰκίαν. 

ΧΙΙΥ. Περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀμφοτέρας γήµας 

συνεγεῖς ἑστιᾶσεις ἐποιεῖτο τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν 

πλείστων πολιτῶν. Ἀπετίθετ Ὑὰρ ἤδη τὸ πικρὸν τῆς 

ο σης χαὶ µεταθαλλόµενος εἰς ἐπιείκειαν, φιλαν- 

θρωπότερον Ίρχε τῶν ὑποτεταγμένων, οὔτε φονεύων οὔτε 

φυγάδας ποιῶν, χαθάπερ εἰώθει, (5) Μετὰ ὃ δὲ τοὺς γά- 

µους ὀλίγας ἐπιμείνας ημέρας, συνήγαγεν ἐκκλησίαν καὶ 

παρεκάλει τοὺς Συραχοσίους πόλεμον ἐξενεγχεῖν πρὸς 

Καρχηδονίους, ἀποφαίνων αὐτοὺς καθόλου μὲν τοῖς 

Ἓλλησιν ἐχθροτάτους ὄντας, μάλιστα δὲ τοῖς Σικελιώ- 

ταις διὰ παντὸς ἐπιβουλεύοντας. (8) Καὶ νῦν μὲν ἐφ᾽ 

ἠσυγίας αὐτοὺς μένειν ἀπεδείκνυε διὰ τὸν ἐμπεσόντα 
λοιμόν, ὃν τοὺς πλείστους τῶν κατὰ Λιῤύην διεφθαρχέ- 

ναι" ἰσμύσαντας, δ) αὐτοὺς οὐκ. ἀφέξεσθαι τῶν Σιχελιω- 

τῶν, οἷς εξ ἁρ[αίων ἐπιόουλεύουσι. Διὸ αἱρετώτερον νῦν 

εἶναι πρὸς ἆσθε σανς αὐτοὺς ὄντας διαπολεμεῖν Ἡ μετὰ 

(4 Ἅμα δὲ συν- 
τα δεινὸν εἶναι περιορᾶν τὰς Ἑλληνίδας πόλεις ὑπὸ 

παῦ τα πρὸς ἰσγυροὺς ὃ διαγωνίζεσθαι. 

Ἐρβάραν καταδεδουλωµένας, ἃς ἐπὶ τοσοῦτον συνεπι- 
λήψεσθαι τῶν κινδύνων ἐφ᾽ ὅσον τῆς ἐλευθερίας τυγεῖν 
ἐπιθυμοῦσιν. Οὐ μὴν ἀλλὰ πολλοὺς λόγους πρὸς ταύ- 

την τὴν προαίρεσιν διαλεχθεὶς ταχὺ συ Ὑκαταίνους ἔλα- 
ϐε τοὺς Συρακοσίους. (6) Οὐ γὰρ ἦττ ον ἐκείνου τὸν 
πόλεμον ἔσπευδον γενέσθαι, πρῶτον μὲν μισοῦντες τοὺς 

Καρχηδονίους, ὡς δι ἐκείνους ἠναγκασμένοι ποιεῖν τὸ 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙ1 ΠΒ. ΧΙΥ. το 

Όη5 Τη [πδι]αμα γογογθῖς 8050 ΔοΟΟΠΠΠΙΟΔΑΥΘΗΙ. Ὀιπδουπαμα 

» ποἨ οχίσαΠη Ὦθ]]ο 

πιοπιομίυπη αἀ[εσίατα γἱάσραπίαν. (4) Οια ροιρ]οχας ουα 

ΡΙΟΗΥΦΙΙ5 πιαραα (1 ΗηΙ ασεῖ ρατίεΠα ΜορςαΠίΐς εοποθά1!, 

υ{ Ῥομε[οῖο Ίου 11ος ἱρί ομιοχίος τοᾶαί; αἆ Ἠ]ορίπος 

οΠαπα Ἱεραίος π(Η{, Ρο πα, αἱ αΠηϊαίοπι 5Θ6ΙΠΙ οοη{8- 

Παπ, εἰ νἱηρίπθνη αἰἰᾳπαϊη οκ ορρίάσηίς ἵπ πια γἱηχοηῖϊ 60Π- 

παπά Ππθηα ϱἱϱί εἰοσθΠί. Αά οα]α5 ππογηἶ σι α{ἶαπα 56 ΒΟΠΑΤΗ 

οοη{ογηηΙ αρηῖ ρατ{εῦα Π]ής αἀ[εσίαταπα, αῬίδηιο ορθ5 Ργο 

γατίρας ους απιρ]Πεαίαταπα ταρορί{. 

ῥτίου ε]ις οοη]ακ., 

οηίπα χα οἴν[αίες αὐῶδα οςδοη{ 

(6) Ῥοδία παπα ΘΠΙΗΙ 

Πενπουγαίἶς Πα, ἵπ. οι έαπη Π]α ἀθίο- 

6Ηοποα, ἰγασϊδαία (αργαί, αχ α]ία 6οΡοΙθΠῃ απῶγοβαί, ΠαΙόΓαΠη 

Ῥοπονο]οπίῖα 4οπηπα(αΠα 56 (παπά (πηηὶςοἶμιο οοηδίαβ[ία. 

ΤΙ Τα(α5, Αἱ γετο 46 Πῖ5 οοηγοσαίο Β]ιερῃ ρορι]ο, πηιι]- 

δη ιο ἵπ αἰταπιαπε ρανίουα ἀἱκριίας, ἵία {απόσηι Επί ἀῑς. 

6855ΙΗ1Π, Π6 όρο αΠηΠία 5 πεζθβδἰἑἆο Ἱποαίαν. (6) Ώἱοηγδία5 

Ισίίαν (ηδίγα απο γίατη ἵηρτθρρις, Ἰοσαίος ἱάεπα ασίαγο5 

πηοσοίίαπι αἆ Τ00Υθη566 ΠΙΙΠί. Ηὶς οοπ/ηραίο Ἰιου [ωάμς 

απηρ]εχίς, Ώιοπγδίης Ὠονίάεια, Χοπείί οἰαγὶςε[πηῖ ρου ἴ4 {στη- 

ρα οἶνίς βΙίαπα, θ1υἱ ἀαδροηδαπάαπα ουταί. (7) Ραυοῖδ απίο 

παρίίας ἀῑεῦας απ θγοπιση , Γεοεη{]5 αγβοϊ ορ5, ἃι- 

Εεπίεῖς απγοείΐδᾳιε Ιηδίγασίαπι ογηαπεη{ΐδ, Ίνουγος πηἰςί!, 

εαΦ6 ΥΙΙΡΙπΘηΙ Θγτασμδας ἰταηςυθοίαπα ἵῃ αΓΟΘΠΙ 5ΗΚΠΙ Το- 

οµρίί. ΜαἰγΙπιοπίο αἰῖαπα 8ἱΡί Παπχί πορηἰβεϊηιίς οχ αἰτίριας 

Ριθ]απὴ ΑπἰδίομηᾶόαΠΑ, απαπα αἰὴῖς απαἀτὶσὶς ἀοΠΙΗΠΗ 5Η ΧΠ1 

ἀοάιαχῖε. 

ΧΙΥ. ΩἱΗΙη ροπιῖπας ο/5ο εοἆσπι {6ιπροτο παρίίας ϱρο- 

Ῥνανεί, «Γοῦγας πη Πρι αἱ ριοιῖδαο οἰνίρις εριι]ας ἱης(ε1]. 

Έγναπῖά]ς οηἶπα αερνρ[αίοιη Ίαμι ἀεροδαεταί, απίπηοσιθ οἱ 

ο ΗΗ{αἴεΓὰ 6ΟΠΥΟΙΡΟ Ἠηππαπῖα5 οη]σηίαςήο 5αβά]ίος {τα- 

οίαραί, Ἱία οἱ αἲν αβδπεία ο ά µη οἱ ρτοδογΙρΙοΠ η. ογαάο- 

Π{αίο 1)ί {επαρογατεί. (2) Α παρίῇῖ5 ἀεϊπάᾶς ραποῖς Ιπίογ]οσ!» 

ἀΊερις, οοποίοπεΙ ἁἀγοσαί, εί ρορα]απι 9ΥΓΔΟΙΙΦΔΠΙΙΠΙ 

εχιοπαίαν, οἱ Ῥείαπι Οαγασἰηϊοηςίρς ἹπίεγαΠί, ος ργα" 

οπιηίρα5 Ρορι15 Ιπ[οηθίςδίηιος ἀτοροί ποπηϊη]ς Ποδίες 6556, 

ῬΙέθΠοίίδαιθ οΠΊΗΙΗΠΙ παχίπ;ο Ιηδίάίας (οπάεγα ρειρείμο ἆθ- 

οαΤαΠ5. (2) Ωµοἆ Υετο ΠΙΟ φπἱαξόαηί, τὰ ργορίογ Ίή6η1 οοπία 

ΙΟΡΔΠΗ Τη{6Υ 605 σγΗΡΡΑΠΙΘΠΗ, 416 Π]άσΠαΠα ΑΓΟΡΙ ς{ΤᾶσθΠη 

οἀ{ἀονίί, Ποπί ἀεπιοηδίταί. ΟΠ ΗΠΗ ῥτίπαπα νίτες οΠθσοπίη!, 

ἵπ[οδ[15 αγπιῖς Φἰ6ΙΠαπα ΙΠναδΗτος, ομἱ αὖ απηϊα αἱ ἱπάς {θιῃ- 

Ροτίρς αγΙάἰδδίπιε Πη]ήοηί, βαΐΐας εΓσο ε5ξθ ἀῑκίε, εΙΙΗ ἵπι- 

ΡαςΗ15 πο ΡεΙΠα σεγοτα, 41 8Π1 υπ εοπβγτηα ή Τη ρο- 

βίονάπι ἀοοστίατο. (4) Που ἵπδαρον αἀθΙάΙ, ρογπί( πι 

(οῦ6, 5ἱ Ογῶσᾳς οἶν[ίαίες α βατρανίς δεγν[πίο ργομη! εἰποτοπί, 

απιας ΟΘΓΙΠΠΗ 8ἱ{, {απίο ρυοπηρίία5 οΟΠΠΙΠΙΠΕ ρεγῖοα Τατ 5η ἱ 

ατα, αμαηίο πησ]οτα Ἠρεγία[ἰς είαά1ο εί ουρ]άΠ[αίο {σηθαι.- 

(αν. Ου Πα ἱδίαν ρτο]ῖκα ατραπιοπίαπι ος ἀἱεραίαίίοπο 

πασίαβςοί, Δ5ΡΕΠΡΙΟΠΘΠΙ α Ῥγτασιδαηίς [ασε ἱπρείτανή, 

απ Πο ΠΠΠΗ5, 441 Ὠίοπγδίας, ΡεΙΤ Πας ομρία{ 6ς- 

φοπί. (5) Ναπι αποά ρΠήπιαπι εγαί, οὐίο Οαγαρἰηῖεησος 

μαβοβαιέ, ρου 4ος ἱγταπηί [155ἱ5 Ρατογθ οοαἵ εβξοηί; {μπι 

σσ ρ 
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β σ ο / 2} Ν λ ο οσο 
. λουσι πόλεμον Καριοιδονίοις» ἐαν µη τὰς ὑπ αὐτῶν 

080 ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕ 
ιν Μ ο) Δ Ν 

προςταττόµενον ὑπὸ τοῦ τυράννου” ἔπειτα δὲ καὶ τὸν 
/ ο. / ο 

Διονύσιον φιλανθρωπότερον ἑαυτοῖς ἥλπιζον γρῆσθαι, 
Δ Δ Ν ο. ο 

Φοβούμενον τοὺς πολεµίους χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν καταδε- 
Π 

ον / Ν ο] / 3/ ς Δ 

δουλωμένων ἐπίθεσιν: τὸ δὲ µέγιστον, Ίλπιζον ἕαυτοὺς 

χυριεύσαντας ὅπλων, ἐὰν ἡ τύχη δῷ καιρόν, ἀντιλή- 

ψΨεσθαι τῆς ἐλευθερίας. 

ΧΙ,ΝΙ. Μετὰ δὲ τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Διονυσίου τὴν 

ἐξουσίαν δόντος, οἳ Συρακόσιοι τὰ Φοινικικὰ χρήματα 

διήρπασαν. Οὐκ ὀλίγοι γὰρ τῶν Καργηδονίων ῴχουν 

ἐν ταῖς Συραχούσαις ἁδρὰς ἔχοντες κτήσεις, πολλοὶ δὲ 

καὶ τῶν ἐμπόρων εἴγγον ἐν τῷ λιμένι τὰς ναῦς γεμούσας 

φορτίων " ὧν ἅπαντα διεφόρησαν οἳ Συρακόσιο. {5) 
Παραπλησίως δὲ καὶ οἳ λοιποὶ Σικελιῶται τοὺς παρ᾽ 

αὐτοῖς οἰκοῦντας τῶν Φοινίκων ἐκθαλόντες, τὰς κτήσεις 

πο Καΐπερ Ἱὰρ τὴν Διονυσίου τυραννίδα | μι- 

σοῦντες» ὅμως ἡδέως ἐκοινώνουν τοῦ πρὸς Καργηδο- 
ϐ) Ὃν 

δὴ γάριν χαὶ οἳ τὰς Ελληνίδας πόλεις οἰκοῦντες τὰς 

νίους πολέμου ὃ διὰ τὴν ὠμότητα τῶν ἀνδρῶν. 

ὑπὸ Καργηδονίους, ἐπειδὴ φανερῶς ὁ Διονύσιος 

φερε τὸν πόλεμον, ἐναπεδείξαντο τὸ πρὸς τοὺς Φοίνικας 

μίσος. ὉὈὐ µόνον γὰρ αὐτῶν τὰς οὐσίας διήρπασαν, 

ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς συλλαμβάνοντες πδσαν αἰχίαν καὶ 

ἵ δρυ εἲς τὰ σώματα αὐτῶν ἀπετίθεντο, μνημονεύον- 

τες ὧν αὐτοὶ χατὰ τὴν αἰγμαλωσίαν «αβον, ( Ἐπὶ 

τοσοῦτον δὲ τῆς κατὰ τῶν Φοινίκων τιμωρίας προεέη- 

σαν χαὶ τότε καὶ κατὰ τὸν ὕστερον Ἰρόνον, ὥστε τοὺς 

αρᾖγηδονίους διδαγθῆναι μηκ κέτι παρανομεῖν εἲς τοὺς 

ὑποπεσόντας. Οὐ γὰρ ' (νόουν, δι αὐτῶν τῶν ἔργων 

μ. αθόντες» ὅτι τοῖς διαπολεμοῦσι κοινῆς τῆς τύχης ὕπαρ- 

Χρύσης, άμφ Ροτέρους κατὰ τὰς ἥττας τοιαῦτα ἀνάγκη 

πάσχειν, οἷα ἂν αὐτοὶ πράξωσιν εἰς τοὺς ἀτυχήσαντας. 

(6) “ο ὃδ᾽ 
ο ον κ» / ο) / 3 

τὸν πόλεµον ἠτοίμαστο, διενοειτο πέµπειν ἀγγέλους εἲς 

οὖν Διονύσιος, ἐπειδὴ πάντ᾽ αὐτῷ τὰ πρὸς 

ο / / 

Καργηδόνα τοὺς ἐροῦντας ὅτι Συρακόσιοι χαταγγελ- 

καταδεδουλωµένας πόλεις Ἑλληνίδας ἐλε ευθερώσωσι. 

(0) Διονύσιος μὲν οὖν περὶ ταῦτ ἐγίνετο. Κτησίας 

ὃ συγγραφεὺς τὴν τῶν Περσικῶν ἱστορίαν εἰς τοῦ- 
γ/ λ 

τον τὸν ἐνιαυτὸν χατέστροφεν, ἄρζάμενος ἀπὸ ὙΝίνου 

Ἴχμασαν δὲ κατὰ τοῦτον τὸν / 

καὶ Σεμιράμεως. 

ἐνιαυτὸν οἱ ἐπισηιότατοι διθυραμ.βοποιοί, Φιλόξενος 

Κυθήριος, Τιμόθεος Μιλήσιος, Τελέστης Σελινούντιος, 

Πολύειδος, ὃς καὶ ζωγραφικῆς καὶ μουσικῆς εἶγεν ἐμ.-- 

πειρίαν. 
ΧΙΝΠ. Το δ ἑνι 

νησι μὲν παρειλήφει τὴν ἀρχὴν Σουνιάδης, ἐν δὲ τῇ 

1]ο-- 

πλιος Μάλλιος, Μάνιος Ἑπόριος, Φούριος Λεύκιος 

ιαυσίου Χβόνου διεληλυθότος, Ἀθή- 

ο ο!» 

Ῥώμῃ τὴν ὕπατον ἀρχὴν διῴκουν χιλίαργοι ἕξ, 

ν ο. ῥῤ / λ / 

Διονύσιος ὃ᾽ ὁ τῶν Συραχοσίων τύραννος, ἐπειδὴ πάντα 
ο / λ 1 3 / 

τὰ πρὸς τὸν πόλεμον αὐτῷ κατεσχεύαστο χατὰ τὴν ἰδίαν 
ἡ/ 32 / τς 3 « Ενας ας Αλ 

προαίρεσιν, ἐξέπεμψεν εἰς Καρχηδόνα κήρυκα, δοὺς 
Δ ή 2π3 / ολ 

ἐπιστολὴν πρὸς τὴν γερηυσίαν. {5) Ἰν ταύτη δὲ γε- 
ο, Φ / .. » 

Ύραμμέ ιένον ἦν ὅτι Σνρακοσίοις δεδογµένον ἦν πολεμεῖν 
πρὸς Καργ ηδονίους, ἐὰν μ.ὴ τῶν “Ελληνίδων πόλεων 

. 

ο τος τον ο ο - υ-υ--Ἅ-Ἅ  . - ----------ι- -------------- ος 

ιτ εν οι πω ο πο ο οι ων σνω  μς πει τ ο ο ο πο ος νο λος ο κο Ὁ ο ο ο ο ος ο ο τν ο ο. 

ΣΑΛΙΟ ΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. (678, 670.) 
. 

ἱιοβίίπνη. πποί οἱ ἰηδιάίαγαπη α- δουν ]πίθ ορργοδδί5 οχερς’ 

οι αἴῖοπα ΠΙΠΠΙΟΓΕΠΙ 8ἳδί ὪΙοηγδΙΙΠΙ {ογο ερεγαραη{Σ δἱ φοᾶ 

οπιπΙἁΠα ογαί Ρο(ΙδδΙΠΙΙΠΙ, 5ο αΓΠΙΙ5 Ρο(1{ο5, πιοάο ογίαπα 

οσδαφίοπαπι ἀφταί, ριβίίπαπα Ἰογιαίεπα νουαρογα(ατος 60- 

Ππάσραπί. 

ΧΙΥΤ. Ρἱπιῖδδα 6οποῖοπο, Ρ]ερί ῥγτασαδαπα Ῥυπίσας ᾱἷ- 

πρίοηάϊ οΡοε5 {αοιιίαίοπι εοποοάΙ{. Οατίμασἰπίθης6ς θΠΙΠΗ 

μαπᾶᾷ ραιΟί ΒΥΤΑΟΙΦΑΠΟΓΗΠΗ ΙηαιηΗΗΠί εγαπ{, παρηίς ορίρβ 

αῑα[1. 

ἱῃ ροτία εοπἰπεραηί{. Ηοταπα Ισ]έαν οπιη(ππα βοπα ἀῑπιρίαπί 

ΜΜ] αἴίαπῃ Πεγσαίογες μήθιιας ΠΙΟΓΟΙΗΤΩ ηαΥΘ8 {πα 

ογιασιιδαΠί. (9) Ἱία σείετί 4ποσιο 5ΙοθΠοίορ ΡΦΠΟΒΒΘΟΙΙΠΙ [να- 

Ριίαηί6ς ε]1οίαπί, (ογππαδα ιο Π]ογαπη ασαπ! (ογυηίατθ, Νάπα 

Ιοεί αχίτθιηο ΓἱοηΥΡΗ γἱο]οέσα ἀοπηπααπα οὔἷο ργοβθή10- 

τοηίατ, Ώε]ίο (πππεη 4ἀγειδις Οαγμαρϊπίθηςος δ.Π1 αἁ{πη- 

Ρονε ορεταῖα ο) Ιπδίρησηα Ἱοπηίπα οι ο Παίθιη γοαρίαιἲ 

Π]5 εναί. (9) Τίτο ααἱ ἄγασαν 5αῦ ἀ[οιο σαγαρ]μίσιι- 

5ίαπη 10ος ἱποο]οβαπέ, 4πτη αρεγίαηι Ίάπα α Γἱοηγδίο Ρε]- 

1111 σουϊ οθΓΠΕΓΕΠί, ΦΗΠΠΙ οἱ 1ρ8ῖ ο (Πα ἵπ Ῥῃος 6ΧΒΟΥΙΙΘ- 

παπί, ΝοΠ οπΙπ] Ῥοπα {απίαπα γαι ϱἱϱί βορργαπέ, εοὰ 

ἱρδον ρταίεγεα οοπιργδµοπάΠ{, οἱ ΟΥηΠ6 οοπ(ΗΠηο ΙΙ οἱ ε0- 

γΙς 6οη 5 {Π οοἵρογα ΠΗΙΚΟΓΟΡΙΠΙ ἀθθίρηαηί, ΠΊΘΠΊΟΥΘΣ 11]ο- 

ΕΠ Ύπσο 1η. οχοι(ς γρίπη 5παγαΤη οἶἵπ ραςςὶ (αρταπί 

ἱρο]. (4) Δά οππ]α!ιο α]1οπίς 4ο Ρα.πὶς οχἰσθμζ αβρογἰ(αίθιι 

ἴππο εἰ ἀσϊποερς ῥγοσθδδα βαῖξ, τ{ Ίου {αἱοηίς οχοπηρ]ο 

Οαγίμασϊηίοηςες αἀπιορ Η{1 ποη απηρ]ία5 Ιη Φα ρασίος {απῃ αίτο. 

οἵίοι εοργίγο ἀῑδεσγομί, Νοη οπίπα ἱσηατί 6556 ΡοίσιαΠ!, 1ρ5ο 

ΤΘΓΙΠΗ αδα εάοςΒ , αποά {π εοπηπηηῖ Ῥε[]ἱσεγαπ {σπα {ογίσηα, 

αΠθγα ή ραγῖ 46η, αἱ δαοσαπη ναί, Το]ογαπόπα δέ, αποὰ 

ἱρρα ἵπ ἀθγίσίος απίοα ρογρείταν1!. (5) Ηίπο Πἱοηγδίης, αλὶ 

οπηοἵα αἲ Ῥο]]άΠ1 ποορβδατία ργορρααγθΓαί, πα Ηἶς αγιμαρῖ- 

θηλ πλ Γ{επα1ς αΠΙΠΛΙΙΠΙ πίσηαΙε, απὶ Ῥε[]απῃ ἐρεῖς α Ῥορα]ο 

ΒΥΤΙΟΙΦΑΠΟ πάσα ἀαπιπ[ίατοηί, ηἱ θαρασίας α 5ο ατωςσὶ 

ποπηἰπῖς α10ος Ηρογίαἳ ρε] δίίηος τοςι(πεγοηί. (6) Ῥἱουγεῖϊ 

ΟΠ Ἠος αηΠΟ Ο{ρρῖας Π]- 

Β{ΟΓΙΔΠ1 6ΙΑΠΙ Ῥογθίσαια εοπο]αα[{, α Νίπο οἱ Φοπιϊγαπηϊ]ο 

ίασαμο δαάαπα οἶτοα Ἠῶο ογα{. 

πδᾳπο ἀθάποίαπι, Βὲ ου πιαχίπηο ἴ6ππρονα πορήἱςςἰτηὶ 4ἱΜ11γ- 

ΤΠΙΡΟΤΕΠΑ αγβοςς, αἱ Ῥ]]οχεπας ΟγίἈογοις, Τιπιοίμοιις 

Μήθρίας, Το]ερδίες ΒεΙμηίίας οἱ Ῥο]ψίάις, Ρίοίογία, πηιιςῖ- 

ο6δ6:16 5ΙπιΠ] ρε]ῖα οχέθ]]θῃς, Πογηθγιηί. 

ΧΕΝΗΠ. Που Ιδίίαν 4πηο ἃἆ Πηθδιη 4εΙαρδο, πιασίςίταίαπι 

Αίεπῖς ΙηΗέ Ῥπίαάσς; οοης]αγα απ{οπα Ἱπιρογίπηι Ἠοπ]ο» 

ὀπρθβδιηί αἱ ΠΗΠΠΠ 5οχ, Ῥ. Μας (0. Μαϊ), Μ. 

βρηα5 (). Μπζς), Επί Πασῖας (1. Εις) Ἠ [οποίζο- 

γηηέ : 

Τυπ. Ὠἱουγδίας, Αυτασιδαγπὴ (γταππς, Ίάπα οπωπίρας αἆ 

61η πεοθδδα 15 Ῥγ0 γο]ηηίαίο 518 Πη5ίΓΙΟΠΙΒ, ΡΓΙΟΟΟΠΘΙΙ 

όμπι ορίςίο]α Οα{Πασίπθιη αἆ δοπαίαπη ΠΕΠ Ε. (9) θα 5οτ]- 

Ρίάπι οαί, ΘΥΤΑΟΙΞΑΠΟΥΗΠΩ Ρορμίο. ἆασγοίαπι 6556 Ῥ6]11Π) 

θαγμασϊηἰοηδίυις, η]δὶ οταςῖς ἵπ β]οία αγβίρας οκοεο- 

Ρ. Μο ζις, ϱ. Τη πι, Μ. Ρις Τοἱδσιιρ]. 



(679 /680.) 

ἐκχωρήσωσυν. Οὗτος μὲν οὖν κατὰ τὸ παραγ ΥΥελθὲν 
πλεύσας εἰ εἰς Λιέύην, τὴν ἐπιστολὴν ἐπέδωχε τῇ Ὑερουσία. 

της ο ααείσης ἔν τε τῇ συγκλήτῳ καὶ μετὰ ταῦτ᾽ 

ἐν τῷ δήµῳ, συνέθη τοὺς Καρχηδονίους οὐ μετρίως 
δ ἀγωνιᾶν περὶ τοῦ πολέμου. ) Ὅτε γὰρ λοιμὸς αὐ-- 

τῶν παμπληθεῖς ἆ ἀπεχτάγχει καὶ τοῖς ὅλοις αν, ἅπα- 

Οὐ μὴν ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν ἐκαραδόχουν τὴν 

τῶν Συρακοσίων προαίρεσιν, καὶ μετὰ πολλῶν γρηµά- 
των ἀπέστειλάν τινας τῶν ἐκ τῆς γερουσίας τοὺς ξενο- 

10 λογήσοντας ἀπὸ τῆς Ἠὐρώπης. (4) Διονύσιος δ ἆνα- 

λαόθὼν τοὺς Συρακοσίους καὶ τοὺς μισθοφόρους, ἔτι δὲ 

τοὺς συμμάχους ἀνέζευξεν ἐκ Ἀνρακουσῶν, ἐπ᾽ Ἔρυκος 

τὴν πορείαν ποιούµενος. Οὐ μαχρὰν γὰρ τοῦ λόφου 

τούτου Μοτύη πόλις ἦν ἄποικος Καρχηδονίων, ᾗ μά- 

16 λιστα ἐχρῶντο κατὰ τῆς Σικελίας ὁ ὁρμητηρίῳ. Ταύ- 

της γὰρ κρατήσας ἤλπιζεν οὐκ ὀλίγα προτερήσειν τῶν 

(6) Κατὰ δὲ τὴν ὁδοιπορίαν ἀεὶ παρελάμ.- 

βασχεύαστοι. 

πολεμίων. 

έανε τοὺς ἐκ τῶν “Ελληνίδων πόλεων, 

πλίζων: συνεστρατεύοντο γὰρ αὐτῷ προθύµως ἅπαντες, 

3υ μισοῦντες μὲν τὸ βάρος τῆς τῶν Φοινίκων ἐπικρατείας, 

«ἐπιθυμοῦντες δὲ τυχεῖν ποτε τῆς ἐλευθερίας. (6) Καὶ 

πρώτους μὲν Καμαριναίους παρέλαθεν, εἶτα Γελῴους 

καὶ Ἀκραγαντίνους' μεθ) οὓς Ἱμεραίους μετεπέµψατο, 

κατοικοῦντας ἐπὶ θάτερα µέρη τῆς Σικελίας Σελινουν- 

ἓὸ τίους τ᾽ ἐν παρόὀδῳ προςαγαγόµενος παρεγενήθη. πρὸς 

τὴν Μοτύην μετὰ πάσης τῆς δυνάµεως. (τ) Εϊγχε δὲ 

πεζοὺς μὲν ὀκταχιςμυρίους, ἱππεῖς δὲ πολὺ πλείους τῶν 

ας Δ 

πανδημεὶ χαθο- 

τριςχιλίων, ναὺς δὲ μαχρὰς οὐ πολὺ λειπούσας τῶν 

διακοσίων συγηκολούθει δὲ καὶ φορτηγὰ πλοῖα γξ- 
δ0 µοντα πολλῶν μηχανημάτων, ἔτι δὲ τῆς ἄλλης γορη- 

γίας ἁπάσης , ὄντα τὸν ἀριθμὸν οὐκ ἐλάττω πενταχο- 
σίων. 

ΧΙΥΠΙ. Τηλικαύτης δὲ τῆς παρασχευῆς οὔσης, 

Ερυχῖνοι μὲν καταπλαγέντες τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως, 
3ὔ καὶ μισοῦντες Καργηδονίους, προςεχώρησαν τῷ, Διο- 

νυσίῳ, οἳ δὲ τὴν Μοτύην κατοικοῦντες προςδεχόµενοι 

τὴν ἐκ Καρχηδονίων βοήθειαν οὗ κατεπλήττοντοτὴν Λιο- 

νυσίου δύναμιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν πολιορχίαν ο ου 

ζοντο: οὐ γὰρ ἠγνόουν τοὺς Συραχοσίους ὅ ὅτι πρῶτον τὴν 

40 Μοτύην πορθήσουσι ὃ διὰ. τὸ πιστοτάτην εἶναι τοῖς Καρ. 

χηδονίοις (5) Λύτη δ ἡ πόλις ἠν ἐπί Ἕννας νήσου 

κειµένη, τῆς Σικελίας ἀπέχουσα σταδίους εξ, τῷ δὲ 
πλήθει καὶ τῷ κάλλει τῶν οἰκιῶν εἰς ὑπερβολὴν πεφι- 

λοτεχνημένη διὰ τὴν εὐπορίαν τῶν κατοικούντων. Εγε 
65 δὲ καὶ ὁδὸν στενΏν γειροποίητον φέρουσαν ἐπὶ τὸν τῆς 

Σικελίας αἰγιαλόν, ἣν οἳ Μοτυηνοὶ τότε διέσχαφαν, ὡς 
μὴ προςόδους ἔχοιεν κατ’ αὐτῶν οἱ πολέμιοι, (8) Διο- 

γύσιος δὲ ο τῶν ἀργιτεκτόνων μας τοὺς 

τόπους, Ἡρξατο χώματα κατασκευάζε ιν ἐπὶ τὴν Μοτύην. 
δυ Καὶ τὰς μὲν μακρὰς ναὺς παρὰ / τὸν εἴςπλουν τοῦ λιµέ- 

νος ἐνεώλκησ ε, τὰ δὲ φορτηγὰ τῶν πλοίων ὤρμισε 'παρὰ 
τὸν αἰγιαλόν. (4) Μετ τν 
κατέλιπεν ἐπιστάτην Λεπτίνην τὸν υαύαρχονγαύτας δε 

ορ 
Ι 

τὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ μὲν τῶν ἔργων 
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ΓοῬί, Ἰπ[ευτο. Η]ς, Ργοιέ ᾗαςδς ουαί, ἵπ ΑΙΕΙΟΔΠΙ α]οῖδης., 
Πίσας εοπα(αἱ τος. Οπίρις ΡΥΙΠΊΙΠΗ ἵπ ομπία, ἀσϊπάς 
ἃά Ρορυ μα γοσΙία{ς, ΠΟ πποβϊοσγῖς σαγΏιασἰπίοηςος ἱπππηί- 
πο] Ρ6ΓΙἵ πηείας ἸπγαΚἶε, (9) ΠηβηΙίαη οΠΊΠὰ ΠΔ ἱηδι 
Ροβ15 οχβίπχογαί οἱ ΤΘΡΙΙΠΙ ΟΠΙΠΙΗΠΙ αρραταία ἀοδίποβαη - 
αυ. ΘΥΤΑΟΠΦΑΠΟΥΙΠΗ {άΠΊΘΙ ΤΠ {ΘγΊΠῃ οωρία , απογδὴ θΓΠ- 
ΡερεΏί, εχδρεείατο, 6ί ποπμ]]ο5 ο δοπαία, αἆ οοΠΙΓΔΙΊση- 
4μπα αχ Έγορα ΠΠ ίδια, 611 πηαρηα γἵ ροοπίαγαπα ἀἰπηί- 
ἱενο. (4) Πἱοηγδία5 οὐσο ΟΠΠΑ ΦΥΓΑΟΙΦΔΠΟΓΙΠΗ ἀἆθ]οσία σοῃ- 
ἀπο ΠΠ ογαπΊ(ο Π]απιΙ οἱ 5οοἵογαα αχ {ης Ῥγγαςιδίς οσγος- 
885, γεῖδυ5 Ἐνγοεπη Ιίου ΠπίεμάΙ{έ. Χο ρτοσμ] οπίπα αἲ Ίος 
60Ιἱε δίία οναί 005 Μοίγα, οο]οπία σαγιαρπιθηδίαπα, αα' 
Ρτα ράσα ἔπηο Ρο] αγορα αἱ Ίη γαάσπς πι ΦἱΟΙΠΙΑΠΙ Ργῶβρο- 
μα. Πας οεοαραία, πο οχἰαι]ς 56 οοΡΠΙΟΚΙ(α{ἱριας μοδίος αιι- 
ΓεΟΒΡΣΗΤΗΠΗ δρεγαραί. (5) Ῥου (οίπτη Πίαηαο [{δυ ΟΠΟΟΟΑΓΙΗΙ 
510ἱ αγρίαπη απ χ{α. ραςδίπη αά]αησίέ, η άἴποπα. ατηχῖ5 
ΙηΦίΓΙΘΠ5. ΟΠΊΠΟς οΠἶΠ] Ρνοπηρίε αἆ αχραΠΠοΠειη ΙΠ]αΠῃ 5αςο 
ἂβριοραβαπί, {απ αυοά Ῥυπίσο ἀοπηίηα οηῖς ἶ ΣήσΗΠ π]ηι]ς 
μτανο ἀείεσίαγεπία, πιω αποά γοοαροταᾶσς {πάσι [. 
Ῥογία[ῖς 4Ππογο πγπ]αγοηίατ. (6) Ῥνίπιος Ισίίαν Οαπιανί- 
ἨΟ005 ΔβδΙΙΠΗΙ{, οί Ρροβέ Ἠος ἄσ]οος αἱ Αφπι]σοπ{ΐηος Ἠϊπιο- 
10205 ο[ἴαπα, αἰίογαιη 5ο Ιία" ραγ{θηι Ἰποο]οηίας, αγοθςαῖί : Ἱπ- 
σας (γαηδίία βοΠπαπῖς αἆ Ροἱ11 5οσἰθίαίοιη αζαοιἰς  ΟΠΗΊ68 
(απάεπα εορίας Μοίγα αἀπιογοί. (7) Ρα) γοχ]Η]ς αίσῃι ια- 
Ρεραί ροά [ατα πα οσ(οσίηία, οζπ]ίες γθγο ΠΙα]{ο ρ]ηγος 
(Πρι5 Πηθ5Σ Πάγος ργαίογθα Ίοηρας εχροἴνογαί, Παιιὰ 
Πηπ]ί0 ραπ οἶογο ἀπορηΐῖς : απας δοᾳπομαπία οπηθγανἶᾶ., Π]ᾶ- 
οηῖς ρ]αγ(πη]ς 6ἱ ομηπί οοιηηιοαίης ϱΘΠΘΓΟ Γο[ογ{0ς ΠΟ Ιπ[Γα 
αωησοηία». τι 

ΧΙΥΠΠ. Ταπα ἱηδίσηθπα αρραταίαπη ἆππι γἱάση{ Ενγοπί, 
{ππῃ οΟΡΙΑΓΗΠΑ ΠΗΠΊ6ΤΟ {θγ]{α(ἰ, {απα οὐἱο ατα βΙηΙοηΒΙαΠα 
ἱππρι]ςί, ἵπ Ρἱοηγςί! ρανίος οοποράμ{. Αἱ Μοίγα Ἰποο]ας, 
αποά φαμαῖάία Οαγαρ]ηοησίαπη οχδρεσίαθαΠέ, {ῃσεης Ρίο. 
ἨΥδΗ εχεγοῖί5 ποπ ροιίογγα[{, 564 αἆ {οἰοταπάαιη ομκία[ο- 

ΕΠΙ 56 ραγαγαηί. ΝΟ θηἴπῃ Ἰαΐογο ἵρ5ος ροίογαί ὄγτασι- 

5απἱ ρορι! εοηδΙ Πα, ποᾶ Μοίγθπι Ργορίου ΙΗΠΙΠΧΠΙ ειδα 
Οανμαρίπίεηςες ΠάσΠΙ οΠΙΠΊΗΠΙ ΡΓίπΊαΠΙ γαφίαξτὶ οοςοη{, 

(5) Ρίία εδί παιο α1Ώ5 ἵπ απαάθΙῃ Ἱηδμ]α, 5οχ 5ἰαζ1ΐς αἨ ΟΓΑ 

ΜΙ0Πα) ἀῑδίαμς, δἱ πη]Μπάΐπο ἀοπηϊοΠοταπα οἰοσαπίίαφιια 

ῥγῶσ]αγε Ιηδίτησία, 4πος µαβ[αίοτος εἶα ορίθιις αμαπάαβαΠ{. 

Δηβηδίαπη Μαβοί νῖαπα ππαπ [ασίαῦα, 160 αἲ Πέας Βἰο ία Ρεν. 

ἀπ. ΕΠΙ ἴαπο Μοίγαπὶ ἀἰτα Πέ, πο Ποβί1 Ρον Π]αίῃ α6σος- 

5.15 Ρταρθαίαν. (3) Βἰοηγςίης ἴηά6 οΠ] αγολίοσ(ῖς θἰίπι 

ατρῖς οοµίεπιρ]αίας, αὔβοτος αἆ ἴ]απα ἀπεστο ερίέ, Ἰοηρῖς- 

απο πανίρας ἵπ 1ρ50 ροτίας5 αἁ ία δα μάποιίς, οπογαγίας Τῃ 

Πίογο απεοτῖς Βνηλαί. (4) Ῥορδί Παρα», οαςεῖς ρια/οιἳ, 

ομταπῃ ορβ]άἰοπί5 ἀεπιαπάαί; 1ρ5ο Υεγο 6ΠΙΗ ρεαξ[ῇ αρπηίπα 

ἃς ὥρυ, ἐπὶ τοις - αση]οηδίυπα 1Ώ6ς Πηνασί. θἰσαπί είαβηα απί- μετὰ τῆς πεζῆς στρατιὰς ὤρυμησεν επ τὶ τὰς τοῖς Καργη |. 8οαας σατί]ς 
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δονίοις συμμιαχούσας πόλεις. Σικανοὶ μὲν οὖν πάντες 

εὐλαθούμενοι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως, προσεγώρησαν 

Σνυρακοσίοις, τῶν δὲ ἄλλων πόλεων πέντε μόνον «λ ο] τε 

ως υ ιναν εν τη πρὸς Καρχηδονίους φιλ ία” αὗται δὲ 

.ς 

με 
αν Ἁλικύαι, Σολοῦ οὓς, Έγεστα, Πάνορμος, Ἔντελλα. 

Τηνι μὲν οὖν τῶν Σολουντίνων καὶ Πανορμιτῶν, πρὸς 
[ο] 

"συ Ο2 

ὧτ ---- 

δὲ τούτοις Ἁλικυαίων χάραν ὦ Αιονύσ σιος λεηλατήσας Δ 

δε Εντελλαν πολλῃ 
(πω νδροτόµησε, τὴν δὲ ο σαν καὶ 

ο2 υνάµει περιστρατοπεδεύσας» συνεγεῖς ἐποιεῖτο προς 

2 Καὶ τὰ 
ον δολάς, σπεύδων αὐτῶν μετὰ βίας χυριεῦσαι. 

μὲν περὶ Διονύσιον ἐν τούτοις ην. 

ΧΙΗΧ. 

αὐτὸς μὲν περὶ τὸν τῶν δυνάμεων ἀθροισμὸν χαὶ τὴν 

ἄλλην ἐγίνετο παρασχευήν, 

εριήμωνς ἀπέστειλεν Ὃρρας χατὰ τά, ος λάθρα πλεῖν 

Ἰμίλκων δὲ ὅ τῶν Γκαργ: ηδονίων στρατηγὸς 

τὸν δὲ ἁαύαρχον μετὰ δέχα 

ὡς ἐπὶ Συραχο τος χαὶ νυχτὰς εἰς τὸν .. πλεύ-- 

5) 
Τοῦτο δ᾽ ἔπραξε νοµίζων ἄντιπερι ισπασμόν τινα ποιῄσειν 
σαντα ον εοα τὰ καταλελειμμένα τῶν πλοίων. 

χαὶ τὸν Διονύσιον ἄναγκάσειν μέρος τῶν πλοίων ἅπο- 

στέλλειν ἐπὶ Συρακοσίους. Ὁ δὲ πεμφ ρθεὶς ναύαρχος 

συντόμως πρᾶξ ἔας τὸ παρα Υελθέ . κε θευσξ γυκτὸς 

εἰς τὸν τῶν Συρακοσίων λιμένα, πάντων ἀγνοούντων τὸ 

γεγενημε ένον. Ἀπροκδοχήτως ὃ ἐπιθέ μενος, χαὶ τοῖς 

παρορμοῦσι πλοίοις ἐμθολὸ ὰς δοὺς καὶ σγεδὸν ἅπαντα 

β 8) Διονύσιος 

δηώσας χαὶ 
καταδύσας, ἀνέχαμψεν εἰς Καρ/ηδόνα. 

Σ πᾶσαν τὴν ὑπὸ Καρχηδονίους χώραν 
3 

τοὺς πολεμίους τειχήρεις ποσα ἐπὶ τὴν Μοτύην 

πασαν Ίγαγε τὴν δύναμιν" ἥλπιζε γὰρ ταύτης ἔχπο- 

οίνος τὰς λος εὐθέως αὗτὰς παραδώσειν. 

Τ0θὺς οὖν πολλαπλασίους 

θεὶς πόνος τὸν μεταξὺ πόρον, χαὶ τὰς ς μηχανὰς ἐκ τοῦ 

κατὰ λόγον ἅμα τη τοῦ χώματος αὐξήσει προςήγαγε 

ἄνδ δρας τοῖς ἔρ] (οις τε ο ρἲ 

τοῖς τείχεσι. 

Τ.. Περὶ ὃ δὲ τοῦτον τὸν Ἰβόνον Ἰμίλκων ὁ τῶν Καρ- 

ο. ναύαρχος ἀχούσας ὅτι Διονύσιος ἐνεύλκησε 

ς ναὺς, εὐθὺς ἐπλήρου τὰς ἀρίστας τῶν τριήρων έχα- 

. Ὑπελάμβανε γὰρ ἀπροσδοκήτως ἐπιφανεὶς ῥα- 

ξίως κρατήσειν τῶν νενεωλκημένων ἐν ορ 

χυριεύων τῆς θαλάττης: τοῦτο δὲ πρά ξας ἐνόμιζε τήν τε 

τῆς Μοτύης ο. λύσειν χαὶ τὸν πόλεμον µετᾶ- 

ξειν ἐ ἐπὶ τὴν τῶν Σνρακοσίων πόλιν. (5) 

οὖν μετὰ νεῶν ἑκατὸν κατήχθη ἐ ἐπὶ τὸν τῶν Σελινουν-- 

τίων χώραν νυκτός; χαὶ περιπλεύσας περὶ τὴν Λιλύ- 

έαιον ἄχραν, ἄν) με έρα παρῆν ἐπὶ τὴν Μοτύην. Ἀνελ- 

πίστως ὃ- ἐπιφανεὶς τοῖς πολεμίοις, τῶν παρορμούντων 

πλοίων τὰ μὲν συνέτριψε; τὰ ὃ᾽ ἔχαυσεν, οὗ δυναµένων 

βοηθεῖν τῶν περὶ Διονύσιο». (3) Μετὰ ὃ 

πλεύσας εἰς τὸν λιμένα, διέταξε τὰς ναῦς ὡς ἐπιθησό-- 

μενος ταὶς νενερλκημέναις ὑπὸ τῶν πολεμίων. Διο- 

νύσιος δὲ συναγαγὼν τὴν δύναμιν ἐπὶ τὸ στόµα τοῦ λι- 

ταῦτ᾽ εἰς- 

μένος, χαὶ θεωρῶν τοὺς πολε εμίους τὸν ἐκ τοῦ λιμένος 

ἔχπλουν παραφυλάττοντας, εὐλαθεῖτο καθέλκειν εἰς τὸν 

λιμένα τὰ σκάφη: οὐ γὰρ ἠγνός υ διό τι στενοὺ τοῦ στό- 

πρὸς πολλα- 
υ.ατος ὄντος, ανα" καὶ 3Υ τν ὀλίγαις ναυσὶ 

ΔΙΟΔΛΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΗςΕΛΗΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. 14. 
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γειβί, πιαση[μιάἶπο οορίαΡΙΠΑ ευη, αἆ ΦΥ ΥΟΙΦΔΠΟΓΙΠΗ Ραί- 

{65 αοσθβδετη{, εχ τείαμ5 απίοπῃ ορρίαἰ5 απἰπααο (απίαπι 

ἵῃ βάο Οατιασἰηιθηδίαα. ρειςΠίοναπέ, Ηαισγω, 8015, 

Ἠρρδία, ῬαποτπιΙς, Επίεία. (5) Ῥομαπίπογαπα 1βῖαΓ 

ῬαπονηαΓαιηααθ εἰ ΗαΠογῶογαπα {ενας αῑΠρίί, οχο]ζ1ρ- 

απα αιρογαπ. πηπ]ίαίς Εβοδίαπι γετο αἱ Εηίρ]]απι ΠηασΠΟ 

οἰποῖί οχοτοῖα οἱ αδδἰἀαῖς οοπα/ἶριις ορρισηαί, 5ηπια γἱ 

βιρίρογθ Π]ο5 ΡΓΟΡΟΓΕΗ5. 

Ἰαβροβαηί. 

Β65 Πασιε Γἱοηγ5Ιϊ μος 56 πιοᾷο 

ΙΧ. Ἰπιί]εο Ἰπίθγοα, Οα1ΠιασιηθηδΙαΠα ργαίου, 6η 

1ρ56 οοπ/{γαμαπάί5 πο Ἰπάο οορί5 ἐεείετίδᾳαθ ραταμά]ς Ἱη- 

{επίτς ο55εί , ΠαΥΑΤΟΜΙΠΙ 6ἱ1Πι ἀαθαπα {γΙΓΟΠΙΙΗΠΗ 64556 ἆἱ- 

ΠηΠΠ{, ἵαροῃς, αἱ οἶαπα ποσµα 5οἶτθης, οΙβδΙΠο οΙΤδ τεσία 

γθιβιις ὄγτασμσας {θηάαί, οἱ ποσία ρογί1πι Ἰηπστερδας, το]- 

είας 1Ρῖ πανος οογγαιηραί. (2) Τὰ που οοηδῖ]ο πιοΠεραίαν, τή, 

Ἰοςίίπα νίτος ἀῑδίαμθγεί, οἱ Πἱοηγδία5 ραγίειη πανίαπι αἆ 

ίάεπάας ὀγνασησδας ἀἰπηίίοιο οοδοΓαίΙγ. Νανατο]ας Π]]θ δἵηα 

ΏΠΟΓΕ ᾖ195α ροτας]έ, ποσα] ἵη ΡογέαΠα ΘΥΓΑΟΗΡΒΠΗΠΗ 11Υ6- 

οἵα5, Π5οἳἵ5 οΠληῖρα5, ϱχ ΙπΙρΓΟΥΙ5Ο ΠΥΕΡ, ποίαιιοί {η Ρρογία 

οβρπαἰ{, τοδίτῖδ ἱπιρείῖέ, εἰ ἀδπηειςίς [εγη]ς ἐµΠΟΙΙ5, Οαγ{]να- 

σίποπι γοβεςζ. (95) Αί ΡΙοΠΥ5Ι15, Ῥογγαδίαᾶς ασεῖς οπηη- 

Ῥᾳ5., ααἴ 5αρ ἀῑΙοπα 6αγασιηἰθηδΙαηα οταπ{, εἰ οδίρς 

Ἱπίνα πωπία οοπο]αςῖς, αά Μοίγαια απίγειδας οορίας τοᾶι- 

ο, α1Ώ6 Ἰας οχρησηαία, Γο]σιας 5ἰαΗπι ἀθάίΗοπεπα [ασ - 

γας αι Ρ(γαίας. Βαρερίο ἰσίίαν ο ΠΠ ΠΙΔΊΟΓε ΒΟΠΙΙΠΗΠΗ ΠΠΠΕΙΟ 

ορουί 1ΠοΙΩΡΘΗΣ, ΠΠ{εγΠιεΚ(αΠ] (γο]εσίας ερα(ἴαπα ασσογίριβ 

ορπηρΙεί, δἱ πιαζμίπας ΡΓΟ ταΠοπθ ογεςοεηίῖ5 ασσενί5 8ηἱ.- 

Ἰηά6 ρτορία5 αἀπιογεί. 

1,. 5αὺ τὰ νοτο {οπιρας Τ1εο, ΟατίμαρἰηΙεηςίαπα ΙΠρε- 

ταίου, οχρ]οιαία μανία ΠἱομγδΙϊ φαράπσοπα, εχίεπιρ]ο 

{τοπία 5παγΙπι ϱοπίαπι Ίοηδ6 ΡγςίαΠ/Ιδδίπιας 60ΠΙ- 

Ῥιονίέ, αέαναηα αγἰίγαία5, αἱ Ππρτογίδο Ιποπίδα παγίρυς 

ἵπ Ρροτία θαράο(ἶ5 [ασ] ροβἱαίαν, 411Πὰ ΠΊΤΕ 5υ8 Τη ροίθ: 

βίαΐο Ἰιαμοαί, οἱ δἱ Ίου 5αορεβδδετί{έ, ομδάίοπεπι Μοίγα 

οοἶναί, Ῥειαπιααθ Ἀγτασιδᾶς (αηβίογαίαν. () σππι οΕΠ- 

(1π1 Ἱίασυο πανίρας οργθςςης, ογῶ Φεμηη{ΙογαΠῃ ποσία αρ- 

Ρε, οἱ οἰνουπιπανἰραίο. ΤΗΥ ῃοϱΙ Ρυοπιοπίοσίο, 54µ οΓΜΗΠΗ 

ἀἱεῖ αἆ Μοίγαιη αοζθρς, εἰ µοδριι5 {αἱα πμ] αχδρεσίαπ{]- 

Ῥα5 5αροιγοηίθης, ΠΑΥΙΗΠΩ αἰίας οοη[γερίί, αῑας Ἰποεπάί, 

() 
Ηῖπο Ρογίαη ἸηβήθδδΗ5, Πᾶγος δἱς ἠηδίγαχίέ, ασ δἱ παγ]ρία 

αααπα παπα α- Πἱοηγδίο ἔαπι ααχΙπα [ου Ῥοδθεί. 

ση ποία ἵπναδγας ορςδί.. Πἱοηγδίας ἱβίέαγ οορῖᾶς 85 αἆ 

ὤπσος ροτία5 εοπ[ογπα ἶτο ᾖ1ρεί; αἱ νάεης εχΠπη Π]απῃ 

αὐ Ποβίΐρης ᾖαιη Ἱηδοδδπη, παν]οία η Ρογίππη ἀεάμοργο ΠΟη 

αμάθί, 4πύΠΏ ΠΟΠ οΏ5οΙτάΠα. 6556, Ρτορίογ οδ Πας αἩἰ- 

ση5{ίαπα Ραμοίς (ἠτοπαῖθιις 6ΠΠὰ πηπ]ίο ΡΙΗ ή ρ5 ἀἰπηῖέαπ ά 1) 



-- 
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πλασίους διαχινουνεύειν. (4) Διόπερ τῷ πλήθει τῶν 
στρατιωτῶν ῥᾳδίως διελκύσας τὰ σχάφη, διὰ τῆς γῆς εἰς 

τὴν ἐκτὸς τοῦ λιμένος θάλατταν διέσωσετὰς ναὺς. Ἴμίλ- 

κων δὲ ταῖς πρώταις τριήρεσιν ἐπιθέμενος, τῷ πλήθει 

τῶν βελῶν ἀνείργετο" ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν νεῶν ἐπεθεύήκει 
πλῆθος τοξοτῶν καὶ ιών, ἀπὸ δὲ τῆς γῆς τοῖς 
ὀξυθελέσι χαταπέλταις οἵ Συραχόσιοι χρώμενοι συγνοὺς 

τῶν πολεμίων ἀνήρουν: καὶ γὰρ κατάπληξιν εἶχε με- 

γάλην τοῦτο τὸ βέλος διὰ τὸ πρώτως εὑρεθῆναι κατ 

ἐχεῖνον τὸν χαιρόν' ὥςτε Ἰμίλκων οὐ ὀυνάμενος κρατῇ- 

σαι τῆς ἐπιθολΏς, ἀπέπλευσεν εἲς τὴν Λιθύην, ναυμα- 
χεῖν οὐ κρίνων συµφέρειν διὰ τὸ διπλασίας εἶναι τὰς 

ναὺς τῶν πολεµίων. 

Π]. Διονύσιος δὲ τῇ πολυχειρία τῶν ἐργαζομένων 

συντελέσας τὸ χῶμα, προςήγαγε παντοίας μηχανὰς τοῖς 

τείχεσι' καὶ τοῖς μὲν κριοις ἔτυπτε τοὺς πύργους, 

τοῖς δὲ χαταπέλταις ἀνέστελλε τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων 

μαχομένους" προςήγαγε, δὲ καὶ τοὺς ὑποτρόχους πύρ- 

γους τοῖς τείχεσιν, ἑ ἐξωρόφους ὄντας, οὓς χατεσχεύασε 

πρὸς τὸ τῶν οἰκιῶν ὕψος. (5) Οἱ δὲ τὴν Μοτύην χα- 
τοικοῦντες, ἐν χερσὶ τὸῦ κινδύνου καθεστῶτος, ὅμως οὐ 

κατεπλάγησαν τὴν τοῦ Διονυσίου Δύναμιν, καίπερ ὄντες 
ἔρημοι συμμάχων κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρόν. Ὕπερτι- 
θέμενοι δὲ τῇ φιλοδοξίᾳ τοὺς πολιορκοῦντας, τὸ μὲν 
πρῶτον ἐκ τῶν μεγίστων ἱστῶν χεραίαις ἵσταμέ νναις 

 τσα ἄνδρας ἐν θωρακίοις: οὗτοι δ᾽ ἄφ ̓ὄψηλῶν τό- 

πων δᾶδας ἡμμένας ἠφίεσαν καὶ στυπεῖα χαιόµενα μετὰ 

πίττης εἲς τὰς τῶν πολεμίων µηχανάς. (5) Ταχὺ δὲ 
κ ος , ς ει Όναν ον 

τῆς φλογὸς ἐπινεμομένης τὴν ὕλην, ὀξέως οἳ Σικελιῶ- 

ται παραθοηθήσαντες ταύτην μὲν ἀπέσθεσαν, τοῖς δὲ 

κριοῖς πυχνὰς τὰς ἐμθολὰς διδόντες χατέόαλον μέρος 

τοῦ τείχους. Συνδραμόντων δ᾽ ἐπὶ τὸν τόπον ἀθρόων 

ἐξ ἑκατέρου μέρους, ἰσχυρὰν τὴν µάχγην συνέδαινε γί- 
νεσθαι. (4) Οἱ μὲν γὰρ Σικελιῶται κεχρατηχέναι τῆς 
πόλεως ἤδη νοµίζοντες, πᾶν ὑπέμενον ἕνεκεν τοῦ τοὺς 

Φοίνικας ἀμύνασθαι περὶ ὧν πρότερον εἰς αὐτοὺς ἡμαρ- 

τήχεισαν" οἳ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως πρὸ ὀφθαλμῶν λαμβά- 

νοντες τὰ τῆς αἰγμαλωσίας δεινά, καὶ φυγὴν οὐδεμίαν 

ὁρῶντες ὑπάρχουσαν, οὔτε κατὰ γῆν οὔτε κατὰ θάλατ- 
ταν, οὐκ ἆ Ὑεννῶς ὑπέμενον τὸν θάνατον. (56) Θεωροῦν- 
τες δὲ τὴν ἀπὸ τῶν τειχῶν ἐπικουρίαν περιῃρημ ένην, 

/ ἐνέφραττον τοὺς στενωπούς, καὶ ταῖς ἐσχάταις οἶχίαις 

ἐχρῶντο καθάπερ τειγίῳ πολυτελῶς ᾠκοδομημένῳ' 

ὅθεν εἰς μείζονα δυςχέρειαν οἱ περὶ τὸν Διονύσιον παρε- 

γενήθησαν. (6) Παρειςπεσόντες γὰρ ἐντὸς τοῦ τείχους, 

καὶ δοκοῦντες ἤδη κυριεύειν τῆς πόλεως, ὑπὸ τῶν ἐν 

ταῖς οἰχίαις ὄντων ἐξ ὑπερδεξίων τόπων κατετιτρώσχοντο. 

(τ) Οὐ μὴν ἀλλὰ τοὺς ξυλίνους πύργους προςαγαγόντες 
ο] ’ νι 3 δ / ’ γ΄ 

τς πρώταις οἶχίαις ἐπιθ Ἂάρας χατεσχεύασαν. ᾿ἴσων 
Δ 

δ) ὄντων τῶν ρα ορ τοῖς οἰκοδομήμασι, τὸ 

λοιπὸν ἐκ χειρὸς συνέβαινεν εἶναι τὸν μάχην. Οἱ μὲν 

γὰρ Σικελιῶται τὰς ἐπιβάθρας ἐπιῤῥιπτοῦντες, διὰ 

τούτων ἐπὶ τὰς οἰκίας ἐδιάζοντο. 

Πω]. Οἱ δὲ Μοτυηνοὶ τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου λογι- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΙ ΗΡ. ΧΙΝΥ. 8ο 

6556. (4) Πασπα, 4 ΠΙηΘΓΟ ΠΗΠΙΜΗΙ αθιπιζαγοί, (ασἷ]ο 

πηαγἰρα ρου {ογΓαΠΙ ργοίτασία ἵπ τοποία δα Ῥογία ἵμήο Πηαγο 

5ἱηο 44ΠηΠΟ 4εάπορης εοηκογναγ{ί. ΤΠίΘΡΙΠ Τσο, δίαμίος 

ἱπ ρποΙρίῖς (πἱγθηιος αἀογίας, [αομ]ογ Τά πχ] Φ[πο τορε]- 
Πέιν. 

ο υαη{ : 

Τη πανίρια5 ομἶη βασἰ αἱ ΓαπάΙίογοδαθ. οοης(ι[ί 

ἃ ἴ6υγα Υογο Βγτασυδαπί οπἱαρι]5, απ ργασίας 

η {οβαπί οαδρίάοδ, ΤΟΠ σογοηίος, ΡΙΙΠΙΟ5 οχ Ποβ(ἱ (αγ γα 

Ἐπίπινοτο Που {οἱ σοη15 πἸασΏ Πα Ἰοςί1 ἴοι- 

ΤΟΤΘΙΗ ΠπουΤεραί, φαοᾶ Ἠ]ο ρήπχάπα. {οππρυγο οχοορἰ{αξΠη 

ογαί, Πες ἱβίίαν, αππα, αποά {πδΗίαοταί, οχδοφ ΠΟΠ 

Ροββοί, ἵπ ΑΠΊ6ΔΠΙ γουθβδΙέ, ΠΟΠ οθηβάΠ1 6956 ταίας, οἱ 

οππη ἀπρ]ο ΠΙα]ΟΓο Ποβίίαπι 64556 πα γα] ργαΗΙ οτί παπι 

{οηίανοί. 

1Η. Πιοηγεῖας γετο, 41 1Π1 ορθγαηαπη η] (πο ασσο- 

ῥονίπιοραη{, 

ΤΟΠ ρογ/[οοἱβδεί, οπ]ηῖ5 σεηογῖς πἸαςΗῖηας αἲ ΠΊΡΟΡ {αΠάΘΠΙ 

ἁἀδρίί, απο ρις πας νοιμογαης, οἱ 4 ρτορισηασι]ίς 

τοβῖκίοηίος ορρἰἁἆαπος οπίαρι(ῖς ἄπσοῃς.  ΤΗνος οίίαπη, 

τοῖς Ιποιπιβοπίο5, απα; 5οχ οοπΙσπαΙοπΠ] οιαηί, αἆ πια”- 

(2) Αί 

οἶνες Μοίἰγαπὶ, αααπηγίς οοπηίηι5 απ ροή. 51Ώδιή- 

πία αἀἀαχτ, μαγαππαθ αἰΤίπάο ἁοπιας οχορ(παβαί. 

4 σπιν οδοί οἱ οπχηί 5οοἱογαή αχ Η1ο {19 ἀσβ[Ι(ΠογΘΗ ΕΙ, ΠΟΠ 

{απηεῃ {απιῖ5 Ρἱοηγεί γ]τῖρας οοηςίαπατῖ 56 ρα ΠΠίΗΥ;: 5ο 

ορρυρηαπίος ρ]οηίῶ θίμάϊο νίποστο οοπηϊκί, ΡποΙρΙο 1 

Ρἰαίοῖς εκ απίθηΠἰ5 ΦΗΠΊΠΊΟΓΗΠΙ ΠΙΑΙΟΓΙΠΙ δαθροηςίς πηΠ][{ος 

οοΠοσαηί, απὶ δίαρρας ρίσο Π]ίας {αοσδαιιο αγάθηίος οκ οὐἷ- 

{9 Ιοσῖ5 η πιασμίηαΒ Ποδίΐαιη ἀθμηίαπί. (3) Μαΐοτία ἰβίίαν 

οε]επίαν α Παπηιηϊς οογγορία, Φίομ]Ι τοροπίο πἆ ΟΡΘΠΗ ΓΕΓΘΠ- 

ἀατα αοοαγγηί, τεδιποίοσαις Ἱποσπάϊο, {ο(ασπί αγἰθίΏα 

60ΠΟΙΦδΙ. ΠΙΦΠΙΙΠΙ ραγίοη ονοτ{αηί, Ο10 Πα Πηάση5 

αἱγίπαιθ οοΠοΓδΙ5 Βενοί, ναάπα ἱηδιγοῖς οσίαίπεη. (4) 

Ναπι Ῥἱοι1, α1Ώο 56 Ι4Π1 Ρο[ἴ(ος ατβα(ἲ, απἰανῖς ἰοἱσιατο, 

απο υἰπάϊσίαιι οϱ. Π]αίας 5ἱΡΙ Ἱπ]απίας α Ρωπῖς οχἰσοτρη!; 

εοηίτα ορρίἀαΠῖ, ρο5ῇἱ5 8ἱρί οϐ οσπ]ο5 σαρίγ{α(ἶς πας, 

αποά παπα. γε] ἵνα γα] ππατὶ ο[αρίαπα ςἱϱί ἀαγὶ 6σγηθ- 

γοηί, {ογ{ί6υ οεσΠηβετο. (0) Ώοδρογαία {απ ση ΠΙΤΟΓΙΠΙ 

ἀε[εηδίοπα, αηρίροπίαδρας οὐδίταοίῖς, οχίτοπιας 58 Πι- 

πίρυς 465, νε]αἳ ππάτυ πα ορογοδία5 οχδίγαοίπη, ουθαραΠΙ. 

Όπάς ἵπ Ἰοημθ Πια]ΟτΘΠΙ ΠἱοηΥδΗ πηϊΠίες ἀϊ[μουΠαίοπα οοη]ἱ- 

αμπίανς (6) απ άΠ1 οΠ/Πα οοΠΡΘΓΗΙΠΙ πίτα πιαπία Π]αρί ]άηχ 

ορρίάιπι α 56 οΔρίΗΠη οχἰςπιατοηί, ἀθεαροι αὐ Πἱς, απ οχ 

οὐ 5 ἀοιηϊοιΙογαπη {εί ραρπαῦαπί, γυ]πογίρας ρορδίιηε 

οχαἰρίαπίαν. (7) Δά ῥγίπιᾶς {4Π1οΠ 40Π1Ο8 Ισηείς {πηίθιις 

4άπιοίἵς, Ῥοηίε5 πιορίος αὖ ΙΓΑΠΦΟΘΗΦΙΙΙΗ Πμεο ραϊαίος 

παβρεπί, Εὶ απἷα {πηγες Εοεία ἀοπιογαπι οκ ΏΔΗΙ, 

οοπηῖπ5 ἀαΐποερς ρισπαίατ. Ναπα ρου (γα]οοίος ἵπ. ἴουία 

4οΠΙΟΓΗΠΙ ροπί65 Ἱπασηα θἱοθ]οία» νἱ 8οβο ἱηβογιπί. 

Ταπι Μοίγευὶ, οοηθἰἀρταία ρεγίου πιαρηΠηαίπο, 



ο 

581 ΔΙΟΔΟ 

ζόμενοι, καὶ τῶν Ὑυνανκῶν χαὶ τῶν τέχνων ἐν ὀφθαλ-- 

μας ὄντων, τῷ περὶ, τούτων φόθῳ προθυµότερον Ἴγω- 

νίζοντο. οἱ μὲν γὰρ Ὑονέ έων παρεστώτων καὶ δεοµέ- 

νων μὴ περιιδειν αὐτοὺς τῇ τούτων ὕθρει παραδιδοµέ- 

νους» έπη εν σω ταὶς ψυχαῖς, οὐδεμίαν φειδὼ τοῦ ζην 

ποιούμενοι, οἳ δὲ ια ο χαὶ νηπίων τέχνων θρῆνον 

ἀχούοντες ἔσπευδον εὐγενῶς ἀποθανεῖν, ων ἐπιδεῖν 

τὴν τῶν τέχνων αἰχμαλωσίαν. (5) Οὔτε γὰρ φυγεῖν ἐκ 

τῆς πόλεως ἣν, ὡς ἂν περιεχούσης | μὲν θαλάττης, τῶν 

δὲ πολεµίων θαλαττοκρατούντων, ἐξέπληττε τε αὐτοὺς 

χαὶ μάλιστα ἀπογινώσκειν ἐποίει τοὺς Φοίνικας τὸ ὠμῶς 

εχρηµένους τοῖς τῶν Ελλήνων Ῥλωχόσιν, οἳ ταὐτὸ 

Ἀπελείπετ' οὖν αὐτοῖς εὖγε- 

γῶς μαομένοις } νιχᾶν Ἄ τελευτᾶν. (9) Τοιαύτης δὲ 

παραστάσεως ἐμπεσούσης εἲς τὰς τῶν πολιορχουµένων 

προσεδόκων. πείσεσθαι. 

ψυχκάς, συνέθαινε τοὺς Σιχελιώτας εἰς πολλὴν ἀπορίαν 

ἐμπίπτειν. 

μαχόμενοι χαχῶς ἀπήλλαττον ὃ διά τε τὴν στενοχωρίαν 

9. Ἀπὸ γὰρ τῶν πω σανίδων 

καὶ διὰ τὸ τοὺς ἐναντίους ἀπονενοημένως κινδυνεύειν ὡς 

ἂν ἀπογιγώσκοντας τὸ ζην: ὥςθ οἳ μὲν εἲς γεῖρας συμπλε- 

κόμενοι καὶ τραύµ ατα διδόντες καὶ λαμθάνοντες ἀπέ- 

ϐνησκον, οἱ ὃ ὑπὸ τῶν Μοτυαίων ἐξωθούμενοι καὶ ἀπὸ 

τῶν σανίδων ἀποπίπτοντες εἰς τὴν γην ἀπώλλυντο. (6) 

Τέλος δ᾽ ἐφ ημέρας τινὰς τλυσης τῆς πολιορκίας 

Ὑωνομένης : Λιονύσιος ἄεὶ πρὸς τὴν ἑσ πέραν τη σάλπιγγι 

τοὺς μαγομένους ἀνακαλούμενος ἔλυε τὴν πολ ιορχίαν. 

Ε]ς τοιαύτην δὲ συνήθειαν τοὺς Μοτυαίους ἀγαγών, 

ἐπειδὴ παρ᾽ ἑκατέρων οἱ χινδυνεύοντες ἀπῄλθον, ἀπέ- 

στειλεν ᾿Ἀρχύλον τὸν Θούριον μετὰ τῶν οσον, (6) 

Οὗτος δ᾽ ἤδη νυχτὸς οὔσης προςήρεισε ταῖς πεπτωχυίαις 

οἰχίαις χλίµακας, δ ὧν ἀναέὰς καὶ καταλαβόμενός 
3 / λ / 

τινα τόπον εὔκαιρον, παρεδέγετο τοὺς περὶ τὸν Διονύ- 

σιον. σ] Οἵ δὲ ἨΤοτυαϊοι το Υεγενημένον αἰσθόμενοι, 

παραυτίκα | μετὰ πάσης σ σπουδῆς παρεθοήθουν, καὶ τῶν 

καιρῶν ὑστεροῦντες οὐδὲν ἧπτον ὑπέστησαν τὸν κίνδυ-- 

νον. Τενοµένης δὲ τῆς μάχης ἴἰσχυρᾶς χαὶ πολλῶν 
ω ον ο το 

προςαναθάντων, μόγις οἳ Σικελιῶται τῷ πλήθει χατε- 
Δ / 

πόνησαν τοὺς ἀνθεστηκότας. 
2 Ωὶ ολ λ ο λ αν ο η κ 

Τ ΠΠ. Εὐθὺς δὲ καὶ διὰ τοῦ χώματος ἡ 
κο / 3 Ν /᾿ λ 

ἅπασα τοῦ Διονυσίου παρειςέπεσεν εἷς τὴν πόλιν, καὶ 
Δ η) ο 

Οἱ γαρ Σικελιῦ- 
ορ / ».  ὅου 

ται ὠμότητα σπεύδοντε 5 ἄμννεσθαι, παντας Έφεςης 

α/ 

ὀύναμ.ις 

ο / 

πἃς τόπος ἔγεμε των ἀναιρουμενων. 

ἀνήρουν, ἁπλῶς οὐ παιδός, οὐ γυναικός, οὗ πρεσθύτου 

φειδόμενοι. (5) Διονύσιος δὲ βουλόμενος ἐ ἐξ ἑανδραπο- 

δίσασθαι τὴν πόλιν, ἃ ὅπως ἀὐροισθή χρήματα, τὸ μὲν 

πρῶτον ἀνεῖργε τοὺς στρατιώτας τοῦ φονεύειν τοὺς αἷ- 

γμαλώτ ους ὡς ὃ οὖὐδ δεῖς αὐτῷ προςεῖχεν, ἀλλ ἑώρα 

τὴν τῶν Σικελιωτῶν ὅρμὴν ἀχατάσχετον οὖσαν, παρε-- 

στήσατο κήρυκας τοὺς μετὰ βοῆς δηλώσοντας τις Ἰήο- 

τυαίοις φυγεῖν ἐ εἰς τὰ παρὰ τοις Ἕλλ ησιν ἱερὰ τιμώ- 

μενα. (8) οὗ εν νηθέ σα οἳ μὲν στρατιῶται τοῦ 

φονεύειν ἔλη Ἡονν ἐπὶ δὲ τὴν τῶν κτήσεων διαρπαγὴν 

ὥρμησαν' καὶ διεφορεῖτο πολὺς μὲν ἄργυρος, οὐκ ὁλί-- 

γος δὲ γρυσὺς καὶ ἐσθῆτες πολυτελεῖς καὶ τῆς ἄλλης 

2)ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ, (685 684.) 

πχοηβαδαιθ αἱ Ηρονί απίαο οό]ο5 ομγοιβαπθας, ἆ1Πα Ἰχο- 

ΤΙΠΗ δα) 1 (ΠΠΙΘΠ{, ΙΙΠΠΙ 66ΓΓ8ΠΙΘΗ αἱαογίίαίο ΙπδιΠ{. Ναπι 

31, απἷα ρατεηίες αἀθιαπί, δις ργεοῖριας οὐθείαηίες, 

η ΠοδίίαΠα Ππά{ρεῖο 56 (γας1 ρουπηϊ{αηί, οχοῖ(α[ἶς αἆ Ρρισυαπα 

απἰπαἰ5, πι]]α αρίία γ]ία (πεπά γα{ίοηο 1η ἰοςίος ταιιηέ : 

411, ααοά οοπ/ ας απ] π[αΠ{απ]άπ6 ρ]ογαία απ ἰγθηί, ρυία5 

{ονΗ (ον οορ η Ρογο {ο5[παηί, 413Π1 6ΑΓΙΒΦΙΠΙΟΓΙΠΩ ΡίβΠοΓΠι 

ὀπρίϊγ1ιαίοα ἠμίαθαπίαν. (9) Νας οηῖπι οχ 1106 β1σα; 

Ίουὰ5 εγαί, 4πἱρρο απ μλατὶς Παοίρας οἱ Ἠοδίθ ΠπιρθιΙΠΠα 

πηανίς οῬποηία απάίααθ οἴηρειδίαγ. 

Ρετουέ, 

Ριῶίθγθα {6γγοΥ6 

αἴσας. οΓΊΠΘΙΧ αλα δροπι Ῥωπὶ αμῄσθιοηί, 

ογπάοΠίας ο[[οοῖέ, ΎπαΠα ἵπ. Γῶ605 οΗΠΙ σαρί1γοβ οχοΓςΙ16- 

γαη{, 41011 1411 46η δἱρί ρεγρεεπάΠΠΏ 6556 εχδροσίανθηί. 

ΝΠΗ] αιά 6υρο το]σ παπα ογαί, 414Π1 αξ 8ΙΤΟΠΙΙ6 ρυρηαπάο 

αὐί νἰποσγοηέ, αιῖ οαἀθιθηί. 

ΟΡΒΕΡΡΟΤΙΙΑ 4ΠΙΠΙΟ5. ἰπορβδίρςθί 

ηστι]{. 

(ϐ) Πασο ρετπασία Ύ11Πη 

» ιᾶσηα ῥΦἱου]ῖς ἀἰ[ιοι]ίας 

(4) Ναπι ἆᾳ {αρι]αίῖς ίοππααο αρρηέαας ἀἰπι]- 

εαηίος5, συανΙ ΟΠΠ 44ππο τεροε]απία, Ῥτορίοίοα αοά οί 

Ιοοί απσιδίία. ΡΥ6ΠΙΘΓΘΠ{ΗΥ, οἱ ου. ἀεδροταίω {σμησγίία[ἶς 

Ποδίο γἰίφαια 58 ργοίδο οαγίαηση ρετοιοίαν. ΟοΠβεί- 

45 ο1δο πιαηῖρας αἰ ἀαπαῖς αεοἰρἰοηάἰδααθ να]πογίρης 

οαάεραηί; αἨϊ α Μοίγαῖς περι]θῖ δἱ οκ αδδοίρας Ρρια- 

αρίίος αοιί {ωάς Ιπίοηίραςί. (0) Βοπίααθ (πππῃ ρου ἀ4ῑδ8 

αΠαποί ορρισηα[Ιο Ἱία εοπηπαγείαν, αἆ ὙαβροιαπΙ πιΙΗ(ςβ 

Ριοηνδίας, δαρίπάθ ροι ἰαρίοῖπες τεοθρίέαὶ οαποπίθς ἃ Ριςσηᾶ8 

τογοζαίο5, ορρυδπαΠοησΠα ἰπίεγπ]ίίενο Ἰαρεί. ΜοιγαρίΒ 

ίασιο αἆ από οοπβ{οία5. γαΙοπεΠΙ αβ5ιδ[ασ[ίδ, σαι ἰαη» 

46 Π{αΦΠο 56 ρ815 τοσθρί55αί, ΑΤΟΙΥΙΙΠΙ ἴρ5ο ΤΙΓΙΠΠΙ 

ουπα 5ο]οο[Ιβδ]ηλί5 οομονήρς ἀπ αἱ, (6) 18 πηοοίθ ἱπίθηι- 

Ρερία α.άΠίοΙ5 ]απι Ἰασεγαἶς 8οα]ας α]οΙέ, Ῥ6υ ααξ ΟΠΠ 

55 ογθοίΗ5, οἑσαραίο Πποάαπα Ίο6ο Ι40πΠ6ο, ΠΙοΧ τεΠάΙΟΒ 

α Πἱοπγδίο δα ρπη]εςος αροοἱρίί. (7) Τά ααπι ρΙΠλαΠα Μοίγωϊ 

Ρυν5οπδουπέ, οπιπί π]οχ. δίααϊο α Ῥγοριδαμά σπα αθοιΤ- 

ταηί, ο0θαδίοηθ (Ηἱάθπα {αγά{Πα5, 56 ἴαπιεη αη]ηϊ5 αἆ ααοά- 

νίδ αρομπάππι ροπίοἵαη. που. ἀθπηη[ί. Αίτοχ 1πάς 

Ρυσπα οοηβοΓαςς πηπ]ήδααο 5αρ]πάο ἴ]αο επἰχίδ, Υἱκ ἰ{δη- 

ἀσοπα πιά ἴπο δια Φϊου]ί Ιοδίσπη 1909 Ρρεαη!. 

ΙμΠΙ. Οοπ/αδίπα απίνειδα5 άποαια αχοτοῖίας ΏίοηΥδΗ, 

6 αρσθγΘΙΑ (ναάποίας, ἵ αγροπη ἱγγαπηρί{, οπηπίδψιθ 44θο 

Ίοοι5 οοοἴδογΙΠΗ «αάαγον]ρας τρ]... Ναπι βίου], Βῶπο- 

ΤΙΠΙ ογιάοΠ(αίοηι ιἱόίδοῖ οπρίθηί6ς, οΏγΙο5 {ποβαιθ Ργο- 

πιίδοιο ἰγιοίάστο, πας ραογί, παλ]ας είπα, πυΗίας 

«οηῖς Παβίία ταοπο. (9) Αί ΓΙοΠΥΡΙΗ5, ορρἰάαπογαπα {σ- 

Ραπι γοπιπάατο ομρίοης, αἱ Ροουπία5 οοπίγαµοτοί, ἃ οὔρᾷ6 

οαρί(νογαπα πα ίοηα. οομῖρενο {ης μέ. Ὑσγαπα αδί πειη]” 

ΏΘΙΗ ᾖςδὶς ορίειηροιανθ, 5εᾷ ε[[ομῖ βίου] ἱπιροία [εγη 

γίάθί, ΡΓΟΟΠΟς ἀπ δέ, απΙ 5α)]αία Μοίγαῖδ γουε 4επΙ- 

() 9ο 

(ασίο, πΠίαπα γυ]σας α οσ4ᾳ φἱάσπα ορδδᾶνἰέ, 56ϐ ΟΠΙΠΙΒ 

Ποιί, αἱ αᾱ γορίοδα ἄποροί5 [απα οοη[αρίαηί. 

αἆ Ώομα ἀἰπίρίοπάα ἱπηροίια5 οοΠΥΘΙΦΙ5 οδί. ΤΗΠΑ πιαρηᾶ γἱδ 

αγσομ, ος πηἰηίπια απ Ἰπσοηδαιο ῥγεοδ νεδ5 εἰ 

νεφν ωρα 



(ό84,685.) 

εὐδαιμονίας πλῆηθος. (4) Τὴν δὲ τῆς πόλεως διαρπα-- 

γὴν ἔδωχκεν ὃ Διονύσιος τοῖς στρατιώταις, βουλόμενος 

αὐτοὺς προθύμους ποιῆσαι πρὸς τοὺς ἐπιφερομένους 
νά . 3  Δ] / / 3 / λ 

κινδύνους. (6) Ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος Ἀργύλον τὸν 

ὃ ἀναθάντα πρῶτον ἐπὶ τὸ τεῖχος ἑκατὸν μναὶς ἐστεφά-- 

νωσε’ τῶν δ᾽ ἄλλων κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον τῶν ἦνδρα- 

γαθηκότων ἐτίμησε, καὶ τῶν Μοτυαίων τοὺς περιλει- 
/ 3 / .. / ο η |) -” 

Φθέντας ἐλαφυροπώλησε: Δαϊμένην δε καί τινας τῶν 
ο, αᾗά κ. οι ἅν ας) λ βὰ αἰ 

α΄ . ι ώ Ἠλλήνων συμμαχοῦντας ἸΚαρχηδονίοις λαβὼν αἰἴγμα- 
λ λ ο. /. ο 

ιο λώτους ἄνεσταύρωσε. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα φύλαχας τῆς 

πόλεως καταστήσας, Ῥίτωνα τὸν Συραχόσιον φρούραρ- 
α ». /. ον » / 2 ω ν' λδ 
χον ἀπέδειξε τὸ δὲ πλεῖον µέρος ἐκ τῶν Σικελῶν 

ὑπῆρχε. Ἰαὶ Λεπτίνην μὲν τὸν ναύαρχον μετὰ νεῶν 

εἴχοσι καὶ ἑκατὸν παρατηρεϊν τὴν διάθασιν τῶν ἵαρ- 
ο ᾱ. ρα κε η σας. τι. η νο, Ίο χἨδονίων "- συνέταξε δ) αὐτῷ τὴν Ἔγεσταν καὶ τὴν 

ἧἶ με ἁρηκ ν αυ ντελλαν πολιορχεῖν, καθάπερ ἐξ ἀρχῆς πορθεῖν αὐτὰς 
3 / 3 ΔΑ ολ υπ. / ών / ο υά να 
ἐνεστήσατο' αὐτὸς δὲ τοῦ θέρους ἤδη λήγοντος ἄνεζευξε 

μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς Συρακούσας. Ἶν δὲ ταῖς 

Ἀθήναις ΝοφοχλΏς ὁ Σοφοχλέους τραγωδίαν διδάσχειν [ ] ! 

9) ἤρξατο, καὶ νίκας ἔσχε δυοκαίδεχα. 

Ι1Υ. Τοῦ δ᾽ ἐνιχυσίου χρόνου διεληλυθότος, Ἀθήνησι 
κ 9 σα στον ο ϱ Νρ 

μὲν ἐλαθετὴν ἀργὴν Φορμίων, ἐν Ῥώμ.ῃ δ᾽ ἀντιτῶν ὑπά- 

των ἐγένοντο γιλίαρχοι ἕξ, Γναῖος 1 ενούχιος, Λεύκιος 

Ἀτίλιος, Μάρχος Πομπώνιος, Γάϊος Δυίλιος, Μάρχος 
Ν 

90 Οὐετούριος καὶ Οὐαλέριος Ποπλίλιος, Ὀλυμπιὰς δ᾽ 

ἤγθη ἐνενηκοστὴ καὶ ἕχτη, ἣν ἐνίκα Εὐπόλεμος ᾿Ηλεῖος, 

9) Ἔούτων δὲ τὸν ἄριὴν παρπχλαθόντων. Διονύσιος ὃ ῄ ρχη ρ 2 
οω 9) / -ω οω ο / 

τῶν Συραχοσίων τύραννος μετὰ πασῆς τῆς δυνάμεως 
3 1Υ ο. ντ ο 2 1 . 2 ἈΔ τω -. 
ἀναζεύξας ἐκ Συραχκουσῶν ἐνέθαλεν εἰς τὴν τῶν Καρ- 

τω 3 ο Ν 

50 γηδονίων ἐπικράτειαν. Πορθοῦντος δ᾽ αὐτοῦ τὴν 

γώραν, ἍἉλιχυαῖοι μὲν καταπλαγέντες διεπρεσθεύσαντο 

πρὸς αὐτὸν καὶ συμμ.αχίαν ἐποιήσαντο" ἛἘγεσταϊοι δὲ 

τοῖς πολιορχοῦσι νυκτὸς ἀπροςδοχήτως ἐπιθέμενοι, χαὶ 

πΌρ ἐνέντες ταῖς κατὰ τὴν παρεμθολὴν σχηναῖς, εἰς 
οω / 

86 πολλὴν ταραχἢν ἤγαγον τοὺς ἐν τῇ στρατοπεδεία. (3) 
σ ς ο / Δ ο 

Ἐπινεμηθείσης δὲ τῆς φλογὸς ἐπὶ πολὺν τόπον, καὶ τοῦ 
ο. λ 

πυρὸς ἀκατασχέτου γενηθέντος, τῶν μὲν παραθοη- 
ο 9 ο. ο 

θούντων στρατιωτῶν ὀλίγοι διεφθάρησαν, τῶν δ᾽ ἵππων 
(4) Καὶ 

/ λ ο / λ / 29 λ ς / 

4υ Διονύσιος μὲν ἐδήου τὴν γώραν, οὐδενὸς ὑφισταμένου, 
Λεπτίνης δ’ ὃ ναύαρχος περὶ Μοτύην διατρίθων ἐπε- 

Οἱ δὲ Καρχη- 

» » - / 
οἱ πλεῖστοι ταῖς σκηναῖς συγκατεκαύθησαν. 

τήρει τὸν τῶν πολεμίων κατάπλουν. 

δόνιοι πυθόµενοι τὸ μέγεθος τῆς τοῦ Διονυσίου δυνά- 

μεως, ἔχριναν πολὺ ταῖς παρασχευαῖς αὐτὸν ὑπερθεσθαι, 

{ὖ (6) Διόπερ Ἰμίλκωνα βασιλέα κατὰ νόμον καταστήσαν- 
τες, ἐκ τῆς Λιθύης ὅλης, ἔτι ὃ᾽ ἐκ τῆς Ἰθηρίας συνή- 

γαγον δυνάμεις, τὰς μὲν παρὰ τῶν συμμάχων µετα- 

πεμπόμενοι, τὰς δὲ μισθούμενοι χαὶ πέρας ἤθροισαν 

πεζῶν μὲν ὑπὲρ τὰς τριάκοντα μυριάδας, ἵππεῖς δὲ 

60 τετραχιςχιλίους γωρὶς τῶν ἁρμάτων' ταῦτα δ᾽ ἦσαν 

τετραχόσια" ναῦς δὲ μοχκρὰς μὲν τετρακοσίας, τὰς δὲ 

τὸν σῖτον καὶ τὰ μηχανήματα καὶ τὴν ἄλλην ὕπηρε- 

σίχν παρακομιζούσας πλείους τῶν ἐξακοσίων, καθάπερ 

φησὶν Ἓφορος, (6) Τίμαιος μὲν γὰρ τὰς ἐκ τῆς ΛΙ- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΙΗΙ ΠΡ. ΧΙΥ. οδό 

πηα(Μ{αυ1ο) ορα]θη[Ιῶ εορία ἀῑδίναμοβαίαγ. (4) τοῖς ο π]. 
γθγο εχρΠα{ίομθη Γἱοηγδίι5 πλ οοποθρνίέ, αἱ αά Ἰηργι- 
ανα ἀεμίης ρογ]οσ]α ρυοπαρίαπα αἰασγοπι(πο τοάᾶστος, (9) 
Οιο ποροο ἀείαποίας, Αγονίασα, σἱ ρνῖποδρς ΠΙΓΙΠΙ 
ὀοηδοθπάσναί, «ογοπα» πηγα]]ς 100 οΘΠ{ΠΗ Πληἶ5 ΓοΙΠΙΙΠ6- 

ταίυν, οἱ ορίονοΓαὴ ΠΠΙΠΙΦΠΕΠΙ( 16 το γἱτια(ἶς ασ; πισονῖ(ο 

Μοηογναί.. ΜοίγῶοΓΙη γετο φαἰάαπἷά οσ4ἱ εαρογβασναί, δα) 
μαρία γεπάΙ. ΑΕ ΡαἴπΠΕΠΕΠΑ οἱ ποπη]]ο ΟΓ26ΟΡΙΗΠΗ αἶίο5, 
ααΙ δοσἷα Οανηιαρἰπἰθηδίρας αγηια Ππηχογαπέ, δἱρὶ ἐγαάῑϊος 
π οαόΘΙΙ ασὶί, (6) Ηίπο ργῶδίαίο αἲ υπβῖς οαδίοἶαηα 

γοσίο Ῥ[οπειη Ὀγτασαδαπαπα ργῶβοΙΕ, 

οχ ἱου]ῖ5 οαί. 

Ε]ά5 Γλα]ουῦ. ραι5 

Ταῦα. Περίίποπα εἰαβδῖς ΙπρογαίοΓΘΗή ΟΠ 

πανίδας οδηίαπα οἱ νἱρίη Οανμαρἰπίοηςος, δἱ απαπάο (να]]- 

ὀδγοπί, οΏβει γατα Γι06ί. ἴπ πια α.ἶς αἱ το πα α1{, αἱ Εσοδίαϊη 

ΜηεΠαππ(α, Ύπαδ ]απα1 ρηϊάσηα ἀἴγασγο οοη5ἡογαῖ, οΏδοδ- 

8Ι0ΟΠ6 οἰησαγαί; 1ρ5δο γενο, οχοιπίο αι αδίαίο, 6Η 

ἐχετοία Όγνασηδας τοργοκΙέαν. Τη ΒορΗοσΙ65, Φορμοςἰ5 

βα5, Αλοηῖς ἱνασα" ίσα ἀοσθπάϊ πα [οοῖί, νἱοοτία»- 

αια ἀποάσσίπι γορονίαν]ε. 

ΙΗ1Ν. Ηοςυ αππο αά βΠΘΙΙ 46ἱάβ5Ο; ΞΙΠΠΠΙΙΗΙ ΑΙιοηί5 Πια- 

σιδίναίαπα αάΏί Ῥ]ουπαίο : Ἠοπια ρί η Πέαηα. οοης]α τί 

Ροΐεσίαί6 ογδα(ἶ 6αΠ{5εχ, Οη. ἀεπασίας, ,. ΑΗΙ5, Μ. Ῥοηι- 

ροπία5, 0. Ρας, Μ. γείπτίμς οί Ναἰογίις (Γοἱσνο) Ριρ]- 

μας. Ταπα ΟΙΥπηρίας αοία εδί ποπασεδίη]α 5οχία, πα (5{ᾳαἱο) 

γἱοίοι. αχδίτΗί Ἐπρο]επΙ5 Ἐ]σεις. (9) Ηοταπι ππαρίσααίς 

ί6πΙρογο ΡἱοΠΥδΙΗ5, ΘΥΓαΦΟΠΦΑΠΟΓΙΠΙ (γΤαΠΠΗ5, οὐ ιοίο 5γγ8- 

61815 οχοεγοῖἕ απΐνοαιςο, Οατἠιασἰπίοηδίαα (ογηίογία Ἰηγαδίζ, 

Ῥιππσια αρτος Ρορι]αίατ, ΠαΠογω, πησί ρα] 5ί, πηϊρδίς 

σοά Ἐσο- 

βιαηί, ομβΙάθ {πα ππηπίίοηρς οχ ΙΠΙΡΤΟΥΙ5Ο αἀογί1, ἶσηο {- 

η ἑαδίτα Ἰορα[ῖδ, 5οοἱείαίσπι 6Η 6ο Ἱππχοτυπί. 

Ῥοαγηασι]15 Ἰη]εσίο, πιαδηΠη ρου οαδίγα ΡανοτοιἩ αἱ (αηα]- 

{απ οχ[ίαπίς (9) αααπ](ας συαδδαπίο αἆ Ἰοησίς πδααθ 

εραΐἴππι απιηια, ἱπορμάίαπα τορτῖπιϊ {ατα [αοἱ]α πεφα]τεί, 

ογοηῖ{ αἱ ραποί απίάθηα αχ πΠ δις αἲ τοδ(ησιοπά ΠΠ] Ρτο- 

Ροναπέίρις ἱπίογγοπί, οσαογαπι Ὑοιτο ρΙαγίπί Πα 61 

(οπίοηῖ5 ογεηατοπίαν. (4) ΡἱοηγδίΙ5 ίΔΠΊΘΠ, ΠΕΠΙΙΠΟ ο)» 

βἰσίοπία, αστο5 ΠΟΠΗ Ῥρορια]αίίοπα γοχαί, ἀπ Πθρίίηοβ 

οαςοῖς ργωίοοία5, αά Μοίγαπι θαὐβίδίθης, α μοδα αᾱ- 

παγ]σα(ἴοποθπα Ππίομίας οί. Ἰπίοτοα Οατιασἰηίθηδες, ἆ6 

γα. Πἱουγδῖ απιρἠαάίπο οογογος [αο, τεγάπι Ὀ6]]]- 

(ὅ) 
ΟιαΠοΡτΟΠα ΤηΙ6οπαίά. Ῥιο ἱερία. θΗΠΑΓΙΠΙ Ρ]αοΙς τε- 

σα. αρραταία Ἰοησο 8αρεταΓθ ἱρδιπι ἀεσγεγογαηί. 

σοπα θἱμί οοαΠ{, αἱ ἔαπι εχ μίνοια Αίσα, (πι ΕΜΠ] 

οχ Ἰρογία ΠΠ. οορίαδ οοηδο ραπ τ έΠ8γΙΠΙ ῬαγίθΠῃ 

α οοπ([σά ενα ονοσαµί, ρατίοπι ἆἲαο 5ο οοπάποη!, 

{απάσππσο ροἱέαπη α]ίγα {π]ρεδίες οδη{αα Ππηλία οοριυη{, 

οααἱίος Υογο απαίοι πηί]α; οτί ος οχοορίί5, απί αμα ίη- 

σοπίοτΠ ΜΙΠΠσΓΙΠΙ δχρ]οραυ{.  Ηϊς αοζοβδεταπί Ίοηρο 

Πάνος αιαάνησοπία, σπώσια (ππιθηία πΙαζμίπαδαα αἱ 

τοἰἰ(ιαια πηϊπἰς(θί οορίαηαι. αἀγεμενοηί, 5ηρτα δοχοθηίας, 

αἱ απἱάθιη αὐ Ώρῃονο τοσεηδείυν. (6) Ἐπιω5 οπίπη , 815" 
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1ὔ 

νὰ 

90 

4ῦ 

6 

απ 

5δ0 

θύης περαιωθείσας δυνάωεις οὐ πλείους φησὶν εἶναι δέκα 

μυριάδων, χαὶ πρὸς ταύταις ἕτέρας τρεῖς ἀποφαίνεται 

χατὰ Σικελίαν στρατολογηθείσας. 

ΕΝ. Ἰμίλκων δὲ τοῖς χυβερνήταις ὁ ἅπασι δοὺς βι- 

θλίονἐ ἐπεσφραγισμὲ ιένον, ἐκέλευσεν ἀνοίγειν ὅταν ἐχπλεύ- 

σωσι, καὶ ποιεῖν τὰ γραμμένα. ΤΕ οῦτο ὃ᾽ ἐμηχα- 

γήσατο πρὸς τὸ μηδενα τῶν κατασκόπων ἅπαγ περα. 

τὸν κατάπλουν τῷ Διονυσίῳ: ἦν δὲ γε Υραμμένον ὅπως 

εἰς Πάνορμον χατ ταπλεύσωσι. {5) Διόπερ ἐπιγενομένου 

πνεύματος οὐρίου» χαὶ πάντων λυσάντων τὰ πρυμνήσια, 

τὰ μὲν φορτηγὰ τῶν πλοίων ἔπλει διὰ τοῦ πελάγους, αἱ 

δὲ τριήρεις ἔπλευσαν εἰς τὴν Λιθύην, παρελέγοντό τε 

τὴν Υῆν. Φοροῦ δὲ πνεύματος ὄντος, ὡς ἤδη χατα- 

φανεῖς σαν ἀπὸ τῆς Σικελίας αἱ πρῶται πλέουσαι τῶν 

φορτηγῶν νεῶν, Διονύσιος ἀπέστειλε Λεπτίνην μετὰ 

τριάκοντα τρυήρων/ παρακελευσάµενος τύπτειν τοῖς 

ἐμόόλοις καὶ διαφθεέρειν ἁπάσας τὰς καταλαμθανοµέ- 

(8) Ὃς μετὰ απουδῆς ἐκπλεύσας. καὶ ταῖς πρώτ 

ταις προςµέξας, εὐθέως τινὰς αὐτ τάνδρους χατέὀυσεν: αἱ 
γας. 

ἐ λοιπαί,’ πλήρεσι[οῦσαι ον ἄνεμον τοῖς ἱστίοις 

ο ο δεχόμεναι, ῥᾳδίως ἐξέφυγον" ὅμως κατέδυσε πεντήκοντα 

ναῦὓς στρατιώτας ἐχούσας πενταχνσχιλίους» ἅρματα δὲ 

διακόσια. (4) Ἰμίλχων ὃ δὲ χαταπλε εὖσας τὶς Πάνορμον, 

καὶ ον δύναμιν ἐκθιθάσας, ἤγεν ἐπὶ τοὺς πολεµί ίους. 

ἰζαὶ τὰς μὲν τριήρεις παραπλεῖν ἐκέλευσεν, .. δ) ἐν 
λ 

παρόδῳ διὰ προδοσίας ἑλὼν Ε ἔρυκα πρὸς τὴν Μοτύην 

κατεστρατοπέδευσεν. ἜὌντος δὲ κατὰ τοῦτον τὸν ο. 

νον τοῦ Διονυσίου περὶ τὴν Ἔ γεσταν μετὰ τῆς δυνά- 

µεως, [μίλκων τὴν Μοτύην ἐξεπολιόρχησε, {6 Τῶν 

δὲ Σικελιωτῶν πο να ὄντων διαµάχεσθαι, Διονύσιος 

ἅμα μὲν μαχκρὰν τῶν συμμαχίδων πόλεων ἀπεωσμένος, 

ἅμα δὲ τῆς σιτοπομπίας ἐπιλιπούσης, διέλαθε συµφέ- 

ὕ 
Κρίνας οὖν ἀναζευγνύειν, τοὺς μέν Σικανοὺς ἔπειθε χα- 

ρειν ἐφ᾽ ἑτέρων τόπων συσπήσαα αι τὸν πόλεμον. 

ταλιπεῖν τὰς πόλεις κατὰ τὸ παρὸν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ στρα- 
/ 3 Δ νὰ / Ρ] / ο / Ξ / 

τεύεσθαι: ἀντὶ δὲ τούτων ἐπηγγέλλετο δώσειν χώραν 
ου Ν λ 

βελτίονα καὶ τῷ πλήθει παραπλησίαν, καὶ μετὰ τὴν 
ο / ἳ / /“ζ Δ λ / 5 

τοῦ πολέμου κατάλυσιν χατάξειν τοὺς βουλομενους εἰς 

τὰς πατρίδας. {3} Τῶν δὲ Σικανῶν ὀλίγοι, καταπλα- 

γέντες μήποτε ἀντιλέγοντες απο νο ὑπὸ τῶν 

στρατιωτῶν, συγκατέθεντο τοῖς ἆ ἀξιουμένοις ὑπὸ Διο- 

νυσίου. Ἀπέστησαν δὲ παραπλησίως καὶ Ἁλιχυαῖοι, 

καὶ πέµψαντες πρέσθεις εἰς τὸ τῶν Καρχηδονίων στρα- 
” Δ / λ 

τόπεδον ο ον ἐποιήσαντο. ἸΚαὶ Διονύσιος μὲν 
ο. ησεν ἐπὶ «Ἀυρακουσῶν, καταφθείρων τὴν γώραν 

ἧς Ἴγε τὴν δύναμιν. 
ΙΙ. 

Δ / ολ 
χατὰ γνώμην παρεσχευάζετο τὴν στρατιαν ἄναάγειν ἐπὶ 

/ 
[μίλκων δὲ τῶν πραγμάτων προχωρουντων 

κ. ο. 1) λ / 

Μεσσήνης, σπεύδων αὐτῆς χυριεῦσαι διὰ τὴν εὐκαιρίαν 
4 ο» λ Ἱ στ 
0 τε γὰρ ἐν αὐτῃ λιμὴν εὔθετος ἦν, δυ- 

Δ οο ο, / ον 

νάμ.ενος δέχεσθαι πάσας τὰς ναῦς, οὔσας πλείω τῶν 

ο / 
των τοπων. 

» / 

ἐξαχοσίων, τά τε μι τὸν πορθμὸν οἰχεῖα ομς ενος 

Ἰμίλκων ἥλπιζε τὰς τῶν Ἱ ώιοτὸν βοηθείας ἐ ἑµ. ράξειν 

καὶ τοὺς ἐκ Πελοποννήσου στόλους ἐπισχεῖν. (5) αὔτα 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. (66, 686.) 

ρονίαίας5 ο [μῦγα ἵπ ΒΙ6ἱΠαΠα εορίᾶδ ΟΘΗΜΙΙΗ ΠΠ] Ποη 6χ- 

οθ88556, αιἱρα5 (665 Πλ] ο ῥἱοιΙοΓΙΠΙ ἀθίοοία α0ςθ886- 

ΠΠί, α[Πγπιαί. 

1. Ιπ]σο απίε σαροιπαίογΙΠα απίομίᾳαο οὐδ]σηαίας 

αμ ααΙαἰς Πίσγας, αααδ πο ρνίας τοδίσηατεηί, 4Μ8πλ ο Ρρογίιι 

14 

Ρτορίειθα 6οΙΠΠΙΘΠίΗ5 Γαἱ{, πο οἱαααπα οκ 5ροσυ]αίογίβιΙΒ 

αμαιήά οσον 4ᾳ (να]θοία αἆ Ρἱοηγδίαπι ρθι[ογοπάϊ [αου]ίας 

6856(. 

οχἰ]δδοπί, α ἀείπᾶο ππαπάαία «αροβδοτοί, οαϊκίί. 

Φοηρίαπα Υ6γο ογαί, αἱ ΡαποΓΠΙΙΙΗ γδιςα5 τθσίο 

ογδα {οπάειοπί. (2) Βεοιπάο Ισίίαν νοηίο ο/]θς 1πᾷθ 5ο- 

γυηί. Ναγες οπετατία) Τασία ρου αἰέαπῃ τοἰα {αἱαής λγρ- 

ΠΡ ΗΙΡΥ ΑΗ (2) νοίςι5 πανίσαηί Πίογασια Ἰοσιηί. Ροβίσα- 

α παπα Ισίμαν, γομεπηομ/ίογα οοπο]ίαίο Παίι, ]4Π1  60Π8Ρ6- 

οἵαπη 216110 πανος οπιιςία νοηίδδοπέ, Πμερίίπεια Ρἱοηγδίας 

οσπι ἠπ]σπία τοπηίρας η ος πηἰδίε, Ίάῦοῃς αἱ αποί(ποί 

(8). 16 Ιαιά 

ὀπηοἰαηίου η αἰίαπη δρ γδοία5, ΡΓΦ]ο 61η ργ]πηίς σοηςοτίο, 

Ἀδδοσαθνγείαν, γοβίγί5 ἵποιΓδαης Ῥοδδυπηδατοί, 

ααᾶδάαΠά ΟΙ. ἱρςίς Μοίρας ία ἀερτορδίίς τοσα, 

Ποσί οπεγ]ρις δαἰἱ5 σιαναία», [ο]ἱοἵ (απλθη αἁ]αίκρ γοηίο, ἨΘΗ 

ἀἰ([Ποσ]ίοι' Φο6ά {αμιεν αἰπαιαρίπία οἴτοιίοι, 

απἱρας πηΙΠίαπη απἴησαο πη]α οἱ ἀποση(ϊί οπτγάδ αἆγε]ο- 

Ραπίαν, 54ΏήηθΘιξα ροτἱεγυη!. 

οναβθγηηί. 

(4) Ππί]εο ἱπίθγίπι αἆ ΡαΠΟΓ- 

ΠΠ (γα]θοΙ{, εχροβίΙδααθ οορί8,, 1π ΠοβίεΠι οοπίοηά{ξ, αἱ 

{αβδίς ριαίεγηαγίσανα (γ]τοιπίθα5, 1ρ86 1η {αηδία ΕΤΥΟΕΗΙ 

Ρτοάιµίοπθ οορίΐ, οἱ πιον αἆ Μοίγαπ] σαβίτα πιονΙΐ. Εί απῖα 

Ρογ 14 ἴοιπριας 4γοα Ἐσεδίαιη 6Η οχοτοῖέα Εἱοηγδίας ἨΥ0- 

Ραΐξ, Ιηί]οο γἱ Μοίγαπι οχρισηαί. (5) Ταπιείςί Υ6γο βίομΙϊ 

αἆ εοπΠΙσεπάιπα ο Ὠοδίο ῥτοπρίο8 9656 οχμΙρεραπί, 

ΓΙοηγδΙΗ5 {απηθη, ααοάἀ ργους1 αὖ ατρίρα5 εοη(ῶἀθγα[ίς 8Ρ0- 

γαΐ οἱ 6ΟΠΙΠΙΘάΙ5 ]δπι ἀο[οοσγαί, Ώ6Ι η ἵη αἰἴαπα (γαη5/αιτθ 

Ιοοσπη γα είαβί]ας ἀαχίι. (6) θά Ισίίατ εορίας αράαρθγο 

οοηςδΙ{αἱδδοί, Φί6αΠο8 Ποτίατὶ οαρίέ, αἱ ρτο πθοθδςϊ{αΐθ {πΠῃ 

ἱπουπηυοπία, τοσο απ /βα5, πα 56 Πῖό αἀ[αησοιθηί : 

Ῥτο απο ΠΩΘΙΙΟΡΕΠΗ 5 ασηαπα οἱ Ῥγὶδίπο ΠΟΠ ΠΙΙΠΟΙΟΠΙ, 

6 «αίΠγΙΙΗ, Ρρογασίοσιο βοἱο, αἱ γο]σπί, ἵπ Ραΐγίαπη 

γοηαοίαγάη. Ῥγομηήδίέ, (7) δεά ραιοί ἰαπίπιη εκ Β]σαηῖς, 

τηθία ροιοι15Ι, πο [ογία, 5ἱ οοπαΠΙοπας ορ]αίας ταριάἰαδεοηπί, 

ἃ πηϊΠ(αα (αγρα ἀἰπίροτεπίας, Ροδίπ]α[15 ΡἱοηΥ5Ι1 αξεεηίίαη- 

ία. Ταπο οίαπι Ηα]ἰογοοῖ ἀε[οϊαηε, παὶδδίδαιια ἵπ Οαγ{]ια- 

σἰπίοηθίαη οαδµ”. Ιοραίΐς, δοοἰοία((ς (Φάμ5 6 1ρδίς ΓΕΠΟ- 

γαπί. ΕΡἱοηγβίας Ιάσιο Όγτασιιδας ταρίπι οοπίθηά(έ, Ῥευ- 

ναρία(ἰς αὐίσαα αθι15, αια εορίας ἀπόθβαί. 

ΤΙΝ. Δί Ιπ]σο, ἀπ τος εχ απἰπιϊ δεηίοη{ία ῥργορθάστθ 

γιάοί, ηδίτασίο οχαιοῖία οοπίνα ΜΘΡΘΑΠΔΠΙ ἑαδίτα ππογοί, 

οϱ να ορρογαπ]ίαΐεια δαρΙσεπά ε]α5 ἱπργϊηηϊς ουρ]- 

4µᾳ5. ἈΝαπι ρογ15 1Ρὶ ρεγορπηηιοά ας ο{Γαί αἆ ἰοίαηι οχοἰρίεη- 

ἆ σπα οἸαβδδοΠα, απ) ΡΙ45 4Πα1η 5εχοθη({5 πογίρις εοηδίαβαί. 

Τυπα οἱ [γαίαπα 50. ροίθείαἱ γἰπάϊεαδδεί, αὐχ]][5 οχ Πα[ία 

(πα]θο(ἴοΠθτη 56 ΡΓΦΟΙΗΣΗΓΗΠΗ, 6ί οχ Ῥε]οροπΠ6βο 6148865 {Γ4Π5- 

Ίμα ρτοβρ {αγαπη ερεταβα!, (2) Ηδο ΠΙΟ Υεζεθηδ, ΟΙ 
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(686, 687.) 
. ν} / μ λ ς / λ ὴ λ δὲ διανοηθεὶς πράττειν, πρὸς μὲν Ἱμεραίους καὶ τοὺς τὸ 

... / / 

Κεφαλοίδιον φρούριον κατοικοῦντας φιλίαν ἐποιήσατο, 
.ω / 

Λιπάρας δὲ τῆς πόλεως ἐγκρατὴς γενόμενος, τριάκοντα 
-ω -ω “” 

τάλαντα παρὰ τῶν χατοικούντων τὴν νῆσον ἐπράξατο" 
.ω / ν 

αὐτὸς δὲ μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ὥρμησεν ἐπὶ ἠεσ- 
/ -- ο ων κο η ος 

σήνης, ο σπλεουσῶν αὐτῷ τῶν νεῶν. 6 Και 
ςν/ 5 - 

ταχὺ διανύσας τὴν ὁδόν, κατεστρατοπέδευσεν ἐπὶ τῆς 
ή ο / / 

Ἰελωρίδος, ἀπέχων τῆς Μεσσήνης σταδίους ἕκατον. 
ο. ’ ἳ 

Οἵ δὲ τὴν πόλιν ταύτην χατοικοῦντες ὡς ἐπύθοντο τὴν 
σος Ν κ 3 / παρουσίαν τῶν πολεµίων, οὐ τὰς αὐτὰς ἀλλήλοις ἐννοίας 

η ο» επ Ν 4 ο Ν 
εἶχον περὶ τοῦ πολέμου. (4) Τινὲς μὲν γὰρ αὐτῶν τὸ 

ο ο. ς λ 

μέγεθος τῆς τῶν πολεμίων δυνάμεως ἀκούοντες, καὶ τὴν 
κ” ο ο / 

ἐρημίαν τῶν συμμάχων ὁρῶντες, ἔτι δὲ καὶ τῶν ἰδίων 
μ ἱππέων ἐν Συραχούσαις ὄντων, ἀπεγνώχεισαν τὴν ἐκ 

ο. / / / ) 32 λ 3 2 

τῆς πολιορχίας σωτηρίαν. Μάλιστα ὃ᾽ αὐτοὺς εἲς ἆθυ - 

µίαν Ίγε τὰ τείγη καταπεπτωχότα χαὶ ὁ καιρὸς εἰς πα- 
λ ΑΝ Μι . / μμ δι 2 

ρασχευην οὗ διδους ἄνεσιν. (6) Διόπερ ἐξεκόμιζον ἐκ 
-” - / 

τῆς πόλεως τέχνα καὶ γυναῖκας καὶ τὰ πολυτελέστατα 
ο / ν λ λ 

τῶν χρημάτων εἰς τὰς ἀστυγείτονας πόλεις. Ἐινὲς δὲ 
ο. ν ; 

τῶν Μεσσηνίων ἀκούοντές τι παλαιὸν αὐτοῖς εἶναι λό- 
/ Αν ή ο / ς ρω λκανν ΑΔ )λ γιον ὅτι δεῖ Καρχηδονίους ὑδροφορῆσαι κατὰ τὴν πόλιν, 

-- / 

ἐξεδέχοντο τὴν φήμην πρὸς τὸ συμφέρον ἑαυτοῖς, νοµί- 
ῳ Σ / Ν αν / 
ζοντες δουλεύσειν ἐν Μεσσήνη τοὺς ΚαργΊηδονίους. (6) 

λ Δ εν αν 3 ν μά Δ Δ .. 

Διὸ χαὶ ταῖς Ψυχαις εὐθαρσεῖς ὄντες πολλοὺς καὶ τῶν 
ο Ὢ Ν .ω / 

ἄλλων προεθυμοποιοῦντο εἰς τοὺς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας 
οσο / τα λ 

κινδύνους: εὐθέως δὲ τῶν νεωτέρων ἐπιλέξαντες τοὺς 
λ / / 

ἀρίστους ἀπέστειλαν ἐπὶ τὴν Ἠελωρίδα, χωλύσοντας 
/ σω / 

τοὺς πολεµίους ἐπιθαίνειν τῆς χώρας. 
ο ον / 

ΤΙ ΥΠ. Περὶ ταῦτα δ’ ὄντων αὐτῶν, Ἰμέλκων θεω- 
ο -. / ΔΝ / 

ρῶν ἐκθοηθοῦντας τοὺς Μεσσηνίους περὶ τὴν ἀπόθασιν, 
3 / -ω -ω / δν Ν ος : 7λ [ο 

ἀπέστειλε τῶν νεῶν διαχοσίας ἐπὶ τὴν πόλιν: ἥλπιζε 
.» ο -” λ 

γάρ, ὅπερ ἦν εἰκός, τῶν στρατιωτῶν τὴν ἀπόθασιν κω- 
- / / οω 

λυόντων, τοὺς ἐν ταῖς ναυσὶ χυριεύσειν ῥᾳδίως τῆς Μεσ- 
- ο / , 

σήνης οὔσης ἐρήμου τῶν ἁμυνομένων. (9) Πνεύσαν-- 
ο / / / 

τος δὲ βορέου, τὰς μὲν ναὺς συνέθη ταχέως πλήρεσι 
- Ν ή ο ωνα Ν κα ον ικω 

τοῖς ἴστίοις εἰς τὸν λιμένα κατενεχθῆναι, τοὺς ὃ' ἐπὶ τῇ 
/ ο κο 

Πελωρίδι παραφυλάττοντας Μεσσηνίους ὑστερῆσαι τῆς 
κω ο λ ι / 

τῶν νεῶν παρουσίας, καίΐπερ χατὰ σπουδὴν ἐπειγομέ- 
” 5 ορ 

νους. (3) Διόπερ οἵ Καρχηδόνιοι περιστρατοπεδεύσαν- 
τες τὴν Μεσσήνην, καὶ διὰ τῶν πεπτωκότων τειχῶν 

ο / ” μ 

εἰςθιασάμενοι τῆς πόλεως ἐχυρίευσαν. (4) Τῶν δὲ 
/ 

Μεσσηνίων οἱ μὲν µαγόμενοι γενναίως ἀνηρέθησαν, οἱ 
εώ 9 5 , νέγ  λ αμ ὁ δὲ λὶ δ) εἰς τὰς ἐγγυτάτω χειµένας πόλεις ἔφυγον, ὃ δὲ πολὺς 

ο οω ΐ λ 

ὄχλος διὰ τῶν παρακε!µένων ὁρῶν ὁρμήσας εἰς τὰ κατὰ : ὧν ης 
τὴν χώραν φρούρια διεσπάρη” τῶν δὲ ἄλλων τινὲς μὲν 

τω τ κ / 
ὑπὸ τῶν πολεµίων συνελαμθάνοντο, τινὲς δὲ ἀποληφθέν- 

5 Δ Δ Δ Ἡ / ε] { Ν Ε] 

τες εἷς τὸ πρὸς τὸν λιμένα µέρος, ἔθῥιψαν ἑαυτοὺς εἷς 
λ / Ρ) ό ο 44 θ ον 3 Υλ , 

τὴν θάλατταν, ἐλπίζοντες διανήξασθαι τὸν μεταξὺ πό- 
/ / ρον. (6) Τούτων δὲ ὄντων πλειόνων 3 διακοσίων, οἱ 

.. ο μα ο ο. ἃ ο ρβΩ ν, δλ 
πλεῖστοι μὲν ὑπὸ τοῦ ῥοῦ διεφθάρησαν, πεντήχοντα ὃ 

/ 3 / λ λ 

πρὸς τὴν Ἰταλίαν διεσώθησαν. (6) ”μίλκων δὲ τὴν 
λ / Δ 4 μμ 

δύναμιν ἅπασαν μεταγαγὼν εἰς τὴν πόλιν, τὸ μεν πρῶ- 
.. Δ ) ’ / 

τον ἐπεχείρησε πορθεῖν τὰ κατὰ τὴν γώραν φρούρια" 
τ ο η ο. οτι 

τούτων ὃ ὀχυρῶν ὄντων, καὶ τῶν εἰς αὐτὰ συµπεφευ- 

ΡΙΟΡΟΒΙ 5ΙΟῦΤΙ Ι1Ρ. ΧΙΥ. 587 

Ηππργῶωίς οἱ Οορ]ιαἰσάίπηα Πα υιαπ(ἶδας οα(ο αν αππίς]- 
Παρα Ππ]{, αἱ Πἱρατα π1ῇο ροές, αὐ Ἰπεο[ῖς Ἱπδι]α {γοσσηία 
Ἰα]οηία οχορίί. ΤάΠι αΠἱγθίδ0 ΟΠΗΙ οχογοῖα ΜοςδαΠαι ρ6- 
Πέ, οα55ο Ιαχία πανἰραμίο; (3) Ρνονίᾳιο θΠ1ΘήςΙ5 Ἱέου, αά 
Ρε]ονίάθιη οαδίτα μηοίαίατς Ἱία αἱ ἰπίου ἱρβπα οἱ ΜοΡΕΒΠΔΗΙ 
ορηία η. βίααἶα (αηίαπα Ἰη{ογθδροηί, Ορρίάϊ νοιο Ἱποσία, 
ἀάγοηία Ποδίαπα οχρ]οταίο, ΠΟΠ οπά6Ώ Πίου 5ο 4ο Ὠοίίο 
δοηΗεραΠί, (4) ΝοπαΙ οἱ, ααπὰ αάτοηί, απαπία γἷς 
οδδοί οχογοΙίι5 Ιοδἱη5, οσο αὐ. αχ] δοοἱοΥά ἆθεοι- 
ἴο5, 50/1 ρνφίογεα οΠἱ απ, 41ος Αγγασιδας πἰκοταηί ἳ 

ρυῶΦΙάΙο ἀαφ[ίπίο» οδυπδγοῦ{, θα ἀθ[οπά{ ρο58ο ἀῑ[ίάο- 
υαμί. Ὡοβρονα[ἴοπειη Υετο ρΙάΓΙΠΙΙΙΗ ασοβαί, ααοά πανπία 
νουυριθγαηί, πες 4 ποζθδδαΓΙΟΓΗΙΗ Ργῶ Ρ8ΓΠΙΟΠΘΤΗ ρτα- 
86ης (οπηρας ο σπη οοποθάθραί. (5) Οποσίτοα Πβογος αχο- 
γεδ(ιο οἱ το ρεου! φιἱ ρτοοβίςδίπιας ἵπ γίσῖμας ατΏος 
ἰγαηβρογίαγιηί. ΑΠ γενο, γείετῖ5 ογασυ]] ΠΙΘΠΊΟΓΟ5, 4110 
ρυῶαἱσίαπι ογα{, [οτε αἱ Οα{αρἰπίεηςος ἵπ ας Π]]α υπ 
βερίαγεηί, γοδροηδΙπα Πας, ρνοιί κ1δῖ οοιηπιού σπα. οταί, 
ἱπιοιρτοίαβαπίατ, φπαςί ον Πίο Ἠπδδσαπα πουν {ηνί οαχ- 
Ειαρίπίεηςος ο55οπ{. (6) ἨΗίπο ππασηαπι απίηιϊς 011 οἵαίη 
οοπεθροναη{, πᾶΡπαπα (ποσο η αμῖ5 αἆ ρον]οιπ]α ϱγο 60Π- 
πηυη] Ηροτίαία {ου {ου 5αΏοπᾶα ργοπαρ((αάἴποπα οκοἹαραπέ. 
Οοπ/β5{ΐπα Πίααιια ἀο]εσία Παγοπίιῖς Ἰαβίίο, βοηἱςίπιος 
4105416 αἆ Ρε]ομάεῦα πα αμέ, αἱ 4 ογαρίίοπο ἵπ αστος 

Ποδίδπα το ἑρογοηί. 

ΤΝ. ΠΙδ ἠμαηάαία οχδο(πσπρας, Πηί]σο ἈΤοδςαπίος αἆ 

ἀεδεθηδ πα ἹππροάΙοπά πα οαςος 6ΘΥΠΕΗΡ, ἀποθηίας αἆ γ- 

Ῥοπ1 πᾶγο5 {οπά στο ]πραί, Εκϊκπιαθαί ουἵπα, αποά οοπ]οσίαία 

{αοῖ]ε ουαί, Ἰπίοτοα ἀπ ργαφἰἀἴπιη ΤοςξαπΙογῃ οχδεθης η] 

5056 ορροβ!{, ο]αςδίανίος α1Ώοα ἀε[οπδοτίρας γασπαπη Ἰαιιά 

ΠηασΏΟ περοο οσσΗραίπος.. (9) Βοτθας (μπι ραρρίρης5 

ἱπουριθταίτ απα οοπηπιοδ[(αίο Γαοίαπα αί πανος ρ]οῃίς 1η 

ρουίαπὰ. γοιί5 ἀθίοιγεηίαν, ργαβίάϊαππαισο αἲ Ῥο]ογίάσηι 

ΠΙΙΡΕΙΠΙ, απαΠχγἰ5 οἶζαίο Π1Παιο Ργορογατθί, αἲΏ ἸιοῬε 1] {απισι 

εἶα556 ῥγανοτίειοίαν. (9) Οαγμασἰπίσηςες Ἱίασια, ΟΙΓοΙΠῃ- 

(15ο απάϊσαο οχοτοία, 44111 ρ6γ ἀε]εσία πια πῖα γυἱ δἱΡί (ταης- 

Ἱίαπα. (οοῖσδοπί, εδδαπα ρουπίας. (4) ΜοδεαπΙϊ απίσια, 

ααοίαιοί ρασηαϊη 6ΙΠ1 οδίθ οοηςδεΓαογαΠ{, 6οΠΕΓΟΡΑΠΗ ΠΠΟΓ- 

{οι ορρείπί; αλ αἆ ρτοχίη]ας 10ες οοη[ασίαπίς Π]ασια 

Ρατ νη]σί, ρου αὐ]ασθηίος ατΏί ηλοηίο5 αναάσης, ἵπ οαδίο]ία 

τορῖοηϊ5 ρᾶδδίηι ἀἱδρονσίίαν. ἨΠοισαοναπα ποπ! αἲ ἴο- 

είρας Ἱπίοτορίαπίανς ποπ, η αησσδίία5 οἴτσα ροίάΠη 

οοπο]5ὶ, 1Π Ππατο 56 Ρταοἱρίίος ἀθπηλιπηί, ααοά πιατῖς ἴπ 

(0) 
Ρ]ηγας απίοπα απαΠα ἀπορηίί ογα{, 41ΟΓ ΠΠ ΠΙΔΙΟΓ ραῖ5. Πι- 

οἴίριις Παυρία Ρο, αἱ γὶκ αιἠπαπαρίηία αά Πα]α Πές τἰγὶ 

ππρς1ο (Γασίαπα παίαπᾶο ΗΡΘΤΑΓΘ 56 Ρρο556 οοη/άθγεηέ : 

ρονγεπίτοηί, (6) Τιπα Τπ16ο, ΟΝΤΑ {οίο εχονοέα ἸΠοβδαπαπα 

Ἰπσγθρρις, ῥηπιαπι οᾳδίοἶία, απ αἲ ατροια εταμί, ορρι- 

ρηατο ἱπ5Η(Π. 5ο απία ρτοῦο ππηίία εγπηέ, εί ίτοπρ 4ο” 
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Ὑότων, Ὑενναίως ἂγωνιζομένων, ἀνέστρεψεν εἲς τὴν πό- 

Μετὰ δὲ 

σχευάζετο τὴν πορείαν 
λιν, ἀδυνατήσας αὐτῶν χυριεῦσαι, ταῦτα τήν 

/ 2 λ 

τε δύναμιν ἀνελάμέανε καὶ παρε 
αν ιν / -. θ 

ἐπὶ Συραχούσας ποιεῖσθαι. 
΄ - ο Δ 

ΤΝΙΠ. Οἱ δὲ Σικελοί, πάλαι μὲν μισοῦντες τὸν 
: ο να 

Διονύσιου, τότε ἔχοντες, µε- 
/ ή 

τεθάλοντο πρὸς Καργ]ηδονίους πλὴν Ἀσσωρίνων ἅπαν- 
νι / Δ ον ύλ 

Συρακούσαις τοὺς ὄούλους 

νὰ 
δε 
ον λ ο 3 / 

δὲ καιρὸν τῆς ἀποστάσεως 

/ ] .] κ» 

τες. Διονύσιος ὁ εν ως. 

ἐλενθερώσας» ἐπλήρωσεν ἐξ 

τεπέμ!γατο δὲ χαὶ παρὰ των μισθοφόρους 

πλείους τῶν πιλίων» καὶ τὰ κατὰ τὴν χώραν φρούρια 

» ο ο. σεχ / 
ξ αὐτῶν γαυς ΕςηΧχοντα ή με” 

περιπορενύμενος ὠχύρου χαὶ σιτον παρεκόμιζεν᾽ έπι- 

µελέστατα ὃ δὲ τὰς ἐν Λεοντίνοις ἀχροπόλεις ἐ ἐτείγισε χαὶ 

τὸν ἐκ τῶν πεδίων σῖτον εἰς ταύτας συγἠθροισεν. (5) 

Ἔπεισε δὲ χαὶ τοὺς τὴν Κατάνην οἰκοῦντας Καμπα- 

νοὺς εἰς τὴν νῦν χολουμ. ένην Αἴτνην μεταστῆναι διὰ τὸ 

λίαν εἶναι τὸ φρούριον ὀχυρόν. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀπὸ τῶν 

Συρακουσῶν ἐχατὸν ἑξήκοντα σταδίους προαγαγὼν ἅπα- 

σαν τὴν δύναμιν, κατεστρατοπέδε ευσε περὶ τὸν Γαῦρον 

χαλούμενον. (3) Εἰγεὸ δὲ κατ ἐχεῖνον τὸν καιρὸν πεζοὺς 

μὲν τριομυρίους, ἱππεῖς δὲ πλείους ς τῶν τριςχὴ ιλίων, ναῦς 

δὲ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα” τούτων ὃ 

βεις., "μίλκων δὲ τῆς Μεσσήνης τὰ τείχη χατασχάψας 

προςέταξε 

ἔδαφος, καὶ μήτε χέραμον μήθ) ὕλην μήσ ἄλλο επδὰν 

ὃ ὀλίγαι | μὲν ήσαν τριή- 

τρατιώταις καταθαλεϊν τὰς οἰχίας εἰς τοις 

πολιπεῖν, ἀλλὰ τὰ μὲν κατακαῦσαι, τὰ δὲ συντρῖψαι. 

) Ταχὺ ὃ δὲ τῇ τῶν στρατιοτῶν, πολυχειρία λαβόντων 

ο ν ἔργων συντέλεταν, Ἡ πόλις ἄγνωστος ἦν ὅπου πρό 

τερον αὐτὴν οἰκεῖσθαι συνέθαινεν. Ορῶν γὰρ τὸν τό- 
πον πόῤῥω | μὲν ἀπὸ τῶν συμμαχίδων πόλεων πεχω- 

βισμε ιένον, εὐκαιρότατον δὲ τῶν περὶ Σιχελίαν ὄντα, 

προῄρητο ὃ δυοῖν θάτερον, ἢ ἢ τελέως ἀοίκητον διατηρεϊν ἢ 

δυςγερΏ καὶ πολυγρόνιον τὴν χτίσιν αὐτῆς ς γίνεσθαι, 
ΗΙΧ. Ἠναποδειξάμεγνος οὖν τὸ πρὸς τοὺς Ἕλληνας 

μῖσος ἐν τῇ τῶν Μεσσηνίων ἀτυγία, Μάγωνα μὲν τὸν 

.-- ἀπέστειλε μετὰ τῆς γαυτικῆς δυνάµεως, προς- 

τάξας παραπλεῖν ἕ ἐπὶ τὸν λόφον τὸν καλούμ.ενον ῶαὔρον. 

Τοῦτον δὲ πατειληφότες δαν Σικελοί, συχνοὶ μὲν τὸ 

(8) Τούτοις 

ἐ τὸ μὲν πρότερον Διονύσιος ἐδεδώχει τὸν τῶν Ναξίων 

γώραν, τότε ὃ᾽ ὑπ᾿ Ἰμίλκωνος πειαθέντες ἐπαγγελίαις 

τὸν λόφον κατελάθοντο. 

πλίῆθος ὄντες, ἡγεμόνα δὲ οὐκ ἔχοντες. 

Οχυροῦ δ᾽ ὄντος τούτου, καὶ 
τότε καὶ μετὰ τὸν πόλεμον ὤχουν αὐτὸν τεῖχος περι- 

ἐαλόμενοι, καὶ τὴν πόλιν διὰ τὸ μεῖναι τοὺς ἐπὶ τὸν 

(5) 
2. 3 οἱ 2 βλ λ ολ Ν Μ Δ 
Τμ ίλκων δὲ ἀναλαθὼν την πες ην στρατιαν, ευτονον την 

τ ο 0 [4 / 3 / 
αυρον αὐροισΏεντας Ταυρομένιον ὤνομασαν. 

πορείαν ἐποιεῖτο, καὶ κατήντησε τῆς Ναξίας ἐπὶ τὸν 

προειρηµένον: τόπον, ἅμα καὶ ̓ Μάγωνος χαταπλεύσαντος. 

Προιφάτως ὃ δὲ πυρὸς ἐκραγέ έντος ἐκ. τῆς Αἴτνης μέχρι 

τὸς θαλάττης, οὐχέτι δυνατὸν ἦν τὴν πεζὴν στρατιὰν 

συμπαράγειν παραπλεούσαις ταῖς ναυσίν" ἐφθαρμένων 

γὰρ τῶν παρὰ τὴν θάλατταν τόπων ὑπὸ τοῦ καλουµέ- 

νου ῥύαχος, ἀνα γκαῖον ἩΤν τὸ πεζὸν στρατόπεδον περι-- 

πορεύεσθαι τὸν τῆς Αἴτνης λόφον. (4) Διόπερ Μάγωνι 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. (697 608.) 

{οπάεραπίαι αἲ 5, φπὶ ἵπ οα οοη{αρεγαυ!ί, εκρισπανῖ {απ 

Ί]α ΠΟΠ Ρο556 νἰάθη», ἵπ ΙΡΕΠΙ 56 γεοδρί. Ἠ]πο γε[ες(ῖς ο0- 

Ρίΐ, θγγασμςδᾶ5 Υθιδι5 εχρεάΠΙοπαιη Ιη5Η(1{. 

ΤΥΙΠ. Οείεγαη βἰοι1, ὨἱοηγδίΙΠΙ ]4Π1 Ῥη]άθπα οχος!, εί 

πι 6ΟΠΙΠΙΟΔΒΠΙ Ο068ΔΙΟΠΘΠΙ Πασί1, αἆ ΟαγπαριηίΘηςθ5, αχ 

εθρίῖ5 Αβεοπίηϊς, ἀοδοϊγετιηί οΠηΠ65. ἨΏἱοηγδίΙς ἵπ αρ 

ΘΥΤΑΟΙΣάΠΟΓΙΙΗ 56ΗΥἱ5 ΠαΙΠΙΙ85ἱ5, βεχασίηία ΠΔΥΕΡ έθΠῃ- 

Ῥ]ανίέ, α ΤιασεάαηοπΙῖ5 εἰίαα Ρ]ά5 41αΠ1 Πη]]]α ΠΕΓΕΘΠΑΓΙΟΡ 

ασοϊν]έ, εἰ οαδίθ]]α ρ6γ ασΓαπα οΡί6ης, ἱπιροτίαίο (γαππεπίο, 

ΠΗΠΙΥΙΕ. ΘΠΠΙΠΙΟ Ἱπρηϊπιί5 οΡ6γε 5μάίοαιο ΤιοοηΗποταπι 

αγζθς Βγπιαν]ί, {αφ65άπ6 εχ ογουπη]ασεηήρας αριῖς Π]αο 

οοηρος»ί. (2) σαπιραπίς οἴίαπι, αι] ΟαΠπαπα 60 {ΘΠΙΡΟΤΘ 

Ἰποο]ερβαπί, Ρειδιαςίί αἱ η α1ῬεΠ, απ Είπα Ίαπ γοσαίας, 

Ῥνορίαι αχΙπιίαπη ]οςί βγππἰαίοπη , σοπαπαἰσταγοη{. Ῥορί μῶο 

αἆ ορηίαϊη αἱ 5εχαριηἰα δίαάἷα 61ΠΙ οχοΓοῖα α Ῥγτασιδί5 

ΡΥΟς0ΘΒΒΙ5, Ιαχία Ταυγάπα, αἱ νοσαίατ, εαδίτα ροδι{. (9) 

διΏ βἱσηῖς {παπι ἰπρίπία πη]]]ία ροδἴίαπι, εί αΠαιαπίο Ρρ]5 

εἴθας πη]ριας οεαέαπι Ἰαβοραί: παγοες Ρτῶίογεα ορΠ{ΗΠῃ οἱ 

οοµοσίἰπία, Ιηΐ6ι απαξ Ρας» (τοις ογαπ{. ΤΠ]οο ΙπίθιΙηι, 

ἀἰτα[ς Μεςςαπα πισπῖρας, πα ρας οᾶ1οῖΙς αἱ ο. 4ϊΠοῖα 5οἱο 

θοᾳπ6η{, Ἱία αἱ πες {εσυ]α, που Πσηαπα, πες αΠιᾶ απἱά(ααπι 

πιαηθαί ΤοαΙάπα; 5εἆ αἰία ἑοπραταπ{, αἰία οοπ(ήηραπί. 

(4) Νεο πηοτα, 5εἆ 5ἱαπη ρου Παπ ΠοπιπΙπα πο ΗΗαάίποπα 

ορα5 αἆ οχἰίαπι ρεγάποΙίαγ» οᾶααε ναδίας αγρίς {αοία εδ, 

πέ, απο Ίοσο ργ]άεπα Ιπεο]ῖς ἠ’δφαοπίαία ΓαοΠ{, ασηοςξοῖ Παιιά 

Ροβδαί. Οπή ομίηι γἰάσνεί ΙοδιΠ ΗΙΠπο ἃ 5ο6ἵς απἰά επι 

υβίρι5 Ῥγοσυ] ΤοΠΙοίΙΠΑ, 564 οπΠΙΙΠΙ Ρο ΒΙοΙαπι οοΠ- 

ΠΙΟΚΙΡ5ΙΠΙΙΠΩ 6556, αἰί6ΓΙΠΗ εκ. 5 ἀπορας εΠβεπάτη δ1βῖ 

αγρήγαίας Γαεγαί, τί Υοἱ Ἱία ἀθδο]αταί, πο ππαιαπ Πμαβίίανί 

Ρο556έ, Υα6] 1ία 5αἱίεπι αΠεσγεί, τἱ ἀῑ[ιοΙ]ί5 ο 56Γ. Πἰπαῖ5 6] 

ἱηδίαιτα[ῖο [{0Υ68. 

ΙΧ. Πος Μεαβεαπίογαπι οχοἰἀἰο πάπα δαϊς ἀεο]αταρδδαί, 

σπαη{ο ἀΤΩΡΕΟΓΙΠΗ οᾷἱο Παρτατεί, ΜΔΡΟΠΕΠΙ Πα γΔΥΟΜΗΤΗ οἱ1Πὰ 

Ιηδίτασία 6]ας5ο ἁπιαέ, αἱ Πέας Ίεσεης ΤαΤΙΠΙ, 416Π1 γο- 

σαη{,, οο]]οπῃ ροίεΓθί/αΏθης. Οσοαραγαπί Ἠππο ΦΙοΙ]{ Π]άΡΠΟ 

αἰάθηι ΏΙΠΘΥΟ, 564 αΏδαιο οετίο ἆμσθ. (5) ΗΙ5 ργίάσπι 

Νακίογαπῃ ἵθγγαιη Γἱοηγδία5 σοποθξδεταί : 564 {ππο, Τπ1]6ο- 

πὶς αἀάποιϊ Ῥτοιηϊςεῖς, οοἰίοπι Ἠπο Ἱηδεάθιαπί, Θύσεπι. 

αοά παίανα πηπηἶµα5 ο5δεί, ΠΟΠ Πιοάο {πης, 5εᾷ ε[ίαΠΙ Ρο»ἱ 

Ῥο]απα, ΠΙΓΟ οἰγουπιάσίαπα Ἱπμαρίίαγαπ{, αΓΏθπάΠθ α π]αΠ- 

(8) Ας5- 

εππηρ{]5 ορο οορ]ῖ5 ρεάορίτίρα5, Τπη]έο {οβπα(ἰς Ππειῖριε 

5ἴοπο οἶτέα Ταυγαπι Ταιτοππεηίαη παποµραταπ{. 

αά ]αῦ. πηθπ]ογα(ΗΠῃ Νασία ΙοσῦΠῃ, Μασοπε Ἱαχία ΟΠΗ ]6- 

σρµία, Ροιγοπίί.  5ο6ᾷ απία Πάρ6Γ ΙδΠεΠῃ αἆ ΠΙΑΓΙΠΠΊΑΙΗ πδαια 

οταἵη ογασίανογαί Ατίπα, {ευταδίηῖδ εκετοΙία5 ποη απηρΙΙΗ5 Τία 

ἀπα Ροίθταί, πί πασά αἲ Πέις οοηἑαηίθηῃ μαμογοί, 

ΜανϊΜποῖς ομίπι ἱτασίρας Παππηαηῖς μια σοι ΡτοΠιανίο 

ααοάαπι αχιιςέῖς εοιγαρβδαιε, πεορδεῖίας Ραάςρδίτο αΡΙΠΕΠ 

πΙοηίθΠη οἰνοπίτο 6οβεβαί. (4) ΜαΡοπΠεπι Ιβίι Ιαρεί αἱ 



(089, 690.) 

ας - ᾽ ι Π μα 
προςέταξε πλεῖν ἐπὶ τῆς Κατάνης, αὐτὸς δὲ διὰ τῆς 

- Ν µεσογείου ταγέως ὀρμήσας, ἔσπευδε συμμίξαιταῖς ναυσὶ 
περὶ τὸν τῶν ἸΚαταναίων αἰγιαλόν. Ἰὐλαθεῖτο γὰρ 

µήποτε διεσπαρµένης τῆς δυνάµεως οἵ Σικελιῶται τοῖς 

περὶ τὸν Μάγωνα διαναυμαγήσωσιν ὅπερ καὶ συνετε- 

λέσθη. (6) Διονύσιος γὰρ τὸν μὲν πλοῦν εἰδὼς τῷ Μά- 
ντ Υ ο / ο) ν,- 5 9 

γωνι βραχὺν ὄντα, τὴν δὲ πορείαν τοῖς πεζοῖς ἐργώδη 

καὶ µαχράν, ἔσπευδεν ἐπὶ τῆς Κατάνης, βουλόμενος 
-. -- Δ 

ναυµαιἼσαι πρὸς Μάγωνα πρὶν ἐλθεῖν τοὺς περὶ τὸν 
. .ω. ο / 

10 Ἰμίλκωνα. (6) Ἠλπιζε γὰρ τῶν πεζῶν ἐκτεταγμένων 
Δ Ν 3 λὲ - Ν ὼαν/ θ /”. “σ θ 

παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τοῖς μὲν ἰδίοις θάῤῥος παρέξεσθαι, 
νὰ / 9 / γ ο ν δὲ / 

τοὺς δὲ πολεµίους δειλοτέρους ἔσεσθαι" τὸ δὲ µέγιστον, 
, . κ» / 

εἴτι συµύαίη γενέσθαι πταῖσμα, ταῖς θλιθομέναις ναυ-- 
σὶν ἐξῆν καταφυγεῖν πρὸς τὸ τῶν πεζῶν στρατόπεδον. 

Ἔ 9 / /  ὀτέσρα 1 
16 (1) Γαῦτα δὲ διανοηθείς, Λεπτίνην μὲν ἀπέστειλε μετὰ 

” - 3 .» / 

πασῶν τῶν νεῶν, παραγγείλας ἀθρόοις τοῖς σχάφεσι 
/ 

ναυμαχεῖν, καὶ μὴ λύειν τὴν τάξιν, ὅπως μὴ κινδυνεύ-- ἤ 3 Ἶ να : 
σωσιν ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἐναντίων : εἶχον γὰρ οἳ 

. ” -” μ. . 

περὶ τὸν Μάγωνα σὺν ταῖς ὀλχάσι καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς 
-ω / 

20 ἐπικώποις, οὔσαις γαλχκεμβόλοις, ναῦς οὐκ ἐλάττους 

πεντακοσίων. 

ΙΧ. Οἵ δὲ Καρχηδόνιοι ὡς εἶδον τὸν αἰγιαλὸν τῶν 
η -ω / 

πεζῶν πλήρη χαὶ τὰς Ελληνικὰς ναὺς ἐπιφαινομένας, 
.ω / Δ Δ Αν 

παραχρῆμα μὲν οὐ µετρίως ἠγωνίασαν, καὶ πρὸς τὴν 
ς . .ω 9 / 

9ὔ γην ἐπεχείρησαν καταπλεῖϊν' μετὰ δὲ ταῦτα λογισάµε- 
ὁ λ λ ο» { 

νοι διότι κινδυνεύσουσιν ἀπολέσθαι πρὸς τὰς ναὺς ἅμα 
/ / / ” /{ 

καὶ τοὺς πεζοὺς μαχόμενοι, ταχέως µετενόησαν. Κρί- 
κά ν Ν ο” ο αν μα ναντες οὖν ναυμαχεῖν, διέταττον τὰς ναὺς καὶ τὸν τῶν 

(5) Λεπτίνης δὲ 
/ με 3 Ἀ/ 

πολεμίων ἐπίπλουν ἐκαραδόχουν. 
κ. Δ ο / 

8υ τριάκοντα ναυσὶ ταῖς ἀρίσταις πολὺ τῶν ἄλλων προά- 
Να αν { 

γων, οὐκ ἀνάνδρως μὲν ἀθούλως δὲ διηγωνίσατο, 
. / ο κ ΡΟ ΝΟΝ λ Ἡ 

Τ0θὺς γὰρ ταῖς πρὠταις τῶν Καρχηδονίων”, τὸ μὲν 
ον -ο ’ 

πρῶτον οὐκ ὀλίγας κατέδυσε τῶν ἀντιτεταγμένων τρι- 
. « πο. : 

ήρων" τοῦ δὲ Μάγωνος ἀθρόαις ταῖς ναυσὶ ταῖς τριά-- 
/ ου λ νε .. κ » ΄ Ἴ ᾿ 

46 χοντα περιχυθέντος, ταῖς μὲν ἀρεταῖς ὑπερεῖχον οἵ περὶ 
- α/ ᾽ 

τὸν Λεπτίνην, τοῖς δὲ πλήθεσιν οἵ Καρχηδόνιοι, (5) Διὸ 
-ω / . ο 

καὶ τῆς μάχης ἰσχυροτέρας γινοµένης, καὶ τῶν χυ- 
.ω ας ρ ο µ ο , 

βερνητῶν ἐκ παραθολΏς τὸν ἀγῶνα συνισταµένων, 
/ κ. 3 .ω ω Αα τρ / 

ὅμοιος ὃ κίνδυνος ταῖς ἐπὶ τῆς γῆς παρατάξεσιν ἐγί- 
3 λ 3 α εν, - 3 64) 3 μυ 

«0 νετο. Οὐ γὰρ ἐκ διαστήματος τοῖς ἐμθόλοις ες τὰς 
κ. ο” λ ω / 

τῶν πολεμίων ναὺς ἐνέσειον, ἀλλὰ ο ο 
ο ο μ ο / κε λ λ ασ οὐ 

τῶν σκαφῶν, ἐκ χειρὸς διηγωνίζοντο. Τινὲς μὲν ἐπὶ τὰς 
ο ο” ./ 3 λ / 

τῶν ἐναντίων ναῦς ἐπιπηδῶντες ἔπιπτον εἰς τὴν θά- 

λατταν, τινὲς δὲ κρατήσαντες τῆς ἐπιθολῆς, ἐν ταῖς τῶν 
/ "τι/ μ.Ι λ 

«5 πολεμίων ναυσὶν ἠγωνίζοντο. (4) Τέλος δὲ ὅὃ μὲν Λε- 
ω η / ε 

πτίνης ἐκθιασθεὶς ἠναγκάσθη φυγεῖν εἰς τὸ πέλαγος, αἱ 
-. -- / ’ 

δὲ λοιπαὶ τῶν νεῶν ἀτάκτως τὸν ἐπίπλουν ποιούµεναι 
-” - 1 . πλ. - 

ὑπὸ τῶν Καργηδονίων ἐχειροῦντο: καὶ γὰρ τὸ περὶ 
Δ / 3 

τὸν ναύαργον ἐλάττωμα τοὺς Φοίνικας εὐθαρσεστέρους 
ᾱ / 3 -- 

60 ἐποίησε, τοὺς δὲ Σικελιώτας οὐκ εἰς τὴν τυχοῦσαν 
ἀθυμίαν ἴγαγε ) Της δὲ μάχης τοιοῦτον λαθούσης ἀθυμίαν ἤγαγε. (5) Της ὃς μαχη: τον λ ) 

κ / 3 ο 

τὸ τέλος, οἵ Καρχηδόνιοι τοὺς ἀτάκτως φεύγοντας σφᾶς 
ν λ ο . / 

φιλοτιμότερον διώξαντες διέφθειραν μὲν ναῦς πλείους 
-” 3 μ 3 |. εό 

τῶν ἑκατόν, τὰ δ) ὑπηρετικὰ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν κατα- 

4 
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Οα παπα γειςς παγἰσοί : Ἱπίστίπα ρου πιο Ἱἴεγγαηοα γαρίπι 
ἀπόθης 1ρ5α, οΗπα 64556 Ἱηχία Οαποπδίαπα Πές οοπ]προγο 
5656 ΠΗ ρτορογαί. Μείας οηίπ φαθεταί, πο, οορίΐ5 α 56 
Ἰοηρίς ἀῑνι]ςίς, δἰοπ]ῖ πανα]ί Μασοποιη ργα]ἱο αἀοεϊποηίι. 
14 αποά εἴῖαπα ογοηῖέ, (5) Πἱοηγδίης ΠΑΠΙ(Ι6 οχΧΡ]ΟΥΑΓΗΠΗ 
Ιαβέῃς, Ώγεγθια Μασοπῖ πανἰρα(ἴοποπα, 564 ΊοηριΠι οἱ 0Ρ6- 
ΤΟΣΗΠ ρε εδίτῖρας Πίου 6556, ΡΓΡΤΟΡΟΤΟ αἲ Οα1ηαΠά 60η- 
ιοπά(έ, αἱ, Ργῖαδ(παΠα Ἰη]ουπίς ηη]]ας Δσόσάσιεί, ἴρ5ο Πα 
Μασοπα Ρνώ[απα πανα]ο ἰπίτοί. (6) Ροάσδίτο οΗἱΠι 4ΦΙΠΘΠ 
Π{ουἵ ομίθηςη Πάποίαπα 5αῖς Δζ]θσίαγαη, οἱ ΠΙΙΟΡΘΠΙ 110- 
5Ηριι5 πποίηπα ποιδδΙγάπας οἱ, απο 5ΙΠΗΠΙΠΙΗ ογαί,, οἱ αιιά 
αἀγετεί εοη{Ἰησοτεί, πάγος αβ]ίοίας ἐπίππι αἆ ροᾷορίτος ϱ0- 
Ρία5 γοβαρίαπα Παβίέατας δροταραί. (7) Π5 ἵνα ρτον]κίς, Τι6- 
ΡΗΠΕΙΗ ΟΗΠ1 {οία οἸαθςο ἵπ Ποδίοια πε, Ίαβεῃς τί ορη- 
Ηραίο πανίυπα αρηπῖης 6ΗΠΙ Ἰο5ίο ΡΓΟΠΗΤΗ οοπιπιΠ{αί, πθς 
πδρίαῦι ογά(Πες Ἰαχοί, πο ϱ6Υ ἰαΠίαΤΗ ἨοςΗ ΤΗ πα (αάἴποπα 
ἵπ ϱταγο αλ(ποά ροπου]ήπα ἀσπσαπίαν. Ἐγαηί οΠἵΠι ἵῃ 
6Ἰ4596 Μαροπί5 οι οπογαγῖς ἁΠΐδᾳπε τοπη]ρῖο Ἰηδίτασς οί 

τοδίγα(ἶς παγες απἱησοη15 Ἠαιιά ραιιοἴογος., 

ΗΧ. σανηιαρἰπίοηςες Ιβίίαν αδί Πίας πανίσίϊ τορ]θίτη 

6Ια556ΠΙ(11ο ΓΕΟΤΗΠΗ ΤΠ 5ο 4γοσίαι γ{άθηέ, ΡΥΙΗΥΗΠΗ απ: 

46ιη Πποη ΡΗΤΗ απσί ΡΓοίαδ( 6 ἴδιτα" οΏγογίογο οαρογη{ 

πιοχ Υεγο οοηςΙἀεγαΠί65, οχίΓοππΗη 51ρί ρογἱοπ]άπη 5αΏοη- 

ἆππη 6556, οἱ 6ΠΠ εἶά556 ραΓ{6Υ οἱ ροᾷος(γῖ οχογοῖέα οοηΠ]- 

δαπί, πηπίαίο ορηδΠ(ο, ῥασπα πανα]ῖς ΓΟΓΠΠΑΠΗ {οηίαγα σ0ΙΙ 

Ημ, πανίδα ΤΠ αοἴεπῃ ἀἱκροδ[ΐς, αἀνοπέαπα Ποςῖς 

ρυρίοἰ]απίαν. (2) Τυπα Τνορίῖπος οµπη Ε]σίπία πανίρις Ίοησο 

ορΗπηϊ5 απίο ΟΕίΕΓΟ5 6ΧΕΙΤΓΘΗΣ, οΕΓίάΙΠΕΠ ΦΙΤΘΠΙΗΠΑ φπἱάσπη, 

564 Ιπορηδα απ] εΧΟΓΟΙΠΗΤΣ Παπη Φ{αΗΐΠ ΊΠΟΝΥΡΙ ἵπ ΡΓΠΠΠΙΠὰ 

ΟατήιαρίηΙεηδίΙΠΙ ασπῃθῃ [αοίο, ΙΠΙΠοΟ ποη ῥραησας αἆνοιςο 

Ραγίῖς (γθππες ἀεπιογαῖέ: γοταπη αΏῖ οοη[ρτία Μασοπῖς αοἶθς 

(Πρίηία 1ΐς πανίριις οἰτουπαβαπά[έατ, υἱτπίο φπίάσπι Τιο- 

(3) Αοιὶ 

Ῥτορίενεα σογίαπηῖπε οχοτίο, (11η ση μογηαίογος ος Ρτορίη- 

ΡμίαΠΙ, οορῖα γενο σατιαρϊμίεηςο5 5αρεγα{. 

419 πάγος Ιπίαυ 56 οοπηπη{ογοηί, Ρσηα Π]α Ποη. ΑΠ Ἰὰ- 
Ρεβαί 5ροοΐθπα, (παιη ςἱ {εγγοςίηί ρια]ίο αοῖος Ιπίογ «ο ἁἷ- 

πΙσαγεηί. Νοπ οΠΙΠΙ οκ Ιπίοινα]]ο Πο5Γ{Πη παγίσία τορίτίς 
Ἱπιρείειο Πουραί, 5ο [Ποπ Ρις εοηβογ{ΐς οοΙΩΙΠΙ5 τος πετο- 
αΐαν. Νοπη, ἀππα ἵπ Ργοἵαβ αἆγθιδᾶς κα] «ο [Γηῃε., 
πηίεγα ομίεπάηπέ, ἵπ ππατο ἀογο]νυπίατ, αλ, νοιί ο0Π]- 

Ροίες, ἴπ πιεαΙῖς ΠοβΗπα οαπΠίς ρΗσπαη Πηῖκορη/, (4) 
Ταπάεπα Πθρίίπες, πα [Πὶς (απία. νῖπι ι[ίργο Ἠπιά 

ΠΙρΙΙΗ5 γα]εῃς, ἵῃ α1ΠΠΠΗ 56 [ησα τουίρογο οορΊ{ηΓ. Πειίαιω 
ἀείπάς πανε», ἀῑεεῖραιίς ουδ (πίρς ἵῃ. Ἰοδίσπι Ἰηγοεία., 
σατιμαριη[οηρίρας [πο] φαρσιπίας, Πανατομί  φἰᾳπίάθῃι 
υγοβίρα({ αβίέας ἵπ Ῥωπῖς οοπβάεπΗίαπα αακ1{, δἱεμ]ῖς οοη (γα 
ΡάΝΟΓΤΕΠΗ ποη εχίσα μπα Ιπ]οοί. (5) Ῥιρηα ΠΗΠΟ βΠΘΠΙ 5ο:- 

πια, Οαπ{μαρϊπίεηςος Ἰιορίεπα (αφίοπίοπα εοπ{οη{ης Ἰῃθροίη- 

Η, αργα ορπίαπη πανε οογαπηραπί : ἁοίαα τς απίσπη 
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40 τοὺπολέ Σµουλαφύρων χοινωνοὺς ποιήσασθαι" ἐδίδασχε 

990 

στήσαντες ἀνήρουν τῶν ναυτῶν τοὺς διανηχοµένους 

πρὸς τὸ πεζὸν στρατόπεδο. (6 ϱ) Πολλῶν ὃ) ἀπολλυ- 

µένων οὐ μακρὰν τῆς γῆς, τῶν περὶ τὸν Διονύσιον 

οὐδαμῶς δυναµένων βοηθῆσαι, πᾶς ὃ τόπος έγεμε γε- 

κρῶν χαὶ ναυαγίων. Ἀπώλοντο μὲν οὖν ἐν τῇ ναυ- 

μαγία τῶν μὲν Καρχηδονίων οὐχ. ὀλίχοι, τῶν δὲ Σχε- 

λιωτῶν μα, μὲν πλείους τῶν ἑχατόν, ἄνδ ρες δ᾽ ὑπὲρ 

τοὺς δισμυρίους. (7) Ἀπὸ δὲ τῆς μάχης - μὲν Φοί- 

νικες περὶ τὴν Κατάνην ὁρμίσαντες τὰς τριήρεις, η, 

Ψαντο τὰς “πα αλώτους ναῦς, χαὶ ἀνελκύσαντες αὐτὰς 

ἔβεράπευον, ὥςτε τοῖς Καταναίοις μὴ µόνον ἀκουστὸν 

ἀλλὰ καὶ θεωρητὸν ποιῆσαι τὸ μέγεθος τοῦ προτερή- 

Σικελιῶται τὴν πορείαν ἣν ἐπὶ τῶν Σν- 

ραχκουσῶν ἐποιήσαντο, νοµίζοντες πάντως εἰς ἐργώδη 

πολιορχίαν συ Ὑκλεισθήσεσθαι, παρεκάλουν τὸν Διονύ- 

σιον εὐθέως ἀπαντᾶν τοῖς περὶ τὸν "μίλκωνα διὰ τὴν 

γεγενηµένην νίκην' τάχα γὰρ τῷ παραθόξῳ τῆς έπι- 

φανείας καταπλήξεσθαι τοὺς βαρέάρους χαὶ τὸ πρότε- 

βον͵ ἐλάττωμα διορθώσεσθαι. ({9) Διονύσιος δὲ τὸ μὲν 

πρῶτον τοῖς παραχαλοῦσι πειθόµ. ενος ἔτοιμος ἦν ἄγειν 

τὴν δύναμιν ἐπὶ τὸν μίλκωνα" ὡς δέ τινες τῶν φίλων 

ἔλεγον αὐτῷ ὅτι χινδυνεύσει τν πόλιν ἀποθαλεῖν, ἐὰν 

Μάγων ἀναγθη μετὰ τοῦ στόλου παντὸς ἐπὶ Συρακρυ- 

σῶν, εὐθέως μετενόησε΄ καὶ γὰρ τὴν Μεσσήνην δει 

τῷ παραπλησίῳ τρόπῳ τοῖς βαρθάροις ἕ ὕπογε έριον γε- 

γενηµένην: (5) ὥστε οὐκ ο α]δο εἶναι νομίζων ἐ ες 
ο 

πόλιν τῶν ἀμυνομένων ἀνέζευξεν ἐπὶ 

(4) Τῶν δὲ 

λεπῶς φέ έροντες ἐπὶ τῷ μᾶ βούλ εσθαι τοῖς 

ποιῆσαι τὴν 

Συρακουσῶν. ελιών οἱ πλεῖστοι χα- 

πολεμίοις 

ἀπαντᾶν, χαταλιπόντες τὸν Αιύσίον οἵ μεν εἰς τὰς 

ἰδίας πατρίδας , οἳ ὃ᾽ εἲς τὰ ἐγγὺς τῶν φρουρίων ἄπεχώ- 

ρησαν. (5) Ἰμίλχων ὃ δὲ δυσὶν ἡμέραις κατανύσας εἰς 

τὸν τῶν Καταναίων αἰγιαλόν, τὰς μὲν ναὺς ἁπάσας 

ἐνεώλχησε, δὲ 

δύναμιν ἐφ᾽ ἡμέρας τινὰς ἀναλαμθάνων, πρ έσθεις 

. / / λ 
μεγάλου ιεμαμας ἐπιγενομένου, νε. 

---- πρὸς τοὺς τὴν Αἴτνην κατέχοντας ο αν 

νούς, παρακχλῶν ἀποστῆναιτοῦ Διονυσίου. (6) Επηγγέλ- 
.. « λὴ Δ -ω 

ιετο ὃ) αὐτοις χώραν τε Ὀρήσασίαι πολλὴν καὶ τῶν ἐχ 
λ 

δὲ 
3 

χαὶ τοὺς τὴν Έντελλαν κατοικοῦντας Καμπανοὺς εὖ- 
ο 7 / σω λ ου 

δοχοῦντας Καργηδονίοις καὶ συμμαγοῦντας κατὰ τῶν 

Σικελιωτῶν: καὶ καθόλου δὲ τὸ τῶν Ἑλλήνων ἀπεδείχνυε 
ο .µ ο ντ” 

πολέμιον ὑπάρχον τῶν ἄλλων ἐθνῶν. (7) Οἵ δὲ Καμπα- 

νοὶ δεδωχότες ὁμήρους τῷ Διονυσίῳ, χαὶ τοὺς ἀρίστους 
τῶν στρατιωτῶν ἀπεσταλχότες εἲς Συραχκούσας, ἦναγ- 

λ / 

χάσθησαν διατηρΏσαι τὴν πρὸς τὸν Διονύσιον συµµα- 
{ / ο. / Δ 

χίαν, χαίπερ ἐπιθυμοῦντες µεταθαλέσθαι πρὸς Καρ- 
/ 

γηδονίους. 
" κ. 9ἱ ο ; 1 
Τ ΧΙ. Μετὰ δὲ ταῦτα Διονύσιος μὲν καταπεπλη- 
/ λ κ ἓ νὰ ΄ η λε σθε 

γμένος τοὺς Καργηδονίους, ἀπέστειλε πρεσθευτὴν πρός 
ο Δ 

τε τοὺς κατ Ἰταλίαν Ἓλληνας καὶ πρὸς Λαχεδαιμο- 
τὸν χγδε 

ο - Δ Δ ον ει 

δεόµενος βοηθεῖν καὶ μη περιιοεῖν τὰς 

τά 7 / ”“. / 

νίους, ἔτι δὲ Ἐορινθίους Πολύξενον στήν, 
3 ν 9 / 
ἐν Σικελία 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. (690, 691.) 

πανῖριι5 Ρ6υ Πίας ἀἱδροβίΐδ, παιίας αἲἲ (ογΓοβίνσηι οχογεῖ- 

ᾖαπα. οπαίαπίος (ποϊάαηί. (6). ΟΠ Ἰσίαν πι] πο 

Ρουμ] α ἔευγα ΡεΓΙΤΘΗΕ, (Π8Π1 Πἱοηγ 5] πη]Η{ος δαρρο/ίας Π]]ς 

{ευνε πο ροίογαπ{) {οί5 ἰδίο Ίουμ5 οπἀανεπίρας παγίαπισιθ 

(αβηιθηίῖς ορρ]είας εταί. Οσσοαριογαέ Ίου ἵπ Ῥγω]ο 

ΟαγιαρΙΠΙΘηΡΙΠΗ ποῃ. ραιοί, α ῬίοΠΙογαΠΙ Ρατίο ΠάΥΟ8 βι- 

Ῥνα ορηίαη, οἱ γΙνογΙΠα Ρ]145 απαπα γη π]]ία Ἰη[θγίθ- 

ταηί. (7) Ροδί Ἠα]α5 ρασηα οχίίαπι Ῥώπὶ αἲἆ ΟαΜπαπι 

ΠήγοΠ)ος βἰδίπηί, απο εαρίας οµίαπι πηαγνθς ρο(γαλπέ, 510 - 

ἀποίαξαιο τοβοιαμ{, αἱ οίο Οαπαεηβίραδ ἨΠοη πηοάο αἱι- 

ἀϊοπάαπι, 5οὰ εῖαπα εοπ(οιαρ]απάαπα υἱοίονῖο» πιαρη Τά ἴπΕΠΙ 

οχλήροειθηί. 

ΕΧΙ. Ῥοσνο βίο] ἆππι Άγτασιδας Ιίαι [ασἶαπί, Ῥογπιο]α- 

φίαπι νὶυί ἀῑ[Ποίϊεπιαα ἵπ δα 06 οββίάΙοΠαΠ} {ο]εγαπά δηλ 

{ους ρη{απίθ», Γἱοηγδίατη Ιιογίαμίας, αἱ Γπ]οοπῖ, ο ραγίαπα 

ποάο. γ{οίοτίαΠη. δοζογάΙοΓΙ, 5ἰαάπα οσοτγαί : τερεπίῖπο 

οηίπι αἀγεπία ΒατβαΓος ρογίογγείασίαταπα, οἱ οἰαάσπι τε- 

6ρη5 αοοθρίαΙη Γαδαγ{αΤάΠ 6556. (2) ἆαπιαπαθ ΓἱοπγδίΗ5, 

ἐθηΘΙΗ5 οοΠΠ1 8656 αἴίθπαρεγαης, {π Ποδίθιη ἆπέσγο ραταίας 

εταί, απ ποπ] οκ απη]οῖς Πάπα αἀπιοπαηί, Ῥαγίοα]απὰ 

6956 ης, 5ἱ Μασο ου ἰοία οἰᾶδδο Άγγασιδας Ἰηναᾶαί, 

ἩῬΘΠΗ {ρ5θ αιπΠίαί. Μοχ Ιβίίιη α Ρτοροδίίο Π]ο ἀοξήηι, 

αι θΙπηϊ] πιοάο θἰἶαπι Μεβδαπαιη α Ῥατβραγῖ5 ΟΡΡΙΘΡΦΑΠΙ 

φοϊταί. (3) Ωαπι ο). ο8ΠΡΔΙΠΑ ΠΏεΠι ῬΡγα.δΙάῑο ΥδςπαΠη Γθ- 

Ππαπστα Ἱιασά (ὐἱαπη αγβήταίας, βγτασαδας ἱίοι οοηγογΗ{. 

(4) Ταπι Ρϊομ]οταπι ρ]εμίαπο, ΙΠάΐρηε [εγεπίας αοᾶ Ποςίῖ- 

οαδίτα Εἱοπγβδί τοἱἱπφ παπί α 

απογίη αΠϊ αἆ ραΐτῖος Ιαγ65, αἲΠ 1π Ῥγονίπια οαδίθ]]α ἆδ- 

Ῥμ5 οοοἩΤαιθ ἀθίγεσίατεί, 

σνοραπίαν. (5) Τη]εο απίεια, ἰήηθτο Ρίάπαπο Οα{ἱμα Ηίας 

αβδοσιία5, ααοίσαιοί 1Ρί πανο5 Ιπγοπεταί, ῥτορίει τεπαά 

ῥγουςθ]]απ1 πράιχίέ, εἰ ἀῑε» αΗαποί παπα αεί! δἱ Τ6- 

(οσ(1οηί (ριθης, αἲ ΟαΠιραΠο6 Αῑίπα Ιποο]ᾶς Ἰασαίη 

(6) 
ππασηασπθ αδτοΓΙΠΙ ἀμοπο 5ο 1]ος τοπηαπεγα Γι ςγάπη, οἱ ΡΓ99- 

ηΗ(ΕΠ{, ααὶ αἆ ἀε[οοίίοπθπη α Ὠἱοιγδίο 608 5ο οἴίανεί ; 

4.0 οκ Ίου Ὠσ]ο ασφαἱδίία ραγίῖαρες {αοαγΙπ] Ρο]Ιοείάγ. 

Οαιίίοιο Ῥνῶίειθα {αοέ, 6απραπος Επίεί]α μαίαίογες 

σατἰμαρἰπίοηςίαπα ρα θα (ανογε, οἱ ααχἠ(αγειη οοηίτα ϱ- 

οπ]ο5 οραΓα Πα δἱδί παναγθ; Ῥοβδίτεπιο παοποπι ανα σοτΕΠὰ 

(7) απι- 

ῥαπί Υογο, {αμηείςὶ ἵπ ΟαγιασἰηΙεηςίαπη (γαηςίγο οαδίτα ει 

οαρί(αΙ οχίθγαδ. σεπίας οὔἵο ρτοδεαιἱ οδίεπά1!. 

οπροτθη{, {απιθη (πάπα ομθίάες Γἱοηγδίο ἀεάϊκεεπί αἱ πι[]]- 

{πα ΦΙΟΓΗΠΙ ορ/ίπιος ΦΥγγασι5ᾶ5 πηἰδίςδεηέ, απαπηροί ἴπν 1 

ἱπίοσγιπα φοθίαίἶς Ἱᾳ5 Ὠἱοηγδίο οοΠδειναίο οοφεραπία). 

ΤΧΠ. Ῥοδί Ἰῶο Ῥἱοηγδίας, Ροίθπίία Οαγ{μασίπΙθηΦΙΙΗΙ 

{αγηίαίας, Ῥο]γχοπάπῃ α[ΠΠΕΙη 5ΗΠΠΙ αἆ ἄ1Φ605 ἵπ Πα]ία εί 

Γιαεοάῶπιοπίος Πθο ΠΟΠ. Οον]πίίος Ἱεραίαια ηλΕ1ΐ ρεἱοιῖδ 

τί αχΙΠο 9656 Ἰεγαπί, που ἄτῶσας ἵῃ ΦΙοὐία αἰγ]ίαίες τα:1). 
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πόλεις τῶν “Ἑλλήνων ἄρδην ἀναιρουμένας, Ἔπεμψε 

ὲ καὶ ξενολόγους εἰς Πελοπόννησον μετὰπολλῶν γ ρηµά - 

των, ἐντειλάμενος ὡς πλείστους ἀθροίζειν στρατιώτας 

μὴ φειδοµένους τῶν μισθῶν. (2) Ἰμίλκων δὲ τοῖς ἀπὸ τῶν 
πολεµίων σχύλοις κοσµήσας τὰς ναῦς, κατέπλευσεν εἷς 

τὸν μέγανλιµένα τῶν Συρακοσίων, καὶ πολλἠντοῖς ἐν τῇ 
πόλει κατάπληξιν ἐπέστησε. Διαχόσιαι μὲν γὰρ καὶ 

ἀ λ οω ο. 3 / λ 3 / / Ξ 

ὀκτὼ μικραὶ ναὺς εἰςέπλεον ἐν τάξει τὰς εἰρεσίας ποιού- | 
- ο / 

µεναι χαὶ τοῖς ἐκ τοῦ πολέμου λαφύροις πολυτε- 
ο. Ν Δ -ω Δ ο 

λῶς κεκοσμηµέναι, μετὰ δὲ ταῦτα αἱ φορτηγοὶ ναὺς 

εἰςθεόμεναι μὲν ὑπὲρ τὰς γιλίας, φέρουσαι δὲ πλείους ἰσθεόμεναι μὲν ὑπὲρ τὰς γιλίας, φέρ δὲ πλε 
κ. / ι λ ο δὶ ον / ΔΝ 

τῶν πενταχοσίων, αἱ δὲ πᾶσαι σχεδὸν διςχίλιαι. Διὸ 
1 / ν 1 / ων στ ας εφ] / 

καὶ συνέέαινε τὸν [μὲν] λιμένα τῶν Συρακοσίων, καί- 
/ λ -. / 

περ ὄντα µέγαν, ἐμπεφράχθαι μὲν τοῖς σχάφεσι, συγ- 
Δ -” / 

καλύπτεσθαι δὲ σχεδὸν ἅπαντα τοῖς ἵστίοις. (8) Ῥού- 
κά λ Δ , 

των δὲ χαθορμισθεισῶν, εὐθὺς καὶ τὸ πεζὸν στρατόπε- 
ο / / 

δον ἐχ θατέρου μέρους ἀντιπαρῆγε συνεστηχός, ὡς μέν 

τινες ἀνέγραψαν, ἐκ τριάκοντα µυριάδων πεζῶν, ἵπ- 
-ω -ω / 4 

πέων δὲ τρισχιλίων [νεῶν δὲ μακρῶν διακοσίων]. Ὅ 
.ν -ω /. / 

μὲν οὖν στρατηγὸς τῶν δυνάμεων Ἰμίλκων κατεσκή- 
3 ω τὰ Δ μα Ν μ λ ὸω 3 ο 

νωσεν ἐν τῷ τοῦ Διὸς νεῷ; τὸ δὲ λοιπὸν πλΏθος ἐν τῷ 
΄ / 3 / ρω 

παρακειµένῳ τόπῳ κατεστρατοπέδευσεν, ἀπέχον τῆς 
. ’ λ ἃ -ω 3 /’ 

πόλεως σταδίους δώδεκα. (4) Μετὰ δὲ ταῦτα Ἰμίλκων 
Δ ΔΝ ο. ο 

ἐξήγαγε τὴν στρατιὰν ἅπασαν, καὶ πρὸ τῶν τειγῶν 
’ .Ἱ ιν] 

ἔταξε τὴν δύναμιν, εἰς µάγην προκαλούµενος τοὺς Συ- 
λ ο» / Δ 

ραχοσίους. Ἐπέπλευσε δὲ χαὶ τοῖς λιµέσιν ἑκατὸν 
- ! αἳ /ήσ λ 

ναυσὶ ταῖς ἀρίσταις, ὅπως καταπλήξηται τοὺς 
.» ή 

τὴν πόλιν καὶ συναναγχάση συγχωρεῖν ἥττους 
ο μ 2 3 σ ώ χαὶ χατὰ θάλατταν. (5) Οὐδενὸς ὃ) ἐπεξιέναι 

λ 

χατὰ 

εἶναι 

τολ- 
ο ο. λ / λ 

30 μῶντος, τότε μὲν ἀπῆγε τὴν δύναμιν εἰς τὴν στρατο- 

ον] 

πεδείαν' μετὰ δὲ ταῦτα ἐφ᾽ ἡμέρας τριάκοντα τὴν γώ- 

αν ἐπήει δενδροτομῶν καὶ πᾶσαν φθείρων, ὅπως ἅμα 
μὲν τοὺς στρατιώτας πληρώση παντοίας ὠφελείας, 

ἅμα δὲ τοὺς ἐντὸς τῶν τειγῶν εἰς ἀθυμίαν καταστήση. 

Γ.ΧΠΙ. Κατελάθετο δὲ καὶ τὸ τῆς Ἀχραδινῆς προά- 
στειον, καὶ τοὺς νεὼς τῆς τε Δήμητρος καὶ Κόρης ἐσύ- 

λησεν' ὑπὲρ ὧν ταχὺ τῆς εἰς τὸ θεῖον ἀσεθείας ἀξίαν 

ὑπέσχε τιμωρίαν. 
ἡμέραν ἐγίνετο χείρω, καὶ τοῦ Διονυσίου θαῤῥοῦντος 

Ταχὺ γὰρ αὐτῷ τὰ πράγματα καθ᾽ 

.. λ «0 ἀκροθολισμοὺς συνίστασθαι, συνέέαινε προτερεῖν τοὺς 

Συρακοσίους. (2) ᾿Εγίνοντο δὲ καὶ τὰς νύκτας ἐν τῷ 
- ο 

στρατοπέδῳ παράλογοι ταραχαί, καὶ μετὰ τῶν ὅπλων 
-. -” / 

συνέτρεχον, ὡς τῶν πολεµίων ἐπιθεμένων τῷ γάρακι. 
λ Δ / Α / 3 - ”/ 

Ἐπεγενήθη δὲ καὶ νόσος, ἢ πάντων αὐτοῖς αἰτία κα-- 
ο” . Ὁ ο » ο α ΑΛ 

46 χων χατέστη" περι ἧς μ.κρον ὕστερον ἐρουµ.εν, ἵνα µη 

προλαμθάνωμεν τῇ γραφἩ τοὺς καιρούς. (9) Ἰμίλκων 
μὲν οὖν τείχος περιθαλὼν τῇ παρεμθολῇ, τοὺς τάφους 

σγεδὸν πάντας τοὺς σύνεγγυς καθεῖλεν, ἐν οἷς τόν τε 

Γέλωνος καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Δημαρέτης, πολυτε- 
ο { ΛΙ Α { / 

δ0 λῶς κατεσχευασµένους. ὩὨκοδόμησε δὲ καὶ τρία φρού- 
ο Δ ο / Γ 

ρια παρὰ θἅλατταν, τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ Πλημμυρίου, τὸ 
ο Δ ν ρω. η / 

δ᾽ ἐπὶ µέσου τοῦ λιμένος, τὸ δὲ κατὰ τὸν νεὼν τοῦ Διός. 
3 - α λ ο η) λ χ 

Εἰς δὲ ταῦτα τόν τε οἶνον καὶ τὸν σῖτον καὶ τὰ λοιπὰ 

τῶν ἐπιτηδεί τεκόμιζε, νουίζων Ὑρονιωτέραν ἔσε- τῶν ἐπιτηδείωγ κατεχοµιζε, νουίζων γρονιωτέραν ἐσ 
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σοπᾳαρίίογος θίίαπα ἵῃ Ῥοἱο- 
ΡΟΠΠΕΣΗΠΙ ΟΠΠ Π]ᾶρηα Ροουπίαγαπη νἱ ἀπ, απ ρα5 

οἴέᾳδ οχεοἶπάϊ ροπή /απέ. 

πιαμάαίυπῃ ογαί, αἱ, αυαη{απΟΠΠ(Ε ῥοβδεηέ, απάἶααο Ππῖ- 
Παπα γίπι. οοπάεθγθηί, φἱρομα1ίς Ἰαιιά ῥατεθηίθς. (ϱ) 
ΑΙ Πηήσο ου παγίρας, Ποββίπα δρο][ῖς 6χοΓΠΑ{15, Τη ά- 
ΒΗΙΠΙ ΡΥΓΟΙΣΠΟΤΗΠΙ Ῥοτίαπ. Ἰπγθοίς, ορρίάαπος αά 
ΒΙΙΗΠΙΣΠΙ αἀθᾳῖί (τορίάαΠΠοποπα. Ώιοσηία» οΠΊΠῃ οὐΐοΠ16 Πᾶ- 
γε Ίοηρα, Ρυ]εβγπ τερησα(ἶοπίς ογάἵποπι βογγαηίος οἱ 
πηαπαΡίῖ5 πιασηίβορ ἀεοοναία , πίτα ναπέ, Ρο5ἱ ας οΠριη- 
το φυργα πη]]ο ῥασι [αἱς Όο/[ιέν {Π/{6ΥΡΓΟ5], οπηδία Υοιο 
δυρτα (μΙησοηίας; αἱ πάγος ἵῃ ΙΠΙΥΟΙΡΙΠΙ ο556η{ Ῥτορε Ες 
πη]ο. Ἠίπο [αοίαπα αἱ ροτίας ΒγταςσιδαΠοταπα, Ιοοί απι- 

Ρ]α5, πανἰριῖς ομςίγιθγδίαγ, οἱ έοίας (στο οῬίθοίις γοίς Ια- 

ἴετεί. (3) ἆαπιαπο οἰαρείς ἵπ ρογία ἴχα ίαραί, 4η ον αἷ- 

ἵεγα Ρατίο εοη/[εςίίπι (ογγοβίεῖς οίἵαπῃ οχρισἶία5 ασοσά1έ κ 

(γεσεηίοαῦα Πα Ππή ΡοΚ [ἴαία, αἱ φπἱάαπα Ρυοςἱάστο, αἱ (ία 

πη ΕΙ απα θα ίαία οοηβαία5. ΤΠ Τπιί]σο ἱππρογαίου {οπίο- 

ΠΗΠΙ ΦΙΠΠΙ 1η Φογίς {οπιρ]ο 5ίαἰπῖέ : το]ίσα απέοπα πη]Η{τα- 

40 ἵη οἴτοπηη]αζεπίε Ίοσο πίτα πηθίαέαε, ἀποάθείπι ατοῖ[ετ 

βίαά1ῖς αὖ εγρθ. (4) Ῥοδί Ίος {οίαπι οχοοϊίαπι εὐποῖ, 

Ἀἴεπι(πε δυ8 ρισηῖρης εχρ]ίσαης, αἆ ρΙσπαπη ΘΥΓαζΠςηΠος 

Ἰαεεβαῖί; κἰπιπ]απο ορηίαπα πανῖριις Ίοηφα ορΜηιΐς ορίογος 

εἰἴαπη Ρογίς5 οἑουραί, αἱ, Ἱπ]οοίο ορρ]άαπἰς Πηθία, εοΏ/[ος- 

8ΙΟΠΕΠΙ οχίογαπθτοί, απο αἴἶαπα πια σαγηιαρπίοηςίρις 

ο58εηί ΠΠ[οογΥες. (6) Ὀρί γεγο πεπιο ριοβῖγο αεί, ἴππο 

απ]άσπη ἵπ οπδίτα αχεγεΙίατη γοιιοῖξ.  Ἠίπε ροι (Πἱσϊηία ἀἱθς 

γΕΡΙΟΠΘΠΑ {πειτραί , οχοἰά[ῑς αι Ώογηα πηπ]ίαί, οἱ {οίαπι (ωάᾳς 

οουγηπηρῖέ, πα αἱ γαΠίς ομιοΙηπηθη 15 πη (θα οχκρ]οτοί, 

{απ} αἱ οββεςεῖς ἀεδρογα[ίοπεπι ἱπ]ίοσγοί, 

ΕΧΠΙ. Αοταδῖπα, αποΠαο κα ὐατρίαπα οσρίέ, οἱ [απα ζ6- 

γογῖς αο Ῥνοβθγρίης οχδρο]ίαί. Ου]Η5 φασγῖ]εσα ἱπιρίοίαι{ς 

ῃ ΏΠΊΘη οοπηπηΐςδαρ πιθγίίας Ἠγογί ροδέ Ρρῴπας ἀθά[ί, Ναπι 

5ία{]πι [ουίαπα. οἶας πχαίατ!, γδήµο η ἀῑο5 πιασῖς ἵπ ρε]α5 

Ιαῦ1, εί σπα τθαπιρία Ὠἱοηγδίας βάποῖα γοΠαοπίρις 

(2) Νοε 

εἴίαπα ποοορ]πα(ἶ Ιπ οπςίνῖς Ραγογο5 ας (πας οτίτί, οἱ 

Ἰοδίθπα Ια0ρβςθΓδί, Αγτασηςαπϊ γἰσίοιος αὐίγο, 

6ΟΠΕΙΥΡΗ5 αἆ ατα, απαςῖ Ἠοδίος να]]ο Ιπππίπεαη{έ, Παν], 

Οµ(η οἱ ΠΙΟΓΡΙ5 ἰαηάεη} εχογοϊίαπη Ἰηγαφίέ, αἱ οΏΗΊΗΠα 

Π115 ΠΙαΙΟΓΗΠΙ οβαδᾶ θχΦΠΠΙ{, 4 4ο Ῥγεγί ροςί ἀἰκκοτοίηγ, 

η6 ΟΑΊ4Π1Ο {δπηρις απίεγεγίαπηας. (0) ΜαΤαπη ἱσίαν οανίτῖς 

ομάποργο [οδίίπαης Τπή]οο, επποία [ογΠι6 5ορη]ετα, αν) 

Ἱαχία ογαΠί, ἀειποΠίαν, Ἰπίθγαιιο ορίογα (ο]οπῖς ἀχογίδηπθ 

εἶα5. Ώοεππαγεία ΠΙΟΠΙΠΙΕΠίΗΠΑ, ΠηΓίβοο αποπάαπα ορεγο 

δυπηρίη(θ. αχδίγΠοίπ, αργα. Τπία ἵπδαρον οαδίο]]α 

αχία ΠΊάΤΕ, ΠΠΗΠΙ αἲ Ῥ]οππη γεῖαπα, αΠίογήπη οἴτοα ππρᾶ πι 

Ρουέαπα, αΠήπχπα ϱγορο ἆονίς {οπιρ]ατη ορηςίταλ]ές η απσρ 

γΊπΠα οἱ ᾖππποπίππα, οδίοτα(πθ ποσρεφατία οοησοβ»!!, ἁἷα- 
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σθαι τὴν πολλα ρη αν. (4) Ἀπέστειλε δὲ καὶ τὰς ὅλκά- 

-- ναὺς εἴς τε Σαρδόνα καὶ Λιβύην, ὅπως σἵτον καὶ 

τὰς ἄλλας τροφὰς παραχοµίζωσι, Πολύξενος δὲ ὁ 

Διονυσίου κηδεστὴς ἔχκ τε Πελοποννήσου χαὶ τῆς τα; 

6 λίας παρεγενήθη ναῦς μαχρὰς ἄγων τριάκοντα παρὰ 

τῶν συμµάγων καὶ ναύαργον Φαραχίδαν Λακεδαιμό- 

νιον. 

ΤΧΙΥ. Μετὰ δὲ ταῦτα Διονύσιος μὲν καὶ Ὃ ως 

μετὰ μαχκρῶν νεῶν ἀγορὰν β ο... παρακομίσαι Ἰ 

δὲ Συραχόσιοι χαθ) αὑτούς τε Ὑενόμενοι χαὶ κατὰ 

τόχην Ἰδόντες σιτηγὸν πλοῖον προσφερόμενον, πέντε 

ναυσὶν ἐπέπλευσαν αὐτῷ, χαὶ καταχυριεύσαν τες χατ]η- 

Τον εἰς τὴν πόλιν. (5) Τῶν δὲ Καριηδονίων ἐπ) αὖ- 

τοὺς ἀναχθέντων τετταρᾶχοντα ναυσίν, οἱ Συρακόσιοι 

16 πάσας ἐπλήρωσαν τὰς ναῦς, χαὶ ναυμαχήσανεε τῆς 

τε στρατηγίδος νεὼς ἐκυρίευσαν χαὶ τῶν ἄλλων εἴκοσι 
λ 

χαι τέτταρας διέφθε ειραν" χαταδιώζαντες δὲ τὰς φευ γού- 

σας μέχρι τοῦ πα νπον τῶν πολεμίων, προεχαλο .. 

(8) Εκείνοι μὲν 

20 οὖν διὰ τὸ παράδοξον εεταραηνς ένοι κο ἔσγου" οἳ 

τοὺς Καρχηδονίως εἰς ναυμαγί ίαν. 

δὲ Συρακόσιοι͵ τὰς αἰγμαλώτους ναῦς ἀναψάμενοι κα- 
/ αλ ο» 

τή ἵαγον εἰς τὴν πόλιν. Μετεωριαθεντες δε τῷ προ- 

τερήµατι» καὶ διαλογιζόμ ενοι τὸν μὲν ο οσο πλεο- 

- 

γάχις Ἡπτημέ ένον. αὗ τοὺς δε γωβὶς ἐκείνου γενιχηχότας 

(4) Ἀθροιζό- 

μενοι δὲ διελάλουν ὅτι περιορῶσιν αὐτοὺς δουλεύοντας 

26 Καρχ Ἠδονίους, φβονήµατο ς ε πο 

Διονυσίῳ» καὶ ταῦτα χαιρὸν ἔχοντες τῆς χαταλύσεως 

αὐτοῦ: τὸν μὲν γὰρ ἔμπροσθε ν χρόνον ἦσαν ἄφωπλι- 

σμένοι, τότε δὲ διὰ τὸν πόλεμον τῶν ὅπλων ἦσαν χύ- 

40 ριοι. Οὐ μὴν ἀλλὰ τοιούτων λόγον Υινομένων, Διονύ- 
3 / 

σιος χατέπ πλευσε, καὶ συναγαγὼν ἐκκλησίαν ἐπῆνει 

τοὺς Ἔυραχοσ σίους καὶ παρεχάλει θαβῥεϊν, ἐπαγγελλό- 

µενος ταχέως χαταλύσειν τὸν (6) Ἠδη δ’ 
ο. {9 / λ / 3 λ Σ / 

αὐτοῦ δν. λοντος διαλύειν τὴν ἐκκλησίαν, ἀναστὰς Θεό- 
πόλεμον. 

35 δωρος ὁ Συρακόσιος, ἐν τοις ἵππεῦσιν ε δρκιμοὶ χαὶ 

δοκῶν εἶναι πρακτικός, ἀπετόλμησε περὶ τῆς ἐλευθε- 
’ 

ρίας τοιούτοις χρῆσασθαι ο 

ΓΧΥ. « Εϊ καί τινα προςέψευσται Διονύσιος, τό γε 

ῥηθὲν ἑ ὑπ᾿ αὐτοῦ τὸ τελευταῖον ἀληθὲς ἦν, ὅτι ταχέως 
/ Ν / πα κ» αλ σοΓὮ / 2 Ἀ 

{0 καταλύσει τὸν πὀλεμον. Τοῦτο δὲ πρᾶξαι ὀύναιτ ἂν 
3 / 4 αγ ση λ 

οὐκ αὐτὸς ἀφηγούμενος, ἥττηται γὰρ πολλάκις, ἀλλὰ 
.. / 9 / 

τὴν πάτριον ἐλευθερίαν ἀποδοὺς τοῖς πολίταις. (5) 
ο Δ λ 

Νῦν ο γαρ οὐ δεὶς ἡμῶν προθύμιως ς ὑπομένει τοὺς χιν- 

δύνους, ὅταν ἡ νίκη μηδὲν Ἕττον ή τις ἧττα" λειφθέν- 

4ὔ τας γὰρ Καρχηδονίοις δεήσει ποιεῖν τὸ προςταττόµε- 
/ μ / 3 / 

νον, νικήσαντας δὲ Διονύσιον ἔχειν βαρύτερον ἐκείνων 

δεσπότην. Ἰκαργηδόνιοι μὲν γάρ, χἂν πολέμῳ χρα- δεσπότην. ρχηδόνιοι μὲν γάρ, χ έμῳ κρ 
/ ς Ἀ ο ο ΕΣ τήσωσι, φόρον ὡρισμένον λαθόντες οὐκ ἂν ἡμᾶς ἐκω- 

ο. / 3 ο. / κά ολ 
λυσαν τοις πατρίοις νόµοις διοικεῖν τὴν πόλιν" οὗτος δε 

λ γης οω 

60 τὰ μὲν ἱερὰ συλήσας, ἰδιωτῶν πλούτους 
ο - λε --- ΄ - .- ο» 4 . ΄ ἅμα ταῖς τῶν χεχτηµένων ψυχαῖς ἀφελόμενος, τοὺς οἱ- 

α ” Δ ϱω ο ο ς { 

κχέτας μισθοδοτεῖ κατὰ τῆς τῶν δεσποτῶν δουλείας 

λ αλ ο. 

τοὺς οε τον 

2 καὶ 
Δ 6 / λ Δ ο / εν. μα / τὰ συμθαίνοντα χατὰ τὰς τῶν πόλεων ἁλώσεις δεινά, 
ο 3 / / / / λ 

ταῦτ᾽ ἐν εἰρήνη πράττων καταλύσειν ἐπαγγέλλεται τὸν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. (605, 6093. ) 

{άγΠαΠη Ίναης οὐρίάίοΠαια {ογο ταβοσπαίας. (4) ΟπογαΓἶα8 

Ργῶίθιθα πανες ἵπ βαγαϊπίαπα αἱ Α[Πίσαπι αἆ (αππθηίαπα 

ερίογαη(αθ. αἰπποπίαπι Ῥεγίογοπάππα Ππϊςί, δαῦ Ίος 

Ρο]γχοηιΙ5, ΓἱοηγςΙ! α[Πηϊ5, ο ΡΕΙΟΡΟΠΠΕ5Ο Παιίασπα ΓΟΥΟΙ- 

55, ἰτὶσιηία Π8ΥΘ5 Ίοῃφας ἃ 5οο1ἱ5 αεοθρία5 οµΠη Ῥ]ανασ]άα 

Τιασράσπποπῖο οαδδῖς ῥργα[οοίο αἀάποῖε. 

ΤΧΙΝΥ. Ῥο5ΐ πο απαπι Ῥἱοηγδίας οἱ Τιαρίπος αἆ οοη- 

πηθαίιι5 ἱππροτίαπάος πανίρις Ἰοησίς ογοιΓΓΙΦ8οΠ{, Βγταςι- 

5αΠ1, ]άΠ1 5ἰρῖ τος, (Γαπποπίατίαπῃ {οτία Πᾶτοτη ασσρ]θγαιο 

νιάσηί. Ἠαπο φπἴπαια παγίρας αμσγοςςί βαρεταπ{, αἱ η ο)Ρ- 

ρἰάππα ρετάποιηί. (9) Τη απος ἆππι απαὀταρίηία 6ΗΠ ηᾶ- 

τίρας {επάσηί Οαγ(παφϊπίοηςος, Τοίαιῃ Πιοχ οἱαβδ6Πι Τῃ- 

κίτυτπί ΘγνασιδαηΙ, οἱ Ργαο οοπιπηΐςδο Ργα{ογίαΠη ΠΑΥΕΙΙ 

οαρίαπί, αἱ ἄε το]αιῖς υἰσιη{ί απαίαον εοτγαπαραή{. Ἐπ- 

αἰεηίες ἀθίηάᾶς αἆ πανα]α ΠοδίσΠα πδαπε ρειδεοπ1, αἆ ρᾳ- 

σπαπη ΟαΤΗιασϊπίεηςες Ῥγογοσαηί. (9) Ὑοταπα ΠΠ, θαβί(ο 

μου 685α Ρον ρα, πΙδ(ΠΑΠΗ 56 οοΠἹΙηοσεΡαΠί. γιασῃ- 

αηἱ ἰδίίι Πάνος εαρίνας φις αηηεχᾶς ἵπ α!Ῥθιη ροι[τᾶ- 

Ἠαπί, εἰαίίαιο {απι (ομσοί 5αοεθδδα, ἆαπι δαρίας5 απίε]ας 

«ποσο Ώίςςα ΏΙΟΠΥΞΙΠΠΙ, 5646 ]4Π αΏδαιθ 1ο νἱοίογίαπα 

46 θατμασϊηϊοπαίριας τοίπ]]5εα ρεηδίοπ]ατ{, απ]πις Ἱπί- 

πηρδοαηί, (4) αἱ ἵη οΦ{5 ραξδίπι οοθιηίθς, Ἠας 4ο το 8θι- 

ΠΊΟΠΟς Ιπίευ 56 παϊσερηί, αποά γἱάε]ίεοί 5ευσ]ίπίο 5ο ριοπαῖ α 

ΡΙοΏγδίο ραΗαπί{αγ, ρ’5οΓ{ἵπῃ απ] {απ οοιηπΙοαπα ΤΠ η]ᾶ- 

πίρις αροαηί ογοι{επάἶ Πῆπς οσσαδίοΏοΠΏ. Να 1ο πδθ 

56 {55ο οχαγηαίοςδ» παπο ρνορίθτ ἱηδίαπς 611 αγΙΠΑ 

γάήδ5 ἵπ Ῥοΐοςίαίο Ἠαβοτο. Ἠσο ἀππι α Υαἱδο ΡαξδΙΠΙ ]8- 

οίαπί, Γἱοηγδίας ροι{απῃ {πίναί. Οἱ οοποῖοηθ,{α[πα αά- 

γοσαία, βγτασιξαπος Ιααόαί, Ποτίαίυταας αἱ Ργαοη({ (ου 

Ησπο δἷηί απο, αο Ῥτουί ο]αίαγαπη 56 6 άπ} ροµἱσείτγ. 

(5) ΩυΠπάΠθ Πα ἀἰπαίδδυΓας οοπόΙοΠΘΠΙ ο5δεί, Τμαοο- 

4οτας ΘγγασδαΠΗς5, ππᾶρης ἱπίογ οη{ίος αμοίοπία[Ι5, οἱ 

Ρο 5ίποπιο γογΙΠῃ ε[[οσίοτθ Παβίία5, Ἠαπο 4ε Ηρετίαίο ογᾶ- 

{ἴοπεπα πι πΙθάΙάΠι α1ἴογγο ηοη ἀαρίίαν. 

ΤΧΥ. « Εἰδί ππ]πα ογα(]οπί 515 πεηάαο! αὐπιίςου! 

Ῥιοηγδίας: αποά {απιθη Ροβίτοπιο Ίοοο ἀῑχίέ, Ώεῖ]ο Ργορο- 

ἀἴοιῃ 56 ΠΟΠΗ ΙΠΙΡΟΦΙΠΓΕΙΗ, 6ΗΠΙ γογ]αΐο οοηδεη{. Ῥαᾶ 

ος ργορδίαγὶ αἲ ἶρ5ο Ροβ56ί, 5ἱ ΠΟΠ Ῥτο ἀᾳσο ΡεΙ{ 56 ρο- 

τογθί. ΠΒ ΦΦΡΟΠΙΠΊΘΤΟ 1811 υἰοίας οδί, 564 ραΐγίαπα ποβί5 

Ιρογίαίσιη γοςογοί. (5) Νο οπίπι Πθππο Ιπίοι ηος ο5ί, 

αἱ αἰαστίίοί ρασηα”. ἀἰδοίπιοι 5δαΏθαί, (παπάο γἱοίοτῖα ΠΟΠ 

Ἱπ[ογίας οσμή ΏδΠΙππα. οἶαάθ ΠΠΔΙάΠΙ οχδίςΗί, ἈΝαπι νί- 

οίο5, Οατ{ασΙπΙεΠδΙαπ} Ἱπρογία πος αχδεαι, γἱείονία αιι- 

ίοπι Ρο(ϊίο5, 5ταγΙογΘΠι Πἱ5 ἀοπΙπΙπῃ εχρεγ]ϱῖ πεόθες!Ιπη 

ομ{. Οανμαρπίεηςες οογίο ἨὨθ]]ο 5ροτίογες οἱ (πρα{α Πα 

Ίος ρα φορ. αοοθρεν]η!, Ραἱγ5 πος ἸΙορίριας αἀηπ]- 

ςίνατο οἰνίίαίοιη Ἠαιά τεἰεηίς αἱ 1δία, αχρἰ]αίῖς {απῖς οἱ 

ῥηγαίοιαπα. (αοαμαίρας αμα. οπΙ 1ρδᾶ Ρο586β5οτΙΠΙ γίία 

αὐγορί15, 56ΓΥΟ5 ἵπ ἀοπηίποτΙπα 5θγγ]1ήᾶ πιεγόοἆς οοπάποΠ. 

Εί ας αοαπίη οαρί5 αρίρις αοοἰἆστο 5ο]επί σιαγἰςδίπια, 

μῶο ί6πιροτα ρασῖς ἶδίο ροιρείταη5, Ῥα]πα Οαγιασιμίθη- 



(6ϱ5,ορή.) 
υ 

πρὸς Καρ Ἠηλονίους πόλεμον. (5) Ἡμῖν δ᾽, ὦ ἄνδρες, 

οὐχ. ἧττον τοῦ Φοινικικοῦ πολέμου χαταλυτέον ἐστὶ 

τὸν ἐντὸς τοῦ τείχους τύραννον. Ἡ υὲν γὰρ ἀκρόπο- 

Ἆις δούλων ὅπλοις τηρουµένη, κατὰ τῆς πόλεως ἐ έπιτε- 

αι, τὸ δὲ τῶν μισθοφόρων πλῆθος ἐπὶ δουλεία 

τῶν Συρακοσίων αι, Καὶ κρατεῖ τῆς πόλέως 
οὐκ ἐπ᾽ ἴσης βραθεύων τὸ δίκαιον, ἀλλὰ μόνα ϱγος πλεο- 

νεξίᾳ κρίνων πράττειν πάντα. ἸΚαὶ νῦν οἱ μὲν πολέ-- 

µιοι βραχὺ µέρος ἔχουσι τῆς χώρας, Διονύσιος δὲ πᾶ-- 

10 σαν ποιήσας ἀνάστατον τοῖς τὴν τυραννίδα συναύξου- 

σιν ἐδωρήσατο. (0 Μεχρι τίνος οὖν καρτερήσοµεν 
ταῦτα πάσχοντες ὑπὲρ ὧν οἱ ἀγαθοὶ γάριν τοῦ μὴ λα- 
θεῖν πεῖραν ἀποθνήσχειν ὑπομένουσι; [καὶ πρὸς μὲν 

Καργηδονίους ἀγωνιζόμενοι τοὺς ἐσι[άτους κινδύνους 

16 εὐφύχως ὑπομένομεν, πρὸς δὲ πικρὸν τύραννον ὑπὲρ 
ἐλευθερίας καὶ περὶ πατρίδος οὐδὲ λόγῳ παβῥησίαν 

ἔτι ἄγειν τολμῶμεν: καὶ ταῖς μὲν τοσαύταις μυριάσι 
τῶν πολεµίων ἀντιταττόμεθα, μόναρχον δὲ οὐδ 

ή 

λ Μ / 
ἀνδραπόδου Ὑενναίου τὴν ἀρετὴν ἔχοντα πεφρί- 

30 καμεν. 
.« Οὐ γὰρ δήπουθεν ἀξιώσαιτις ἂν παραχέάλ- ή ρ | 5 

.ω ο -ο Λ/. ” . λ Δ 

λειν Διονύσιον τῷ παλαιῷ έλωνι. Ἐχκεῖνος μὲν γὰρ 
ο, .ω Ἡ / . -- α/ 

διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς μετὰ Συρακοσίων καὶ τῶν ἄλλων 
κ. 2 ο / / 

Σικελιωτῶν ἠλευθέρωσε τὴν Σικελίαν ἅπασαν, ὅ ὃ᾽ ἐν 
οῦ ἐλευθερία παραλαθὼν τὰς πόλεις, τῶν μὲν ἄλλων ἅπα- 

3 Ν 

σῶν κυρίους πεποίηχε τοὺς πολεμίοῦς, αὐτὸς δὲ τὴν 
Δ 

πατρίδα καταδεδούλωται. (5) Κάκεῖνος μὲν πολὺ προ 
-ω. Ν » /’ ψ 

τῆς Σικελίας ἀγωνισάμενος τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ὄντας 
-- / υ.] 

συμμάχους οὐδὲ ἰδεῖν τοὺς πολεμίους ἐποίησεν, ὃ ὃ 
Ξ ον / ᾿ / 

8υ ἀπὸ Μοτύης διὰ πάσης τῆς νήσου φυγὼν συγχέχλεικεν 
ο ο Δ Δ Δ Ν/ 

ἑαυτὸν ἐντὸς τῶν τειχῶν, πρὸς μὲν τοὺς πολίτας θρα- 
/΄ λ λ - / ο] ᾿ .Α] 3» ανά 

συνόµενος, τοὺς δὲ πολεμίους οὐδὲ κατ᾿ ὄψιν ἰδεῖν ὑπο- 
.ω - Δ / λ 

µένων. (8) Τοιγαροῦν ἐκεῖνος μὲν διά τε τὴν ἀρετὴν 
καὶ τὸ μέγεθος τῶν πράξεων οὐ µόνον τῶν Συρακοσίων, 

.. ο / λ 

3ὔ ἀλλὰ καὶ τῶν Σικελιωτῶν ἐκουσίων παρέλαθε τὴν ἦγε- 
/ αμ οι δι ον” λ ο / 3 Ἰ 

μονίαν, ὃ δ᾽ ἐπ᾽ ὀλέθρῳ μὲν τῶν συμμάχων, ἐπὶ δου- 
τω ω ω Ε Α Ἡ / 

λεία δὲ τῶν πολιτῶν στρατηγήσας, πῶς οὐκ ἂν δικαίως 
υ 

- λ { / 3 “Υ 

ὑπὸ πάντων μισοῖτο; οὐ γὰρ μόνον ἡγεμονίας ἀνάξιος, 
/' 

ἀλλὰ χαὶ μυρίων θανάτων τυγεῖν δίκαιος. (4) Γέλα 

40 καὶ Καμάρινα διὰ τοῦτον χατεστράφησαν, Μεσσήνη 

ἄρδην ἀνήρηται κατὰ συμμµαχγίαν, διομύριοι τῶν συμ-- 
ΐ / 

µάχων ἀπολώλασι, τὸ σύνολον εἷς μίαν κατακεκλεί- 

σµεθα πόλιν, τῶν κατὰ τὴν Σικελίαν Ἑλληνίδων πα 
Πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις ἀτυγήμασι 

4ὔ Νάξον καὶ Κατάνην ἐ ἐξηνδραπο» ίσατο» / πόλεις συµµα- 

χέδας» ἐπικαίρους πόλ εις» ἄρδην ἀνήοηκε. (5) Καὶ 

πρὸς μὲν [μαρχηδονίους δύο μάγας ἐνστησάμενος, ἐν 
δὲ ἱ 

ἑχατέραις ὕττηται, παρὰ ὃ δὲ τοῖς πολίταις πιστευθεὶς 

σῶν ἄν η ρη μένων. 

ἅπαξ στρατη ηγίας, εὐθέως ἃ ἀφείλετο τὸν ἐλευθερίαν, φο- 

60 νεύων μὲν τοὺς παῤῥησίαν ἄγοντας ὑπὲρ τῶν νόμων, 

φυγαδεύων δὲ τοὺς ταῖς οὐσίαις προέ Ὕρντας» χαὶ τὰς 

μὲν τῶν φυγάδων Ἰυναῖκας οἰκέταις καὶ μιγάσιν ἂν- 

θρώποις συνοικίζων, τῶν δὲ πολιτικῶν ὅπλων βαρθά ᾱ- 

ρους καὶ ξένους ποιῶν κυρίους. (6) Καὶ ταῦτ) ἔπρα- 

ΡΙΟΡΟΜΟΦ. 1 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΙ 118. ΧΙΥ. 
90 ἃ 

5ίαπ] ΒηΙαγΗπ] 5ο ρο]ἡερίαγ. (3) Αἱποβῖς, ο 6ἱγοβ, ΠΟΠ 

πιίης πίτα πιώπῖα (γταπας, παπα Ὀο]] η Ῥηβίομη, οχ- 

(εγπηίμαπά ας οδἰ.. Ναπι αἲχ, (π 5οτνογάἩι αγπῖς Ππης 

οπκίοά(ίας, αἀγειθιις οἰγ[ίαίθνη οχαίγαοῖα οἱ οοπηηημίία ο5έ, 

αἱ πηθγζθρηατΙοΤΙΠΙ οορία αά ΘΥΓαςΙΦΑΠΟΤΗΠΗ 5ος Ἱ(Π{οπι 60η- 

Ρτοραίη, απῬί(ιθ Ίρ5ο ἀοπιϊπαίατ, ποη πί σαπαρη]ίθγ {15 

αἀπηληϊςίνοέ, 5ο αἱ ΙποπαΤΟ]Ι, ρει αγαραπα φιἱἁγῖς ασογο 

οοηδΗίαπη Ἠαβοης. Ἐί παπο οχίσιαπα απἰάοηα αστί ραν- 

{θηι Ποδίας ορΐποηί : Πἱοηγδίας γοτο {οίαπι ατηι5 5αα- 

οἵσπι 1115 ἀοπαν, απϊ ἵπ απυρβσαηᾶο ἀοπηϊπαία ἵρβιπι 

ἀἀ]αγθγυηί. (4) Οποµςᾳθ {απάεπα ἵπ ρογρεΠεπᾶἰς ἰδιῖς 

Ρογάγαβίπς, απού] πο ρογίοπ]απα [ποίαπί υἱρῖ [οτίος, 

Πιο ροίἵα5 εη5Ηπθη{2 Αάγοιδι5 ϱατιμαρίπίεηςος (πἱᾶσια 

οχίνεπια ἀῑδετιπηῖπα ϱγα απο απΊπιο»θ {οἱθγαίης : αἱ οοπίγα 

ἵγταππαπα. αοογβὶςςπη η Ῥτο Πμογίαίο αἱ ραϊτία Πάποίαπι 

ἀ4ήμοτα, πο νογρο απἰάσηι αιάθπηις. Το Ἰοςίαπα ην] 

Ιὔα5 Τη αεῖς οε6Πγδατης : αἱ ρποίροιη, π6ς βουτί ραυ[]ο 

Εοπογοβῖοςῖς γἱτίαία ϱΓαάΓΗπα, εχΙογγαδείπιΗς, 

ΕΧΥΙ. « Χοπιο οηίπα απἱδ(παπῃ {απίαπη Ὠἱοιγδίο αΓτοσα: 

ΡΙΕ, αἱ εμπη ἀοἰοπο Π]απα οοπιραγαπά ση δἰαΐπαι.  Π]ο οπῖπι 

{ΠΠ} 5η α 1ρείας υἱγπία, ἔππι Ὀγντασικαπῖς αἱσαιο 9ίεθ- 

Ποίἵ5 αἀ[αίας, ΒἰοΙίαπα πίγευςατη ἵΠ Πβοτίαίοιι νἰπάισανίε : 

Ιδίᾳα, ροδίαπαΠη Ηρογαξ αεορρί{ τής, ορίθτα» ηπἶἀεπι ὀΠΊΠος 

Ροΐρρία({ϊ Ιοςίσια ομρποχίας [οοῖε, 

γ]αία ορρΓοςε!{. 

5ο4 ραΐτίαπη {ρ5ο ϱο:- 

(9) Πε, ἀῑα πππίπππατιο Ρτο Βἱεία ρτα-- 

Παΐας, ο[[εοῖί αἱ ρε οἴγίίαίος φοοἵ Ἰοβίοπι πο ΟΘΓΠΕΙΕΠί 

απίάεῦα αππρ]α5 : Ιδίο, [πσαπι α Μοίγα ἱπᾶρ ροῖ {οίατη 

πδαᾳιθ Ίη5]απῃ οχίοΠάσης, πιωπίῖρας {απάσπα 56 Ιπο]μςί:, 

ἵῃ οἶνας θτος,, 5εᾷ ηθο ΡΕΙπιΙΠα Ἰοςίΐς Ἱπιπίαπα δΗςΗΙΠοΠς, 

(3) Θ 10 [αείαπι αἱ Π]α (ππη ρτορίες υἱπίοπα. 8Η {απα 

ΓΡΟΤΗΤΗ σορίαγΙ η πασηΙέαάΙπεπη , ποη α ΦγγασιιδαΠΙς (απΙάΠα, 

564 οἰίαπῃ Φἱ6ΘΙΙοΠ5, 

η : Ιδίο αΠΗΠ1 αά ρογηϊσίεπα 5ο6ἹογΙπ οἱ 5οτγΠπίοπα ο νά η 

ΙΠΙΡΘΓΙΗΙΗ 5Ρροπίο οΡ]αίπι αοζερε- 

Ππροναίοτί5 ΠΠ 5ἲρῖ αιτορεί, απἰάΠί ]1το αἲ οπ]πίβα5 

51έ οὔἵο ρτοδεηποπά 52 απῖά 2 απὶ ποή ἱππρθτίο {ππία πα ΠΟΠ 

ἀῑσηις, 5οᾷ πι]]]α οιίαΠη πεσθς Ρνοππθγ{15 51 (4) Ῥετ ματς 

αο]α αἱ σαπατίηα 5υηΠ{ οΥοΓ58, ἈΤαδξαια ρου 5οοἱδίαίοτη {πΠ-- 

Το ἵ8η- 

46πα τες ἀεγο]αία οδί, τ{ ἵπ παπα θἶππας ΗΤΏοΠΑ οοπο]υ»ί, 

ας οχοῖδα, οθη{Η πα πηϊ]]ία 5οσΙοτΙΠα οχ[[ο ἀαία. 

οοίοιῖ5 ρε βἰοΙίαπι ἀταοῖ ποπηϊπΙς αγβίρας ἴπ ΠΠΙνογΕΠι 

της. 

αποά Ναχαπα οἱ σα Πἱπαπα ας. οοτοπα γοπάΙά1ε, 

Ναπι αἆ ορίοτγας οα]απϊίαίες οἰίαιη ου αοσθαεῖε, 

υ1Ώθδαπς 

(5) ΟοπΠίοία» οι 

Οανηιαριηϊεηκίρις ἰη5α]ξ ἀπος : τεταπα ἵπ αίγοσπο γίοιας 

οί. ΟµἱΠΙ 5οπ]θ] α οἴγίριας ἱπιρογῖαπη 5ηί ογδάΙηπα αζ06- 

Ρἱδεοί, ἱρεαπα πποχ Ηρεγίαίεμι 5 αἀεπηῖί, 

5οοἷα5 6ἱ ορρο»ίαπᾶα5 Ρτοςιι5 ἀεἰογΙί. 

ΠΡεΠΙΟς Ἱοσαπι 

αδβοτίοίο5 ππασίαΠ5, ορι]οη[ίοτος αχΗῖο Ππμ]ίαης, αχ ΙΙ 

ΠΧΟΓΘ5 φοινὶς αἱήδααθ αχ Ρτοπηΐδομο γ]σο ἵῃ πιαἰγιπιοπῖα πα 

εο]]οσβΠ5., ΑΤΠΙΟΓΙΠΙ ον ]ίαπα Βατβατος θ6ἱ ρογορτίμος το- 

(6) Εἰ νῶο οπιπία ἀθείσηανγίε, τοι Φ1ρ- 

38 

ἆ6η5 οοπηροίθΒ. 
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ἔεν, ὦ Ζεῦ καὶ 0εοὶ πάντες, ὑπηρέτης ἀρχείων, ἀπε- 

γνωσµένος. ἄνθρωπος. 

ΤΧΥΠ. Καὶ ποῦ τὸ φιλελεύθερων τῶν Συραχοσίων! : 

ποὺ ὃ) αἳ τῶν προγόνων πράξεις; ᾿Εῶ τὰς ἐφ᾽ μέρα 

ῷ τριάκοντα ος ἄρδην ἀναιρεθείσας Καργηδονίων, 

παρίηµι τὴν τῶν μετὰ Ἠέλωνα τυράννων κατάλυσιν’ 

ἀλλ᾽ ἐχθὲς 

ἐπὶ Σνρακούσας στρατευσάντων, οἱ πατέρες ἡμῶν οὐδὲ 

() Ἡμεῖς 
τοῖς 

καὶ πρῴην Αθηναίων τηλικαύταις ὃ δυνάµεσιν 

τὸν ἀπαγγελοῦντα τὴν συμφορὰν ἀπελιπον. 

ιο δὲ τηλικοῦτ' ἔγοντες πατέρων παράδειγµα ἀρετῆς, 
/ ε / Ν σσ ὥς 

Διονυσίου προςτάγµασιν ὑπαχουομεν, Ἆπι ταυτα των 
ο» / ΄ λ ου 

ὅπλων ὄντες κύριοι; θεῶν γαρ τις προνα μετα των 

συμµάγων ἐν τοῖς ὅπλοις ἡμᾶς συνήγαγε πρὸς τὸ τὴν 

ἐλευθερίαν ἀνακτήσασθαι, καὶ πάρεστι τήµερον ἄνδρας 

ιὅ ἀγαθοὺς Ὑενομένους χαὶ συμφρονήσαντας ἁπαλλαγῆναι 

τῆς βαρε ίας ἀνά μην ο. Τον μὲν γὰρ ἔμπροσθεν 

χρόνον παρωπλισ σμένοι ” συμμάχων ὄντ .. τῷ δὲ τῶν 

μισθοφόρων πληθει τηρούμενοι, σγεδὸν εἴχημεν τῷ τῆς 

ἀνα ἵχης ανρῖν: νὺν δὲ τῶν ὅπλων χυριεύοντες καὶ τοὺς 

9!) συμμάχου» ἅμα βοηθοὺς χαὶ θεατὰς ἔχοντες τῆς - 

τῆς, μὴ παραχωρήσωμεν, ἀλλὰ ποιήσωμεν φανερὸν ὡς 

διὰ καιρόν, οὐ δι ἀνανδρίαν ὑπεμείναμεν δουλεύειν. 

(4) Οὐκ αἰσχυνόμεθα τῶν πολέμων ἔχοντες ἡγεμόνα τὸν 

τὰ κατὰ τὴν πόλιν ἱερὰ σεσυληχότα, χαὶ τηλικούτων 

οῦ πραγμάτων ποιοῦντες προστάτην ᾧ βίον ἴδ ἰδιωτιχὸν οὐδεὶς 

ἂν εὖ φρονῶν διοικεῖν ἐπιερέψειε; καὶ τῶν ἄλλων ἐν 

τοῖς πολέμοις μάλιστα τηρούντων τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς 

ὅσια διὰ τὸ μέγεθος τῶν κινδύνων, ἡμεῖς τὸν ἐπ᾽ ἀσεθείᾳ 

διωνομ.ασμένον ἐλπίζομεν  ταλίτευ τὸν πόλεµον » 

Ι ΧΥΠΙ. « Καίΐτοι γε 
5 / / μασ οι εως αν ο εις 

εὐρήσει Διονύσιον ου Ὥττον τοῦ πολεμου τὴν ειρηνην 

. Ωλ κ. 

ὃν) εἴ τις βούλεται τἀχριθὲς ζητεϊν, 

εὐλαθούμενον. Νῦν μὲν γὰρ διὰ τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων 
Συραχοσίους μιηδὲν ἐπιχαιρήσειν φόθον νομίζει τοὺς 

χατ αὐτοῦ πρᾶξαι, το τον δὲ τῶν Καργηδο- 
5 ρα ο» / 

96 νέων, ἀντιλήψεσθαι τῆς ἐλευθερίας, τῶν μὲν ὅπλων χυ- 

ριεύοντας» διὰ δὲ τὰς πρσει. “πεφρονηματισµένους. 

(9) Διὰ τοῦτο γάρ, οἶμαι, χατὰ μὲν τὸν σω) πόλεμον 

προδοὺς Τ’ έλαν καὶ ἱΚαμάριναν, ταύτας ἀοικήτους ἐποίη- 
ΑΕ παν μα αλα κείστας Ελλ σεν, ἐν δὲ ταῖς συνθήκπις ἐχδότους τὰς πλείστας Ελλη- 

Γι ο 
40 νίδας πόλεις συνέθετο. (8) Μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἐν εἰρήνη 

- οο - ν 

Νάξον καὶ ἹΚατάνην παρασπονδῶν ἐξανδραποδισάμενος 
«λ Δ / Ἡ Α Όνλ ο. 9 1 λί κ ος 

ἣν μὲν κατέσχαψεν, ἣν δὲ τοις ἐξ Ἰταλίας Καμπανοῖς 
3 Αλ ο) / 3 / 

(4) ᾿Επειδὴ δε ἐκείνων ἀπολομέ- 

γων οἱ περιλειφθέντες πολλάκις ἐπ 

οἰκητήριον ἔδωχεν. 
πεθάλοντο καταλῦσαι 

45 την τυραννίδα, πάλιν τοῖς Καρχηδονίοις πόλεμον κα-- 

τήγ] ο... οὐ γὰρ οὕτως εὐλαθεῖτο λῦσαι τὰς συνθήκας 

παρὰ τοὺς ρανε ὣς ἐφοθεῖτο τὰ ο... υένα συ- 

στήµατα τῶν Σικελιωτῶν. ἸΚαὶ δη φαίνεται διὰ παντὸς 

ετς ηγρυπνηκὼς τη τούτων ἀπωλείᾳ. (6 Καὶ πρῶτον 

δ0 μὲν περὶ Πάνορμον δυνάµενος παρατάξασθαι τοῖς πο- 
ω / ο» ο» Δ / 
λεμίοις, ἀποθαινόντων ἐκ τῶν νεῶν χαὶ τὰ σώμκατα 

ο Ν λν / / 9 

κακῶς ἐχόντων διὰ τὸν σάλον, οὐκ ἠθουλήθη" μετὰ δὲ 
ο ς / Ν / / 

ταῦτα τὴν Μεσσήνην ἐπίχαιρον καὶ τηλικαύτην πόλιν 
ο ο ςη Φα λ 3 3 ο [αῇ 
σθηήθητον περιιθων ξειασε χατασχαφηναις οπως μ.ὴ 

ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤοΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. 

Ρίΐ6υ, οΠΊΠοδ(αο ΓΙ πηϊδίοι οί, αἱ ργοίραία 5οπἵς 

Ἠοήπο. 

ΙΤ ΧΥΗΠ. «Ὁδί παπς Προγία[ἰς αΠΙΟΓ ἵπ γγασιδαηϊςδ αρί 

ππα]οσα. 08 ροδία2 ΝΟΠ ΠΙΘΠΙΟΤΟ (πεζσηία Ιδία πημ]ία σατ- 

ΠιασϊπΙοηδίσ μι αἆ ΕΠΙπΙοΤαΠα ΙΠ(ογηοΟἸοΠὸ 600δᾶ, ΠΠ {{ο ἀ466- 

(601 905.) 

{05 ρο5ὲ ἄ6ἱοΠ6ΙΑ ΓΥΓΔΠΠΟΒ: ες Ιου απί πυδίας (ομς, 

α ἀἱα μαι, αυ ΑλοποηδίΙπ οορῖῖ5 ΒΥΤΑΟΙΡάΠΟΣ Ρ6110 

Ρτοππομίρ5, ραΐναβ Υοβί πο πυΠ({πηχ απἰάθηα ο]αάἱς γο[ῖ- 

(9) αἰᾳπο Πο5, {απι αου]εηίο γἰγία15 ραίδιηςς 

οχοπηρΙο Ιηδίγασί, ΠἱοῦΥ 8 Π1δθίδ ῥαγεΠΙς, Ἰάσ1ο αΠΙΙΠΙ 

ατηιᾶ ποὺϊς 5ἱπί ρταδίοῦ. ΕΠΙΠΙΥογο ρτογίάα ΠΦ4α1η ἀ4εο- 

ΥΕ οΗΤᾶ Π08 ΟΠΙΩ απχἰαγΗς μας ρνορίειθα ἵῃ ατπηῖς 60η- 

στη! : 

σνορανίί, αἱ Πογίαίοπ. ΠοῬί5 ΓαςΙΡΟΘΥΘΠΊΗ5. Βου 1ρ5ο ἆῑε 

Ἰοοί πορυῖςδ, ἱ Υῖτος {ογία5 αἱ 6οποογάς πο οχμΙρεαπι!5, 

ἀυνα {δάας5 πούθδε]ία[15 Ιπδάπ εχομίοτο. (9) Ἡασίοπιας 

οππα απία αγηλῖς ἀαδί(α1 εἰ 5οοἳἵς (αἱπ]πις, αἱ οσπάιοῖ ηΙ- 

[5 εορία. αγῃς ποβίνα τοὐαηάαν]ί, ΡαΓάΠι αὐεςί απ. γἰοίας 

περθδθἰ{αξἰ παΠΙ5 ἀαάδιΙη]ας: αἲ ΠΙΠΟ ΓΙΙΟΡΕΙΠΗ οοιπροίος, 

ἆ απ 5οοἱ 4ποάιο εί αχ []ίαγος οἱ γἱγ15 ποδίνο δροοίαίο- 

65 αάδιπί, ης ἑοποράαηις αἱά(ααπας 5ο Π05 (θπιροτί8 

ἀἰομιίαίο, πο γα 4ς ἀεί[οσία 5ου ν{αἱθῃ {οἱαγαδθθ π]αΠ]- 

{οδίαπα (αἱαπας5. (4) Απ πο ραάεί μο5 Ποδίοιη Ὠθ]]ῇ ἆ- 

οσα μαβετο, (αἱ {οπιρ]α οἰντία 5 5ασγ]οσίῖς αχ αιςίέ, πι- 

αιιο (απίαταα οαγα {οί τογαπι ργα Πσθτα οα]α5 αἁπιϊηίςίγα- 

Ποπ] Ώθιπο, γοσία δα1ἴεΠΙ γαίσης ργάίας, ρηγϊναίας 5ιιᾶΒ 

ορο5 οοπηπηϊδδγ] οἱ {1111 αλί δαογοδαηέία ἀθοταπα Ί1γα 1η. 

μοἱ1ἱ5 πιαχῖπχο οὗ πήποη αμα ρουἱοα]ογαπα πιαση! πιά πθὰ 

οὐδαγτοπέ, απ πο νιο]αίος τοµσ]οηπίς ποηήπο αρίααςα 1πία- 

ΏΊΘΠΙ Ὠθ]]ο Γαἱὁ Ππαπα αάάΠατΙη 5ΡοΓΘΠΊ5 5 : 

ΤΧΥΠΙ. «Αἰσα, 5ἱ απ τοι αοοπτα ας ἱπααίτειο νο, 

ΙΟΗΥΡΙΙΑ ΡᾶόθΏὰ. Ποη ΠΠ 41αΠ1 Ρε γα[ογπηϊάαγο 

οοπημετῖθξ.. Νιαπο οΡΙπι ΦΥγΓα6ΙΦ8ΠΟ5 οϱ Ἱπιρεπάεπίοπι αΏ 

Ἠορίθ ηδη. ΠΙμΙΙ (οηίαατος αἀγοιςΙη 56 οχἰδπηαί: ὅαι- 

ἠιαρϊηϊοηςίθα5 Υογο 5αρασίἶς, Ηρογίαίεια 5ἱΡΙ γιπάϊσαίατος, 

ΔΙΊΠΟΓΕΠΗ 46ΏΟ 6ΟΠΙΡΟΙΟΡ οἱ ΤΟΡΙΠΙ σθδἰαΓΙΠη δ66θΕ5Η απῖ- 

πιαίοδ, ριγ]άεί. (2) Αίᾳπε ου Ιλ] οααςῶ γιάδίατ Παἱς»ο, 

ος Ρο]]ο ργ]ογς ρνοΚ[ίαιη α 56 ἄοἰαΠα οἱ ΟαππαγΙΠαΠα ΟΙ γίβΙ5 

γἰάπαξ, αίαια 1η {ωάενῖς εοπαἰμοηίρια5 ρ]εγαδααο αταοί 

μοηη]ηῖς α106ς Ποδίί γεαοηί. (9) Ροδί Ίιῶο (6Ππροτο ρᾶ- 

5 Νοαχιη οἱ Οαπαπι οοπίτα [ωάα5 ἵπ δουν {αίοιη τοσβῖε, 

απα Πα αι ἀἱραε, απο ΟαΠηραΠί5 οχ Πα]ία Ιποο]οηάαηι 

ἀθάε. (4) ΟΠ Υθ6ιο ρο5ί πίστα λογια διιρογς/{{ο 

Ώοη γα10 α ἀοηλο[οπάατη ἐγγαππἰάσπι αΠΙΠΊΙΠΗ οοπγογΙβδθηί, 

Ῥθ]11Πῃ ἀσπιαο Οαγνασπίεηδίριας Ππάϊχαί.  ΝοΠ οηίηα {αηία 

1ρ5ἱ το]σίο ογαί {ῶάμ5 φοἱνετο ουηίγα τς ᾖαναί Πάδπα, 

απαπία5δ οσΠὰ ποίας α- τοἱσς ΘΙοΙΟΓΙΠΙ εοπηη ΠΠ Τα θιας 

πησοραί, Τη 4ΠοΓΙΠΙ ἰδίθ ΡογηίοΙεΙη Ιηνίσί]ανο Ρογρείιυ 

αω]άσπα. νἰάσίαν. (9) Ναροι αἆ ΡαΠοπηΙΠα, 6Η1Π1 Ἠορίος 

ο παγίρη5 οχδεεηἀθηίθς, αἱ α (θπιρεςίαίἰς Ιαοίαβίοηε Ἰαησι]- 

405, Ἱηδίγαεία αοίε αχοίρεγε ρῃο5δεί, πμ πήπας γο]αῖ. 

Ῥορίοα ΜΕΒΡΑΠΑΠΗ, ἰα1η οοπηπιοᾶαίη. αἱ απίφ ηιαση [Μια ἰπῖς 

αγΏθίη, αχ 15 ἀθκμαίαιη. εχςο]ηάϊ ρᾶβδας οδί: απίρρο 
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μόνον ὡς πλεῖστοι διαφ θε ο. τῶν Μικελιωτῶν, ἀλλὰ 

καὶ Καργηλόνιοι τὰς ἐξ Ἰταλίας βοηθείας χαὶ τοὺς ἐκ 

Πελοποννήσου στόλους ἐμφράξωσι. (6) Τὸ δὲ τελευ- 

ταῖον ἐν τῷ Καταναίων αἰγιαλῷ διηγωνίσατο, παρεὶς 
5 πρὸς τῇ πόλει τὴν µάχην συστήσασθαι πρὸς τὸ τοὺς ἐ- 

λαττουµένους καταφεύγειν εἰς τοὺς οἰκείους λιμένας. 

Μετὰ δὲ τὴν ναυμαγίαν | μεγάλων πνευμάτων ἐπιγενο- 

μένον, χαὶ τῶν Καργ1ὸ δονίων ἀναγκασθέ ντων νευλκΏ- 

σαι τὸν στόλον, χαιρὸν εἴχε τοῦ νιχᾶν κάλλιστον. (7) 

το Τὸ μὲν γὰρ πεζὸν στράτευμα ᾿ τῶν πολεμίων οὕπω χα- 

μέγεθος τοῦ χειμῶνος ἐπὶ τὸν αἴγια-- 

Τότε συνεπιθεµένων 

τηντηκὸς ἦν, τὸ δὲ 

λὸν αὐτοῖς τὰς ναῦς ἐξέθραττε. 

ἡμῶν πεζη πάντων, ἠναγκάσθησαν ἂν ἀποθαίνοντες 

ἁλίσχεσθαι ῥᾳδίως ἡ πρὸς τὰ χύματα βιαζόµ.ενοι τὸν 

16 αἰγικλὸν πληρῶσαι ναυαγίων. 

ΙΧΙΧ. «Ἀλλὰ τὸ μὲν Διονυσίου ανν ἐν Συ- 

ραχοσίοις ἐ ἐπὶ πλεῖον οὐκ , ἀναγκαῖον εἶνχι νομίζω. Εἰ 

γὰρ οἳ δι αὐτῶν τῶν ἔργων ἀνήχκεστα παθόντες οὐχ 
ἐγείρονται τοῖς θυμοῖς, Ἡ ἤπου τοῖς λόγοις ο ο 

90 πρὸς τὴν χχτὰ τούτου τιµωρίαν; καὶ ταῦτ᾽ ἰδόντες αὐτὸν 

πολίτην μὲν γεγονότα πονηβότατον, τύραννον δὲ πικρό- 
() Ὅ- 

σάχις μὲν γὰρ σὺν τούτῳ παρεταξάµεθα, τοσαυτᾶκις 

ἠττήθημεν" νυνὶ δὲ καθ) αὑτοὺς ὀλίγαις ναυσὶ τὴν πᾶσαν 
96 τῶν πολεμίων δύναμιν κχτεναυμαχήσαμεν. Διόπερ 

ἕτερον ἡγεμόνα ζητητέον, ὅπως μὴ τὸν σεσυληκότα τοὺς 

τῶν θεῶν ναοὺς στρατηγὸν ἔχοντες ἐν τῷ πολέμῳ θεο- 

μαχῶμεν. (5) Φανερῶς γὰρ τὸ δαιµόνιων ἀντιπράττει 
τοῖς τὸν ἀσεθέστατον προγειρισαµένοις ἐπὶ τὴν Ίγεμο- 

Τὸ Ύὰρ μετὰ μὲν τούτου πάσας τὰς δυνάμεις 

/ / 

τατον, στρατηγὸν δὲ πάντων ἀγεννέστατον. 

/ 
50 γίαν. 

ἠττῆσθαι, γωρὶς δὲ 

εἶναι κατωπολεμῃησαν Καρχηδονίους, πῶς οὐ πᾶσιν ὅ-- 

/ Ν ΝΝ / 

τουτου χαιὶ βραχὺ περορ ἔχπνον 

ρατὴν ἔγειτὴν τῶν ὐεῶν ἐ ἐπιφάνειαν: (4) Διόπερ,ῶ ἅ ἄνδρες, 

ἐὰν μὲν ἑκὼν ἀποτιθῆται τὴν ἀργήν, ἐάσωμεν αὐτὸν 

3ὔ ἀπαλλάττεσθαι μετὰ τῶν ἰδίων ἐκ τῆς πόλεως: ἐὰν δὲ 

μὴ βούληται, χαιρὸν ἔχομεν κάἄλλιστον τὸν παρόντα 
πρὸς τὸ τῆς ἐλευθερίας ἀντιλαμβάνεσθαι. Πάντες 
συνεληλύθαµεν, κύριοι τῶν ὅπλων ἐσμέν, συμμάχους 

ἔχομεν παρόντας οὐ μόνον τοὺς ἀπὸ τῆς Ἰταλίας “Ελ- 

40 ληνας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου. (5) Τὴν δὲ 
ἡγεμονίαν δοτέον κατὰ τοὺς νόμους πολίταις ἢ τοῖς κατὰ 
τὸν μητρόπολιν οἰκοῦσι Κορινθίοις ἢ τοῖς ἀφηγουμένοις 
τῆς Ἑλλάδος Σπαρτιάταις. » 

ΤΧΧ. Τοιούτοις τοῦ Θεοδώρου γρησαμένου λόγοις, 

4ο οἱ μὲν Συραχόσιοι µετέωροι ταῖς Ψυχαῖς ἐγένοντο καὶ 

πρὸς τοὺς συμμάχους ἀπέθλεπον" Φαρακίδου δὲ τοῦ 

Λακεδαιμονίου ναναργοὔντοςτ τῶν συμ. μάχων καὶ παρελ- 
θόντος ἐπὶ τὸ βῆμα, πάντες προςεδόχων ἀργηγὸν ἔσεσθαι 

τῆς ἐλευθερίας. 3 Ὁ δὲ τὰ πρὸς τὸν τύραννον ἔγων 
50 οἰκείως ἔφησεν αὑτὸν ὑπὸ Λακεξ αιμονίων ἀπεστάλθαι 

Συρακοσίοις καὶ Διονυσίῳ συμμαχεῖν πρὸς Καρ/ηδο- 

νίους, ἀλλ᾽ οὐ Διονυσίου τὴν ἀργὴν καταλύειν. ἨἩαρὰ 

δὲ τὴν προςδοχίαν γενομένης τῆς ἀποφάσεως, οἱ μὲν 
: ’ /Ν Δ 3: / [ά Αλ] Ψ. 

μισθοφέροι συνέδραμον πρὸς τον Διονύσιον, οἳ ὃε Συ- 
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αἱ ποῦ. πχοῦο. σπα παρ λανηα! ἰοποραπα ἀο]ογοπίαν, γογά πι 

οἵαυα, αἱ δαρροί]ᾶ5 οχ Πία]ία οἱ ο Ρε]οροῦησδο «Ἴα5965 Πο- 

(6). Δά ΡοδίνοπΙη 1 

Οα Μπους. Ποιο ἀἰηισανί, πορ]ίσοις αἆ απο αγβοΠΙ Ριι- 

Ρρορί 

εοηΠοίαπὰ ΗΠΟ ΠάΥΑΙΟΙΑ 401 ἠπαδηἶ5 ΥαοΠίοΓΙΗΠ ργοςθ]]1ς 

ρίς Οαγιασίπίσηςος Ἱπίογο]ιάσγοπί. 

σηανο, α0ἱ γἱοιῖς ἵη Ποίος 510 Ρρογία5 ρονασίαπα ογα{. 

ορουἱ9 ϱἱᾶ566Π1 5αράασσγο ΟαγΗιασίπῖεηδος οοσογοηίν, ρ]- 

(7) Ροάοςίνῖς 

6ΠΙΠΙ Ποβί{πΙΗ αοῖος ποπά σα αἀγοαησνγαί, παναδ(6 Ιρ5ογΙΠΙ 

οοΙπιαπα νἱποσπάἰ ορρονἑαπ(αίοπα Παβοραί. 

μἱοιηϊς νἰο]ομίία ο Πές ο[ἰοισραπίαν. Τήπο 5 ΠΟΒ ΟΠΊΠΟ68 

εοπ/ ιοί ροθρίνὶ Ἱπατίο ἴ]ος αἀοιί ΓΗἱβδοιη5, 60 ποζθςθῖ- 

{α{{5 εοιηρι]δί ο55οη{, αἱ ναι ἆθδοθηδι (ασίο, οιίτα ποσοαι 

ἵπ ΠΠαΠΙΙ5 γοηἰδδοη{, απί Παοίρας νὶ οβ]ασίαπί65, πα αβ]ἰς 

Πία5 οριηρἰογἰδδευί. 

ΤΧΙΧ. «Αί νογο Ρἱοηγκίαπι Ιηίει Θγταθκαπος ΡΙαήρς 

Χαπ 8ἱ ΙΠ1ΠΊ6- 

ἀἰσαβίΗρις α8 ο ἀαηληίς α[[οοίογαπα αΠΙΠΙΟ5 το5 ἱρδα ΠΟ 

αοθδαΥ6, μαιά πδοσρδβα ΓΙ 9556 αγΡΙ{ΥΟΓ. 

οχδι5οΙίαηί, ΠΠΠΑ Υοιβῖ5 αἆ 5ηποπάαπα ἆ6 Ἰοπ]ΐπο γΙπάΙσίαπα 

ππρο]οηίας 5 4απά ΡΓῶ{6Υ ἴ]]α, ο υ)Η Τὰ 6ἱνοπα πο Ιβ ΠΤΙ, 

ἔνναπηΠα. δΥἱΦδΙΠΙΠΩΣ οἱ ἀποσπα ουηΙαπη ἴσηα νΙβΒΙΠΊΙΠΗ 

Ἠαπο 6556 γἱάοαπί. (2) ΟΩπαοβος απίμι οἶας ἀποία ΠαΠΙΙΠΙ 

οἱΠ1 ἠοδίο οοη{Η πα, ἰοίίες ρτοβ]σαιά δΗηά5 : ΠΙΠΟ Υ6ιο 

ποδίνὶς αιςρίος οχίσια πανίαπι εορία αΠἱγογδαπα ΠοδίΙὰ 

6Ἰ8β5θυι ἀσγ[οίπης.  ΟΠΑΠΙΟΡΤΟΕΠΙ ας ποβῖς Ππηροταίο: οξε 

αΦγοπάα5, πο, δἱοαχρ[αίοτοπα δ4ΟΓαΓΙΠΗ θο411π1 44 σδίῃ Ε)ἱ 

ΘΙΙΠΘΗΠΙΙΙ5, 6Η ἆθο 6] πὰ σης. (9) Ναπι ογ]άομίος 

οω]εςία ΠΙΙΊΘΗ 15 αἀνονδαίπι, πἱ ΣΙΠΙΠΙΟΡ Ππιρίσία(ἶς Ἰο- 

ΠΙΙΠΕΠΙ αἲἲ ΙΠΙΡΕΓΙΗΙΗ 6Υαχογο. Οποἆ αΗ1Ώ1 σπα Π]0 απῖγοιςα» 

οορία» (150) δη{, αΏδ6ιθ γατο 1]ο ποῃ Ἱία ππασπα οχοτοίης 

Ρα15 αἆ ἀοροαιίαπά σι Οαγηιασίπίεηςος ας [α1{, ποπΏο Ίος 

οαποίἶ5 ῬυδοηΜίαπι ἀἆσογαπ οοηςρἰοἰεπάαπι οχ ημείς (4) 

Οµποσίτσα, σἱρῖ θγτασαδαΠΙ, 5ἳ νο]εης Ἱππρογίο 56 αὐαϊσαί, 

πιἰσιαπϊ οχ 106 ο δμἱ5 οορίαπη οἵ (α0ἱαΠΊΗ5; 4ος 5ἱ Πο- 

Πέ, ραἱοποανγίππαι ἵπ Ρυδεπίία Ιρογίαίἰ5 «αροδξεπάς οεσᾶ- 

ΒΙΟΠΘΙΗ άΡΕΠΙΗ5. ΟΠΠε6ς Πῖο εοπστθσα(ἰ 5ΠΠΊ15. ΑΤΙΠΟΓΙΙΠΙ 

β6μς65 ΠΟ5 ο5ί ροίρεία5, ααχΠἰα ΓΙ πο {αΠίπη α Πα[ία αταοἳ, 

5οᾷ ο ΡΕΙΟΡΟΠΠΟΡΟ 4ποαΠα, ποβίς ργαδίο δαπί. (0) ΡΗπιπιᾶ 

Υογο πλ Ρροίεδίας5 οκ {1551 Ιοσῖς ἁνίριςδ, απί απὶ ἵη 

πιοίγοροΙ ποδίτα μαθίίαηί, σον 15, απί απὶ οταοἶἷα ργίη- 

αἱραίαπι ἰοπαοπί, πραγἱαΠίδ, εοπιηλ(οηᾶα ο»!.» 

ΗΧΧ. Παπο αἲ πιού ση αβί Τμασάογα5 ρογοταγοτα!, 5ι15- 

Ροηδί» ΘγνασιξαΠί απ]μηϊς αἆ Ρε]]ῇ 5οο1ος γαβρίοϊεμαπί, Τα 

Ῥμανασ]άας Πιαεσάαπιοπία5, οἶαςςίς αχ ανα. ργαίου, ἐίρι- 

παὶ αδοσπαϊ.  Οµ1ηθς ἱριίατ Ἠαπο Προγία(ἶς τουαρογαι 45 

Διίογθῃ οἱ ἀπόρῃι {ογ6 βρεταραή{. (2) Α{ΙΙα, ααοά (γταηπο 

[απημἰανί5 6556, 56 αά [ογοπάμπ Αγτασιδαπίς οἱ ΓΙοηγδίο 

οοπίτα Οα1μασίηίθηδος ααχἰα Πα, ΠΟΠ αα ἱπιρογίαπα ΓΙΟΠΥΡΙΙ 

ἀἰδεο]νεπάππα, α ΤιαοράσοπιομΙῖς ΠιΙδδΙΠι 6556 ἀῑκα, Ἠασ 

ἀμπα Ῥνῶίετ οχδροσίαίίοποπα ἵπ οοπίτατίαπι Πο ἀἱκραίαί, 

πιεγορπαν]{ αἆ Γἱοηγδίπα οοπουσταη{, γταξιδαηί Υ6γο, ΠΟΠ 

98. 
η 



506 

λ / δ Δ - 
ραχόσιοι καταπλαγέντες τὴν Ἠσυχίαν εἶχον, πολλὰ τοῖς 
9 / τον λ κ. Ν / 
Σπαρτιάταις καταρώμενοι. (8) Καὶ γὰρ τὸ πρότερον 
5 / ε / Ε) β ’ ον ο» 
σης ὁ Λακεδαιμόνιος, ἄντιλαμβ ανομένων αὐτῶν τῆς 

ε ευθερίας ἐ 8 Ύένετο προβό της καὶ τότε φαρ αχίδας οι 

6 ταῖς ὅρμαϊς τῶν Συρακοσίω. Ὁ δὲ Διονύσιος τό 
μὲν ἐγένετο περίφοδος, καὶ διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν: μετὰ 
δὲ ταῦτα φιλανθρώποις, λόγοις χρησάµενος καθωμέλει 

τῷ π ήθει, καὶ τινὰς μὲν δωρεαῖς ἐτίμα, τινὰς δὲ ἐπὶ 

τὰ συσσίτια παρελάμ.θανε. (4) πο δοος δὲ μετὰ 
οο / Δ Δ /. κω 

10 τὴν κατάληψιν τοῦ προαστείου καὶ τὴν σύλησιν τοῦ τε 
ο / Δ ή. [ὰ ο 3 3 μ / 

τῆς Δήμητρος και Ἱόρης Ἱεροῦ ἐνέπεσεν εἰς τὸ στρά 
ολ Δ κω Ὁ. Ὁὃ 

τευµα νόσος: συνεπελάθετο δὲ καὶ τη τοῦ δαιμονίου 
υ. Ν λ 

συμφορᾷ τὸ μυριάδας εἰς ταὐτὸ συναθροισθῆναι χαὶ τὸ 
Δ 

τῆς ὄρας εἶναι πρὸς τὰς νόσους ἐνεργότατον, ἔτι δὲ τὸ 

16 ἔχειν ἐκεῖνο τὸ θέρος καύρματα παρηλλαγµένα. (5) 

"οιχε δὲ χαὶ ὅ τόπος αἴτιος τα γονέναι πρὸς τὴν ὕπερ- 
/ λ 

(ολὴν τῆς συμφορᾶς' χαὶ γὰρ Ἀθηναῖϊοι πρότερον τὴν 
Ὃ κα 

αὐτὴν ἔχοντες παρεμθολὴν πολλοὶ ὃ διεφθάρησαν ὑπὸ τῆς 
ον 5 ο. / Δ / ο. 

νόσου, ἑλώδους ὄντος τοῦ τόπου καὶ χοίλου. (6) Προ; 
2 3 Αα ρα. ῥ ου τον μὲν πρὶν ἥλιον ἀνατεῖλαι διὰ τὴν ψυχρότητα τὴν ἐν 

ο οο ον Ν / 
τῆς αὔρας τῶν ὑδάτων φρίκη κατεῖχε τὰ σώματα” χατὰ 
ον λ Σο /; μας ε 3 / δὲ τὴν μεσημόρίαν ἡ θερµ.ότης ἔπνιγεν, ὥς ἂν τοσούτου 

πλήθους ἐν στενῷ τόπῳ συνηβροισµένου, 

ΤΕΧΧΙ. 
ὁ ἐξ ὧν πολλῶν ἀποθνησχόντων, τὸ μὲν πρῶτον ἔθαπτον 

Ἡι Ψατο μὲν οὖν ἡ γόσος πρῶτον τῶν Λιθύων, 

τοὺς τετελευτηχότας, μετὰ δὲ ταῦτα διά τε τὸ πλῆθος 

τῶν νεκρῶν καὶ διὰ τὸ τοὺς νοσοχομοῦντας ὑπὸ τῆς 

νόσου διαρπάζεσθαι, οὖδεὶς ἐτόλμα προςιέναι τοῖς κά- 

ψνουσι. Παραιρεθείσης οὖν καὶ τῆς θεραπείας» ἀθοή- 

90 θητος ἦν ἡ συμφορά. (5) Διὰ γὰρ τὴν τῶν ἀθάπτων δυς- 

ωδίαν καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἑλῶν σηπεδόνα πρῶτον μὲν ἤρ- 

χετο τῆς νόσου κατάῤῥους, μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἐγίνετο περὶ 

τὸν τράχηλον οἴδήμι ατα ἐκ. δὲ τούτου κατ) ὀλίγον ἦκο- 
λούθουν πυρετοὶ καὶ περὶ. τὴν ῥάχιν νεύρων πόνοι χαὶ 

96 τῶν σκελῶν ῥαρύτητες: εἰτ᾽ ἐπεγίνοντο δυσεντερίαι χαὶ 

φλύχταιναι περι τὴν ἐπι φάνειαν ὅλην τοῦ σώματος. () 

Τοἳς μὲν οὖν πλείστοις τοιοῦτον ο τὸ πάθος" τινὲς δ΄ 

εἰς μανίαν καὶ λήθην τῶν ἁπάντων ἔπιπτον, οἳ περιπο- 
να τὴν παρεμόολην ἐ ἐξεστῶτες τοῦ φρονεῖν ἔτυ-- 

40 πτον τοὺς ἀπαντῶντας. Ἰαθόλου δὲ συνέθη καὶ τὴν 
ἀπὸ τῶν Ἰατρῶν βοήθειαν ἄπρακτον εἶναι [καὶ] διὰ τὸ 
μέγεθος τοῦ πάθους καὶ τὴν ὀξύτητα τοῦ θανάτου: πει.- 

πταῖοι γὰρ Ἡ τὸ πλεῖστον ἕκταῖοι μετήλλαττον, δεινὰς 
ὑπομένοντες τιμωρίας, ὧςθ᾽ ὑπὸ πάντων µακαρίζεσθαι 

(4) Καὶ γὰρ οἳ 
- ύ / 3 λ / 

τοῖς κάµνουσι παρεδρε ύοντες ἐνέπιπτον -. τὴν νόσον 

. ΔΝ -ω ο γ΄ 

4» τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτηκότας. 

ἅπαντες, ὥςτε δεινὴν εἶναι τὴν συμφορὰν τῶν ἀῤῥω- 
/ Δ . κ. 

στούντων, μηδενὸς θέλοντος πω ρσσο, τοῖς ἀτυχοῦσιν. 
4 / 

Οὐ γὰρ μόνον οἵ μ.ηδὲν προςήκοντες ᾱλ λήλ ος ἐγκατέ- 
. ον ολ λ λ 2 λ ίλο Ν 

60 Αειπον, αλλ ἀδελφοὶ ος σος φούς, φιλοι δὲ τους συν- 

ς λ / 

ήθεις ἠναγκάζοντο προϊ εσθαι διὰ τὸν ὑπὲρ αὑτῶν φό- 

6ον. 

ΤΧΧΙΙ. Διονύσιος ὃ 
λ λ λ / 

δὲ ἐπειδὴ τὴν περὶ Καρχγηδονίους 
3) .] / λ σο / 

συμφορὰν Ίκουσεν, ὀγδοήκοντα μὲν ναῦς πληρώσας 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟΣΤΟΥ ΡἱΡΑ. 14, ἰ606, 697. 

Ιογ]ίον ρογου]ςί, ἔάπα π] πιογοπί, 5εᾷ ασσςφηχοπ]ος ἀἱνῖρ 

(9) Ίκαπα ρυάεπὰ εαπι Ανοίας (Αγἱδίις ϱ) 

1πορᾷσπποπίας 1ρ505. 1. Πθανίαίθιη 50 γἰηαἰσαίατος Ριοςί- 

ἀθταί; οἱ Ίαπ Ῥμανγασίάας ΘΥΥαΟΠΒΑΠΟΓΠΠ οοπα ρα Πηΐαι- 

6θβδογαί. Εἱουγδίης ααίοπα, ἵπ ργῶδοηίία ηχεία οοντορίας, 

6οποοποπα αθίτο ]1βοραί; ἀείησερς γογο Ἱία οαπι ρίεβο γοι- 

Ροιυβοσ ΠΠ Ρ. 

βαβα(, αἱ Πηαηίς θογηλοπί Ρας αστοί, ἀοπίδᾳμο αἰίος 

Ἰοηθρίαβαί, αἰο5 ορηνἰγ{]ς 5αἳς αἀἱήροραί. (4) Αί σὐτί]α- 

βἰπίεηδίθας Ρος δα ρίαπη α 56 οοοπρααπα (οπαρ]άαπηαθ 

Οοτοανίς αἱ Ρεοδογρίηο» ἀἰτορίαπα 1468 οχατοΙ πα Ἰηγαδί. Τάπῃ 

αἲ πυηηῖς ἁῑν]πί 6 παπῃ ηος αίίαια ασσθβδοταί, ααοά ππ]ία 

ΒΟΠΙΙΠΕΠΙ Γη α πα ἵπ Ἰοσ"π1 εοπΥοποειαπΕ, ἱρδιπῃ(αθ 

απηϊ (οπηρις αἲ πποιῬογαΠ) Ιπονδηιεπία ε[ῄοαοΙβςπΙα οιαί 

οἱ αποά αρίας Πα αγάοτας ἱηδο[ίος µαῦοβαί, (5) Τιοσ8 

οίΙαπα {ρ5ο 6αΗδαπ} αἆ Ίου ρναριίς5ο νἰάείαν, αἱ σα]αηηί(α8 

πΙοά ΠΠ ΒαροταΡεί.. ΝαΠΗ αίαηι Αἰλοηίσηςος ΤΠ Πδάστα απίθα 

οαβίτῖς [ωάα Φίνασο ΠΙΟΤΡΙ5 αρειπηρδοταί, ργορίογεα αποᾶ 

Ιοόᾳς Π]α ρα[αδίτῖς οἱ ορηόαγ5 ο5ί. (6) Ρηϊποῖρίο οπίπα απίθ 

05 εχογίαΏ}, ααοά Πσίᾶα ας ααιῖς απγα οχ]οἰαγοί, Ἠου» 

Ῥοῦ οογρογα Ρεγσσ[σγο, ηποχ ρου πιοΓἰάἴσμι ὠδίας οα[ίορανο, 

αΠΡΡ6 απ {απία Ποπ. οοΙ αγία ΠΠ π Ἰο6ῦΠὴ 

οοαθία 6556, 

ΙΧΧΙ. Οοπίασίο ΙΠΙΗΠΙ δηηραί{ αὐ Α[5 : ααἱρας -οαΐθυ- 

ναβηι ἱπισγουπ ίδιας, ααααπασ τα σαάαγεγα ἠαπαραῦ{, ροδί 

αἀσοροθηίο πιο {αοΓάΠΗ ΠΙΠΊΘΥΟ, 4111 ασγοίαπ ΕΙ αΏὰ 4πο(πθ 

οανα{οτος ροδίο απ[ογτομ{αἩ, ποαΙΠ] αἆ Ἰαὐογαπίος ασ ορ! 

Πάποία ογαί. Ῥορδίαπαιι ἰδίίαν ππὶδίογίαη 4ποφπθ εταί 

ρα απὰν πα. Γωα]ο γερά η αμίρθιϊ ροίοναί. () 

Ναπι ον ἱπδοριίογαῦ {ωίοιο οαἳ ραάά απ ριγοίασίῖοπθ 

{Πίο πιοτβί οαία μας, οἱ ποχ. σο1 {1Π1ογθς οχδΗ (σα 

Ρορί Ιῶο Γεια ραπ]]α(ἴπι δἱ ΠεΙΥΟΓΗΙΠ ἵη δρίπα Ιαῦογθς 

ουαγάπησο σιαγοίπος ἱηδοαπεραπίανς πιο ἀγδοπίογία ας- 

οράσρατέ, οἱ ριδίπ]ῶ) ρου ἰοίαπα οουρογῖδ 5αροΓΠοίΙθπ 6Η1Ευ- 

σοηίο». (5) λά Ἠαπό 6/50 πιούαΏ} ΡΙεΓοδ6116 165 ἰδία γοχα- 

Ῥαΐξς ποπηιΙ Υ6το, {ους οπηηΙαἹηααα οΡΙΗγίοπθ ΤΟΓΙΗ 

οοιτορ!!, ρου οαδίγα ραβδίπι ἀἰνασαραπίαν, 6 α Ταἰοπί5 βαηί- 

ἴαΐο ἀῑπιοί ομνίαπα 4ποη(ας ρι]δαβραπί. ΟΠΙΠα ἀεπίᾳπο 

η]ούσογαπα αχ Ηία, {ππῃ οϐ πιαἰὶ νολειπθηίαΏὰ, {απα Τθ- 

Ραπβίπαπα 4ποσθ ΠιοτΗς αὀθεδδυΠα, ΡΤΟΓΡΗ5 ἱπο[ίσαχ ογαἰ. 

Να απίο, αι αἆ ΘΕΙΠΠΙΠΠΗ 5οχίο ἀῑε, Ππίεν ογαθίαία5 

αἀσο αἱ ἵπ Ρε]ο ἀα[αποί αἲ ο- 

(4) Αἀάάο ααοά 9ΠΊΠ6Ρ, αἱ 

αωρτοί]5 αδεἰἀσραη{, Ταπίο 

σιανίου Ἱία(αο ἀεοιπαιροηί παπα ογαί οδ]αηα5, ααοά ΠΘΠΊΟ 

αΠἰομῖς πηἰη]ςίογίαπα ῥταδίανο γο]θὺαί.. Χο. οηί ἰαΠ {Πλ 

απ πα] οοσπαοπο ἀσγίμεί οταπί, 56 πηπίπο ἀρδμίασραηί; 

«οί οὔίαιη [ιαίθι (Θα, απαίοας (αΙΠΙαΡΘΠΙ, 811 ἱρ5ί Ι16- 

ἰάοης, 4656γείο 

αἰνοςΙδδίηιος οχδρἰταβοηί : 

πηπίρ5 Ῥοαι1 ργορδ{θαγοπίο). 

οο4 ση ΠΟΤΡΟ οογηρ]οραπίγ. 

οοσεβραίαῦ. 

ΙΧΧΠ. ΡῬἱοηγείας ο/σο, ἄο ΟατασΙμΙοηδΙΗΠη 1π[ογ(απ]ο 

οαγίίον γοδιίας, οσἱοσίηία πανίρας οοπαρ]ο(ἶς, Ρανασἰάθο 6ἱ 
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/ ο : 
Φαραχίδα καὶ Λεπτίνη τοῖς ναυάρχοις ἐπέταξεν ἅμ᾽ ρ η 

ψμέρα τὸν ἐπίπλουν ταῖς πολε εμίαις γαυσὶ πο ἑκοδαν, τν ρα ῇ 

αὐτὸς δ) ἀσελήνου τῆς νυκτὸς οὔσης περιήγαγε τὴν δύ- 
Ν - λθὸ 3 Δ Ν ο» κ νμ. ο τά, ἔλ θ 

ο χαὶ τα ὧν ἐπὶ τὸ τῆς Κυάνης ἱερόν, ἔλαθε 

τοὺς πολεμίους ὁ ἅμ ἡμέρα προςιὼν τῇ σας (9) 

Τοὺς μὲν οὖν ππεῖς χαὶ Μισθοφόρων πεζοὺς λλλίους 

προαπέστειλεν εἰς τὸ πρὸς τὴν μεσόγειον ὀνατεῖνον µέ- 
ο ο ” ο / / να ᾿ 

ρος τῆς τῶν Καρχηδονίων στρατοπεδ δείας, Οὗτοι ὃ 

ἦσαν οἵ µισθοφόροι τῷ Διονυσίῳ παρὰ ο ἀλλοτριώ- 

τατοι χαὶ πλεονάκις ἀποστάσεις χαὶ ταραχὰς ποιοῦντες. 

[5 ) Ἀιόπερ ἕ ὅ μὲν Διονύσιος τοῖς ἵππεῦσιν ν παρηγ ο 

χώς, ὅταν ἐζάπτωνται τῶν πολεµίων, Φφεύγειν χαὶ τοὺς 

μισθοφόρους ορ που ὧν ποιησάντων τὸ προστα- 

χθέν, οὗτοι μὲν ἅπαντες κατεκόπησαν. “Ὁ δὲ Διονύσιος 

ἅμα τήν τε παρεμθολὴν καὶ τὰ φρούρια πολιορχεῖν ἐπε- 

χείρησε” καὶ τῶν βαρθάρων διὰ τὸ παράδοξον χαταπε- 
πληγμένων καὶ παραθοηθούντων τεταραγµένως, αὐτὸς 

Δ ; λ πο Π λί- τλ ν λ / 
μὲν φρούριον τὴν καλουμένην Πολίχναν εἷλε κατὰ κρά- 

τος, ἐχ δὲ θατέρου μέρους οἱ ἴππεῖς καί τινες τῶν τριή- 

ρων προσςπλε ύσασαι τὸ πρὸς τῷ Δάσχωνι χωρίον εσε- 

πολιόρκησαν. 4) Γὐθὺς δ) αἵ τε ναῦς ἅπασαι τὸν 

ἐπίπλουν ἐποιήσαντο, χαὶ κατὰ τὰς τῶν φρουρίων ἁλώ- 

σεις ἐπαλαλάξαντος τοῦ στρατοπέδου, περιδεεῖς οἵ βάρ- 
- 211 ο... Ἡ το αλλ έρων ν 
6αροῖ χαθειστήχεισαν. Εξ ἁρχῆς μὲν γὰρ ἐπὶ τὸ πεζὸν 

λ 

στράτευμα πάντες συνέδραµον, ἀμυνόμενοι τοὺς τὴν 

παρεμβολὴν. ο ο. ὥς δὲ καὶ τὸν τῶν νεῶν 

ἐπίπλουν εἶδον, / πάλιν ἐξεθοήθουν ἐπὶ τὸν ναύσταθµον" 

καταταχούμενοι δ᾽ ὑπὸ τῆς ὀξύτητος τοῦ καϊροῦ» τὸν 

ἑαυτῶν σπουδὴν εἶχον ἄπρακτον. (6) οτι 3 γὰρ αὐτῶν 
Δ / 

ἄναξαινόντων ἐπὶ τὰ καταστρώματα καὶ πληρούντων 

τὰς τριήρεις, αἱ πολέµιαι ναὺς ταῖς σος ἐλαυνόυε- 

ναι πλαγίαις ἐνέσειον µόγις. 
σα ζ λ 

χαίρου πληγῆς κατ έδυον τὰς τιτρωσκοµένας ναῦς" αἱ δὲ 

Ἐκ μὲν οὖν μιᾶς ἐπι- 

πλείοσιν ἐμό λος ἀναῤῥήττουσαι τὰς συ ὙὙεγομφωμ ένας 

σανίδας, δεινὴν ἔκπληξιν τοῖς 
27 

(6 ϱ) Πάντη δὲ τῶν ἐξο χωτάτων νεῶν Όραυομά- 

ἀντιταττομένοις παρεί- 

ὔοντο. 

νων, αἳ μὲν ἐκ τῶν ἐμόόλων. ἀναῤῥηττόμεναι λακίδες 

ἐξαίσιον ἐποιοῦντο Ψόφον, ὃ δὲ παρὰ τὴν µάχην παρή- 

χων αἰγιαλὸς ἔγεμε νεκρῶν. 

ΙΧΧΠΙ. Οἱ δὲ Συρακόσιοι τῷ προτερήµατι συµφι- 

λοτιμούμενοι κατὰ πολλὴν σπουδὴν Ἀλλήλους ἔφθανον 

ἐπιπηδῶντες ταῖς πολεμίαις ναυσί, καὶ τοὺς βαρθάρους 

καταπεπλη Ύμένους τὸ μέγεθος τῆς περιστάσεως περι- 
.) λ 29 ς- . ο 

γυθέντες ἐφόνενον. (2) Οὐ μὴν οὐδ' οἳ πεζῃ τῷ ναυ-- 

στάθμῳφ προεβάλλοντες ἐλείποντο τῆς τούτων σπουδῆς: 

ἐν οἷς συνέθαινεν εἶναι καὶ αὐτὸν τὸν Διονύσιου, παριπ- 

πευχκότα πρὸς τὸ χατὰ Δάσκωνα µέρος. Εὺ δρόντες γὰρ 

εντηκοντόρους τετταράκοντα νενεωλ κηµένας» κ χαὶ κατὰ 

τὸ ας ἐς ναῦς παρορμούσας ὁλκάδας χαί τινας τῶν 

τριήρων, κα εἰς αὐτὰς ἐνῆκαν. (5) Ταχὺ δὲ τῆς φλο- 

τὸς εἰς ὕψος ἀρθείσης καὶ Χεομένης ἐπὶ πολὺν τόπον, 

ἐφλέ Ύετο. τὰ σκάφη, καὶ τῶν ἐμπόρων τε καὶ ναυχλή- 

ὐδεὶς ἐδύνατο παραθοηθῆσαι διὰ τὸ πλῆθος τοῦ 
/ 3 ο 

Ἐπιγενομένου δὲ μεγάλου πνεύματος, ἐκ τῶν 

ΡΙΟΡΟΠΒΙ ΡΙΟΡΙΙ 11Ρ. ΧΙΝ. 99 τ 

Ἱιερίίπῶ πανατο]δ παπα, αἱ ρίπια Ίος ΤΠ ο5σαΙη οἷας- 

ΒΕΠ ογεµαπίαν. 1ρ5ο ογομπιάιοίίς ποσίο Π]απί οορίΐς, αά 

07γα4Π65 {απΙΠΙ Ρήοσυρβ8115, ΙαΠΙ Ποδίρα5 ερ ογίαπα ἀῑσί 

αιδίνῖ αρρτορίήσααί.  () Εαπίίο απίοπι αἱ οοπάείῖ- 

ογΙ1 ΠΩ] ρεά[ίος αἆ οεαδίτογαα Οαγαρἰπιοηςίαπα ραί- 

ἴοπι 1Παπι, απσρ πιοζΙ{ογγαποῖς ορίοπία Πέ, ριηλίδοταί. 

Εναπί ΕΙ ππειοεπατ ρα οπηπίρας αλῖς Γἱοηγδίο Παχίμιο 

[η{εηςί, εί 5ΙΕΡΕΠΗΙΩΕΥΟ ΜΗΥΡΑΡΙΠΙ αἴφαθ. ο ΙΠοπαα αιι- 

οίονε. (9) Οπαρτορίος Βἱουγδίας οσα ήρις ἱπ]αηχοταί, 

αἱ, «ά1ή ΡΥΙΠΗΙΤΗ ΠΠάΠΙΙ5 6Η Ἠοδίο οοη/{ογγί ο )ΡΙΜΙΗ 6856ί, 

ἀαδίτα(ῖς πιογοσηατ]ῖς ἱρσί [ασετοπί,  Ἠὶς πιαπδαίπα οχ5θ- 

οα{ἱ5, ΠΙ, αποίαποί ογαπί, οοπεῖςί ορροΙεναηέ, Ρἱοηγθίας 

ἄπίθη θΙπη]. οἱ οπδίνα αἱ οαδίο]α ορρισηατθ Ἱηςέαθγαί. 

Φπαγο ρενου]είς το δπδίία. Ῥατρατίς οἱ (απιπίπατίο αἆ ἆθ- 

[οηδΙοποιη ργοσγοη Ρας, οαδίδΙαπ, οί Ῥο]ίοηπας ΠΟΠΠΕΗ, 

Ίρρο γΥἱ εχρισηα{; οχ αἰίοτα Ἱπίσγί ρατία οᾳα1ΐσ5, 6ΗΠα {τ- 

τοηριις φπἱραςάσπα αρργορεταπί6ς, σαδίοΙΠ απ Ώαδοοηί γἱ- 

οἵπαπη 5αὐἱσαπί. (4) Εχίσοπηρ]ο ο]αδδῖδ οίαπι απίνοιδα αἁπατ]- 

σας, οἱ Ιωΐο 6Ἰαπιογε σαδίεογαΠ αχρασιαΙοπεΠπ οχογο(8 

ρτοδοθσι ιν. Τπτη ησθης Ῥατβανος ΠΙείΙ5 ἵπορρδιί, ἸΝαπη 

Ιη]{ἱο αἆ Ρρεάθείτο ασπησΠ οπηοίῖ 5ἱη]ά] ργοσυῦγδγαηέ, τί σὰ- 

ίνα ορρασηαηίας αγοθγεηί; ΙαΠ1 6]ά586ΙΏ Ιππηίηοτο γἱάρηί, 

{αγά αἆ 5ἰα{{οΠθιη παν{απα ἀο[επάεπάαπα ασσθ]εγαπ{. 5ο6ᾶ 

ἀπ εο]ογίαίο οσσαδῖοπίς απ ορηπήαν, ἀπίσοπίία πα πυ]- 

Ίάπα. ορογα Ργεαα [αοἵσηί, (5) Ναπι ἆππι οαἱαδίτοπηαία 

πανί αἆμαο οοηδορπάπηί, οἱ ο]αρεία!ς {ΠΤοΠι65 60ΠΙ- 

Ρίεηέ, Ιοδ]ας ἱπίαιῖπι Παγες τοιηὶσίο οοποἰ(αία. τοδίγα οΡ]]- 

απῖς Ιπομίίεραπ{, αἆθο αἱ α1ῖα απο (απίαΠα Ιοίᾳ οΡΡογίθ 

γυ]ηριαία ἀεριϊπιεγεπίας; α, Παγαίο Ιπσπιδα ρογ[γαςσίἰ5 

{αρα ΓΙ οοπαραθῖρα5, ΠΙᾶΗΗΠΙ αἆ γοιδανς ΠοἱΤογθίηα {η- 

οπἰονοπί. (6) Ώάπηαιιε οππἰποπ{1βδίηια, απῶαπο πάγος ΡαβδίηΙ 

αιιοἰαπίαν, Ιά6θγῶ οκ Ιηπβ]εία τοδίπογαπα Ρατίος5 (Γαβο0γ6η} 

Πουγεπά απ οχοϊίαπί, αὐ {οίαπα Ελαά Ηίαδ ρσηο. οβ]ασίαπι 

οράαγοτῖρα5 ταρ]εία), 

ΙΙΧΧΙΠ. Ξγτασαραηί Υογο, εαοσθδδι αἰασγίογος ([α6{1, ἆππα 

πιασηο οργίαἵπα 5ίά[ο ἵη Ιοδίῖσας (γαηδΙΙαΠ{ ΠᾶΝΕΒ., 86 Π1ΙΙ: 

ίαο ρνῶνοπίτα εοπ{οπᾶ ΠΕ, ο ΒάΤΡάΤΟΡ, οἰγοιπιδίαΏ[Ι5 Ρθ- 

τίο]{ πιαση[(μάῖηο αἰ{οπή{ος., αἲ ουηΠί ρατίε α[{αδὶ (ποἱάαηί. 

(9) Αίαπί πο Ροάθείτα 4ΦΠΙΘΗ ΠαΥΙΗΠΙ ί4ΠΟΠΕΠΙ οΡρι- 

ρπαπάο οοπ{ομ{1οηί Πλογαπα εράεραί : ἵπ απο {ππα 1ρ5ο [οτίθ 

Ρἱοηγδίας ογαξ, ούιιο αἆ Ώαδεοπεια ΡΓΟΥΘΟίΗ5. ΟΠΠ οΠἵΠι 

(ααἁνασίηία ηανας απαπαρεπ ή πα ΓΘΠΙΟΓΙΠΙ Τρί καράμοίας, 

οππα οπογαπῖς Ῥτορα 5ἰαήοποπι ΠαβεπΗρας, πομηΠαδαιιθ 

{μίτοπισς ἱηγοπίδδοηί, ἰσποπῃ ἵπ οα5 οοπ]θεςτθ. (2) ΕχίεπηρΙο 

Ισίίαν Ποπηπια ἵπ. αἰίαπ 5αρ]αία, οἱ Ίοηβο Ἰοίο(πα ἀῑῆαρα, 

παν]ρία οοπεγοπιαη{αν, πσο «πἱδφ παπα οχ γεσίοΠβι5 ο Παιι- 

(5 Ρτορίοι ἰσηίς οχι ογαπίίαμι ορί(α]αρί ροίεγαί. Εί απία 

ἵησους ἔπηι γοπίις ογα{, ἰπορπάίη α 5οαρηής φαμόπο[ί5 αἆ 
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κο δν Δ ο. Δ λ ς / 

νενεωλκηµένων σκαφῶν ἐφέρετο τὸ πῦρ ἐπὶ τὰς ὁρμου- 
ο ον 

(4 ) Τῶν ὃ 
ς /Ν . ὃν Ὁ 3 . 6 / ολ 

σας ὑλκάδας. ορ ο ὠντων οι 

τὸν ἀπὸ πης πνιγὸς φόθον, χαὶ τῶν ἁγκυρίων ἀποχαιο- 

μένω», ὃ διὰ τὸν κλύδωνα συνέκρονον αἵ ναῦς, καὶ τινὲς 

μὲν ὑπ ἀλλ ἥλων συντριδόμρναι διεαθειρονσο. τινὲς δὲ 

ὑπὸ τοῦ πνεύματος ὠθούμεναι, αἱ πλεῖσται ὃ) ὑπὸ τοῦ 

(6) Ἔνθα δὴ τῶν ̓ φορτηγῶν πλοίων 

ἄναφε βομένης τῆς Φλογὸς ὃ διὰ τῶν Ἱστῶν καὶ τὰς κεραίας 
τυρὸς ἀπώλλυντο, 

πμ .. ἐκ τῆς πόλεως θεατρικὴν συνέ- 

ὄαινε γίνεσθαι τὴν θέαν καὶ τοῖς δι᾽ ἀσέθειαν κεραν- 

νωθεῖσι φαίνεσθαι Παραπλησίαν τὴν ἀπώλειαν τῶν 

βαρβάρων. 

ΗΧΧΙΥ. Διόπερ τοῖς εὐτυχήμασι μετεωριζόµενοι τὰ 

πορθ ιν συνεπλήρουν οἳ τε ιρσθέρεν τῶν παίδων 

χαὶ τῶν παρηκμακότων ταῖς ἡλιχίαις οἳ πρ ιἩ τελε είως ὑπὸ 

τοῦ Υήρως καταπονούµενο.. Ἠρὸς δὲ τὰς κατὰ τὸν λι- 

ας ναὺς ὡς σος προςπλέοντες ἀθρόοι τὰς μὲν προ- 

διεφθαρµ. ἕνας ὑπὸ τοῦ πυρὸς διήρπαζον, ἐκλέγοντες τῶν 

ἡρπσίρων τὰ δυνάµενα βοηθείας τυχεῖν, τὰς ὃ᾽ ἀχεραί- 

ους ἐξαπτόμενοι χατ]γον εἰς τὴν πόλιν. β 9) (ὕτως 
ε ο. λ 

οὐδὲ οἳ τῶν κατὰ πόλεμον ἀφιέμενοι διὰ τὰς ἡλικίας 
ο ΕΝΗή ΝΑ ΑΝΑ ΑΔ) ς Ξ λ} κ. ου 

καρτερεῖν ἐδύναντο. διὰ δὲ τὴν ὑπερθολὴν τῆς χαρᾶς ἡ 
κ. ο» ο / . / Τ ο οΔ 

φιλοτιμία τῆς ψυγἩς κατίσγυε τὴν Ἁλικίαν. Το δὲ 
/ ο 7 α λ / 

περὶ τὴν νίκην λόγου διαῤῥυέντος κατὰ τὴν πόλιν, τὰς 

οἰχίας ἐξέλειπον ὁμοῦ τοῖς οἰχέταις παῖδες καὶ γυναὶ- 
/ / ο / 

χες» χαὶ πάντων σπευδόντων ἐπὶ τὰ τείχη, πᾶς τόπος 
νο ον) τα λ 3 Ν 

ἔγεμε τῶν θεωμένων. (8) Τούτων ὃ᾽ οἱ µεν εἰς τὸν 
/ / » . 

οὖρα γὸν τὰς γεῖρας ἐκτείνοντες ηὐχαρίστουν τοις θεοῖς, 
5 ο ο οσο / / / Χ 

οἱ δὲ τῆς τῶν ρω συλήσεως ἔφασαν εἰληφέναι τοὺς 

πρθάρους την παρὰ τοῦ δαιµονίου τιµωρίαν. (4) 
ς ἠφαίνετο γὰρ διὰ μακροῦ θεομαχία παραπλήσιος ἡ 

/ / λ [ο / ο. λ λ 

θέα. τοσούτων μὲν νεῶν πυρπολουµέ ἔνων, τῆς δὲ Ἕλοιος 

διὰ τῶν ἱστίων εἰς Όψος άναφε ρομένης, καὶ τῶν μὲν 
Ἑλλήν ων καθ ἕκαστον τῶν προτερηµάτων ἔπισημαι- 

νομένων ἐξαισίῳ βοῇ, τῶν δὲ βαρθάρων διὰ τὴν ἔκπλη- 
σὸ πο Ν / 2 

ξι τοῦ δεινοῦ πολὺν θόρυθον καὶ κραυγὴν σύμ.ικτον 
/ 3 Δ 3 Δ / Δ κο Ν 3” 

ποιούντων. (56) Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε μὲν τῆς νυχτὸς ἐπι- 
ο ” π κς η ο ε) 161 Δ / .] 

γενομένης, Ἡ μάχη διελύθη, καὶ Διονύσιος ἐπεστρατο- 
πέδευσε τοῖς βαρόθάροις πρὸς τῷ τοῦ Διὸς ἱερῷ παρεμ.- 

ῥολὴν ποιησάµενος. 
π 7 ς λ Α/ χ οο 5 

ΙΓ ΧΧΥ. Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι κατὰ γην ἅμα χαὶ κατὰ 
/ . 

θάλατταν ἠττημένοι διεπρεσθεύσαντο προς Διονύσιον 

λάθρᾳ τῶν Σνρακοσίων: ἠξίουν δὲ αὐτὸν ἄφιεναι τοὺς 
περιλειπομένους εἲς Λιθύην διαχομ. ισθῆναι, χαὶ τὰ κατὰ 

λ 

τὴν παρεμθολὴν αὐτοὶς ὄντα τριακόσια τάλαντα δώσειν 
3 η. 

ἐπηγγέλλοντο. 8 ) Ὁ δὲ Νο ιο ἅπαντας μὲν ἁδύ- 

νατον είναι φυγεῖν ἀπεφαίνετο, τοὺς δὲ [Ἰκαργηδονίους] 
Ν ν Ιον 

πολιτικοὺς συνεχώρησε μόνους νυχτὸς ἀπελθειν λάθρα 
νο, ᾱ 

χατὰ θάλατταν. "δει γὰρ τοὺς Συραχοσίους καὶ τοὺς 
/ 5 / ο 

συμμάχους οὐκ ἐπιτρέψοντας αὐτῷ περὶ τούτων συγ- 
κο ” / τει ὃνὉ 3) 

χωρεῖν τοῖς πολεμίοις. (3) Ταῦτα δ᾽ ἔπραττεν ὃ Διο- 
/ ο / / α / Ν ο. - 

νύσιος οὐ βουλόμ.ενος τελείως ἀπολέσθαι τὴν τῶν Καρ- 
ρα Ἂ / αν / ο} ς ο / κ λ ολ 

γἨδονίων δύναμιν, ὅπως οἳ Συραχόσιοι διὰ τὸν ἀπὸ 
πα. ος ο για ς λ ὴ τούτων φόθον µηδέποτε σχολὴν λάθωσιν ἀντέγεσθαι 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑΛ. ΙΔ. 

| 

(60υ , 700.) 

οπαγαγΊας ἵπ. δἰα{ἴοπο Παγοπίας ἀθίοιίαν. (4) Θὐπι(Πθ 

Ἰοπαῖμος πο 5{{οσαγαπία πιοίαθηίες εηαίανεη{, εἰ αποοιᾶ» 

ΤΗΠΩ Γ1Π65 ἶσμα ἀοραδθθεηί{α, ηᾶγες ιιπάαγάΠ] γἱ ΙΠἱ6Υ 56 

εοἱάσβαπ{αν, οἱ απ ἆαπα αχ ΠλΙΜ1ο οομίη]έα οοΥΓΙΠΙΡΕΡΕΗ- 

{πτ, ποπηα]]) νοπίογαη Ῥγουθ]]α Ίο [1ο /αοία{α», Ρ]εγ(θ 

γοτο Ἱπορηάϊο οοπιραρία. Ιπίοραηί. (6) Πίο ε/ρο, 41πι 

ΠαΠηΠΙᾶ ΡοΥ οπθγαγίᾶδ ΠᾶΥ65 σ’ά8δαΠ5 Ρ6Υ 1ηαἱ08 ο[Γογίαν, αη- 

ἱοηπαβαιθ ἀεραδοϊίαν, (Ἠδαίπίουπη ορρἰἀαηῖς δραοίαόαπα 

οχηἰροίαν, οἱ Βατβατογπα Ἰη{θι]15 που αὐ]ηλ/]15 εγαί 15, 

σα ρνορίον ποίανίαπα Πρίείαίοιη {η1ηλίηθ ο]οδίῖ οοηΠα- 

σιαη/. 

ΙΧΧΙΝΥ. Πὶς Ισ δηοερβεῖρας οχοΠο, 6. Ρηθτίς παίΐα 

σναπάίογθ5 αἱ οχ αίαίο ρτονοεοοτίρας 5οΠίο ποἨ ΡΓΟΙΒΙ5 

οοπ/{αοοί Ροπίοηθς οοιπρ]οραπί{, οί αἆ παγος ἴΠ ρογία, Ργοιί 

80µ5 ἀαβαί,  οοπ{ετ πι ἰα]ἱοϊοηίας, απ εοιταρίας αὐ ἴσηε 

ἀϊίρθγο, οἱ τος απ» αδιί 6556 6ί γεδανοιῖ ροίογαη{, ἰπάς 

ἀειίσατα, ἱπίαρτας Υ6ΓΟ Π8Υ65 5εαρΗῖ5 αΠἱσαίας ἵῃ α1Ῥθμῃ {Γ8- 

Ἠθγα, (9) Τία που ΙΠΙΠΊΠΠΕς α Ὠθ]ίο ρτορίθγ Φἰαί6Πι 56 60η- 

Μπογο ροίεταπ{, φπἱΠ. γα σαιαἰο εχαρογαηίο ὤΙηυ]α απί- 

ΠΠΟΓΙΠ1 οΟΠ{ΕΠ{ΙΟ αἰαίθιη 5αροίαγεί. ασια {απια 4ο τῖ- 

οίοπία ρου 1 Ῥδπῃ ἀἰπιαπαπίς, ριθυί (οπής ο (αηπαΠ{1ο 

ἀοιπθδίίοο οο4ο5 τοἠπαιεραη{ς οἱ, ἀάπι απίδαπα αἆ πιαηίᾶ 

ῥγορειαί, {οίας Π]α Ίοοιβ (ατῦα δροσίαπίίαπα γο[ονίας εγα[. 

(3) ΩπογΙὰ αΏῖ παπίρις αά οσα δηὐ]αἰἱς 5 σναίίας 

ασυηίς αἱ ἀίσησπι Βαραχος. δαρρΙοΙαΠα Ἰή6γς ϱηο πο[ανία 

(απηρ]οΓΙπῃ ἀῑγορίίομο α(βνπηδηί, (4) Ναπησιιθ ργου] δΡοςίᾶ- 

ου] ά1η ἀαοταπα ρήση Ιηδίαγ μαθεραί, πβὶ {οί παγίρα5 ἵῃ- 

οσπᾶἰο οογνορΏ5., ΙΠἄπηΠΙα ρος ΠΠΔΙΟ5 ΤΠ αἰίάπι σ]οηηεταίμ, οἱ 

Οσο ἀπαπαδηι 6. [6]οθπι ογδηίαΠὸ Ιηβῖοπί γοσογαία 

εοπίσρίαπία: Ραϊρανί οοηίτα, ππα]ὶ αἰτοσῖίαία ρετει]θί, 6οη- 

{Ηδ ΠηασΠο ΗΠΑ (απησ]έ. 6ΙΠΟΤΟΠΙ οἆ μΠί. (0) Υεαπι- 

{ΠΊΟΠ. ποσία Ίαμα Ἱησγασηία, ραρηα ἀεμίπο 5αροιβεάσία’ : 

αἱ Ρἱοηγείιις οαδίγα δια ῬατῦαγογΙΠα οαδ/τῖς αἆ δονῖς [4ΠΗΠα 

ορβροη!. 

ΕΧΧΥ. ΟατΗιαθἰηίεηςες Ἱίασαθ, ἴοιγα 5] πΙαγί6ιθ ϱ0- 

ΠΙραι1, 61401 ὄ για ομδαλῖς ρ6ι Ιοραίος α Ώἱοηγςίο ρείυηί, αἱ, 

ασοά τοφπα] 46 εις εδδεί, ἵπ Αα ἰπαπςπη[ίειο 81] 

οοπορᾶάαί; ϱτο απο {ναοεπία 1ρ5ὶ ἰαἰοπία, ἁά]ιάο ἵη οαδίτῖς 

το]ί(πα, ροἱΗσσηίαν. (9) Αά ο Πἱοηγδία5, ευ ΠΟΠ Ρο8» 

86 αἱ ΟΠΊΠΟΡ ἶπ] (ισα 1 )ῖ οοηδα]απί, Οαγηνασἰπἰοηδίρ5 

αὐίοπα οἴγίρας 5ο1ἱς οἸαποπ]αγίαπῃ ποσί 4ἱ5έΘΒΒΙΠΙ ἃ 56 Ρ6:- 

πΩΙΕ{1. ποβροπ(1{. Ρον ΘγγασιδαΠος θΠΙΠΑ οί ααχ]ίανεςδ θἱί 

πο Ἰσσγο μας 1115 οορίαἴη [ασογ6 {πίεΙ{σεραί. (9) Ηου 1άεο 

(ιζσμαί Πἱοηγςίς, αιιοά νίνος Ολα σἰηίοςίαπα (απ δ {εις 

ονοι/ῇ πο]]δξ, αἱ Ιου δοϊμέοί πχεία γτασμδαί ΠΙΠ(ΠΑΙΗ 
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τῆς ἐλευθερίας. Ὅ μὲν οὖν Διονύσιος συνθέµενος εἷς 
π σα 

ἡμέραν τετάρτην ἐπὶ νύχτα τὴν φυγὴν τοῖς Καρχηδο- 

νίοις, τὸ στρατόπεδον ἀπήγαγεν εἰς τὴν πόλιν. (4) Ὅ 
Δ 

δ) Ἰμίλκων νυχκτὸς παρακοµίσας. εἰς τὴν ἀκρόπολιν τὰ 

Ἐριακόσια τάλαντα παρε έδωκε τοῖς ἐν μή Νήσῳ τετα- 

γµένοις ὑπὸ τοῦ τυράννου" αὐτὸς δέ, ἐπεὶ παρῆν ὁ συγ- 
/ 

χείµενος χρόνος, νυχτὸς ἐπλήρωσε τετταράκοντα τριή- 

ρεις τῶν πολιτικῶν, καὶ καταλιπὼν τὸ λοιπὸν ἅπαν 

στρατόπεδον ὥρι ρεύγε (6) "Ἠδη δ) αὐτοῦ τὸν ρατόπεδον ὥρμησε φεύγειν. η ἠτοῦ 

λιμένα διεκπεπλευχότος Πσθοντό τινες τῶν Ἰορινθίων 

ὃν δρασμό «ταχέως ἀπήγγειλαν τῷ Διονυσίῳ. Τοῦ τὸν δρασµόν, καὶ ταχέως ἀπήγγε ὃ ρ, Τ οὉ 
ρω ϱ Ν 

δὲ τοὺς στρατιώτας τε χαλοῦντος εἷς τὰ ὅπλα καὶ κατὰ 

σχολὴν τοὺς ἡγεμόνας ἀθροίζοντος, οὐκ ἀνέμειναν αὐ-- 
Ν ιά / Ν 9 3 ης ο δωωλ. νν ζ 

τὸν οἱ Κορίνθιοι, ταχὺ ὃ' ἀναχθέντες ἐπὶ τοὺς Καρχη- 

δονίους, καὶ πρὸς ἀλλήλους ἐν ταῖς εἰρεσίαις Φιλοτιμού- 

μενοι, τὰς ἐσχάτας Φοινίσσας ναὺς κατέλαθον' ἃς τοῖς 

ἐμθόλοις συντρίψαντες κατέδυσαν. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα 
/ .ω 

Διονύσιος μὲν ἐξήγαγε τὴν δύναμιν, οἵ δὲ συμμαχοῦν- 
- ” Δ 

τες τοῖς Καργηδονίοις Σιχελοὶ φθάσαντες τοὺς Συραχο- 

σίους ἔφυγον διὰ τῆς µεσογείου, καὶ σχεδὸν πάντες 

διεσώθησαν εἰς τὰς πατρίδας. (7) Καὶ Διονύσιος μὲν ] ς ς | 

τὰς δδοὺς διαλαθὼν φυλαχαῖς, ἀπήγαγε τὴν δύναμιν 
. ο ς / ” 

ἐπὶ τὴν τῶν πολεμίων στρατοπεδείαν ἔτι νυχτὸς οὔσης: 
[ά λ ΄. Φ / [4 Δ ο ος Δ 

οἵ δὲ- βάρθαροι καταλειφθέντες ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ καὶ 
.. ρώἩθς ο λος λῷ οι. α 
τῶν Καργ. ηδονίων, ἔτι δὲ τῶν Σικελῶν, ἠθύμησαν καὶ 

καταπλαγέντες ἐ ἔφευγον. (8) Οἱ μὲν ἐν ταῖς ὁδοῖς ταῖς 
προφυλακαῖς ἐ ἐμπίπτοντες συνελαμθάνοντο. οἱ δὲ πλεῖ- 

στοι τὰ ὅπλα ῥιπτοῦντες συνήντων, δεόµενοι φείσασθαι 
... / / ΔΑ χΥ - / λ ιά ς/ 

τοῦ βίου: μόνοι δε Γθηρες προ ον μετὰ τῶν ὅπλων 

ἐπεκηρυκεύοντο περὶ συμμαχίας. (9) Διονύσιος δὲ πρὸς 
μὲν τούτους σπεισάµενος χατέταξε τοὺς Ἴθηρας εἷς 

τοὺς μισθοφόρους, τὸ δὲ λοιπὸν πλῆθος ἐζώγρησε καὶ 
Ν Νἱ 3 3 λ τρ. πα / μὸ 

τὴν [λοιπὴν] ἀποσκευὴν ἐφῆκε τοῖς στρατιώταις διαρ- | 

πάσαι. 

ΙΧΧΥΙ. Οὕτω μὲν οὖν τοῖς Καρχηδονίοις ἡ τύχη 
τάχιον τὴν μεταθολὴν ἐποίησε, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις 

ἔδειξεν ὡς οἱ μεῖζον τοῦ καθήκοντος ἐπαιρόμενοι τα- 

χέως εξ ελέγχουσι τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν. (5) ᾿Εκεῖνοι 
γὰρ τῶν κατὰ τὴν Σικελίαν { πόλεων) σχεδὸν ἁπασῶν 

πλὴν Συρακουσῶν κρατοῦντες, καὶ ταύτην ἁλώσεσθαι 
προςδοκῶντες, ἐξαίφνης ὑπὲρ τῆς ἰδίας πατρίδος ἄγω- 

νιᾶν Ἠναγκάσθησαν, χαὶ τοὺς τάφους τῶν ο η 
ἀνατρέψαντες, πεντεχαίδεχα µυριάδας ἐπεῖδον ἀτάφου 

-ν 
ολ π 

διὰ τὸν λοιμὸν σεσ ωρευµένους, πυρπολήσ σαντες οξε τὴ 

τον ἰ γώραν τῶν Συρακυσίων, ἐκ μεταθολῆς εὐθὺς εἶδον 
’ ρω 

ἴδιον στόλον ἐμπυρισθέντα » εἷς δὲ τὸν λιμένα πάση τῇ 

δυνάµει χαταπλέοντες ὑπερηφάνως, καὶ τοῖς Συραχο- 

σίοις ἐπιδεικνύμενοι τὰς ἑαυτῶν εὐτυχίας, ἠγνόουν ἔαυ- 

τοὺς µέλλοντας νυχκτὸς ἀποδράσεσθαι καὶ τοὺς συµµά-- 
(5) Αὐτὸς δὲ 

ἐν τῷ τοῦ Διὸς 

- εν / 

χους ἐκδότους καταλιπεῖν τοῖς πολεµίοις, ὃ : ὴ 
ὁ στρατηγὸς ὃ ποιησάµενος σχκηνην 

ἱερῷ, πρόςοδον δὲ τὸν ἐκ τῶν ἱερῶν συληθέντα πλοῦ-- 

τον, αἰσγρῶς μετ ὀλίγων εἷς Καρχηδόνα διέφυχεν, 
3 . 

ὅπως μὴ τὸν ος ειλόμενον τη φύσει θάνατον ἀποδοὺς 

ΡΙΟΡΟΠΙ ΡΙ0ὈΙ1 18. ΧΙΥ. 
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οαρεδδεπάα» ρονίαἰς ο ανω παποϊδοσγοµίηγ. Πἱουγθῖας ου5ο 

ποσαηαπα Οατμαρἰπ[εηδίριις {ασαπα 1η. επ ΠαΓΠΙΠΙ ρᾶ- 

οἵα5, εχαγοΓ πα ΤΠ γΏ 6η] γοδαχ]έ. (4) Τυηα Ππηῖ]οο {γοσσ({α 

]α ἰαἱοηία, ποσία [η αἴόοπα ἱΓαπερονίαία, Πἱοηγςίί αὐπηἰηί- 

5ίπ]5 αἆ Ίου ἴη Τηδ]α ἀθδίσηαίἰς (ασίά1ς: αἲῖ γοτο ἵοπηριας 

βίαἰπίάΠῃ νοηογαί, ποσία απαἀτασ]ηία {πίτεπ]ες αἰγίρας γοίογ- 

(ϐ) 
ύαπ]αμ6 οχ ρορία οβυεδνιις εταί, απ α πάσα οκ Οο {η ῖς 

{ασαπα δθηςογαη{, οἱ γοι δίαἴπι Πἱοπγδίο τοπη(Ιαπί.  5εά 

ἀπ αἆ αΓπ]α νοζαηα]ς ἴ]α πι δας ργά(οο{ίδαπο ουΠοἶθι- 

οἵί, αἱ τα]είο οαίσνο οπιπί οχθιὀῖία, (1σαπά ἱπίοηαί. 

4ἱ5 ἴεπιρας οχίναλί, Οοπ ΙΙ, πιογα Ἱπηραϊοηίος, ο νο- 

5Ησίο ἵπ Οατλασίηίοηςας ογοαπίαν, οἱ γοπα]σίο οσγία [πα πι 

οππηροηίθς, οχίτοµιας ἰαπάσπι ΡΩΠΟΡΙΠΙ πάγος αθδθ(πυη{αη, 

αιας τοδίγογη Ἱπβίοία οοπ(π]ίας ἀθιπεισαπί. (6) Εχίπ Ρίο- 

ηγδίας οορίας ο αοῖ{; αἱ βΙοιΠί, Οαγηιασἰπἰθηδίαα αχ Παν], 

ρηαδ(παπη Αγγασδαηί αἀγοηίςδοηί, ρ6υ Πποάἰίογγαησα βισα 

ἁΠαρςί Ιπ 5ειαῦ} απἰδᾳαθ ρα(γίαπι ΟΠΙΠΕς5 {οΓΠ1ο ογαδογΙ{. 

(7) Ππίετεα Εἱοηγδία5, απ άπη γἷας οαδίοάτῖς ἱπίριςορρίςςοί, 

αχθνοϊίαπα, ἀαταπίαο αἆΏιο ποσία, Ποδήππα οαςίγῖς αἀπιογαί. 

Τυπὰ βατρατ!, ααοςά παπι α ἀπσα ας Οαγ{μαρθιηἰοηδίβυς, ΕΠ] 

α Φίου]5 ῬιοςΙί ο85οη!, ΠΙΩΙΙΠΗ ἀθδρομάσηί, πιοίαφια 

ρογοι]δί (πσαπι απ ἰρίηηί. (8) οποία ραῖς Ἱηίοι γῖας ἵπ 

Ποδ[ίαπα. οχοπρίαδ ἀο]αί, οοπαρτσμεπόηίαἩ, Ρας οί απἶ- 

46 πιαχίπ]α. οὐ]οοίῖ αγηιίς Ποδίίρας οοσαγγαπ!, πίαιο 

νἱ(οο δα ραγοαίαν, αρρίίο οταϱί, 9ο Ηἱεραπί, ναί {]ς 

αιπηῖς ἵη σΙοβαῃ οο]]6ςί1, 4ο 5οο[είαίο ἱπαιπάα οαᾶιεραίοΓΘΗΙ 

παπί. (9) Ου Πίδ 6150 Ρἱουγδίας (ωάας Ππί, 

1η ορ ο ΠογΙΠ1 αΡΙΠΕΗ ἑοορίαί. 

6οδάιια 

ΠεΠααΙτη γα]σας οαρί!, 

αἱ απἰάφαῖά ἱπρεδ[πιεηίογαπα ογαί, πα ριας ἀῑπρίοπά πι 

οοποθά!{. 

ΤΧΧΥΙ. Ηυπο αἆ πιοᾶηι (οτίαπα αλα Οαγμασίηίσθη- 

αἴριι5 γη. ΠηΠ{(αΙοπεΠα Ἱπάανίέ, οαμοῖδᾳπο πιογίαίρας 

ἀοπιοηδίγαίαπὰ ΓεΟΙ{, ααοά, απἰέεαπασο αἰῑάδ «παπι ἀοζοί 

8οςο ε[ίογαπί, «ΠΠ Ιπροεί]ες κἶπί, Ὠνονί οισιαπία. 

(9) ΗΙ ομἴπα ρ]ενίδᾳα6 ουηηίρι» βΙοῦία) ΓΩ Ιδις ρο1, 5γ- 

τασμςδίς (απίπα εχθερί15, 4185 (άπποη οογίαΠα ἱρῖ ργῶζαία 

ἀοξίϊπαναπ!, ποροηία δυ0ς ππετε ρα] οοδευαηίαν τ εί φπἱ 

ΘγταςΙΡΑΠΟΓΙΠΑ Πιοηαππεμία ἀοδίταχοταπί, ορη(ῖος οἱ ααἱη- 

αιαρίας πα] οαάανοία 6ΙΙΟΡΗΠΙ οΡ. ροείεπη ὀοησοδία οί 

αὔδαπα ορια) ποηογς Ρνο]οσία νἰάσρανέ : αἱ ἄρταηι 

ρος δα ΙίαΠὰ ΕλΙΙ- 

{αιίομσΠα 64856 Πας Ἰπνοιπίαπα οοπ (πο αη {1 

ΒΥγταςΠΡΑΠΟΓΙΠΑ ἴδηςο ἀορορι]αίί οναη!, 

: αὐϊ 

1π. Ρο η ΘΥΤΑΟΙΦΕΠΟΡΗΙΗ 6ΗΠ1 οηΠῖ οχονο]ία δΙΡΕΙΡο ἵῃ 

ὑαηίος, [ομσίαίεια 5απα Ῥγτασιδαηί5 ππασηἰῇερ ο8ίθΠίαγο- 

ναηί, Πο. ῥογίθαα Παρθραηί, αποά [σα ρου ποσίθιη 

αὐἀοινπαία, 61 5ο6Ι05 Ποδί ΡγοςΙίος ἀαεδογίατί ο556{. (9) 

1μ86 ΞΙΙΠΠΙΗ5. οορίαναπ ἀπείου, αἱ {αμοπασ πα. 5ἱΡί 1η 

(οιπρίο {ογίς ογοχογαί, οί οοπαρ]]α{α5 546/ΟΥΠΠ1 ΟΡ6Ρ ἵη 68Η- 

5υἱη1 τοσρσταί, αδα ατρίςδίηηα επι ρα ΟαγαβΙΠΘιι 

οναδίέ : πο ἀδΡίίαπι παίατο ΠιοΥίεΠΙ Γοάά6Ι5, ΠΟΙΗΤΗ ηιΙ - 
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ὀἀθφος γένηται τῶν ἀσεέημάτων, ἀλλ) ἐν τῃ πατρίδι 

περιθόητον ἔχῃ τὸν βίον, ὑπὸ πάντων ὀνειδιζόμενος. () 

Ες τοσοῦτο ὃ᾽ ἦλθεν ἀτυχίας ὥςτε μετὰ τῆς εὐτελεσταά- 

της ἐσθῆτος περιῄει τοὺς κατὰ πόλιν ναοὺς χατηγορῶν 

τῆς ἰδίας ἀσεθείας καὶ περὶ τῶν εἷς θεοὺς ἅμαρτημά- 

των ὁμολογουμένην διδοὺς τιµωρίαν τῷ δαιμονίῳ. Ῥο 

ὃΣ τέλος ἑαυτοῦ καταγνοὺς θάνατον ἀπεκαρτέρησε, 

πολλὴν τοῖς πολίταις ἀπολιπὼν δεισιδαιµονίαν" εὐθὺς 

γὰρ καὶ τἆλλα τὰ πρὸς τὸν πόλεμον αὐτοῖς ἡ τύχη συν- 

Πθροισε. 

ΙΧΧΥΠ. Τῆς γὰρ συμφορᾶς διαχηρυχθείσης κατα 

τὴν Λιθύην, οἳ σύμμαχοι καὶ πάλαι μὲν μισοῦντες 

τὸ βάρος τῆς τῶν Καρχηδονίων ἡγεμονίας, τότε δὲ διὰ 

τὴν τῶν στρατιωτῶν ἐν Συρακούσαις προδοσίαν πολὺ 

μᾶλλον ἐξέχαυσαν τὸ κατ αὐτῶν μῖσος. (2) Διόπερ 

ἅμα μὲν ὑπὸ τῆς ὀργῆς προαγχθέντες, ἅμα δὲ καταφρο- 

νήσαντες αὐτῶν διὰ τὴν ἀτυχίαν, ἀντείχγουτο τῆς ἔλευ- 

βερίας. Διαπρεσθευσάμενοι δὲ πρὸς ἀλλήλους Ἴθροι- 

σαν δύναμιν, καὶ προελθόντες ἐν ὑπαίθρῳ κατεστρατο- 

πέδευσαν. (8) Ταχὺ δ᾽ οὐ µόνον ἐλευθέρων ἀλλὰ καὶ 

δούλων συντρεγόντων ἐν ὀλίγῳ γρόνῳ μυριάδες εἴχοσι 
/ Ζ΄ / ολ γκι / /. 

συνηθροισθησαν. Καταλαθόμενοι δὲ Ἕύνητα, πόλιν 

οὗ μακρὰν τῆς Ἰαρχηδόνος κειµένην, ἐκ ταύτης παρε- 

τάττοντο, χαὶ πλεονεχτοῦντες ἐν ταῖς µάχαις, τειχήρεις 

(8) Οἱ δὲ 
ας ος Χ ο. ο Ὁ / λ λ πο] ορ ρ 

ρῶς ὑπὸ τῶν θεῶν πολεμούμενοι, τὸ μὲν πρῶτον χατ 

- .α α / 

τόὺς Φοίνικας συνεῖχον. Καρχηδόνιοι φανε- 

ση / ) .- / λ λ ως / ο 
ὀλίγον συνιόντες ἐξεταράττοντο Χαὶ τὸ δαιμόνιον ἴχε- 

ο ο» 3 ο ΑΝ ο οω λ ὦ 

τευον λῆξαι τῆς ὀργῆς: μετὰ δὲ ταῦτα πᾶσαν τὴν πὀ- 
9 / ΗΝ 7 αι λ ο 

λιν δεισιδαιµονία χατέσχε χαὶ δέος, ἑκάστου τον τῆς 
/ 

πόλεως 
/ 

Διόπερ 
Ἀ ιά / 

θεοὺς ἐξιλάσχεσθαι. 

2 ο Δ ω ὁ / / 
ἀνδραποδισμὸν τῇ διανοίᾳ προλαμθάνοντος. 
3 / 9 / 

ἐψηφίσαντο παντὶ τρόπῳ τοὺς ἀσεέηθέντας 
Οὐ λ᾿ “ϱ ΄ ὡλ ᾷ οις (6) Οὐ παρειληφότες δ᾽ ἐν τοῖς 

5 ο - ./ 3 / / ε ον π 
ἱεροις οὔτε Ἱόρην οὔτε Δήμητρα, τούτων Ἱερεῖς τοὺς 

ο - οσο / Δ Λ 

ἐπισημοτάτους τῶν πολιτῶν κατέστησαν, χαὶ μετὰ 
Ν οί Α / λ / - 

πάσης σεµνότητος τὰς θεὰς ἱδρυσάμενοι, τὰς θυσίας τοῖς 
ο κο / ή 3 / λ ον ’] 3 -- 3 

τῶν Ελλήνων ἔθεσιν ἐποίουν, καὶ τῶν παρ᾽ αὖτοις ὄν- 
εστι ή Ἀ / 3 /Υ ο ο λ 

των Ἑλλήνων τοὺς χαριεστάτους ἐπιλέξαντες ἐπὶ τὴν 
ο ο / " τα κ Νι Ν οο κο 

τῶν θεῶν θεραπείαν ἔταξαν. (6) ἸΠετὰ δὲ ταῦτα ναῦς 
π Ν Ν / 3 ο αν 

τε χατεσχεύαζον καὶ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐπιμελῶς 
/ [ά ον 3 / / 8 3]. {32 

ἠτοίμαζον. Οἱ ὃδ' ἀποσταται, μιγάδες ὄντες, οὔθ 
/ λα η στ Αλ ς ο» Ν 

ἡγεμόνας ἀξιογρέους εἶχον, τὸ δὲ µέγιστον, αὐτοῖς μὲν 
κκΑὺ ΠΙν ο. 2ὖ / « / ν΄ οἱ Εεζ Φ 
διὰ τὸ πλΏθος ἐξέλειπον αἱ τροφαί, τοις δὲ Καρχήηδο- 

/ Δ Ὅν 5 στ ον ος π 
γίοις κατὰ θἄλατταν ἐκ Σαρδοὺς παρεχοµίζοντο, χαὶ 

ΔΝ 3 / 3: / Δ οω σ / / 

πρὸς ἀλλήλους ἐστασίαζον περὶ τῆς ἡγεμονίας, χαί τι- 

νες αὐτῶν γρήµασιν ὑπὸ Καρχηδονίων διαφθαρέντες 
2 ή Δ λ 3 /9 σι, ( Φ / λ 
ἐγκατέλειπον τὰς κοινὰς ἐλπίδας. "Ὀθεν διά τε τὴν 

/ ας ο / ς ος 
σπάνιν τῆς τροφῆς καί τινων προδοσίαν οὗτοι μὲν δικ- 
λ θέ 3 λ / 3 {λ)λ [ια ο- / 

υθέντες εἰς τὰς πατρίδας ἀπήλλαξαν τοῦ μεγίστου 
/ ” / Ζ΄ 

φόθου Καρχηδονίους. Καὶ 
; ος 

τούτοις ἠν. 
- / Φλ ο π 

ΓΕΧΧΥΤΠ. Διονύσιος δὲ θεωρῶν τοὺς μισθοφόρους 
ἆλ) ώτ ὃς αὐτὸν ἔγοντα ν φοθούι ν οτριώτατα πρὺς α γοντας, χαὶ φοθούμενος μὴ 

λ λ Ν 3 
τὰ μὲν κατὰ Λιθύην ἐν 

διὰ τούτων καταλυθῃ» τὸ μὲν πρῶτον Ἀριστοτέλην 
τὸν ἀφηγούμενον αὐτῶν συνέλαθε. (5) Μετὰ δὲ ταῦτα 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1Δ. ίσοι, 705.) 

πηϊηίς γἰο]αίίοπεια Ἱπρηπίίαπα απι[ογεί, 54 ΙΠΙΑΠΙΟΠΗ Τη 

ῥαΐκία γἱέαπα, οὐηίαπα Ρτοῦνῖ5 οχροβίία5, ἀομενεί. (4) 

ΤΠΊΠΙΟ αἆ θαϊη ῥίοἱαῤδας οδί πηἰδοΓίαηα, αἱ ου μα ΥΠββίπιο 

απηίσμα ρος ἵοπιρία αρίδ, 5αοπη ἀδίεείσης πιριείαίοη εἰ 

πιδμί{οςίαΙη ἆθο 5οο]ογαίο αὐἱΟΤΗΠΩ ΡῶΠαΠ ΕΧΡΟΙΥΘΗΒ; Ο- 

ουπγοί, οἱ οαρίέαἰεπα δ)Ρἱ {ρθί (αηάθπα ΠηΙαΠη Π0ΡΠ, 

νἰίαπα Ἰποδία βηϊνοί, ππαση ης ροςί 5ο ηιλ]ηῖς ΠΙΟΒΗΙ 

ανίρας ποιπφιοιδί. Ναπι 11ο εἴίααι αἰίαδ εί οαἱαμηίαϊας 

(ογίηπα 1ρ5ί5 εοαζονναγ1!. 

ΙΧΧΥΙΠ. Επίπανοτο εἰαάθ ἰδία ρε Ιβγαίη ἀἰνισαία, 

αἱ αΤΩΙΟΡΗΠΩ οοἱείαίε {ρδῖς Πασίθηις αάάῑοίΙ Γαεγαηί, αμα) 

σπα αγ νασιησηδία πα. προ! συαγ{ίαίοΠα ]411 ΟΗΠ1 6Χο- 

Φ4Πη Ἠαβοιοηέ, οὗ ΡγοδΙΙοπεα {απιοη πλΠίαπη αἲ Ῥγίασιι- 

55 {πό Ἰοηδο αοργρίοτο ΟαγηιαθΙπἰθηδίαΠι ο1ο οχαγβθ- 

γαπί. (9) Ιάσνεο ἆαπι δἰπια] Ίνα 1ρ86ο5 αχθ(ηλι]αί, εἰ- 

πιπἱ οοη(οηρίας οχ. ἁἆγειςο ἴ]ο οᾶδα Πηγίίαί, νἰπάἰσαηάα 

Ηροτίαα αΠ/Π1Ο5 Ἱπίσπάσηί.  Πιασαίῖ5 Πασιθ υἱ{γο οἰίνοσααο 

μη]ςαίς, οχογοϊ(απι οοσαπ{έ, οἳ ἵπ αροτία ἰαπάθπι Ρϱνο- 

ονθβ»ί, οαδίτα μπαἰαπίαν. (9) Εἰ ὁομίεδίίΠι ΠΟΠ. ἱησαρι] 

πίσω, 564 οίαπα ςαουνί οοπομιτυπέ, αάθο αἱ εχίσμο 

(οιηρουίς ἱπίθγγα]]ο ἀποσηία Ιουήπαπα ΩηΗία οοἶτθηί. Τι- 

ηθίο ἱρίιαν οεοαραίο, απ 1Ἠ5 µοη Ιοηδοα Οατίμασίηθ 

εραΐῖο ἀῑδίαί, Ἠ]πο ἵπ. αεί Ῥτουεάπηέ, εἰ ἵπ εοηΠΙοΙθας 

(4) Έυπα ΟαΓ{18- 

σἰπίοηςες ραἱαπι α 45 1ρ5ίς5 Ῥθ]]ο ἱμ[αδίαα, ἵπίῆο ἱτορία[δ 

απΙπηΙς ραμ]αΗΠ} 6οΠΡιθΒ8Ι, 5αρΡΙΙέαπάο ὨΙΠΙΕΠ 9Γ4/Γ6 18- 

ΒΙΡΟΤΙΟΓΘ5, ΡΩΠΟΕ Ιπίγα ΠΊΗΥΟΡ 6οσγέθη{. 

50η 1 ΠΠΘΠΩ 0 {ασθτεί; ΠΠΟΧ Υ6ιΓο {οίαηα ΙΤΏΘΙΗ οοπ] αποία 

ῥαγοιῇ τα]ίρ]ο Ιπγαάστα, ἆππι υπιιδααἱδσας οχίΓΘΠΙΕΠΙ αΠΙΠΙΟ 

φαγ{({οΙη οοποΙρίί. ἴπ από Ιίααιις δεπίθη (ἰ8ίη αἲ ομιη]- 

Ρας ἰα, τί γἰο]αία ἀθογαπ παπ]ίπα απογί5 αἰαπ πιοᾶο 

ῥιαροηίαή. (6) ΕίδΙ Υονο ἵπ θ4οΡΟΓΙΙΩ 6ΗΟΓΙΠΙ Πέ ποιο 

Ρνοδετρίπα πθηιθ Οογειί Ρας ου ]ίάῦῃ αἀμ]ραθιαΠί, εἶαιίδ- 

βἱυ1ος {αππθῃ οἰνίαηα βαὐαογάἀοἰίο Ἠαγάπα ργβοϊαπί, ἀεαταπι- 

απα δία[υῖ5 οἱ οπηπὶ πιασηϊθοηίία ἀθάϊσα[ίδ, ἄιδδοογαπι 

πΗρις θαογ]ῄοῖα ἵΠ ροδίογαπα οροαπάα οπταπί, οἱ ἄ190ο- 

ΤΗ, ἄαθδ Ρ6ΠΘ5 56 Παυοραηί, Ῥιοβα(ἰδδίπιος οἱσιηί, 

εξ πηἰηἰςίοιο ἁσαταπ αρριίσαηί, (6) Εχἰπάε Υ6ιο η8νος 

οοηείταηί, εί τος αἆ Ῥε]]άπ1 Ρροι{πεπίας ἀἰΙσοη(1βδίπ]ο α- 

ουμαηέ.  Ἰηίειοα ἀο[οσίοιας, Ῥνίετηπαπα ααοά. οο[μιγῖος 

μοηήπαπα εταί, οἰίαπα 140Π6ΟΡ ΡεΙΗ ἀάσος ποῦ µαρεραηί, 

οί, αποά ρΥα οἱ ρα ΠΠη, αηλοηία 1ρ8ο5 οΡ ἰαηίαίη ππα]{1{ ιά πια 

ἀείοεθταΠί : απο Οαγηιαςἰη]οηςίριι5 ος Φα ]πίο οΠΊΠΙΘᾶΙ1ι 

εαρροίεραµ{.. Ἠιο αοζθβδί αιοά ἀἱβδίάία Ιπίαι 05 «ἆθ 
Ρτορίατα ηταν οχςι(ογαηί, 6ἱ αιιοά ποππι{ ἱρδογπ, 

Ροευηία αᾱ- Οαγμασίη]εηδίρις οογαρίΙ, 6ΟΠΙΠΙΙΠΕΡ βρ65 

ἀεδίμαγαηί. Ἠϊπο ονοηπῖί τἱ ρτορίαε! οοΏ]πθαίΙ5 ρεμ- 

γίαιὰ οἱ ργοἱΙοπθΠι «Μοταπάαπι 6ο] γίθς Ἠσρο ΙΠ Ρραίγίας 

ο 1ο 5οἀθ5 «ἱδρειδα έθιγοτο Ππιαχίπιο Οατ{μασίπίουβ6ς 

Πρενανέ. Είπαν φπἱάεπα νο ΑΠΊΙ6Θ μου ἴη δίαία ρορίία, 

εγαης, 

ΕΧΧΥΠΠ. Αί ΓΙοΠΥΒΙΗΒ, (πΙΠΙ ΙΘΓΟΘΠΑΓΙΟΡΙΠΙ ΠΙΠΠΟΒ 

απαΠὰ ππαχῖ]ηθ αἰἰοπαίος α 56 γ]άθιεί , 6ἱ πο ρεῖ 608 Ιπρογίο 

ὀσ]ίοθισίαν πποίασγοί, ἄπορπι ΠΠογάπα Απϊκίοίείθιη οοπρτς- 

μοπο1έ, (9) ΕΙ λήπό γα]σί αἆ ατηιᾶ 6ΟΠΘΙΤΟΙΡ, αἱ {ἱρεπάια 



(705708.) 
ὶ 

ἶ 
. τοῦ πλήθους συντρέχοντος μετὰ τῶν ὅπλων, καὶ τοὺς 

μισθοὺς πικρότερον ἀπαιτούντων, τὸν μὲν Ἀριστοτέλην 

ἔφησεν ἀποστέλλειν εἰς Λακεδαίμονα χρίσιν ἐν τοῖς 
ἰδίοις πολίταις ἑ ὑφέ ἔοντα, τοῖς δὲ μισθαφόροις ὥς μιυ- 

ὅ ρίοις οὖσι τὸν ἀριθμὸν ἕ ἔδωκεν ἐν τοῖς µισθοῖς τὴν τῶν 

Λεοντίνων πόλιν τε χαὶ χώραν. (8) Ῥαδίως ὃ ὃ᾽ αὐτῶν 

ὑπακρυσάντων διὰ τὸ χάλλος τῆς χώρας, οὗτοι μὲν 

καταχκληρουχήσαντες ὦ ὤκουν ἐν Λεοντίνοις' ὃ δὲ Διονύ- 

σιος ἄλλους μισθοφόρους ξενολογήσας » τούτοις τε χαὶ 

10 τοῖς ἠλευθερωμένοις οἰκέταις ἐγεπίστευσε τὴν ἀρχήν. 

το 4) Μετὰ δὲ τὴν τῶν ΙΚαργηδονίων συμφορὰν οἱ διασω- 
ζόμενοι τῶν ἐξηνδραποδισμένων κατὰ Σικελίαν πόλεων 
θροίζοντο, καὶ τὰς ἰδίας κοιιιζόµενοι πατρίδας ἑαυταυς 

ἀνελάμθανον. (56) Διονύσιος ὃ᾽ εἰς Μεσσήνην κατῴχισε 

16 χιλίους μὲν Λοκρούς, τετρακιαγιλίους δὲ Μεδιμναίους, 

ἐξακοσίους δὲ τῶν ἐκ Πελοποννήσου Μεσσηνίων, ἔκ τε 

Ζακύνθου καὶ Ναυπάκτου φευγόντων. Οεωρῶν ὃξ τοὺς 

Λακεδαιμονίους προσχόπτοντας ἐπὶ τῷ τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτῶν 

ἐκθεθλημένους Μεσσηνίους ἐν ἐπισήμῳ πόλει κατοικίζε-- 

50 σθαι, µετήγαγεν ἐχ Μεσσήνης αὐτούς, καὶ χωρίον τι 

παρὰ θάλατταν δοὺς τῆς Ἀθακαινίνης χώρας ἄπετεμετου 

καὶ προςώρισεν ὅσον αὐτῆς µέρος ἀπετέμετο. (6) Οἱ δὲ 

Μεσσήνιοι τὴν μὲν πόλιν ὠνόμασαν Τυνδαρίδα, πολι- 

τευόµενοι δὲ πρὸς αὑτοὺς εὐνοϊκῶς, πολλοὺς ο. 

ετὰ 
σοκ ; 

δὲ ταῦτα εἰς τὴν τῶν Σικελῶν χώραν πλεονάκις στρα- 

κ... Ν / 3 / 3 τς 

36 φοῦντες ταχὺ πλείους πενταχιςχιλίων ἐγένοντο. 

τεύσας, Σμενεῦν μὲν καὶ Ἰοργαντινον εἷλε, πρὸς Ἅγυ- 

ριν δὲ τὸν Ἀγυριναίων τύραννον καὶ Δάμωνα τὸν δυνα- 

στεύοντα ἸἹεντοριπίνων, ἔτι δ) Ἑρθιταίους τε καὶ 

50 Ἀσσωρίνους συνθήχας ἐποιήσατο" παρέλαθε δὲ δια 

προδοσίας Κεφαλοίδιον καὶ Σολοῦντα καὶ τὴν Ενναν" 

πρὸς δὲ τούτοις πβὸς “Βρόησαίνους εἰρήνην ἐποιήσατο" 

Καὶ τὰ μὲν κατὰ Σικελίαν ἐν τούτοις ἦν. 

ΤΧΧΙΧ. Ἑλλάδα Λακεδαιμόνιοι 
ο Δ / / Δ 

86 προορώμενοι τὸ μέγεθος τοῦ πρὸς Πέρσας πολέμου, τὸν 

ΓΚατὰ δὲ τὴν 

ἕτερον τῶν βασιλέων Ἀγησίλαον ἐπέστησαν τοις μάς 

γµασιν. Οὗτος δ᾽ ἐξαχιςχιλίους στρατιώτας ἐπιλέξας, 
. κο ς λ /8 λ δι ο 

τριάκοντα ὃ δὲ τῶν πολιτῶν εἰς τὸ συνέδριον τοὺς ἀρί- 
/”” ον έί6 Αν δ/ ' τν λ {6 3 

στους κατατάξας, διεθίθασε τὴν δύναμ.ν τῆς Λσίας εἰς 

40 Γ φεσον. β ) ̓Εκεϊ ξξσ στρατολογήσας τετ βακισχιλέ ους » 

προήγαγετὴν δύναμιν 

ρίων, ἱππέων δὲ τετραχοσίων" ἠκολούθει δ᾽ αὐτοῖς ἄγο-- 

εἰςὔπαιθρον, οὖσον πεζῶν μὲν μὺ- 

ραῖος ὄχλος τῆς σης χάριν οὐχ ἐλάττων τοῦ προει-- 

βημένου. 9 Διεξιὼν δὲ τὸ Καῦστριον πεδίου, διέφθειρε 

ἀὔ τὴν γώραν τὴν ὑπὸ τοὺς Πέρσας. οὖσαν. μέχρι ὅτου χατήν- 

τησεν εἰς Κύμην. ᾿κεῖθεν δ) ὁρμηθείς, τὸ πλεῖστον 

τοῦ θέρους τήν τε ᾿διετέλεσ: 

πορθῶν, καὶ τὴν δύναμιν ἐμπλήσας ὠφελείας ὑπὸ τὸ 

. Τούτων δὲ 
εις ἀπέστειλαν 

Φρυγίαν γαὶ τὰ συνεχἩ διετέλεσε 

φθινόπωρον ἀνέκαμ. ψεν εἰς Ἔφεσο ον. 

δὺ πραττοµένων, Λακεδαιμόνιοι μὲν πρέσθ 

πρὸς Νεφερέα τὸν Αἰγύπτου σος. περὶ ας νὰ 

ὃς ἀντὶ τῆς βοηθείας ἐδωρήσατο σκευην τοῖς Σπαρτιά- 
/ / λ /Ν ΑΕ, 

ταις ἑκατὸν τριήρεσι, σίτου δὲ µυριάδας πεντήκοντα. απ 

ο / Α Δ 

Φάραξ δὲ ὃ τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχος ἀναχθεὶς 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΙ 115. ΧΙΥ. οί 

αοεγβίας οχἰριηίαν,  ΑπὶδίΟΙΘΙΘΙΗ ἱρίας Πασρᾷα"ΠηΟΠ8. 86 
πηΙδΙΗ αβήτπαί, αἱ ]αάἱσπηα Ππίογ ῥορι]αγος 5η ροαί: 
πογορηα 5 ἁαπίαυα, αἱ ἀθοῖος πη/]1ο οἰνοῖίοι οιαΗ{,, Γ,ουτ(ῖ- 

(9) οι 
Ρτορίον γαρῖοπῖ5 απια η Παίοπα. οΟΠάΠΠΟΠΘΙΗ Ποῦ. Πα νοηίος 
ἁθαἰρίαη{, οἱ ον Πίο ΤοοΏΗΠΟΡΙΠΙ. 5οαθ5 οσο αρα, 

81ἱ05 Πἱοηγδίης πιθιζοηαγίος οοηβοηῖέ, 

ΠΟΡΗΠΙ Ρο οἱ αρηη ἵῃπ. φἱροηάἴαπη ἀ4θά1έ. 

ΤΠ 

πο /ΗΠ1. ππασιο 

(4) Ῥορί 

αν λαβἰη{θηδία η Ὑενο οἸαάθηα, απί δαροΓεγαηί{ οχ ιρίρας 

Προίο η Πά οἱ ρηποίραίαπά. ΒΙΠΠΙ σοπημηῖςίε, 

ΜΙοΙΠα. φουν{α(! (ταβτῖς, οοἰγσνιηέ, οἱ 810 απίαπα ραίρίο 
γοςη(αἳ, γἶτος Ἰίογαπῃ οοἱθρουθ. (6) Ρἱοηγ5ία5 ν6γο η] 
9008, αααΐθυ ΙηΙ]]ο Μα Ππηροος (Μο πιέσο») οἱ 5οχοθηίος 

ΜΕΡΣοπΙογΗΠὰ ϱ Ῥοἱοροπισαδο Ζαογηίμοπιιο οἱ ΝαπρασΙο 
εχι(αη. Μορεαπαο εολοσανίέ. 5ο ΎπΠ ποσα πηοπίος 

μού 1ρ8ο, αποᾶ. οχίογπλϊπαΕἰ αὐ. ]]ς ΜοςςομΙῖ 1 Ώθηα Ρτα- 
ΟΙ’. αθοορί5δοηί ΠπσοἱθπάαΠα, ο(ἴεηβος γἰάθγεί, εχ Μοας- 
5αΠὰ (αηδ]α[ἱ5 ασια ααοηάαϊα Αβασαηίηαα γοσ]οηἰ5 Ιοθ1Πὰ 
ἠαχία πιάνο ή αἰήραέ, αρα αππαιο οον(ἱς Ππη]Ηδς 
ἀεβηϊγΗ, (6) Ὀνροπη Παπο Μαρκαμ]ϊ Έγπάαγί στη πΙμόαρα- 
ναΠέΣ 4αήησπς απηῖσρ 1Π{ΘΥ 86 ΤΟΠΙΡΗΝΙΠΙΖΛΤΗ δζμηπ]δίναπίέ, 
εί πηπ]ίος ἵπ οἰνίίαίοπι αφοηβιιπέ, Ὀγουί ΠΙΠΙΘΓΙ5 ονίμηα 

πένα απίθααθ πη]]ία οχοπον[έ. Ηίς ἵία οοηςἡΕηἷς,, ΡΙοΗΥ- 
δί15 ογεβΓας ΤΠ ΒΙΟΠΙΟΓΙΙΠΙ ῄηος οχρθάΠίοηο» Γοοξ, ΘΠΙΟΠΟΟ- 
πε (Ποπ ώιοφ6 ϐ) εί Μοιραπ[ίπο οπρ{15, οΙΏ1 Ααγ, Ασγιί- 
ΠΟΡΟΓΙΠΙ (ΥΥ4ἨΠΟ, ε{ Ώαπ1οπο, Οοη{πΠρίποαπη γοσπ]ο, Ἠοι ὶ- 
ἰουδίρηδαας, οἱ Αβεοημίς (στα ρεγοιβεῖέ, Οσαορμα]α.- 

ἀ{σπη Ἰηδρου εί Ρομυπίθια ἘηπαἸη(ας ρου ριοςοπεπι ᾱἷ- 

Πουἳ ες αλαμχ{ές ο1πὰ Ηοιροβειηῖς γογο ῥασθΠ Ππίγ]Ε, 

Αίσιο Ἱία {πιω Φ6Ι]]8: 105 5056 Ἱαβθβαπί. 

ΗΧΧΙΧ. πι ανοοῖα Ταοσάσςπιοη, 411 πο]σπι Ρουίοι 

Ῥ6[]1 ρνον]ἀσιοηί, αἰίογαῃ εκ ταρίρας Ασοβί]αι ΓΟΓΙΠΙ 

οπταβοηί ριαοοἶσηί. 15 5οχ πη]]{ρις ἀοῑασίίς, οἱ (σίπία 

αἰγίριας οκ ορ(πιαίάΠ] ΠΙΠΙΘΓΟ ἵη ΒΕΠΔΙΊΠΙ αἀορία[Ις, οο0- 

ρίας Ερῃεδυη Αδία ὑγα]οοῖι, (2) ΙΙ ποΥο ἀεΙασία απαίίπου 

πι ριας. οοπδοπρίῖδ, οχοιοΙίππα, απο ἀθεῖεδ πι] ροςῖ- 

{απα οἳ αααἀησοπ{οΓΙΠ} θᾳἱ έπη µαβθβαί, ἵπ σαπΊραΠα οὔιι- 

χΙέ. Πος οἰτοπιηίογαηθα (πάπα οοΙ]ηγίας ργῶζα. σγα(]α 

5ο ποραίς» ΠΙΠΙΟΥΟ 1ΐ5δ, 4115 ἀἰκίπηας, Ἰαιά Πη[ονίου. (3) 

Οαγδίτῖο5 ο/σο 6ΔΙΠΠΡΟΒ ΡεγοιβΙίαΠ5., ἄδτο5 Ρουρίς 5αάῑίος 

Τπᾷθ 

πΙαχΙπΙαΙΙ Ο5ία5 ρατίεῦα 1η Ρμηγσίῶ ΠπΙπιῶσας γοβίοηἰς 

ρορι]αίας, πδαπαο ἆσπι Ουήα5 αΙσίε. ΠΊΟΥΘΗΒ; 

ροριἱαίίοπο εοηδυηΙέ, εί Ιοορ]είαίαπη Ῥταζα οχογοϊέαπα 

(4) Παο 

ἀπ σονπίαν, ΤιαουάσιποπΙ ρε Ἱοραίο5 ΝερμθγδΙπα ᾖ- 

ιῦ απ ἵη Ἰήρετηα Έρῃθδυπη γοοποῖί. 

σΥρίὶ γορειῃ 6 βοαἰἱείαίο αΓΠΙΟΥΊΠΙ κο] Ηοἰίαπί. ΟΙ αχ!» 

ΠοτάΠι Ίοέο. δρατίαπί5 αἆ ορηίαπα Γ6Π165 αρραταίαπη οἱ 

(πίωσεηία η Πία πλοίο τα (ΓποπίΙ ἀοραί. Ῥματαχ Ιβίίαν, 

Τ,αοεάΦΠΙΟΠΙΟΓΙΗΙΣ ΠαΥΩΤΟΜΗ5, οΠπὰ οοηίαπι οἱ Ισ 
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ἐκ Ῥόδου ναυσὶν ἑκατὸν εἴκοσι, χατέπλευσε τῆς 6 Καρίας 

πρὸς Σάσανδα., φρούριον ἀπέχον τῆς Καύνου σταδίους 

τὸν πεντήκοντα. έχα 
6 ) Ἔχειθεν δὲ ὁρμώμενος ἐπο- 

λιόρχει τὴν Καῦνον καὶ Κόνωνα τὸν τοῦ μὲν βασιλικοῦ 

-« 
στόλου τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντα, διατρίόοντα δὲ 

(0 Καύνῳ μετὰ γεῶν τετταράκοντα. Ἀρταφέρνους 
» 2 Όω 

χαὶ Φαρναβάζου μετὰ τ ολη δυνάμεως παραθοπηθή- 
- / 

σαντος τοῖς ἹΚαυνίοις, ὃ ᾧάραξ ἔλυσε τν Ὃ 

(9) 
/ 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἹΚόνων μὲν ἀθροίσας ὀγοήκοντα τρυη- 

-. Δ 3 οω 3 ς Μον 

χαὶ μετὰ τοῦ στόλου παντὸς ἀπῆρον εἲς 'Ῥόδον 

δὲ ἐκό αλόν- 

/ 

τες τὸν τῶν Πελοποννησίων στόλον, ἀπέστησαν ἀπὸ 

Λακεδαιμονίων, 

ρεις, ἔπλευσεν εἰς Χεῤῥόνησον, Ῥόδιοι 

χαὶ τὸν Ἰόνωνα προςεῦ 

() Οἱ δ' ἐκ 
-- Αἰγύπτου τὸν δωρηθέντα σῖτον χαταχο οµίζοντες 

λ ”. 

μετὰ τοῦ στόλου παντὸς εἲς τὴν πολιν. 

Λακεδαιμόνιοι τὴν ἀπόστασιν τῶν 'Ῥοδίων σα. 

τεθαῤῥηκό τες προκέπλεον τῇ νήσῳ' Ῥόδιοι δὲ καὶ Ἰκό- 

γων ὁ τῶν Περσῶν γαύαργος χαταγα Ἡόντες τὰς ναὺς 

(8) 
[ή 

ἐνενήκοντα, 

εἷς τοὺς λιμένας, ἐπλήρωσαν σίτου τὴν πόλιν. 
/ δὶ ο Σ/ δα. / 

Παρεγενήθησαν δὲ τῷ Ἰόνωνι τριήρεις 
Δ 4“ / 3 / ο - λ να σ. 

δέκα μὲν ἀπὸ Μιλικίας, ὀγδοήκοντα δ᾽, ἀπὸ Φοινίκης» 
’ το { ο] λ 

ὧν ὁ Σιδωνίων δυνάστης εἰγε τὴν ἡγεμονίαν. 
τπτ τ- λ ο 2 3”. τς ΔΝ 

ΤΧΧΧ. Μετὰ δὲ ταῦτα Ἀγησίλαος μὲν ἐξαγαγὼν 
. κ; λ Δ ν τ/ 

τὴν δύναμιν εἰς τὸ Καῦστρου πεδίον καὶ την περὶ Σί- 
.. 3” 4 λ εω - 

πυλον γώραν, ἐδήωσε τὰ ἐγχωρίων «κτήσεις. 
/ 

µυριους μ. 

ο. 3 -- 

ποσπωμένους τῆς τάξεως ἐν ταῖς προνοµαις 

ίο ζ 
ο] ο μον δὲ εἷς λιν δὲ 

ο) 3 λ 
επιτηρῶν ππιρ ὃν ε θετον εις την τῶν 

λ / ΄ κ. ν 

σιν. -. Ἰπελί λὼν δὲ τὴν δρυ μέχρι Σάρδιων θε ειρε ,ἔφ 

ω τα. οι)ς σσαφεονου φον» 
/ 

3 3 [ο «Ἱ [ο] ον . .» οἷς ἄλλοις ον ὃς πεφιλοτεχνημένον εἷς 

τὴν ἐν ν εἰρήνη τῶν ἀγαθῶν ἀπόλαυσιν. Μετὰ 

ρέψας, ὡς ἀνὰ τον ἐγενήθη τῶν τε 
/ 

θι με, ὧν, ἀπέσ 
΄ η»  ὍὉ ὃς [ο - 

τειλε « ενοχλεα η 02 εἳ - γς 
-Ὁ 

[ο] αν [ο ι- | ὃς ον » ..2 τὸν Σπα ος 

ζ τρατ τ νωτῶν 

 ὐτν 

--- Ου 

.. 

Ἡ 

συσστου 
λ 

Πέρσαι δκωροῦν ντες 
λ ο Μ ς " 

σον, κατεπλάγησαν καὶ παραχρῆμα ἔφευγον. (4) Οἱ 
Ελ. Ν Δ 3 3 . ο / 5 ο ρα . 

δὲ περι τὸν Ἀγησίλαον μέχρι μεν τινος ἐπιθιώξαντες 
λ ο 

ε ίους, στη ώτων δὲ 
- αἲ 

πολὺ πλΏθος Ίθροισαν» δὲ παρεμβολὴν διήρπασαν, 
-- 5 λ ον 

γέωουσαν πολλῶν ἀγαθῶν. (6) Ἀπο δὲ τῆς μάχης 
τε / 

ο. Ὥς μ 
Ν 

την 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. (σ03,764.) 

ΠΑΥΊΠΙΗ 6556 οχ ΒΙοάο ρτογοσία5, ῥαδαπάα Οαίῶ σαδίε|- 

Ιαπ1, ὀρηίαπη οἱ απἰπαπαθίηία δίαςδ α ΟαυπΠο ἀῑδίαῃς, αβ- 

Ρο. (5) Ηἶπο δοἱνεης, ΟαΗΠΗΠΙ εί ΟΟΠΟΠΕΙΗ, γθσῖορ 6188: 

οἵς ΙΠΙρΕΓΑίΟΓΕΙΙ, πα πανῖρπς ααἀταρίηία Οαυηὶ κίαΐνα 

ορρυρηαί. Αί απυπι Απίαρμσγηςς οἱ Ῥ]μαι- 

ηαβαζα5 ἱησεπά οχοτοῖία ΟαυΠ5 εαυνοπίτοηί, ομβιάϊο- 

ΠΘΠΙ κο]ν]ί, {οίαππααθ οἰα»δοίη ἵπ Πούσπι αράμο. (6) 

Ῥο5δί μας ΟοπΠοἩ. {Τσε οσίορἰπία οοσῖε, αἱ οµΠι Ἠ5 1η 

ΟΠαΓβοΠδδΙΠι {παπςπιμ{. 

Μαβροπίοπι, 

Ἠμοά Ιπίοτθα, 6ἶα5ς6 Ῥο]ο- 

Ροπηθδίογαπ ο]οσία, ΤιαυθάαπιοπΙογαΠα 5οοϊείαίοπι ἀεδεγηΐ, 

(0) 
Τήοι αἱ ἀοπαίυπα οχ Ἐλσγρίο [Γαππεπίαπη αἀγε]μεραπί, αποᾶ 

Ἠμοιίος ἀθδοῖνίςσεα ἰσποτατοπί, οοπβάρπίθς Ιηβι] Π8γΥθς 

αἀγοτίαηί. 

αἳ ΟοΠΡΠΕΠΙ 6ΙΠ1 οπιΠί 6ἱα556 ἵΠ α1ΏθΠῃ 5ααπι ταοΙρ]ηπί. 

οπου ἱσίίαν, Ῥογβαγαπῃ ΠανατοΒΏς, ουσ ΒΙο- 

45 οπεγατίας ἵη ρογίαπῃ ἀθάπόξεῃςδ, 4ΠΠΟΠᾶ ΤΡΙ τερ]θ- 

νε. (8) Αίαάιο Οοποπί {ππλ α[α ποπασίηία {ΠΙΤΕΠΙΟ5, 6 ΟἨ]οία 

πΙπίγαπα 46ζεΠ1, εἰ εκ Ῥμαπίσρ οεἰοσίηία, απατατη 5ἱᾷ0- 

ΠΙΟΤΙΠΙ Τοσι]Η5 ργα {παπα σειεραίξ, ΞΙΡΘΓΥΕΗ6ΤΘ. 

ΤΧΧΧ. Ασοςίαας Ἰπάα, οορς ἵπ Οαγςίπί ρ]απίίθπι οἱ 

οἰτοπιη]ασθηίες ΔἱρΥΙ{ αστος οὐ μοίῖς, ἱποοίαγαπη [αζααΗρας 

Ἠοδ/{11 ργαἀαἴῖοπα ἀ4απΙΠΙΠΗ Ἱη[ογοβαί. Τίβδαρ]ιθγησς απ{οπα, 

απ{ ἀεσεῖα πη ία οφ ατα εί φπἱησαασἡιία Γη ία Ρο Ιἕαα 

εοπίταχεγαί, εἰ ἃα [εγβο Τποθάαρηιοπ]ϊς πῄοργθης, Ιπίου ραΡι]- 

Ιαπά πι αἲ ογάΙμίρα5 αγη]ςος ας ρα]αηίας Ἰπίεηίπιαραί. Ασο- 

εἴἶαις Ισίίαν, Ρραίαησε αἆ Ιαίετου] Γογ]απ1 ονάΓπαία, ἀεο]ῖ- 

γος αἆ ΦΙΡΥΙΗΠΙ {πασίας οαροδδῖί, οοπηπιοάαπι 

οσσαβίοπθιη Ιπναάσπάϊ Ποδίος οαρίαης. 

Ιη{6Γ {Πλ 

(2) Αο ἰοίαπι αἲ 

ῬαΓάε5 Πδ4ι6 Ῥγογ{ποΙηα ΙΠΟΙΥΡΗΗ, Ἰογίος ἵρδαπιαπθ Τίς- 

εαρμονγπῖς υ{ΠάαγΙαπα, ατβοιίρας αἱ ορίονῖς αἆ ἀοίίοίας αἱ 

οβ]ασία{ίοηεπα εκ ρασῖ5 οοιηπηοάίς ῬενορίοπάΒ!Ιη Πασπο 

εαπηρία οἱ αγΗΠοίο εχου]έαπ, ρευγαδίαί. 

τογαΐ 

Τπά6 αΡί 56ϱ6 6011 - 

», πιρ1ο Ιπίαι Ρατάες 6 Τμγρανπα (Τ11/πιύγατα) 

ερα[ίο, Χοποσ]επὶ δρατίαπΠι 61 π]]ο οἱ απαᾶνίησθη (18 

ππΙΗ ήρας ποσία. ἵηπ 5Η γοδη (πεπάαπι Ίοσμπ, αἆ Πηδίάς 

Μορίς οχορ]οπά σπα, ΥΠ ΜΗ{. (9) Τρεε 5πΏ ΡιΙπ]απα Ἰ- 

εθπα 6Η οχετοῖία Ι{α ἐρ6βδΕΠΕ, (παπι ΡΓΙΠΠΙΠΙ Ιηβίαΐας ἃ 

56 οοἱ]οσαίας ρε νΙί, Ρατρανί Ιποτάἴπαίο ΡΥοσΙΓ5 οχίγθ- 

ΓηπΙη αρίπεη εχ μηργονίςο αἀονῇῖ, «αγρογο ἱπαΙρίαπί. ΤΙΙΗ 

ῥασηασια {ον {αν Ἱηίία, 

εἱσηυπα 5, αἱ 1 δαβείάΙἰς ἸαίεραΠί, οπἰδίέ, ααὶ πποκ Ὠε]- 

Ἠεο γοσϊ([ογαία ἵπ Ποξίθηι 5056 Ππ[ογΠ{. 

ὁορίος ἵπ Πθᾷίο 5ε5ο πἱάεηί, 

οοη[ΙοιαΠ!. 

αχίΘηΡΙ]ο ἵπ Ῥθγβας 56 οοΠΥογ{, 

Ῥογδα»., ἆυπῃ {Π{6/- 

Ροετίενγείασι{ ἵπ (πσαπι 56 

(4) Φποῦαπι Ασοεῖ]αί πηΠίος, αυαἀαππίοηα5 

ἱηξθομ!, εηίτα δοχ πηϊία (γαοἱάαηί, οἱ εαράνογαΏ) γη} ΠΟΠ 

οχίσαατηα οοΙσιηί, οἱ οαδίνα ΠημΙ{5 δππο]απηθη!15 γο[δγία 

ἀληρίαητ, (9) ΑΡ μας ρησπα Τϊβδαρμενηθς δατάος 56 τους- 

Ρίέ, Γιαοεάα μισοί αμζαοἷᾶ ΠΟΠ. πηδοσγῖίου ρογει]δς. 
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ἐπεχείρησε μὲν εἰς τὰς ἄνω σατραπείας, ἐν δὲ τοῖς ἵε- 

ροῖς οὐ δυνάµενος καλλιερΏσαι, πάλιν ἀπήγαγε τὴν 
» νἲ κω 

δύναμιν ἐπὶ θάλκτταν. (6) Ἀρταξέρξης δὲ ὁ τῆς Ἀσίας 

βασιλεὺς τά τε ἐλαττώματα πυθόµενος, καὶ καταῤῥω- 

δῶν τὸν πρὸς τοὺς [έλληνας πόλεµον, δι ὀργῆς εἰχε 
| ῃ » [ 3 

εν ο / 

τὸν Τισσαφέρνην. Τοῦτον γὰρ αἴτιον τοῦ πολέμου 
ο μον τω ν ο Ισ ος 

γεγονέναι ὑπὸ τῆς μητρὸς Παρυσάτιδος ἣν ἠξιω- 

µέγος τιμωρήσασθαι τὸν Γισσαφέρνην' εἰχε γὰρ αὕτη 

διαφόρως πρὸς αὐτὸν ἐκ τοῦ διαθεόληχκέναι τὸν υἱὸν 
σε.» ο. ] λ χι 1τ Δ αΌ Δ / 3 ν 

ὐτῆς ἐπὶ τὸ τ - αὐτῆς Κῦρον, ὅτε τὴν ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν στρατείαν ἔποιει 
/ ο / 

το. {7 Καταστήσας οὖν Τιθραύστην Ἠγεμόνα, τούτῳ 
λ /{ / “πα / ΔΝ ολ 

μὲν παρήγγειλε συλλαμόάνειν Εισσαφερνην, πρὸς οξ 
ῤ 

τὰς πόλεις καὶ τοὺς σατράπας ἔπεμψεν ἐπιστολὰς ὅπως 

ἂν] πάντες ποιῶσι τούτῳ τὸ προςταττόμενον. (8) 
- λὰς 

“ὍὉ δὲ Τιθραύστης παραγενόμενος εἰς Ἰκολοσσὰς τῆς 

Φρυγίας, συνέλαθε Γισσαφέρνην διά τινος Λα ισσαίου 
ρυγιας, ο. αι 

’ Δ ’ ’ 

σατράπου λουοµενον, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποχόψας ἀπέ- 
Δ Δ ρ λέ 5 μνὶ αλα λ αἩ » {λ 

στειλε πρὸς τὸν βασιλέα" αὐτὸς δὲ τον Ἄγγησιλαον 
ρ ἰ γη 

/ 3 ό 9 θςτ [ια ὁ / ε] «ΗΛ 3 .. 

πείσας εἰς λόγους ἐλθεῖν, ἑδαικηνιαίους ανοχας Εποιή- 

σατο. 

ΙΧΧΧΙ. Τῶν δὲ κατὰ τὴν Ἀσίαν τοῦτον τὸν τρό- 
-. 3 

πον διῳκημένων, Φωχεῖς πρὸς Βοιωτοὺς ἔκ τινων 

ἐγκλημάτων εἰς πόλεμον χαταστάντες ἔπεισαν τοὺς 
ἂν τιν Σο : 

Λαχεδαιμονίους συμμαγεῖν κατὰ τῶν Βοιωτῶν. ἸΚαὶ 
ο κ. 

τὸ μὲν πρῶτον αὐτοῖς ἀπέστειλαν Λύσανδρον μετὰ 
ο. .ὶ 8 Νί / 

στρατιωτῶν ὀλίγων, ὃς εἰςελθὼν εἰς την Φωκίδα, συνή- 
« μι ; 

γαγε δύναμιν" μετὰ δὲ ταῦτα καὶ Παυσανίχς ὃ βασι- 
ο” . / 

λεὺς ἐξεπέμφθη μετὰ στρατιωτῶν ἐξακιςχιλίων. (5) 

Ῥοιωτοὶ δὲ πείσαντες Αθηναίους συνεπιλαθέσθαι τοῦ 

/ / λ ” ς λ ς/ 8 Δ / 

πολέμου, τοτε μεν χαθ) αὑτοὺς ὥρμησαν, καὶ χατέλα- 

ϐον Ἁλίαρτον ὑπὸ Λυσάνδρου χαὶ Φωκέων πολιορχου- 

/ σ / αλ ον απ] / δ ως προς 

µένην. Ἰενομένης δὲ μάχης» ὃ τε Λύσανδρος ἔπεσε 
τς ) ᾿ 

καὶ τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων πολλοί , 

ο. δρ ο μὲν ὅλῃ φάλαηζ ταχέως ἐπέστρεψε 
τῶν δὲ Βοιωτῶν ἡ μὲν ὅλη φαλαγς ταχέως ἐπέστρεψεν 

μος, ο ᾳ ἀπ : 
ἀπὸ τοῦ διωγμ.οῦ., των δὲ Οηόαίων ὡς διακοσιοι προ- 

κ. / / 

γειρότερον εἷς τόπους τραγχεῖς ἑαυτοὺς δόντες ἀνηρεθη- 

-ὰ ο / Ἔ οὐ ο / 

σαν. (3) ο μὲν οὖν πόλεμος οὗτος ἐκλήθη Βοιώτιχος. 
ο ΔΝ λ ῤ 

Παυσανίας δὲ ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺς πυθόµε- 
ο Δ λ λ 

νος τὴν ἧτταν, ἀνογὰς ἐποιήσατο πρὸς Βοιωτοὺς καὶ 
κος / / 

τὴν δύναμιν ἀπήγαγε πρὸς Πελοπόννησον. (4) Κόνων 
ο ο 

ο. /' ά 

δὲ ὃ τῶν Περσῶν ναύαρχος ἐπὶ μὲν τοῦ στόλου χατέ- 
ντ 3 / εἰ 

στησεν Ἱερώνυμον καὶ Νικόδημον Ἀθηναίους ὄντας, 
» ο ο) / 3 

αὐτὸς δὲ σπεύδων ἐντυγεῖν τῷ βασιλεῖ, παρέπλευσεν εἰς 

- / - ο} / ά μὼ 

Κιλικίαν, κάχεῖθεν εἰς Θάψακον τῆς Αυρίας πορευθεὶς 
τν 3 ο. 

ἀνὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἔπλευσεν εἰς Ραθυλῶνα. 
ώ ώ αρ 

(6) Ἐκεῖ δ’ ἐντυχὼν τῷ βασιλεῖ, χαταναυμαγησειν 
ν ι / Α μα ο ή; ο. 

ἐπηγγείλατο τοὺς Λαχεδαιμονίους, ἂν αυτῳ χρήματα 

3 
ὴ κα ς ο» 

χαὶ τὴν ἄλλην παρασχευὴν ἑτοιμάση κατὰ τὴν ἑαυτοῦ 
ε 3 το .ει 

προαίρεσιν. (0) ὍὉ δ) Ἀρταξέρζης 
. / θα 

χαὶ δωρεαῖς μεγάλαις τιµήσας, συνέστησε 

3 / ανν 

ἐπαινέσας αὐτον 

ταμίαν τὸν 

/ / πλ ς/ ν Ἀ πο σάττ 

ορηγήσοντα γρημάτων π ΙἼθος ὅσον ἂν προστάττη 

- ν ως 
Κόνων, καὶ τὸν ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ λαθεῖν εἰς τον 

ΑΔ ο ο ο ο 

πόλεμον συνηγησόμενον ὃν ἂν προαιρηται Περσῶν. (2) 

” 5 / οἳ / ν. νο 

Κόνων μὲν οὖν Φαρνάθαζον ἕλόμενος τὸν σατραπην 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΙ ΙΡ. ΧΙΥ. 60ο 

ππανί Ῥτονἱηοῖας ἀποθιο:. 56ο απία ἵπ βασγίς ρογΗίανο πο 

Ροΐθναί, αἆ Πηατα οχοιο αι γοὐαχέ. (6) Απίάχογχες γετο, 

Αδίω νοκ, 4ο οἰαύϊνας εογίίου. (ασία5, ἆππι Ῥο]άπα ανγῶςο- 

ΤΗ Ρογἱηιοςοῖ{, θηλ] ἵνα] αἀγοιδας ΤΙβδΡΡΕΓΠΟΠΗ οοηε- 

Ρε, αἱ ο πηγα Πα] 15 απασίου οµδεί. δέ Ίαπι απίοα 

Ρνοσίρις ἃ ππαίνο Ραιγσαΐάς, αἆ γπάϊσίαυα ἄα Τϊδδαρ]θγηο 

οχἰσοηάαια, φο]Ποαίας (πσοιαί.  Ππίοησδα Πα (16. Ιου] 

οια{, απο ΛΙ δαἳ Ογτί οχροἱίοποπα, ἵη (Γα{Γ6Ιη 8506- 

Ρίαπα οααιηπίοδα. ἀου]οναί. (7) Τινααδίεν 6ὐδο 61η 

ΤϊβδαβΙα πο οαρίοπαΙ πιαπάαίο, 6ΗΠΙΠΙΠΠΙ 6111 ἀποσΠῃ 

(ασἵ{, οί ἀαίί5 πας 1]ας αά οἰγίίαίος εί Ρα αρας Πίθτϊς, αἱ 

οπηµος ἀἶσιο αιἀϊἰοηίαος ἰηί ΠΜ, οδιοι, (8) Τι ναιςίος, 

4 πάρα Οοἱοδδας ΡΗηγρί ἀεγομίί, Τνατίδεοί (ΑΤἱΦ1) 

ομὐαςόαπα αΐγαρα. οροτα Τἱεβαρθτησιη ἵηπ Ρά1Π6ο οαρῖί, εἰ 

γ65ρ6ίΜΠΑ ο]ις εαραί αἆ Τοροπα (γαηδηηέ, Τατ} Αβοςίαο 

ἵη οοἱΙοφιαΠα. Ῥο]ἱοσίο, δεΠιεςίο5 ευη Βρανίαπίς Ππάοἷα5 

[αο1{. 

ΙΧΧΧΙ. Όιπι ρου Αδίαι Ἠπο αἆ πποάσιη τος ααπηϊηῖ- 

οταπίαν, Γ[οςθηδ65. ποηηι]]ῖς 46 εαιιδίς Ώ6]1ΗΠῃ Ἰπ[ογαπί 

Ῥωοἱΐς, οἱ ααχ]]ία οοπίτα Ἰοδία5 α Πμαοθάσηιοηίΐς ἱππρείταηί. 

Εί ρήπχαπ φπἱάοπη Ἰμγδαπά σι οπή πΗΗΠΠΗ ΠΙΠΙΕΤΟ λαιιά 

Ίία ππασπο λαο πας: απἰ Ρλουἱάσπηα Ἰηρίθορι5, οχογς]- 

{απ ἱπάο οοπἰναλίέ. 96 αἰἰαασηίο ροδὲ οαπα. 8εκ πι παπι 

Ῥμαϊαησα Ραιδαπίας τεχ εο παν. () Βαο Ἱσίαν, 

Αἰιοπίσοηρίριις αἆ 5οζσίαίοια Ῥοτίγασίῖς, παπα φπἱάθη 5110 

πιανίο ορτος»ὶ, Ηαἰἰαγέαπη α Πγ5απάτο δἱ Ρ]ουεηδίθις 00565- 

«η ἱπνοπίπηί, Οοηφοτία ἰρίαν Ῥασπα, {μπι Τγδαπάοη, 

ἔπι θἱ Τ,ποσάαΙποπΙΟΓΙΠὰ οἱ 5οοἩ ποπηἰηῖς {αγρα Πο. ΠΙΘΔΙ0- 

ος οπαῖί. Βωοΐοταπα «πἱάθια Ρηδίαηχ απίγοιδα Ἠαιά 

Ιοησί5 Ποδίοιι ἱηδδσπία ΠΙΟΧ τοῦ]; 5οᾷ ΤΜΕΡΑΠΟΓΙΠΙ ἆἡ- 

οοπήῖ οἰταίοι, απὶ αδρειῖδ 58 Ίος Ιποαυίίας ἀαάογαπί, ἃ 

1,αοσᾶαπιοηῖῖς ἐπιιοἰάα(ἡ δυπ{. (0) Που ειδο Ῥοϊ]απα Ῥα.ο[1οἳ 

οοσποπεΙ{1Πὴ τορονίανΠ.  Αί Ραυδᾶμιᾶ», ΤιαοεάθθπιοΠίο- 

ΤΙΠΙ Τοχ, πάς 5ποτΙπὸ μία, Ἱπαιιοῖδ. οαπι Βα.οίογΙΠῃ 

σρπίο Ρα6ἱ5, ΟΗΠῃ οχοτοῖέα. ἵπ. ῬοΙοροπΠθβΙ γοπιεανΗ. 

(4) Πιίοιθα Ο0ΠΟἨ, Ῥογίοο οἰαραῖς Ργα[οοίας, Ηἰαοηγπιο εί 

Νἱεοᾷσπιο Αιοπίοηδίρας Πα γα16 ἱππροτίαπα οοπαηϊΗ{ : 1ρ5ο 

γοσθµα οοηγοπίγο ΡΙΟΡΟΓΔΠΙΣ ἵπ ΟΠΙοίαπι πανίδας, αίαπα 

ἵπάς Έαρδασιη, ογΙ) ἀθ]αίας, φοσοιάο Επαρητα(ἶς απηΏθ 

Ῥαμγ]οποία ἀαἰαΡ. (0) Πίο ἵπ εοΙ]οαπΙαπη τοσίς αἀιηῖδ- 

σι, Ἰμποσάα Πιοβῖο5 παναΗρις. 5ε οορίΐ ἀορο[ιαίαταηα, 5ἱ 

Ροσιυμΐ5. οείογοφε αρραναία εκ ἀγβίμίο 5ο πείγασίας 

ῥιοέ, ρομἱσείας. (6) ΑΤΙΑΧΟΥΧΟΣ, οοἰ]αιᾶαίο Υπ 51419, 

πιασηΐς 6ΙΙΏ. ἀοπίς Ἠοηεδίαί, οἱ απ ςίογοιη. ςπιη] σομείῖ- 

ἐαἰέ, ααἲ, 4παΠ{8ΠΗ 186 πηαπᾶ οί, Ροσππία νἷπα 6ἱ ἀερτοπιαί. 

Ῥοίορίαίοιη ἱπβαρος [611 απεπποπη(θ ΕΧ Ῥογςί» τεῄέ, 

ΠΙἑατῖς Ἱππροηί οοἱϊοσαπα. αἱ οἰωὶ πἀορίοί. (7) Ῥιιανπαβᾶ’ 
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κατέθαινεν εἰς τὴν θάλατταν, ἅπαντα διῳκηκὠς χατὰ 

τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν. 
αγ - πλω ος / / 9 / 3 / 

Τ ΧΧΧ. Τοῦ δ᾽ ἔτους τούτου διεληλυθότος, ᾿Αθή- 
« / μα] 

νησι μὲν τὴν ἀρχὴν ἔλαθε Διόφαντος, ἐν Ῥώμῃ ὃ 
-ω Α 3 η) 

ἀντὶ τῶν ὑπάτων ἓξ γιλίαρχοι τὴν ὑπατικὴν ἀργὴν 
/ / / 7 /.. 

διώκοῦν, Λεύχιος Οὐαλέριος, Μάρκος Φούριος, Κοϊν- 
.ἳ ” /.. / 7. /ΛΝ μ/ 

τος Σερουίλιος, Κόΐντος Σουλπίχιος, Κλαύδιος Ούγων 
9 / μα ο ολ ον ὰ 

χαὶ Πάριος Ἀππιος. Τούτων δὲ την αρα παρειλη- 

φότων, Βοιωτοὶ καὶ Ἀθηναῖοι, πρὸς δὲ τούτοις Κορίν- 

θιοι καὶ Ἀργεῖοι συμμαχίαν πρὸς ος ἐποιήσαντο. 

(9) Μισουμένων γὰρ τῶν Λακεδαιμονίων ὑπὸ τῶν συµ.-- 
οω ”/ -ω 

µάχων διὰ τὸ βάρος τῆς ἐπιστάσεως, ὤοντο αὐτῶν ῥα-- ά 
δίως καταλύσειν τὴν ἡγεμονίαν, τὰς µεγίστας πόλεις 

3 ΄ -ω ν1 / 

συμφρονούσας ἔχοντε. Καὶ πρῶτον μὲν συνέδριον 
3 ο ζ Ν Ἆ / 

κοινὸν ἐν τῇ Κορίνθῳ συστησάµενοι, τοὺς βουλευσοµέ- 
ο / Δ ώς / 

νους ἔπεμπον χαὶ κοινῶς διῴχουν τὰ κατὰ τὸν πόλεμον: 
Ἡ ὃν ο / 5 3 ἃ ενος 3 ἐλλ -ε 

μετὰ δὲ ταῦτα πρέσδεις εἰς τὰς πόλεις ἀποστέλλοντες, 

πολλοὺς συμμάχους πο ο νίων ἀπέστησαν. 

(8) Ιὐθὺς γὰρ αὐτοις Ἡ τε ]:ὔθοια ἅπασα προςέθετο 
ο Ἡ λ 

χαὶ Λευκάδιοι, πρὸς δὲ τούτοις Ἀκαρνᾶνές τε καὶ 
ας 

Ἀμό θρακιῶται. χαὶ Χαλκιδεῖς οἱ πρὸς τη Οράκη. (8) 

πεβάλοντο δὲ καὶ τοὺς ἐν Πελ οπονγήσῳ χατοικοῦντας 
είθειν ἀποστῆναι Λακεδαιμονίων: οὐδεὶς δ᾽ αὐτοῖς « 
ἔχ λ 

ουσεν᾽ ἡ γὰρ Σπάρτ τη χα τὰ τὰ πλευρὰ χειμένη 

ο. τις ἀχρόπολις ἦν καὶ φρουρὰ πάσης Ἠελο- 

ποννύσου. 6 Μηδίου ὃξ δὲ «τοῦ τῆς Λαρίσσης τῆς 

λυκο 

δεοµένου πέμψαι 

ον σα «ὶ ο] ο. ο) σος . ϱ2 ς σ . .] τεύο σος διαπολεμοῦντος πρὸς 

ρῶλ τύραννον, χαὶ 

ειλεν αὐτῷ τὸ συνέθριον στρατιώτας 

δις ιλίους δὲ Μῄδιος τος συμμαχίας αὖ διςχιλίους. (6 ὃξ Ίδιος, τῆς μμαχιας ὑτῷ 
/ τν λ ο / 

παραγενοµένης, Φάρσαλον εἶλεν ὑπὸ Λακεδαιμονίων 
λ 

ουμένην καὶ τοὺς ἐν φρουρ αὐτῃ κατοικοῦντας έλαφυ- 

ροπώλησε. ΜΠετὰ δὲ ταὈθ᾽ οἱ Βοιωτοὶ μετ) Ἀργείων Ἡρά- 
χλειαν τὴν ἐν Τραχῖνι κατελάθοντο χωρισθέντες ἀπὸ 

"καὶ νυχτὸς ἐντὸς τῶν τειχῶν ὑπό τινων εἶςα- 
ο / Δ Λ - / 3 / 

'τες λακεδσιμονίους μεν τοὺς καταληφθεντας ἄπε- 
χ 

σφαςανα τοὺς δ) ἀπὸ Πο σου τὰ σφῶν ἔχοντας 

εἴασαν ἀπελθεῖν. (2 Εἰς ὃ δὲ τὴν πόλιν τοὺς Τραγινίους 
/ 39 ο. {/Ν ς λ ὃν / 

Φφευγοντας εκ των εδ αν υπο Λακεδαιμονίων ορ 

οἰκεῖν, οἳ καὶ 
/ 

μι οκ νο τούτοις ἔδωχαν τὴν πόλιν 

παλαιότατοι τῆς χώρας ταύτης ἦσαν οἰκήτορε ε. ΙΜετὰ 

ὃξ ταῦθ) ὃ τῶν Ὀοιωτῶν ἆ9θ φηγ  ούμε γος Ἴσυ. ηνίας τοὺς 

μεν Ἄργείους ἐν τῇ πόλει ατθιτ. φυλακῆς ἕνεκα, 
 λ / 3 ο 3 λ κ / 3 οω 

αὐτὸς δὲ πείσας ἀποστῆναι ἀπὸ Λακεδαιμονίων Αἰνιὰ- 
Νο .ω ά / / κο 

νας και Ἀθαμᾶνας, Ἴθροισε παρά τε τούτων χαὶ τῶν 
/ μι Ας / ” Ἠ Δ 

σομμ.ῶν μας τους παντας ὃ εγων Μκρον 

σεν εἰς Φω- 

εθεύοντος δ) αὐτοῦ εἰς } ιάρυχα 

σ η ο. 
σπολειποντας των ες ἐστράτε τευ 

χεῖς. (6) οσοι ίτς 
ΔΝ 

τῆς Λοχρίθος, ἐ ἐξ ἧς πο, τὸν Αἴαντα ρω, το 

πληθος τῶν Φωχέων ἀπήντησε μετὰ τῶν ὅπλων, τὴν 
ν ᾽ 

ἔχοντος (ϱ) 
ἐπὶ πολὺν᾽ Ἰβόνον ἴσχυρ ἃς, ἐχρά- 

ησαν οἵ Βοιωτοί, καὶ μέχρι νυχτὸς διώξαντες 

φεύγοντας ἀνεῖλον οὗ πολὺ λείπ 

ἡγειονίαν ἌἈλκισθένους τοῦ Λάχκωνος, 

Ὃ ος δὲ μάχης 

τοὺς 
τοντας τῶν χιλίων, τῶν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ 10ΟΥ ΣΙΚΕΛ ΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 14. (τος ----7ο7 .) 

Ζ1π1 Ιᾳίέαν «αίταραπα ΟοΠΟΠ ἀθ[ἰσίε, τοριδαιο οπαπΊβς ρτο 
βοηίθη[ία αοομγα{ἶς, αἆ ΠΠ8ΤΘ (τοπ) ἀρδοριάτέ. 

ΕΧΧΧΗΠ. ΟἱΗΠ1 αηπΠο οἰγοιπιγο]αίο δα μιΙΠά Αἱποηίς 

πιαρίδιΓαίάπη σενετεί Ὠἱορ]μαηίας, οἱ Ἠοπιῳ 8εκ {πριυπὶ 

πλΗίατος 1μοίας5 Υα]οα», Μανοις Εωτίας, Ομἰπίας δουγί- 

Πας, Οππία5 ρίοίας, ΟΙαπάΐας Όρου. εί Μαγοας Αρρίας 

(Μαγαις γαϊογίις ἸΜααίπιις εἰ Πο. Πιγ{ιδ), οοης- 

Ίαψο Ἱππρογίαπα αάπηη]δίγατγθηΕ, Ῥαοίά αἱ Αἰιοπίθηςες οἱ 

ου 5 Οον]η(μΗ οἱ Αιοινί 5οοἱείαίεπη Ιπίοι 56 Ππηχοις. 

(9) απ απία' δοσ Ρτορίεγ ππο]εδίαπι Ἱπαροί στανΠπίοσα 

1αοθάοπιοΠΙΟΤΙΠΑ οὔἵο Παφναβαπ{, [αοἱ]]ας 5ο ρηϊπαραίαπα 

Π]ογάπα 6ΥΕΙΞΙΓΟΡ; 5ἱ ππαχίπια 5ο6απῃ οοηςρίταρςεηί οἴνίέα- 

(65, εχἰκπιαραη{, Ῥτίππππῃ 6/σο 6ΟΠΙΠΙΙΠΕΠΙ αριιά ΟονΊη- 

Ὠμίος βοπαίαπη ἱηςήυυηί, οἱ μηϊρείς ο αι οοηδ]ίαιθηί, 

ποορφεανία αᾱ Ῥομαπα οοπιπηαΠ] ορογα ἀἱερεηδαπί. Ῥου Ίερα- 

ίο5 ἀαϊπάςε, ραβδίπι αἆ αἰν]ίαίος ἴνα 11.505, 6ΟΠΙΡΙΙΥΘς ἃ 9ο- 

(8) Ναπι κίαίίπι Ἐὰ- 

ἸμοισδάΠ, ΑΘΔΓΠΔΠ65, Απιρῤιασϊοί οἱ 

(4) 
Ρε]οροηποδὶ αιιοια Ίπεο]ας αἆ ἀα[εσ[ϊοηῖς 5οοἱείαίειη Ῥε][- 

αἰθίαία Τιαοθάσιποπίοναπῃ αραρηδηί. 

ρα αηίτειδα, 

Οµαἰαϊάθηςος Έμτασί αοθο]ῶ 5ο86 15 αἀ[πηριηῇ. 

οσα οοπαπέαν.  ΝΘΠΙΟ {απιθη οταί, απῖ Ρροδίπ]αἰΙ5 Π]ογΙΠΙ 

οὐεροιηάατθί : παπι δρατία, αἆ Ἰαΐεια οἴγίίαίππα βἵία., αιχ 

(5) Βεβαπα 

5αῦ 14 {απηρις οΗ1η ἨγοΟρΙΤομε Ῥμονῶουη ΓγΤ8ΗΠΟ ϱ0Υ6- 

αιαδὶ εί ϱρδίάση σταί (ο ας Ῥε]οροηπαςί. 

ρα Μαάϊας, Τιαίδδα» ἵη Τ]ιαῬδα]ία Ριήπ6Οερς. Ηαῖο, 5ι1ηθ]- 

ἀἵαπι αχρείαπ{1, οοποϊΠππα Ρἱ5 παῖ]α αγπιαίος πη{. (6) 

15 615ο, οορῖς ααχἠἰαγίθας Πηδίτασίας, Ῥματδαίαπῃ, Ιας6- 

ἀῶπγοπῖογαπα. ργωδίάίο ἀθίεηδαπ, δαβ]αῖέ, αἱ Ιαυιίαίοτας 

5υῦ Ἱαδία ἀῑγεπάϊ[. Ῥο5ί Ίο Ῥανο, ΑγδίγογΙπι ορε, ἃ 

Μαάίο 5αργαρα!1, ἨΠογασ]εαπα Γγασμπί οσοαραη!, εἰ Ρος 

ποσίαπη Ἱηίτα ππαπία απογαπάαπι ορετα ἀεάποί, ααἱάσᾳαῖᾶ 

Γασθσπηοπίογαπα. Ἰηγαπ]ίαν, ἐγασϊάαηΐέ, Ῥο]οροπηρβίος αἰ- 

(7) Τπάε Τναςμηῇς, 

απαος 1,αοαάΦπποπϊ 6ο]απ1 τετίοτε ἐρθφεγαηί, Ισθί απ{αιιίς- 

έοπ οΠΗ τρις ευ αὐ5οσᾶστο ςἰπιπί. 

φἰηῖ γοµ]οηῖ5 ΙπέοΙς ο5δοηπ{, αἩ αχ[ίο γεγοσα(ἶς α1Ώθηα 

Ρο5(Ηπιϊπῖο Παριίαιλάαπα ἱταάσηί. Νες Ίοηςσο ρο5ί Ἰδιπεηίας, 

Ῥωοίοταπι ἀπσίου, Αγρὶνίς αἆ οπδίοᾶίαπι ατρῖ5 τοµείς, 

Ἐπιαπίρας αἱ Αλιαιπαπίρας ἀαδοίδερπάί α ΠΓαζεάςπιοπΙ!5 

Δ6ίος οδέ, εί παϊΗέαπα αἲ 5 αίδαιια 5οοἵΐς Π]αηῃ εοπίτασία, 

απ Τη ΊαίΏ πο). πηηΙ{ίο Ῥαπ6ἱοἵ65 86 πα ίδιας 50 γαχῖμ!ς 

Ἠαβογοί, ἵπ Ῥμοσθηςθς εχετο απ ἀπαΐ. (8) Ζαπάπε ΡΤΟΡε 

Ναϊγεθπι, Το τε, απἆάθε Αἰασθπι οπππά η Γαἱ55θ 

ῥον]]ροαπί, σαξίτα παείαίας οτγαί, αααπι Ῥμοσεηδίαπα πυ]{]- 

(πᾶο, 4πογαπῃ ἄας Αἰαδίμεπες οναἰ Ἰ,ασο, 6ΗΠΙ αγηηὶς 11 

οσδατή(. (9) Ῥτα απ αστο αἆ Ῥεπθ ΙοηΏςΙΠ} {επιρας 60Π]- 

πι ίατ, αιιο (απάεπι Βωοίί νἰσίοιθ», αἲ ποοίῖ5 αδαιθ 

εναριςοπ]αη {ασίοηίας ρογ5οσμΗ, πη]6 Ρ]15 ΓΩΙΠΙ5Ξ Ρ6ΓΘΠΊΘ- 



-- 

ο πο ον ο ήΛ.Ἅἷσὂν”--. 

. / 
40 ομεγος. 

ϱο 1 ΧΧΧΙΥ. Ἀγησίλαος δὲ 

(σο7, 709.) 
” Δ 

δ) ἰδίων ἀπέθαλον ἐν τῇ μάχη περὶ πενταχκοσίους. (19) 
Μετὰ δὲ τὴν παράταξιν ἀμφότεροι δικλύσαντες τὸ 

/ [4 λ 3 λὶ 3 / {ή ο ο - 

στρατόπεδον, οἱ μὲν εἷς τὰς ἰδίας πατρίδας, οἱ δ᾽ εἰς 

Κόρινθον ο πὸ συνέδριον ἄγα]όντες», Ἀ ἐπεὶ χατὰ νοῦν 

6 αὐτοῖς προεγώρει τὰ πράγματα, συνή ο ἐξ ἁπασῶν 

τῶν πόλεων στρατιώτας εἰς Κόρινθον, πεζοὺς μὲν πλεί- 
- / 

ους µυρίων πεντακιςχιλίων, ἵππεῖς δὲ περὶ πενταχοσίους. 

ΤΧΧΧΙΠ. Λακεδαιμόνιοι δ) ὀρῶντες τὰς μεγίστας 
εν Δ λ ετὸ /Α ας Ν / 

τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα πόλεων ἐφ᾽ ἑαυτοὺς συνισταµέ- 
3 / 3 ο 3 / 

10 νας, ἐψηφίσαντο τόν τε Ἀγησίλαον ἐκ τῆς Ἀσίας µε- 
» λ λ 2 2 ω ο 3 ὶ ἱ 3 ταπέμψασθαι καὶ τὴν μετ᾽ αὐτοῦ δύναμιν’ αὐτοὶ δὲ ἐν 

ὃς ο. ο. { 3 / 

τοσούτῷ παρά τε σφῶν χαὶ τῶν συμμάχων ἀθροίσαντες 
Ν λ / ο ας ς οὐ Αν ρρνη. πεζοὺς μὲν διςμυρίους τρισχιλίους, ἵππεὶς δὲ πενταχο- 

κ. / / ον λ 

σίους, ἀπήντησαν τοις πολεμίοις. {5) Γενομένης δὲ 
εν / κ /. 

16 παρατάζεως παρὰ τὸν Χεμεαν ποταµον µέχρι νυχτός, 
Δ / ο / Γ 

ἑκατέρων ἐπροτέρησε τὰ µέρη τοῦ στρατεύματος" καὶ 
κω ” / 3 

τῶν μὲν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων ἔπεσον 
κ» .ω αλ 

ἑκατὸν πρὸς τοῖς χιλίοις, Βοιωτῶν δὲ 
/ λ 5. / 3 / 

συμμάχων περὶ διςχιλίους ὀκταχοσίους. 

τῶν ἄλλων 

(9) Ἀγησίλαος 

λ 
και 

ο / εν “1 / 3 ΓΙ λ.) 

30 δὲ τὴν δύναμιν ἐκ τῆς Ἀσίας διαθιθάσας εἰς τὴν ῆὺ-- 
ο εν / 

ρώπην, τὸ μὲν πρῶτον Θρακῶν τινων ἀπαντησάντων 
Ὃν κ) ου ου ΕΕ μον, Ν Ν 

αὐτῷ μετὰ πολλῆς στρατιᾶς, μαχη τε ἐνίκησε καὶ τοὺς 
; σα αρη πο ον κος 

πλείστους τῶν βαρθάρων ἀνεῖλε ταῦτα διὰ 
, ί ΣΧ 

αὐτὴν διεξιὼν 

δν μαλ 
μετα 0Ξ 

μὸ / λ / Β] - ον 
Μακεδονίας ας .. εποιειτο, να 

-- λ 3 { 
9 χώραν ην καὶ Ξέρξης ἐπορεύθη καθ) ὃν Φον προς 

τευσεν ἐπὶ τοὺς Ἓθλληνας. (4) Ἀ Ὑησίλαος | μὲν οὖν διὰ 

Μακεδονίας καὶ Θετταλίας πορευθείς, ὡς διηλθε τὰ 
περὶ τὸς Θερμοπύλας στενά, Ἠ τὴν πορείαν ἐποιεῖτο. 

Κόνων δὲ ὅ Ἀθηναῖος καὶ Φαρνάθαζ ος ο ο μὲν 

50 τοῦ βασιλικοῦ στόλου, διέτριθον δὲ περὶ Λώρυμα τῆς 
3 / 2 . 4 νά 3 σ 

Χεῤῥονήσου, τριῄρεις ἔγοντες πλείους τῶν ἐνενήκοντα. 

(6) Ηυθόμενοι δὲ ἐν Κνίδῳ τὸ ναυτικὸν τῶν πολεμίων 
εἶναι, τὰ πρὸς τὴν ναυμαχίαν παρεσχευάζοντο. Πεί- 

ασ ο” ο / / 1 / 

«ανδρός ὃ) ὅ τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχος ἐξέπλευσεν 
λ 

50 ἐκ τῆς Κνίδου τριήρεσιν ὀγδοήκοντα πέντε, καὶ κατη- 

Ἐκειθεν δ᾽ 
-ω ρω κ Δ -” 

ἐκπλεύσας περιέπεσε τῷ στόλῳ τοῦ βασιλέως: καὶ ταῖς 

νέχθη πρὸς Φύσχον τῆς Χεῤῥονήσου. (6) 

Ἡ ͵ Ἡ ΘΑ / ω.. οἱ 
μὲν προπλεούσαις ναυσὶ συμθαλὼν ἐπροτέρει, τῶν δὲ 

Περσῶν ἅμα ταῖς τρυῄρεσιν ἀθρόαις παραθομθησάν- 

40 των, ἐπειδὴ πάντες οἳ σύμμαγοι πρὸς τὴν. γῆν ἔφυγον, 

τὴν ἰδίαν ναῦν πόσερεψενς, αἰσγρὸν εἶναι νοµίσας 

καὶ τῆς Σπάρτης ἀνάξιον τὸ φυγεῖν ἁγεννῶς. (7) 
ο. ην λν ο Π 

Ἀγωνισάμενος δὲ λαμπρῶς καὶ πολλοὺς τῶν πολεμίων 
.” »”/ -” 9 3 / 

ἀνελών, τὸ τελευταῖον ἀξίως τῆς πατρίδος ἀνηρέθη | μα- 
/ 

Οἱ δὲ περὶ τὸν Νόνωνα μέ ἔχρι τῆς Ἡῆς χατα-- 

διώξαντες τοὺς Λαχεδαιμονίους, πεντήχοντα μὲν τριή- 

ρων ἐκυρίευσαν, τῶν δ) ἀνδρῶν οἳ πλείστοι μὲν ἔκκο- 
ο Ἡ. ἄρεών.. αί άλ ολ λ 15 

λυμθήσαντες κατὰ γην ἔφυγον, ἑάλωσαν δὲ περὶ πεντα- 
πρ 5 ΔΙ Δ / 3 /Ν ὃ ΄ῃ, 

χοσίους: αἵ δὲ λοιπαὶ τριήρεις εἷς Κνίδον διεσώθησαν. 
ο / 

προςλαθόμ.νος ἐκ. [Τελο- 
Μι ὴ ο. ΑΔ / αἳ.. 2 

ποννήσου στρατιώτας, ἐπειδὴ μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπέ- 
Δ λ ἡ -- 

έαινεν εἰς Βοιωτίαν, εὐθὺς οἵ Βοιωτοὶ μετὰ τῶν συµ.- 
/ ί 

Γενομένης δὲ 
2 ο 4 μ ΄ ο Ν / / 

παρατάξεως, Θηθαῖοι μὲν τὸ καθ) αὗτοὺς µέρος τρεψά- 

/ η 

μάγων ἀπήντησαν εἷς Κορώνειαν. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌὈΙΗ 18. ΧΙΥ, 6ο 

τυπ{, 46 510 Ιπίογίπ ΠΠΠΙΟΥΟ αἆ απἱησοπίος ἀοφίάσγα[ῖς, 
(16) Ρο5ί Ἰαµο ρΙβηαπα οχθγοΙ η) πἰγῖᾳ ἀΙππίκθιαης, ΠΠ] ἵπ 
δμαπη 611566 ραίγίαπα, Πἱ ΟονΙπί μασ Υδγβς, αΏῖ ϱ0ΗΥΟ- 
οαίο 5οπαί, Ύἱᾶ τος εχ απ{ηη! εοη{οπ[ία [οΙσστη ΠαβΙθγαί 5ι10- 
66551, εχ οηηῖῬας ΡαςδίΠΙ αγβίρη5 πι ]Πίος, 6αρία (πΙπάθ- 
ἵπα πηϊ]ία ροάΙέσπα, οί ααἰπσεπίος οἴτοίίο οημ!ίο5, Οοτἵη- 
Όναπι ονοσαη{. 

ΠΧΧΧΗΙ. Πασράσπιοπ! Ισ]ίας, 4449 Ροίοπ{ἰρδίπιας ανγα- 

ο οἴγίίαίες (ωά15 εοπίτα 5ο 1π]ΐ9ο νἰάσγθηϊ, Ασοδααπι 

οχ Αδία οορίαδήτιο ΙΙ αἀ]αποίας γογοσβηάαΙΠ. 6ΘΠΦΙΟΙΟ, 

Τρ5ἱ {απηθῦ Ιπίοίοα οκ οἴγίππα ΦΟΟΙΟΓΙΠΠάΠΘ ἀο]οσία (πίος 

εί νἰβιἱ πΗρας ρδά[έππα οἱ φαἱηροηίῖ5 ο αἱ δας εοιςοι]- 

Ρρί5, Ιοδῖρις ομτίαπα Ρνοσθάπ{. (2) Ῥιῶ]ίο αἲ Ναιησαπι 

Παν Ταπα ἵη ποσίθπα πδαπο ργοίτασίο, οχογοῖία5 ραῖς αἰπίπη ζς 

5αροτίοῦ οχδΗ {1 4ε Τμαεθά ὤπηοπῇῖ5 φοςἳἵδημο εθη{ΠΠ1 οἱ πι] 

οοοἰἀενυπί, 4ε Βα.ο 15 απίοπα ογαπι(αο οοπ[αράδγα[ᾖς αἲ Ες 

πηΙὴ6 εί οοηρεηίο». (3) Αβορί]αιι5 Υονο, ἱπιπ]ας οορία5 αχ 

Αδία ἵΠ ΕΠΤΟΡΔΗΗ (Γαηβπηΐδογαί, έαπι Τηγασίρης φαἱραςόααα, 

451 π]ασηο «ΠΙΑ οχογοῖία οοποιτοναηί, ρτώ]ίο οοµθειίο, 

ν]σίου ογαδῖί, ΠπακΙπαπ]άΠθ Ῥαγβανογη ραγίοηι οροἰά1ε 

Ηίπο 1{εΥ ρε Μασσάοπίαπα {αείεις, ο[αδάθπα τοσίοηῖς (ναπςί- 

ίαπα {ηίαί, 4π6εΠ1 Χοιχαδ ΟΠΠ, αμαπάο ἱπίοςς ἀνοθεῖαμι 

εκοαιοῖββις ρείεῦαί. (4) Μαεαάσηίαια ἰσίίαν οἱ ΤΗοςςα[ἴαπι 

επαεηςι5 δεί ΤΠοπιορτ]αγα αησηδίίας, "Α Που (οπάσραί. Τη- 

ίοτεα Οοποῦ Αὐλεπίεηςίς οἱ Ῥμαγπαβραζας, τορῖ ο]αδςίς 

Ργαονθς, εἶτοα ΤοΥγΏιᾶ ΟἨθ8γδοποςί απ Ῥ]αήβα5 απαπα 

ποπασίπία (πτεπ]ῖρας ασεβραηί. (0) Ωπ πανα]ας Ιοβπηι 

εορίαδ ἄἴτεα Οπἰάππα 655ε ορι[ίοτος [αοί, αἆ Ππανα]οπι 5 

Ρασηαπα αχροάϊαπί. Ῥϊξαπάσν απίοπι, Πασοπίος ο]αςθῖς 

Ἰπιροναίοῦ, 6ΠΠ1 οσ(ορῖηία απίπα ο (γι οπηίθς ο ΟπΙάο ρνο(ς- 

οἵα5, αἆ ΡΗΥΦΟΙΠΙ ΟΠεδοπεςί αρρηΠί; (6) αίααο Ἰπάο γο]α 

ἰοπάσης, ἵπ 6Ἰα556ΙΗ γαρῖαπα Ππο]α[έ, ρηϊπαῖσαπο πανγίρας 6οη- 

αγοςδιΙ5 δαρογίοΥ ΓΗ. Α{απάπη Ρου5[σαρ (γΙΤθπηες αἲ {ογοπά απ 

55 οΡοπι οοη/{ογ πα ἱπιππϊπογεπίέ, 5οο σα [αρα αἲ {ογγαΠη 

ςἵμί οανοτοπ{, (μτρα ας γἰγίπία δραγίαπα ΙπάΙσηππα Ππι]άθ 

{ασογο ατβ](ταία5, παΥθΠ] ρα {ογίαπῃ πι [γοπίσα ἀῑτοχαί (7) 

οἱ ριάε]ατα ἀππίσαης, πι 15 Ποδΐαπα οσοἳςῖς, η 1ρ5ο {απ- 

ἀσοπι οοηΠἰσία, αἱ ραΐτία ἀϊσηυπα οταί, ορροιϊν. Ταπι Ο0- 

ποηπῖς ΠηΠίε5, ΠιασθάσιποπΙο5 αἆ οοπποηίαπα ρογ8οσμ, 

ααἰπαπασίηία ετεπήρας ρουπίας αἱ ΥΙτογαΠα ππα]ου Ρα15 

παίαπάο αἲ {6γγαπη ογαδεταί, απἰηροπ{15 (απ{ΠηΙποάο σαρί15. 

Ττίγεηιθς πε]ί(ι ΟπἰάΒάα {ποσ]απιος ε[{ηροτο. 

ΙΧΧΧΙΥ. Οείογαπα Ασοεί]αα5δ παπι ΠΠ απ οχ Ῥο- 

Ί0ΡΟΠΠΘΡΦΟ τοογο απεί5 Ῥωο[ίατη οππα οχογοῖα Ππίταρβεί, 

ςία{ἴπη ῬΏα.οί{ οι ααχΠατίριις αἆ 6ονοποαπι ΠΠ οσοπτγαρ!. 

1Ρί Ρτῶ]ίο εοπηηίεςο, Ῥωοίἵ αἀναγβαπῃ 5ἱδί ΡαΓίετη Τη {αβύα 
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μενοι μεχρι τῆς παρεμβολῆς χατελίωξαν: οἵ ὃ ἄλλοι 

Ἀγησιλάου καὶ τῶν ἅλ- 
(9) Διὸ καὶ τῇ μάχη. 

μικρὸν ἀντισχόντες χρόνον, ὑπ΄ 

λων Φυ Ὑεῖν Πναμκάρθηρρν: 

Λακεδαιμόνιοι διαλαθό ει ἔστησαν τρόπαιον καὶ τοὺς 

Ἀπέθχνον δὲ τῶν νεκροὺς τοις πολε εμίοις θωχαν. 
ο ο 

Εοιωτῶν χαὶ ρα συ. μάγων πλειους τῶν ἑξακοσίων, 

αὶ τῶν συνσγωνισαυ.ε ένων τοιακόσιοι 
ῃ 

εριπεπτωῳ- 

Λακεδαιμονίων δὲ κα 

πεντήκοντα" καὶ εμλὸς Ἀγησίλαος πολλοῖς 

τ 9 / 3 Ν 3 αό 

χὼς τραύψ. ασυνν εἰς Λε ελφοὺς ἐκομίσθη, κἀκεϊ τὴν ἐπιμέ- 
κο Ό αλ λ 

λειαν τοῦ σώματος ἐποιεῖτο. (8) Φαρνάθαζος ὃξ χαὶ 
/ 

Ἱόνων μετὰ τὴν ναυμαγίαν ἀνήγθησ αν ἁπάσαις ταις 
” . 

ναυσὶν ἐπὶ το ὺς τῶν Λακελανκονίων συμμάχους. Και 

Ὀ, / 

πρῶτον μὲν Κῴους ἀπέστησαν, εἶτα ἈΝισυρίους χαὶ 

ον λ ) 5Β -ς 

πίους: μετὰ δὲ ταῦτα Χϊοι την Φρουραν 2 πθαχάνρες 
1 7 / νὰ μα 

έθεντο τοῖς περὶ Κόνωνα: παραπλησίως 0ε µετε- ος 
Δ 

αλα Ῥ φέσιοι χαὶ ον Ἠντιλ ο. χαὶ 
Δ ”. 

εως σπο πουδή τις εἷς τὰς πόλεις Τοιαύτ η τῆς µετασ τᾶσ 

ἐνέπεσεν, ὧν αἱ µ. ἐν ἐκθαλοΏσαι τὰς Φρουρὰς τῶν Λα- 

κεδαιμονίων τὴν ἔλευθερ οίαν τε ύλαττον, αἱ δὲ τοῖς περι 

αμα, προςετ ίθεντο. Καὶ Λακεδαιμόνιοι μὲν ἀπὸ 
Δ λ 

ῦ γρόνου τὴν κατὰ θάλατταν ἀργὴν ἀπέδα- 
η ο τς / 

ἐ περί ὃν Κόνωνα σὺν παντὶ τῷ στόλῳ κρίναν- 
Δ 

ν ἐπὶ τὸν Ἀττικὴν ἀνέζευξαν, καὶ τὰς κος ἄδας 
ὃν 

ο ος προςαγαγόμενοι κατέπλευσαν ἐπὶ Κύθηρα τὸν 
οὐ ν 1 

νησον. (5) Ε ὐθὺς δὲ ταύτης εξ ἐφόδου χυ βιεύσαντ το, 

4 ὀπρσπόνὸ τα π-εικιὶ . τοὺς μὲν Κυθηρίους ὑποσπύνόους εξεπ ον εἷς τὴν 
/ .ω α 

Λλαχωνιχήν, αὐτοὶ δὲ καταλιπὀντες τῆς πόλεως την 
Ν Δ ” / 3 πο ον Αλ 

ἵκανὴν φρουρὰν ἔπλεον ἐπὶ παρ ανθου. μὲ ισα δὲ 

/ 

ἤθελον, καὶ συμ.μαγίαν ορ τούτοις μὲν χρή- 
α) λ ν] λα 

ματα κατέλιπον, αὐτοὶ δ᾽ εἲς τὴν ἈΑσίαν ἐξέπλευσαν. 

Περὶ ὃ δὲ τὸν αὐτὸν Ὑρόνον Ἀέρο οπος ὃ τῶν Μακεδόνων 
Ἆ ΟΥ λ ολ" 

βασιλεὺς ἐτελεύτησε νόσῳ, ασιλεύσας ἔτη ἔξ. τὴν δὲ 

ἡγεμονίαν διαδεξάµενος Παυσανίας ἕ ὁ υἱὸς {ρε εν ἐνιαυ- 
υ " ᾿ 

κ. Θεόπομπος ὃ' 
, 

σύντομων χατξεσ στροφΞὺ 

τόν. ὃ Χῖος τὴν τῶν “Ἑλληνικῶν 
ο Δ Δ 

εἲς τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν χαὶ εἲς 
; 

τὴν περὶ Κνίδον ναυμαγίαν, γράψας | 

Ὁ δὲ 
σημα ναυμαχίας, ε 

β/6λιο υς δώδε σοι. 

ο το ππι πώ ον, συγγραφεὺς ουτος Ἴοκτα: ολ, αποτης περ” υνος 

Α θ/ / » 
ον Θουκυδίδης κατέληξε τὴ 

γµατείαν, τος 

ον. 
οι ς 

τὴν ὑπα- 

τικὸν ριὴν διῴχουν ος. Ξ 
/“” σνά 

ν. Ποστούµιος; Ἱοτλιος να, Σεξτος Κεν- 

Κάϊντος ἠΠάλλιος χαὶ Ανίτιος Κάμιλλος. (5) 
ο» . ο 

| δὲ τούτους τοὺς χρόνους Ἰόνων, τοῦ βασιλικοῦ 
Ἰ /{ οήχοντα τριήρεσι χα- 

/ / Δ 

οἷς πολίταις, ὑπεσχετο τον 
το Δ 

Τοῦ γὰρ Πει- 

τείχη καὶ τὰ μαχρὰ σχέλη καθήρητο κατὰ 

ὅτε κατεπονήθησαν ἐν 
[4 ” 

8). 0 ὃ 

μισ σθωσάμενος πλ Ἴβος τε] πλ καὶ τὸν ἐχ τῶν τμ. 

τ ας έως 

λ ς /{ Μ Πλ) 
τόλου τὴν πο ἔγων, ὀγδο 

ο 
τα τς εύσας εἰς τὸν Πειραιέα τ 

βολ 
/ 

ον τῆς πόλεως ἄνοικοῦ πήρα 

δαιμονίων συνθήχας ᾽ τὰς ων 

τῷ έλος τοννησιακῷ πολέμῳ. οὖν Κόνων 
υ 

ζωμάτων ὄγλον εἰς ὑπ ηρεσίαν παραδούς, 

ΔΙΟΔΩΡΟΙ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 13. ίτοβ, 709.) 

ασιηί, οἱ αἆ οπή α π5ααθ ρουδαααπίατ; 5εἆ οείθγος Αρος]- 

Ίαις εἴηαο αὐ]πποῖ, 611Π1 οχίσιο {οπιροτε τος ήςδοηί, αᾱ 

Πιρίοπά η οοπγρο]]απ{. (2) Ἰάαοαπε ρήδηα [5ο υσίδδε ] τα 

αεοάροπιοπΙ (ποραραπα οπἱσαπί, εί ἀείαποίος ορια τοά- 

4σηί,  Τπίογίοταπί ααίοπα οχ Ῥ6οιίς οογαπη(θ δοε]ῖς Ρ]ηγος 

φοχοσμ{1ς; Παορδαπιοπίοτατα. οἱ Πογαπι ααδρίο!ς Ῥτω]ίαη- 

Εππα ἐοσση(1 οἱ αἠπαπασίηία, Ασρδίαις Ίρσο πηυ15 γα]- 

πονίρις α[[οείας Ώδίρ]ιος. (Γπαηδρογία{α, οί εοτροΓῖς Τρί οἩ- 

γαΤῃ αθίε. (9) Ῥ]ματπαραζα5 αι{οπι οί 69ΠοΟΠ ροδἰ Ρσηαπι 

Παπ} Παν α]θΠ1 {οία Ἰα55ο Ταοθάα ΠΙΟΠΙΟΓΗΙΠΙ 5οο6ἴΟΒ 1ηγα- 

«αγηπ{. Ῥιῖππος α ἀοίοσίοπεμι 69005 Ιπιρε[ππέ, Ρρο5δί 605 

Ν]βυγίος αἴϊαπα αίαᾳπα Τεῖοβ; [ίποΟΠΙ, ρνορβ]άῖο εχί- 

Ῥαΐο, ἵπ ΟοποΠί5 Ραγίες (παηδευΠές ας ΙπηΙ πιοῦο ταιραΡ]]- 

οσο δἰαίπτη παπί ΜΥ ΠΠεποί 4ποηπε, Ἐρμαςίί οἱ ΕιγΗιτὶ. 

(4) Ταπίαη γα {αΠοπίς θπάἴασα αποάααπα οἴγ[ία[ος ΙΠΥα56- 

ταί, απαγΗΠα α[οι, ργαδαῑς Ταοράπιοπίοταπα. ο]θοίῖς, Ἱ- 

Ῥογίαίθια γεππσγη{, αἲία Οοποπϊ αὔῶδεταπί. Εκ Ίου 

ουσο ἴοπιροτθ ππατῖς Ιπιρεγίάπα Τιαοσάπποπ 4ΠΊΙ60Γ6. ΟΌο9- 

ΠΟΠ Τότο, ΕΠΙ οπ]ΠΙ 64556 Α{ίΙσΔΠΙ Ροΐογα οοηςΗ{Η{ΠΠΙ Ἠα- 

Ώ6Η5. ἱπά6 βο]ν1, αἱ ΟΥ εἰαά(ριις ἱη5α]ς ἵη ρατίος 5ηας α- 

ἀποίῖς, γεγεας ΟΥίµενα οπίθπαΙς. (5) Ωπἴριις 5) Ρτίπιαῃα 

βἰαΐ[ϊπι αοθΣΞΙΠΙ Ροίϊμ5, ΟΥΙ]ογίος ἀαία {4ο Ἰπ Τι8ςο- 

πίαπι ἀῑπαϊςίε. Τρ5ο, ἱάοπειπι ατβί ργῶδίάἴσπα τοπάπθης, 

ΟοΙπί μάπα γεγδας πανίραί. (6) Ωπαο ἀείαίας, οΙΠ 5οῃαία 

46 τ6βΙ5, αᾶς ΡΤΟΡΟΠΕΤΘ γο]εβαί, οοΙ]οαιἵαπα ἹηςΗ 1 έ, οἱ 

Ιείο οΠΠΗ Π15 δοοἱία[[ς {ωά6ια6, απππα ρεζππίας αἆ 6]! 

ΠΞΗΤΗ τε ιιἱςδαέ, ΙΠ ΑδΙαΠΙ 56 ταεερῖί. 88 Ίου 1ρδαπη ἵθπῃ- 

ΡΗ5 Αοἴορις Μαεοάοπία τεχ, αΏί ρε; αππος 5επ ΙΠΙΡΘΓΙΗΠΙ 

{επποιγαί, ΠΊΟΙΡΟ Ἱπίρτηί,  Ῥισσθδῖε οἳ ΗΠπς Ῥαμδαμῖας, 

αηΠΙΠΙ(Πο ἀμππίαχαί 1οσπο Ῥτωθρί. (7) Οαπι Ίος 4ππο, 

εί απίάσπι Ρρνα]ο παναἰί αἲ ΟπίἰάΠΠη αεδίο, ΤΊδοροπι- 

ρα Οµία5 Πδ[ογίαια γθγαπα Οταρέαταπι, ἀποάςοῖπα Ηρτῖς 

οοη(εχίαη, αὐφο]ν. Ἐκοτάίαπι παττα[Ιοπί5 αποίοι Εοοῖί α 

Ρασηα πανα]ί αἆ ΟΨΠΟΡΡΕΠΙα, δα αἆ ααπ ΤΙΗΟΥάϊάρς 

Πδίομίαπι 5ααπῃ ἀθάιχίέ :. Πίασας δορίοπιάθοῖπι 4ΠΠΟΓΙΠΙ 

«ραπ 5ο ρίίοπε ἑοπηρ]εοΙτ. 

ΤΙΧΧΧΥ. Ροςί α]ας αηπϊ ἀεοπΙΞΙΠΙ, άπαπι Α{Ποηῖς 5ΗΠῃ- 

ΠΙΕΙ ϱΓσ{ΠΤαΠά. σογετοί Εαρη]άες, ΠοπιΦαιε 8εχ (Πβιπί 

πηϊ]ίανες οοης]ατί ροΐρδίαία τεππραῬ[σαπι αἀππἰςίτατοπί, 

1,. 56ισί15, Α. Ροδίππηία5, Ῥ. Οοτπεας, Βεχίας Οεηδίας, 

Οµ]πίας5 ΜαπΗας οί Απΐας Οαπιί]ας (ροδέτεπια αγιιά Π- 

ήίπι ἰογιι{ιγ ία : Ππιοῖιδ οία5, Οµπίις ἨΜαπ[ζιν 

αἱ Ιπιοῖις ΕΤ), (9) Οοποῦ, τερῖο ἐἰαδδί Ργῶίοι, οοἱο- 

οἰπία (τεμ μας 1η Ῥίεπι αρρυί, οἴγραδάπε απηΡΙίµΠη 

ατΏῖς γοβοίοπάπη ρτοπηἱκί.  Ναπι Ρἰγοσί πιωηῖα Ιοηραύαα 

πίτοσαπέ ονπτα 1αοθάςπιοπῇ εχ {ῴ46τε, πάπα Ρε]]ο Ῥε]ο- 

Ροπηθρίασο Πασία ερ5οπέ ΑἰΠοπίθηΣΙΙΠΗ οΡε, ἀεδίγιῖ ]1556” 

ταῦί. (3) 6οποη 65ο πιαρηαπα ορίβοαπι ἴπιραπα οοπάαχ!, 

ἤἴκηπο πανα]ος 5οσἷο5 1η πηἰη]κίεγίαπα αἀΠΙριϊέ. 0πο [αείαπι 
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(7ο, 710.) 
κ. ο / 3 ο / λ 

πλεϊστον µέρος τοῦ τείχους ἀνῳκοδόμησε, (4) Καὶ γὰρ 
.. Δ / / 

Θηόαῖοι πεντακοσίους τεχνίτας καὶ λιθοτόµους ἀπέστει- 

Τι- 
ρίόαζος δὲ ὃ τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν πεζικῶν δυνάµεων 

- ο ”/ ”/ Ν 

ἀφηγούμενος ἐφθόνει ταῖς τοῦ Κόνωνος εὐπραξίαις: καὶ 

λαν, καί τινες ἄλλαι τῶν πόλεων παρεβοήθησαν. 

/ λ ϱλ κ) ν » ον / Ν πρόφασιν μὲν λαθὼν ὅτι ταῖς βασιλικαῖς δυνάµ.εσι τὰς 
.ω / ο ας 

πόλεις Ἀθηναίοις κατακτᾶται, προαγαγόµενος ὃ᾽ αὐτὸν 
ς Ἡ ' : 

ες Σάρδεις, συνέλαθε καὶ δήσας εἰς φυλακὴν κατέθετο. 
. - το Ἡ τὸ / 

ΙΧΧΧΝΥΙ. Ἐν δὲ τῇ ΙΚορίνθῳ τινὲς τῶν ἐπιθυμία 
; 3! α ο / 

κρατούντων συστραφέντες, ἀγώνων ὄντων ἐν τῷ θεάτρῳ, 
Ἆ λ [ω] 

φόνον ἐποίησαν καὶ στάσεως ἐπλήρωσαν τὴν πόλιν’ συν- 
/ ολ ϱ] » ο» 2) ” λΛ /{ Β λ επιλαθομένων δὲ αὐτοῖς τῆς τὀλµης Αργείων, ἑκατὸν 

- ο. / χ / 
μὲν καὶ εἴχοσι τῶν πολιτῶν ἀπέσφαξαν, πενταχκοσίους 
ν- {9 ο] / ολ ας 

δὲ ἐφυγάδευσαν. ({9) Λακεδαιμονίων δὲ παρασχευαζο- 
/ 3 -. λ 

µένων κατάγειν καὶ δύναμιν ἀθροιζόντων, Ἀθηναϊοι καὶ 
κο στι ο! Ν / 

Βοιωτοὶ παρεθοήθουν τοῖς σφαγεῦσιν, ὅπως τὴν πόλιν 
”- [ὰ Ν / λ 

(5) Και οἳ μὲν φυγάδες μετὰ Λα- 
» ρα Ἅ] ο νημᾶλ . κά 

κεδαιµονίων καὶ τῶν συμμάγων ἐπὶ τὸ Λέχαιον καὶ τὸν 

/ 

ἐξιδιοποιήσωνται. 

λ Ν / τσ” ρα οἱ 
ναύσταθµον ἐπελθόντες νυχτὸς κατὰ κράτος εἷλου" τη ὃ 

ὕστεραίᾳ τῶν ἐκ τῆς πόλεως ἐπεξελθόντων, ὧν Ἰφικρά: 

της ἡγεῖτο, συνέβη γενέσθαι μάγην, ἐν ἡ Λαχεδαιμό- 

(4) Μετὰ δὲ 
; 

/ 3 .) / Ρ] 5 - 

γιοι νικήσαντες οὐκ ὀλίγους ἀπέχτειναν. 
των λ Δ εν) - 

ταῦτα οἵ τε Βοιωτοὶ καὶ Ἀθηναῖοι, 

Ἆ 
ο / Δ / 

εἰς τὸ Λέχαιον, τὸ μὲν πρῶτον πολιορχήσαντες τὸ γωρίον, 

λ αλ / 

πρὸς δὲ τούτοις 
-ω / . ΄ 

ργεῖοι καὶ Κορίνθιοι πάση τῇ δυνάμει παρελθοντες 

” Ν -ω. / 3 ο / . Δ ΘΑ -ω 

ἐντὸς τοῦ διατειχίσµατος εἰσεθιάζοντο: μετὰ δὲ ταῦτα 
ο ὴ ο» /9 ο» . 

τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τῶν φυγάδων λαμπρῶς ἀγωνι- 
/ . .ὰ ς Ν Ν [ὰ ΄ » ον ἄ 

σαµένων, ἐξεώσθησαν οἱ Ῥοιωτοὶ καὶ οἱ μετ αὐτῶν ἅ- 

Οὗτοι μὲν οὖν περὶ γιλίους τῶν στρατιωτῶν 
(6) Εὐθὺς δὲ 

ο. / 

τῶν Ἰσθμίων ἐπελθόντων, διεφέροντο περὶ τῆς θέσεως 

παντες. 
/ 

ἀποθαλόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπεχώρησαν, 

ο οω ν / 5 νο - 
τοῦ ἀγῶνος' καὶ πολλὰ φιλονεικησάντων ἐκράτησαν οἱ 

.ν ΔΝ 

Λακεδαιμόνιοι καὶ τοὺς φυγάδας ἐποίησαν θεῖναι τὸν 
το λ λ ἃ ) Φ ο» τὰ 

ἀγῶνα. (0) Τῶν δὲ κατὰ τὸν πόλεμον δεινῶν σγεθόν 

τι περὶ τὴν Κόρινθον Ὑενομένων ὁ πόλεμ ος οὗτος ἐκλήθη 

Κορινθιακός, καὶ διέµεινεν ἔτη ὀκτώ. 

ΙΧΧΧΥΙ. Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν Ῥηγῆνοι κατη- 
ο Διονυσίου ὅτι Μεσσήνην τεικέζων ἐπ᾽ αὖ- 

τοὺς κατασκευάζεται, πρίντον μὲν τοὺς ὑπὸ Διονυσίου 

φυγαδευοµένους καὶ τἀναντία πράττοντας ὑπεδέξαντο" 

μετὰ δὲ ταῦτα τῶν Καξίων καὶ ἱΚαταναίων τοὺς ὕπο- 

λειποµένους εἰς Μύλας κατοικέσαντες, δύναμιν παρε- 

σχευάζοντο καὶ στρατη γὸν Ἔλωριν ἐξ Εέπεμψαν πολιορ- 

χήσοντα Μεσσήνην. (5) Τούτου δὲ τὴν ἐπίθεσιν 

χατὰ τὴν ἀκρόπολιν ποιησαμε ένου, παραθόλως οἳ κατέ- 

χοντες τὴν πόλιν Μεσσήνιοι καὶ Διονυσίου μισθοφόροι 

συστραφέντες ἀπήντησαν. Γενοµένης δὲ μάχης, ἐνί-- 

χων οἵ Ἠεσσήνιοι καὶ πλείους τῶν πενταχοσίων ἀπέ- 

χτειναν. (3) Εὐθὺς δ᾽ ἐπὶ τὰς Μύλας ἐπελθόντες εἶλον 

50 τὸν πόλιν, καὶ τοὺς οἰκισθέντας εν αὐτῇ | Ναξίους ὕπο- 

σπόνδους ἀφηκαν. Οὗτοι μὲν οὖν εἴς τε Σιχελοὺς 

χαὶ τὰς ἄλλας τὰς λληνίδας πόλεις ἀπελθόντες ἄλλοι 

χατ᾽ ἄλλους τόπους κατῴχησαν. () Ὁ δὲ Διονύσιος, 

τῶν περὶ τὸν πορθμὸν αὐτῷ τόπων Χατεσχε υασµένων 

ΡΙΟΡΟΒΙ δΙΟὉΙΙ Ι05. ΧΙΥ. 67 

αἱ Ρον ππαχίπ]α Ῥα15 ΠΙΙΤΟΥΗΙΗ τοΠοργοίαν. (4) Ναπι οί 

Έμοραπί φπἱηροπίος (10905 οἱ Ιαρίοίᾶας οἱ ηπ]δογαπέ, οἱ ΠΟΙΙ- 

πι οἰν[ίαίαηα αΠανα πα (ο αἀ[αίαβαηί. ΤΠίραζα5 νοτο, 

(ογοβίγίαπη ἵπ. Αδία οσρίαγιη ἀποίου, 5ασεθεδίρας Οομοπίβ 

[ηγΙάσης, βάπη οἱ ΟΊΠΙΟΠ Ἰπίοπά1{, απαςί τοσῖῖς οορῖῖς Αίῑιο- 

ΠΙΘΗΘΙΕΠΗ ἀ{1οη] 1ος πθ]αηραί,  δανάος ἴρίμαν ρε]]ασέαπι 

ἐοπηργεμεπά1{, οί γΙποίαπα ομδίοαἷα αά1ί. 

ΗΧΧΧΥΙ. Αί Οογη η φπ]άαπα οπρίά]ίαίο ἀοπιίπαπίοϐ 
[ασμιουγα {Ια ζριά1ρ]αοία Ιπίου 5ε οοΠβρίταΙΙοΠ6, 40111 1 

Ώπεαίγο τουῖο Ἰάἱ ασοτοπίας, οαἆθια [αοϊαηί, οἱ 5οο{μἱοδίς 

α1Ῥ6ήα (πηρα τορ]οπί.. Οπής Αγοινι οοπα(πα5 Ἰιο- 

γαπὰ αά]ανατεηί, 6ΘΗΠΗΠη οἱ υἱρ]ηῖ οἶνος Ππσι]αμέ, οἱ φαἱη- 

βοηίος Τη οχδΗ(αη οοιρουπί. (0) Ηος Ππορθςποη, 

οοηδΩρίο οχογοῖία, τούπσσιο Πηδ (απ; 5οᾷ Αἰιοηίοηςο» οί 

Ῥωοί οὐ φαίαἱανία ππαπ. ]σανῖς οραπίαν, αἱ δα) 

π1Ώθμα ἀΙομΙ δα ]{οἶαηί. (9) Εχα]ος ασια, ο Πα Γιαθθᾶες- 

πιοη!ϊς αΠΐδατιο 5οοἱἱ5 αἲ Παυσ οἳ Πάνα] 58. Ποσο 

Ρτοβγοβδ!, νΙ Ἰοσῦπῃ οχραρηαΠ{.  Ροβίγᾶϊο ορρίἀσηῖ, Τριί- 

ονα({5 ἀᾳσία, εχ π106 οορίας οαχροάαπέ, ΡΥάοιαο οοπηηη]σ5ο 

ΠαποθθιποπΙ! γἱοίοτία Ρο] πο ράσο Ἱηίογβοίαπί. Ῥοσί 
ο Βαοίί οἱ Αιοπίθηςος ΟΠ Αγοϊνίς οἱ Οοτἰα{λ1ἱς ιηῖνογ- 

Μα5 6ορία5 Τιούμαρο αἀπιογοηί, οἱ ΡΤΙΠΊΟ ἴη οας{θΙ Παπ αΠφΙαηῃ- 

ἀἵα ορραρπαίσπα ἱγραπηριη{ί. 9οά απ. Πιαορᾶσποπῖῖ οχι.- 

Ίαβαιις ρισηαῦ1 δίΤοΠΙΙ6 6αροδδογθη{, Ῥαοίί Ιστ Ο1ΠΙ 

ουλη! ονομα 5ο οορία ο]οαπίαν, οἱ πι ῖρις οἴτοῖίον π]]]α 

ἀσδιάσταΙς, ἵπ θεα γεἰγοσσάηί. (0) Φαιππο Γἰ]](ς 

αρρθίοη[ίρας, οίἶαιῃ 4ο Ππάοπη αρραταία Ιπίου 5ο οοΠίθ- 

ἀ6να «αρα! Ῥορί Ἰοησαπα ἀἰδοερίαίἴοπθιη νίσσγο Ἰ40ς- 

ἀσπιοη, οχι ριδαας αροπίς ἀἱδροποπάί αιιο(ο](αίθΠι 

(6) ουσία Υενο Ρε] Ἠη]α5 ἀῑδοτπιῖπα Ῥνορο 

Οονπί πα. {ογο ασθἀσιπηέ, [αοίαπι αεδί αἱ Οοι πάσα 

αβρο]ἱαγοίαγ, ἄΠΠΟΡ(16 οσίο ρενάμταν1{. 

(ταιάσγαπ{. 

ΕΧΧΧΥΠΙ. Τη ΦΟΙ]8 Ῥογγο Ἠ]ιορίπ{ οιπη Ὠἱοηγδῖο οχρο- 

ς(π]αραπί, 4αοά Μαβδαπαπα ΠΙΙΠΙΘΠάΟ οοηίγα 1ρ5ος 5086 αν- 

πιαναί, δίαἶπα ἰσίία ᾱ- Πἱοηγδίο οχασίο αἱίοδ(πο 1ρεί 

αἀγοιδαπίος ἵπ α{οἰαΠὰ. 5Η τασρίαΠί. Ῥοδί ως Ναχῖο- 

τάπα οἱ Οαἱἱπεηδίαπα τοι] Μγ]ας Ἱπεο]επάας ἱταάμηί, οἱ 

Ἠο]ογίπα ΙΠΙροΓΑΙΟΤΕΠΙ ΟΠΗ Ἱηδίγασίο οχογοῖία αὖἆ ΜεββαΠαΠΗ 

ομριάίοπο οἰπβοπάαπα πηπί. (9) Ώαπισαο ἶ ορριρια!1ο- 

ης ΠΠ] ση οἶγοα αγσσπι [αοίί, ορρίάαπῖ αχίθηρΡΙΟ ΟΙ1Π1 

πιογορηαμ{ς Ρἱοηγ5 «οπρ]οβαίί οἑομταη{έ, Ιπίίοσαο 60η- 

Πίοία Μεκεαπ! γππουηί , οἱ Ποδβπα ρ]α1ο5 απησοη(15 ΙΠ{ει- 

πιππί; (9) αἱ ο γεδισίο ΜΥΙα5 ασσιθςςί, 1Ώεία οαρίαπέ, 

οἱ Ναχίος ΙΡ οοοσαίῶς ἀαία Π4ς Ἱπεοίαπιες ἀἰππιμαπί, 

Ου αἆ ΒίοπΙος οἱ Ώρες ἄντῶσας ἀἰσγοςδεί, α)Π Δ[ία5 50468 

οαροβφογαπέ. (4) Ρἱοηγδίας απἴθηα 411Π1 ν]οῖπας [γείο εἷ- 

ν](αίος αὐπίοία {ῴάσγο αἱρί αθίτ]ηχἰδδοε, ἱπ Βλοαρίπος 6μ- 
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φιλίων, διενοεῖτο μὲν ἐπὶ 'Ῥήγιον στρατιὰν ἄγειν, πα- 

ρηνωγλεῖτο δὲ ὑπὸ τῶν Γαυρομένιον κατειληφότων 

{6) Διόπερ χρίνας συμφερειν τούτοις ἐπιθέ- 

σθαι πρώτοις, ἐξήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν δύναμιν, χα) 

υ στρατοπεδεύσας ἐκ τοῦ πρὸς τὴν Νάξον μέρους, η 

χαρτέρει τῇ / πολιορα ία τὸν ας νοµίζων τοὺς Σι- 

διχελῶὼν. 

ελοὺς ἐκλείψειν τὸν λόφον διὰ τὸ μὴ πάλαι κατωχηκέ- ͵ 

γαι. 
ΓΣΧΧΧΥΤΗΙ.Ο 

λαιοῦ παρειλ Ἠφότες ς 

λ οο / 3 
ο Σικελοὶ παρὰ τῶν πατέρων ἔχπα- 

10 ι τὰ µέρη ταῦτα τῆς νήσου Σι- 

χελῶν ο. όντων, Έλληνες πρώτως καταπλεύσαντες 

ἔχτισαν μὲν Νάξον, ἐξέαλον δ ἐχτὸς τοὺ τόπου τοὺς 

τότε χατοικοῦντας Ῥικελούς' διὸ δὴ φάσκοντες πατρῴαν 
ς 

ἀναοχτήσασθαι γώραν χαὶ περὶ ὧν εἰς τοὺς ἑαυτῶν προ- 

ἐξήμαρτον Ἕλληνες ἀμύνασθαι δικαίως, ἐφιλο- 

τικοῦντο χατασγεἴν τὸν λόφον. (9) Ὑπερθαλλούσης 

δὲ φιλο ονεικίας παρ᾽ ἀμφοτέροις, οὔσης, ἔτυχον μὲν οὐ-- 

Ἰόνους 

σαι προπαὶ Ὑειμεριναί, χαὶ διὰ τοὺς ἐπιγενομένους 

1ειμῶνας ὃ περὶ τὴν ἀχρόπολιν τόπος πλήρης ἦν ος 

νος. Ἐνταῦθα δἡ Διονύσιος τοὺς Σιχελοὺς διὰ τὴν 

ὀχυρότητα χαὶ τὴν ὑπερθολὴν τοῦ τείχους ο ο. 
20 

τας περὶ την χατὰ τὴν ἄκρόπολιν φυλακὴν εὗρών, ὅρ- 

μησε νυχτὸς ἀσελήνου καὶ χειμερίου πρὸς τοὺς ἀνωτά- 

τω τόπους. 

τῶν κρημνῶν δυςγέρειαν. χαὶ τὸ πληθος τῆς χιόνος, 

(5) Πολλὰ δὲ καχοπαθήσας διά τε τὴν 

.5 

μιᾶς μ.ξ απ ἐχυρίε υσε, καὶ τὸ ος π 

διὰ τὸ ψοχος: μετὰ δὲ 

ὧν, εἰςήγαγε τὴν σου) 
λ 
β ε 

χωσε χαὶ τὰς ὄψεις ἔθλαφε ὃ 
ο Δ [6 

ταῦτα εἰς τὸ ἕτερον µέρος παρεισπε 

(4) Των ὃ 
/ 1. / [4 λ 

βοηθησάντων, ἐξεώσθησαν οἱ μετὰ 
ῃ 

δύναμιν εἰς τὴν πόλιν. Σικελῶν ἄθρόως 

τοῦ Διονυσίου, χαὶ 90 
α) ο ο / 

αὐτὸς ἐν τῇ φυγἩ τυπτόμενος εἷς τὸν θώρακα περιεχυ- 
’ .. / τιν ολ ν) 

λίσθη, καὶ παρ᾽ ον ο. ζον. Γῶν δὲ Σι- 
κελῶν ἐπικειμένων ἐξ ὑπερδεξίων τόπων, ἀνηρέθης σαν 

ο 
μὲν τῶν μετὰ Διονυσίου πλείους τῶν ἔξαχοσ ίων, ἀπέ- 

: Ἡ να 
6αλον ὃξ τὰς πανοπλίας οἳ πλεῖστοι: καὶ αὐτὸς 

Αλ λ 

(6) Μετὰ δὲ τὴν 
λ 

ἀτυχίαν ταύτην Ακραγαντῖνοι καὶ Μεσσήνιοι τοὺς τὰ 

/ 

Διονύσιος μόνον τὸν θώρακα ὃ θιέσωσε. 

/ 

Διονυσίου φρονοῦντας µεταστησάμενοι, τῆς ἐλευθερίας 
ο. ο. / / 9) / 

ἀντείχοντο χαὶ τῆς τοῦ τυράννου συµµαΓίας ἀπέστη- 

40 σαν. 

ΕΧΧΧΙΧ. Παυσανίας δὲ ὁ 
Δ 3 / ς Ν οο 

βασιλεὺς ἐγκαλούμενος ὑὕπο των 

ο εν / 

τῶν Λακεδαιμονίων 
ο »/ 4 

πολιτῶν ἔφυγεν, ἀρ: 
3 λ ολ / ο ινε Ἱ 

ξας ἔτη δεχατέτταρα; τὴν δὲ βασιλείαν διαδεξάµενος ὃ 

(2) 
/ μις νο ο Ν. ες ν 

υἷὸς Ἀγησίπολις Ὄρξε τὸν ἴσον τῷ πατρι χρόνον. 

λεύ ο “ἄναιρεθεὶς ἕ ὑπο Ἀμύντου ὃ δόλῳ, ἄρξας ἐνιαυτόν: 

την δὲ βα ασιλείαν χατέσγεν Αμύντας, καὶ Ίρξεν ἔτη 

εἴχοσι τέτταρα. 

Χα. Το) δὲ ἔτους τούτου διεληλυθότος, Ἀθή- 
ας κ ἐλαό ο ρω Αιό 5 ἐν Ῥώμ. 

ϱ0 νησι μὲν παρέλαθε τὴν ἀργὴν Δημόστρατος, ἐν Ῥώμῃ 
/ . ο! / 

διῴχουν χιλίαργοι ἕξ, Λεύχιος 
Σ΄ ευ 

Πόπλιος Λιχίνιος, Πόπλιος Μαίλιος, ἸΚοϊν- 

τος Μάλλιος, Γναῖος Γενούχιος καὶ Λεύχιος Ἀτίλιος. 

(5) Τούτων 

ΛΙ λ ς Δ ΝΑ 
δε τὴν ὑπατιχὴν ἀρχῆν 
ιά η) / 

ιτίνιος, 

ολ Δ ο νὰ /{ ς ο» 
δὲ τὴν ἀρχὴν παρειληφότων Μάγων, ὁ τῶν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 

Ἐτελεύτησε δὲ χαὶ Παυσανίας ὃ τῶν Μακεδόνων βασι- | 

ΙΔ, ίσιο, 711.) 

' οργο Πηςμ(αῖές 5ο α Μἱει]ῖδ, σι ΤαΓοπγεμίαπη οοοαρᾶνθ- 

γηηί, ΠοΡοΙΙΠη 1ρ8ῖ [αορβφθοραίαν. (0) Ηο 61Ρο ΡγΠιοΒ 

Γ Ππγαάοτε ἀοογονίέ, εὐιοίῖσαπε οορίΐ5, οαδίνα ἵη ρανγίο Ναχο 

: ομνειβὰ οοἱοσαν1{, εἴ η. οῬβΙά(οπε ευ Μήθηαπη Π]απι ρευ- 

| Βἰδίοη5., Ρίει]ο5 6 οο]] ἀαεοθςδιιΓος αι ρταραίαν, φαοᾷ. απ] 

ηΟἨ Πα ργίάσιη Ιπβδοάβςοηί. 

ΕΧΧΧΥΠΠ. Αἱ διομ]ϊ ]απι οἶἵπι α ραίίρις δις ο οσοι] 

Γαοναπέ, ααοᾶ, παπι ας ἵηςα]α ρατίες ῥίομ]ϊ ἔρηργεπί, 

ανα ΡΠΠΙΠΠΙ πανίδας 6ο ἀεἰα, εοπάία ἸἈΝαχο, ΦίοιΙΟΒ 

Ἰοσί ἴπεο]ας ο]εοί»δεηί. Τά6ο Ι116 56 Ρα(ΤΙΙΠΙ ΤεσΙβθΓ8556 

αγαπη, οἱ Ἱη]απίαα, πια]ογίρας εαἱς α ἄγοοίς Παίαϊη, Π1θ- 

Πίο γ]παϊῖσανα αγΏῆΓα[Ι, ΠπαςΠο 6οΙΙ6ΙΙ ορογθ δίπάίο(μο ἆ4θ- 

{οπάεραπί. 

χο σον, 5οἱ5 παπι Ὀγαπῃα]ε αρρείῖί, αἵ ρε Ἠϊθηια]ες 

(9) ΠπίθνΙπι ἀπ 6ΙΠΊΠΙ αἰγίπαιο οοπ{θµ/Ίοηθ 

{επχρεςίαίθς Ίουι5 οἶνοα αἴοεΠὶ π]γίρας οοπδροισίέατ, Ταιη 

Ῥίοηγδίας, ΦίοΙο5 Ργορίου βγπηϊἰαίοπη Ἰοοί πιω πΙαη(ιο αἰ- 

Μαάἴπεπι πορσεηίία5 οαξίοᾶῖας αγοῖς 86ΗΥαγ6 απΙΠΙΔάΥει- 

ί6η5, ποσία Π]απί εἰ {οηιραδίποδα αἆ 5αροεπίοτα οοπίεπα!!, 

(8) πα Πάπας οι ταρῖς ἀἰβιοπ]ίαίθ αο ἆθηδα πἰγἰ5 πιοῖα 

οοη[]σίαίας, ππα ἰαμάθιη αἲζ6 Ρο αγ : ἸπίαοίΠα 1η [ασἷε εα- 

ααίας οταί, οἱ Ισ5ο5 (σοτα οσ]ο5 Παβαβραί. Μος ἵπ αἰίθ- 

Τ4ΠΙ 4ποαιο Ῥαιίθηι τροπο [αεία, οχετοαί γΥίαΏΙ ἵη 

πι Ῥείῃ ρα[είοοῖς. (4) ΙΙ παπα ομληῖδ απάίσαο θἱου]οτας: 

ΠηΑΠΗ5 ορποττοΓεί, Ώἱοπγδ παϊ]ίος εχρολΗπίΤ; 186 Ἱπίοι 

{ασαπη ἵπ Ιοτίσαπα ρετοαβδας ἀαγο[νία, ΡαγΙπΙσπε αββΗΕ, 

απ γίνας π]αΙ5 ἨοδΗαπα. θαρήβεδί. Εί απία βίου]! οχ 

ο οπίρας. 1οοί5 ΙΠΠΡΥΘΒΣΙΟΠΟΠΙ {αεἰσραηί, π]ίγα 5εχοθηίος 

{πρι Ροτίογο, αἱ Ρ]ογίδαιιε αΓΠΙΟΡΙΠΙ ]αοίητα [ασία ερί. Οπἱά 

(6) 
 Ρο5δί μαπο οἰαάσπι Αρτσεημηϊ αἱ ΜεξδξαπΙ, (αυίοτίρας Ῥϊο- 

σααοά ΏΙοηγδίαβδ 1ρ86 {ᾖοίαδεη ἀμπίαχαί δειναγ!έ. 

ηγδῇ α.56 τοµιοίί5, ἵπ Ηβατίαία τεοαραγαπᾶα {οί εταπί, {α- 

|. ἀανῖ, ααοά ουπι {γταηπο Μασίεηις Γπογαί, ηΙΠΗΙΙΠΙ τεπ]ί- 

ἱοηίος. 

ΤΧΧΣΙΧ. Ριῇ τά {οππρας ΠαοεάῶΠιοηΙοΓΙΠῃ τοχ Ρα1158- 

πίαδ, Ῥγορίατ οππιίπα σπσάσπι α οἴνίριας ορ]θοία, 5ο]απι 

γοτΗί, πα αηπος σα {πογάθεῖπα ταρηαδξεί. Ἠεσηϊ αἁ πηῖ- 

Πἰς(ΥαΠΙοΠθΠ; οχζορί{ Πας ε]ας ΑξβοδίροΙ5, αἱ ἰοὐϊάθηῃ 4ΠΠΟΒ 

Ῥυοοραέ. (9) ΜασεθεάοπαΠ ποσιθ γε Ραιδαπίας {ππα Ππίου 

{ Υ]νος εδςε ἀεδῆΐ : άπεπη Απηγηία5’, (άάΠ1 αΠΠΙΠΗ Γαρηᾶςδεὶ , 

Ρ6υ 1ηδίάϊῑα5 πασαν{έ; 1ρ5ο ΓΘΡΩΠΠΙ, ἃ 56 Ο66ΠΡΒΙΙΠ , Ρος 

| γιρϊπα απαἰίαοι αΏππος {εηιυζ. 

| ΧΟ. Ροςί αππὶ Ἠ]ας οχΙαπα ΦΙΙΩΠΙΙΗΗ Αἰλεηῖς πιασἰςίτα- 

{απα αοοαρῖ Ῥομπορίταίας, οί Ποια οοηφυ]ατθ ΙΠΙρΡΕΡΙΙΠΙ 

σοβδοιΠέ ἐπ ριηί παπα 5εχ, Ἡ. Τήπίας, Ῥ. Ποπίας, 

Ρ. Μαµας5, ϱ. (9) 

Ουὰ Μί πιορίςίταίσπη ἱπ]εδοηί, Μαρο, ΟαγασἰηἰοΓδίαΠι 

οποίας οί 1,. Αίας. ΜαπΠας, ΟἨ, 
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Καρχηδονίων στρατηγὸς διέτριόε μὲν ἐν Σικελία, τὰ 
δὲ πράγματα τῶν Καρχηδονίων ἀπὸ τῆς γεγενηµένης 
συμφορᾶς ἀνελάμέανε. (8) Ταϊς τε γὰρ ὑποτεταγμέ- 
ναις πόλεσι φιλανθρώπως προςεφέρετο και τοὺς ὑπὸ 

6 Διονυσίου πολεμουμένους ὑπεδέγετο' ἐποιήσατο δὲ καὶ 
πρὸς τοὺς πλείστους τῶν Σικελῶν συμμαχίας, καὶ ὃυ- 
νάµεις ἀθροίσας ἐστράτευσεν εἰς τὴν Μεσσηνίαν. Λε- 
Ἠλατήσας δὲ τὴν χώραν καὶ πολλῆς ὠφελείας ἐγκρατὴς 
γενόμενος ἀνέζευξε, καὶ πρὸς Ἀθακαίνῳ πόλει συµµα- 

10 χίδι κατεστρατοπέδευσε. (4) Διονυσίου δὲ ἐπελθόντος 
μετὰ τῆς δυνάμεως, παρετάχθησαν’ καὶ γενομένης καρ- 
τερᾶς μάχης, ἐνίκησαν οἱ περὶ Διονύσιον. Ἰκαὶ οἱ μὲν 
Καρχηδόνιοι πλείους ὀχταχοσίων ἀποθαλόντες ἔφυγον 
εἰς τὴν πόλιν, Διονύσιος δὲ τότε μὲν εἰς Συραχούσας 

16 ἀνέζευξε, μετὰ δέ τινας ἡμέρας ἑκατὸν τριήρεις πλη-- 
ρώφας ἐστράτευσεν ἐπὶ Ῥηγίνους, (5) Ἀπροςδοχήτως 
δὲ νυχτὸς ἐπιφανεὶς τῇ πόλει, τὰς πύλας ἐνέπρησε καὶ 

Οἱ δὲ 'Ῥηγῖνοι τὸ 
μὲν πρῶτον ὀλίγοι προςοηθήσαντες ἐπεχείρουν σθεν- 

τοῖς τείχεσι προςήρεισε χλίµαχας. 

90 νύναι τὴν φλόγα, μετὰ δὲ ταῦτα “Ἑλώριδος τοῦ στρα-- 
τηγοῦ παραγενοµένου, καὶ συμβουλεύσαντος τἀναντία 
πράττειν, ἔσωσαν τὴν πόλιν. (6) Σθεννύντες μὲν γὰρ 
τὸ πῦρ οὐκ ἂν ἴσγυσαν Διονύσιον χωλῦσαι εἰςελθεῖν, 
ὀλίγοι παντελῶς ὄντες, ἐκ δὲ τῶν ἐγγὺς οἰκιῶν ἐνέγκαν- 

35 τες φρύγανα καὶ ξύλα τὴν φλόγα κατεσχεύαζον μείζονα, 
µέχρι ὅτου τὸ πλ]θος ἐν τοῖς ὅπλοις ἀθροισθὲν παρε- 
θοήθησε. 
ἐπ]λθε τὴν χώραν ἐμπυρίζων καὶ δεγδροτομῶν: καὶ 

(1) Διονύσιας δὲ τῆς ἐπιβολΏς ἀποτυχών, 

-- »/ μετὰ ταῦτ ἐνιαυσιαίους ἀνοχὰς ποιησάµενος ἐξέπλευσεν 
90 ἐπὶ Συραχκουσῶν. 

ο οχι ΧΟΙ. Οἱ δὲ τὴν Ἰταλίαν κατοικοῦντες “Ἵλληνες 
ἑώρων μὲν µέχρι τῆς ἑαυτῶν χώρας προθαίνουσαν 

3 / τὴν Διονυσίου πλεονεξίαν, συμμαχίαν δὲ πρὸς ἀλλή- 
ιά λους ἐποιήσαντο καὶ συνέδριον ἐγχατεσχεύαζον. ἨΗλ- 

36 πιζον γὰρ τὸν Διονύσιον ῥᾳδίως ἀμωυνεῖσθαι καὶ τοῖς 
ο ο. Δ ον / παροικοῦσι Λευκανῶν ἀντιτάξασθαι: καὶ γὰρ οὗτοι τότε 

9 ' Δ .] ’ (ὰ ος Δ /. ο. διεπολέµουν πρὸς αὐτούς. (5) Οἱ δὲ τὸ Λέχαιον τῆς 
Κορινθίας κατέχοντες φυγάδες νυκτὸς ὑπό τινων εἶςα- 

λ χθέντες ἐνεχείρησαν μὲν χαταλαμθάνειν τὰ τείχη, 
«0 τῶν δὲ μετ᾽ Ἰφικράτους ἐκθοηθησάντων, τριακοσίους ἐξ 

ώς κ.) / 3 Ελθ) λ / ( λ αὐτῶν ἀποβαλόντες ἔφυγον ἐπὶ τὸν ναυσταθµον. Μετὰ 
κο / ρω δέ τινας ἡμέρας τῶν Λακεδαιμονίων µέρος τῆς στρα- 

ο / Αλ ο / δν η οκ 9 κα. τιδίς διῄει διὰ τῆς Κορινθίας χώρας' οἷς Γφικράτης 
καί τινες τῶν συμμάχων ἐπιπεσόντες τοὺς πλείστους 
ἀνεῖλ Ἴ ἵτης δὲ μετὰ τῶν πελταστῶν ἐπὶ 4 ἀνεῖλον. (9) Ἰφικράτης δὲ μετὰ τῶν π ὺν ἐπ 

λ / -» 3 ο. /. Φλιασίαν στρατεύσας, χαὶ µάχην τοις ἐχ τῆς πόλεως 
συνάψας, τούτων μὲν πλείους τριακοσίων ἀπέκτεινε- 
μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ Σικυῶνα αὐτοῦ πορευθέντος, οἱ 
Σικυώνιοι παραταξάµενοι πρὸ τῶν τειχῶν ἀπέόαλον 

. /' δυ περὶ πεντακοσίους καὶ συνέφυγον εἰς τὴν πόλιν. 
ΧΟΠ. Τούτων δὲ πραχθέντων, Ἀργεῖοι μετὰ 

-ω 
/ τῶν ὅπλων πανδημεὶ στρατεύσαντες εἷς Κόρινθον 

τήν τ) ἀκρόπολιν κατελάθοντο καὶ τὴν πόλιν έξι- 
Λ. / . /{ ιά 3 / .] / Οιοποιησάµ.ενοι τὴν Κορινθίων χώραν Ἀργείαν ἐποίη- 

ΡΙΟΡΟΜΙΣ. |. 

! ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌΠ ΤΙΡ. ΧΙΥ. ου 

Ρυ{0Υ, πἹογαπα αιο ἵπ ΦΙο]ία (ταμοραί, τος Οαγιοσίηίοη- 
ΙΙΙ, Ῥυοχίτπα οἸαάο α[Πίοίας, τοβοίοης. (3) Ναι οἰνίία- 
ΠιΒ, α πας 5αῦ ἱππρορίο Παροβαί » ἨΗΤΗΒΗΗΙΗ 56 οχμροραί, 
εἰ ΡεΙΙο α Πἱοηγδίο ργθδδας Τη οἱἱοΠ{θΙάΙΏ. ΦΙΙΚΠΙ ΔοοΙρίεραί; 
Ργα{ουθᾶ ΑΓΗΛΟΡΙΠΗ «οοἰθίαίοΏ ΟΠ} Ριενίδαιο δίοι]5 οοι- 
(αχί{, εί οοασίο οχογοῖία, ἨΠοςκοη Ἠ6]]ΠΗ ΠΜ, ασις- 
σπα Ροννανίαἰδ, αυ ραπ ΠηάρησΠΙ ορπκδοί, 
οχοΓοΙαΠα πού σθῃς , Ἱαχία ΑΒΑΟΟΡΗΗΠΙ ΕΥ Ώσῃα  {α46γο θ1)ἱ 
Ιπηοίαπα, οἈδίτα ρορυ1έ. (4). γοτυπι αὐὶ ΡΙοηγδία5 Ο11Π1 
εχαιά ία. θαρογγοηί{, αοῑθος αἱρίπ(ς Ἱηβίταίη, οἱ ργα1ο 
ἁο]ίεν οοηδογίο, Πἱουγδίας γιοί, εί Οαγ{αρἰπίεηρος, Ρ]ης 
απαπά. οοἱησοηί]ς απι]ςείς, ἵπ ΤΏΘΙη τοβιραναπί. Τι 
απ]ά σπα Άγγασυκας Γἱουγδίς γοορφεῖέ, δε ρο»ί ἀῑσξ Ιιαιιά 
πημ]ίοῦ. οπα (γομηίριις ορηίαΠα. Παιίο ηπη τορ]αίτς, 
ά4γθγει]5 Ἠ]ιορίηος αχροάΠΙΟΠΟΤΗ [εοΙε; (6) οἱ απἷα. ἵπαρνο- 
γίδα Ίο ποσίατηα ἱτπαρίίο ογαί, αγΏῖς Ροτίας ἱπερπσἡ, 
δζαἱάδια πιωπῖρις αἀ]οσί. Βηιορίπογιην Ππίο ραιιοῖ 
αά Ῥγοριδαπά ΠΠ Ἠοδίος ασσαΥτΠ{ » οἱ Παππιῖς γοβΗ η ςιιοι]- 
4ἱ5 Πιαηι5 αἀπιογοθηί; 564 Πχοχ Ησ]ονίς Ἱπιρεγαίου οοη/τα- 
τίμΏα αἱ {ποριση{ ἐοηδ]α1ς, αἰάαθ Τα 1 Ώσπι οινα ΠΠ Ε. (6) 
απ οἱ οἴτοα Πιοθηζίπι. οκ (ησοΠ πη οὐσαραά πιαηςῖς- 
5οη{, ἴαπι οχίση5 ΘΟΓΗΠΙ ἨΠησΥῃς αὐ ἵηβιθδδα Ἠοφίθιι 
ΡΤΟΜΙΡΕΙΕ Πο. να]αίφσεί :. φπῃ Ροί{]ς, ο γἱοηῖς αράΐριις 
δαγηλορία Πρηασπα οοηρογομάο, ΒαΠΊΠΙα: γίγος αὐἀἰάογαί, 
4οπθο γο]ίαα οἴνίπηι πιο. ἵπ απηῖς ὀρηριεραία αἆ 
οΡειὰ {ογεπά Τη καργοη]νοί. (7) Ροδίεα(αΠὰ. Πίο Πἱοηγδίί 
ὀοηαίας πας [αἱ αρτος ποπΙςαης » Ἱρηί [ΟΓΓΟΓΙ6 ρᾳβδίΠι 
γη]ας αἱ Ἠονίος οναγί11 αίᾳιο γαδίαί; οἳ [αοῖς πο υπίας 
απηϊ Γπάιοῖΐς, Θγτασιδας 6Ἰά686ΙΗ γού οΙΕ. 

Χο. Ππίενοα ατα, Πα] οΓ 1] Ππ]αυίαπίος, ἀπ αά 
5105 πδαπο πας Ῥἱοηγεί! οπρίΦΠ[αίσιη Ρνουθβείςδα γἰάρπε, 
[ῴά4ενο Ιπίευ 5α Ισῖο, ραβ]ίοΠα Παμομάίς οοπιί (ἷ]ς 106111 
ἀεείσπαπί. ΝαΠῃ Ίου Ρασίο οἱ ΡΙΟΠΥΦΙΗΠΙ 5ο {6116 τοργος- 
8Ηγο5, οἱ γΙοπῖς φαΐ Ιοαηΐς, α απἱρας οὔαπι Ἠθί[ο {πι 
Υοκαβαπίας, αὐππαία πΊαη. οσο γδαίαγος οοπβάεραπ{. (9) 
Ἰηίθνθα αἱ Τιθυά"ΠΠΙ {οποΡαΠ{ οχα]ε», απογαπάαπ ορθ- 
γὰ Ἠοσία Τη ΠΡ6Ιὴ αἀπιῖβαί, πησρηῖα οὀσαραταο πππέαγ : 
5οᾷ αἳ Γρη]σγα(ἰς 5αὴυςίσἷο γο]οο[], (8ος Ε15 61Ο 1Π1 απη]ςδίς, 
[δα αἆ πανα]ία φα]Π{οΡΙ οπροβδιηί. Ῥοεέ αἰσιιοί 1πᾷ6 ἀῑδς 
ρα5 απΦάαπη αχοιοίίας Βραγίαπί γοβίοΏθιη ΟοΓΙΠ{ΠΙΟΓΗΠΗ 
Ρογ(γαηδίραί. Τπ Ίος Τρ]σγαίθς ΟΙΤΗ ΦΟΟΊΙΟΓΙΠΑ πομημ[ἷς 
δηΡΙίο Ἱπιρείαπῃ (αοΐθης, ΠΙΑ ΧΙΠΙΑΠΗ Ραγίοπι οοποἰαἰι. (3) 
Ι4επα, επ οοίνα(ἶς αἀγοιδας ΒΙἱαςίαΠα ἀμοθης, Ῥασια 
συ ορρ]άαηῖς οοηκετία, Ρ]ηγο5 (Γοσθη(1ς ἱπίογοπηῖ ή, Πίηο 
ἀπ] ΡΙΟΥΟΠΟΙΑ νοχρις {ομο[έ, 9Ι6ΥγοΠΙϊ απΐθ ΠΠΙΤΟΣ 4ΟἴΘΗ1 
ΠΠ ορροπιηέ, οἱ οἴνοῖίου φαἱηρθη (15 ΦΙΙΟΓΙΗΗ απηϊδοῖς, Γσ8Π] 
ἵπ ΠΙΡΘΠΙ οπβθβδΙΠ{. 

ΧΟΠ. Ρορί Πο ρεδία, Αγαϊνί ουΠη υηγογεῖς οορί5 Αγ] 

ἵπ Οογμί πα οχροά[πηί, οί οοσπραία ΟοΗΠΙΠΙΟΓΗΠΙ ἄχσο, 

υΥῬεΠ εἴίαπι δη ροβρςςίοπὶ γἱηάίσαη!, ἄρτμπηόάθ διιὸ 
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6ι0 

ἍἊ ο /3 λ Δ 5 / - 35 .» 

{3) ᾿Επεθάλετο ὃξ χαὶ Γφικράτης ὃ Ἀθηναιος 
ον λ 

ἐπιτήδειον οὖσαν εἰς την 
σσγ, 

καταλαθέσθαι τὴν /ώραν, 

της Ἑλλάδος ἠγεμονίαν' τοῦ δὲ δήμου κωλύσαντος, 

οὗτος μὲν ἀπέθετο τὴν ἀρχήν' οἱ δὲ Ἀθηναῖοι Χαθρίαν 

6 ἀντ αὐτοῦ στρατηγὸν εἰς τὴν Κόρινθον ἐξέπεμψαν, 

(4) Κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν Ἀμύντας ὃ Φιλίππου 

πατήρ, Ἰλλυριῶν ἐμθαλόντων εἰς Μακεδονίαν, 
ἐξέπιπτεν 

ἐκ τῆς πόλεως᾽ ἀπογνοὺς δὲ τὸν ἀρχήν, ὈὈλυνθίοις μὲν 

τὴν σύνεγγυς χώραν ἐδωρήσατο; αὐτὸς δὲ τότε μὲν 

10 ἀπέέαλε τὴν βασιλείαν, μετ ὀλίγον δὲ Ἰβόνον ὑπὸ 

Θεττολῶν καταγθεὶς ἀνεκτήσατο τὴν ἀργήν, καὶ έθα- 

σίλευσεν ἔτη εἴκυσι τέτταρα. ({4) ἜΕνιοι δέ φασι μετὰ 

τὸν ἔχπτωσιν τοῦ Αμύντου διετῆ χρόνον Ἀργαῖον βα- 

σιλεῦσαι τῶν Μακεδόνων, τότε δὲ τὸν μύνταν ἆνα- 

1: σα κτήσασθαι τὴν βασιλείαν. 

ΧΟΠΙ. Περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ Σάτυρος ὁ 

Σπαρτάχου μὲν υἷός, βασιλεὺς δὲ Βοσπόρου, ἐτελεύ- 

τησεν, ἄρξας ἔτη δεχατέτταρα" τὴν ἡγεμονίαν δὲ διε- 

Δέξατο ὅ υἱὸς Λεύχων ἐπ᾽ ἔτη τετταράκοντα. (2) 

ἱΚατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν “Ῥωμαῖοι πολιορχοῦντες ἑνδέκα-- 

τον ἔτος Ώπίους, κατέστησαν αὐτοκράτορα μὲν Μάρχον 

Φρούριον, ἵππαρχον δὲ Πόπλιον Γορνήλιον. 0ὗτοι 

δὲ ἀναλαθόντες τὰς δυνάμεις» Ῥωίους ἐξεπολιόρκησαν, 

ο9 αν] 

διώρυγα χατασχευάσαντες, χαὶ τὴν πόλιν ἐξανδραπο- 

οὔ δισάµενοι, τούς τε ἄνδρας καὶ τὴν ἄλλην λείαν ἐλαφυ- 

ροπώλησαν. (8) ὍὉ μὲν οὖν αὐτοκράτωρ θρίαµέον 

ἤγαγεν ὃ δὲ τῶν Ῥωμαίων "ῆμος ἐκ τῶν λαφύρων 

δεκάτην ἐξελόμενος γρυσοῦν κατεσχκεύασε κρατΏρα καὶ 

εἷς Δελφοὺς ἀνέθηκεν. (4) Οἱ δὲ κομ.ίζοντες αὐτὸν 

0 πρεσόευταὶ λησταϊς Λιπαραίοις περιέπεσον, 

τες αἲγ υ.αλωτισθέντες κατήντησαν εἰς Λιπάραν. Ἰἱ- 

μασίθεος ὃ' ὃ τῶν Λιπαραίων στρατηγὸς γνοὺς τὸ γεγε- 

τούς τε πρεσθευτὰς ἀνέσωσε καὶ τὸ γρυσίον 

ἀποδούς, εἰς Δελφοὺς τοὺς πρέσθεις ἀποχατέστησεν. 

96 (5) Οἱ δὲ τὸν κρατῆρα κομιίζοντες ἀναθέντες αὐτὸν εἰς 

τὸν τῶν Μασσαλιητῶν θησαυρόν, εἰς Ῥώμην ἀνέστρε- 

Διόπερ ὃ ὃημος τῶν ἹῬωμαίων πυθόµενος τὴν 

τοῦ Γιµασιθέου καλοχάγαθίαν, παραγρΏμα αὐτὸν ἐτί- 

μησε δηµόσιον δοὺς κατάλυμα, καὶ μετὰ ταῦτ᾽ ἔτεσιν 

40 ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτὰ τὴν Λιπάραν ἀφελόμενος τῶν 

Καργηδονίων, τοὺς ἐγγόνους τοῦ Τιμασιθέου τῶν τε 

Δ / 
χαι παν- 

/ 
γηυ.ενον, 

ψαν. 

ο 5 ο ερ Ε ορ εῇ 

εἰςφορῶν ἀτελεῖς ἀφηκε χαὶ ἐλευθέρους ἐποίησεν. 

: π 
ες ῃ 

ΧΩΙΥ. Ἐπεὶ δ᾽ ὁ ἐνιαύσιος διεληλύθει Ίρονος, 

5 / Δ Σ ν που Β δὍ / ὃ αλ Δ « 

Ἀθήνησι μὲν ἦργε Φιλοκλῆς» ἐν ὠμῃ οἳ την ὑπα- 
/ ο / /ν 

ἀὔ τιχὴν ἀριὴν µετέλαδον ἓξ χιλίαρχοι, Πόπλιος Σεξτος, 

- κ. ” κ / / 

Κορνήλιος Κράσσος; Καΐίσων «ᾠαάέιος, Λεύχιος Φού- 

Σ΄ {/». 
/ σε 

ριος» Κάϊντος Σερουίλιος καὶ Μάρκος Οὐαλέριος: ἤχθη 

ο κ. ρκὁ 29 / 

δὲ καὶ ᾽Ολυμπιὰς κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ἑθδόμ-η 

ν αῤο πες ο ον 

πρὸς ταῖς ἐνενήκοντα. Ἄν ἐνίκα Ἔεριρης. {5} Κατὰ 
γα ΔΝ ον 

6ο δὲ τούτους τοὺς χρόνους θηναῖοι στρατηγον ἕλομενοι 

- 

/ 

Θρασύθουλον ἐξέπεμψαν μετὰ τριήρων τετταράκοντα. 
τς ὃ ς 

Οὗτος δὲ πλεύσας εἰς Τωνίαν καὶ χρήματα λαθὼν παρὰ 

ω /, ο) ος: τος 3 νο Σε “ λ ὃς 3 / 

τῶν συμμάχων ἀνέζευξε, καὶ διατριόων περι εῤῥό- 

νησον, Μήδοχον καὶ Σεύθην τοὺς τῶν Ορακῶν βασιλεῖς 

ὝΦ 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 1Δ. ν (στὸ, 714.) 

αάᾖοίαπι. (9) Βορίοποπα Ίναπο δἶαπα Τρ]ήσαίες ΑίΠείθη” 

εἰς φμίροιο ἵπ απίπαη ἱπάιχοτας, αποά αἲ ρήποϊραίαην 

ατωσία. ῥογαπαπα Ιάομθα οτε; 564 απαπ Ρορα]ήθ 8 

εοπα{ἴθας οὐφίαναί, Ἱπηρογίο 56 αράἰσανίε, Οαρτίᾶρααο εἶας 

Ίοου ρυώίου ἀοβίρπαίιις αὖ Αἰλιοπϊοηβίριις Οο η λπη 116 118- 

δις οδἰ. (9) ἵπ Μαὐθᾶομία Αιηγπίας, ΡΙΗΗρρί ραΐει, Η]γγής 

Μαεαεδοπίαπα Ἱπειδαπ δις, ατρο 6µ8. οχοἰῖέ, οἱ Ἱπιρθγῇ 

«οι γαπά! 5ρθ ἀθίεσίας, ΟΙγπΗἱ5 Ρνορίπ( πα. 1ρθίδ αΡΓΗΠΗ 

ἀοπανίέ. Ταπιθίςί νογο Πίο ταβηη {πο απαϊθίί, ΠΟΠ ηιυ]- 

{0 {ππησΗ ροδί α Τηθρκα]ί5 γοδνσία5, πιρείαη γοριρεγαγ]!, 

οἶαπο ρου γἱσίπ Ύπαἴέου 46ἱΠ6ΕΡΦ ἄΠΠΟΡ ῥτοδ{. (4) Βυπί 

{απιοἩ. απ φοήραπί, Ροδί ΑΙΩΥΠΙΑΠΑ 16βΙΟ αχρυΙδη, 

ΑἴοΙΙΠ Μασθάοπία 16Ο Ρος ΡΙΕΠΠΙΠΙ 0986 Ῥοµίαπι, 

αἱ {απο ἀοπιατη αὐ Απιγηία Πλιά ΓΟΟΡΟΥΔΙΗΠ), 

χΧΟΠΙ. Ρο ἰάσι ἴσπριις οίαπι βαΐγτας βρατίαά βαβ 

Βοβρον τοχ, ὙΊνετο ἀθδῇί, Ρουί ἀθοίπιάπα απαγίπη τερηί 

ειἱ αΠΠΗΠΙ, οἱ Τ/ΘΙΙΟΟΠΕΠΑ ΒΙΗΠΗ Ρ6Γ σιαταβίηία 4ΠΠΟΡ 8116- 

ορ56οτθπι Ἰαδιίτ. (2) Ἱπ Τα]ία Βοπιαμὰ, Ὑείορ απάθμηπηὰ 

Ίαίι αΠΠΙΤΩ ορρασηαηίος, ἀσίαίονεια ογοδηί Μ. Ῥυνση, 

οἱ Ρ. 6οτπο[ίυπη οφ αἱέανη πιασἰφίγυνη.  Ηί οορῖς αδθυπηρί!ς, 

Ὑοἱος (αΠάθΙῃ, οιΠΙΟΜΙΟ π αΓΟΘΙ 4160, οχρισπαη{, τἱ- 

Ῥθιη(ιιθ 8ἱΡί πιαποῖραΠ{, γίγοβ(αο οἱ οίοΓαι Ῥγά ατα 510 

οοτοπα γοπαπέ. (3) Ῥἰοίαίος Ἰπάρ (τίαπαραπι ορῖί, Ῥορι- 

15 ἁπίοπι Ἠοπασηι5 ος ἀθοϊπιίς ρτα"ἀσρ οο]]θοῖς ααΓΘΗΙ 

ΑΡοίπί οναίοια. ϱοπΗκίαΠα Ὠε]ρ]ίς εοηφευταν]ί. (4) Δί 

οἱ Ροτ[ογοβαηί ἀομτη Ἱεραί1, ἵἩ. Ρνα4οπεςδ ΠΗρᾶΥΦΟΡ ἱποῖ- 

ἀμπέ, οηηθδ(π6. οαρίῖ, ΗΙΡΔΓΑΠΗ ἀεροιίαπίας. ΤΡ Τπηαρί- 

Ώιοις, αἱ π 5ΙΙΩΠΙΟ {μπι αρυά 1ήρα.08 πασὶ5ἰγαζα εγαί, 

4ο Εισοίο Π]ο εοτΒον {σέα5, πο. πιοζο Ἱεραίος δειγαί, 8οα 

ἀομαγίο οἰίαια γοδςίίο , ἑαίαπα αἆ Ώ6Ιρος Ιου Η15 ργῶδίαί. 

(6) Οἱ οιαίεΘΠι 1η ΜαρςἰΠοηςίαπι ἰιοδατο ἀθάϊσαηί, εί 

ἱπάς Βοιπαη τονονίαμίν. Ῥορι]ας οιϱο ΒοπιαμιΙ5, 46 Ρ00” 

Ρἰίαία ΤΙπιαβί(]ιοί οἀσσίαδ, έπη β{8{1Π1 611) νΙΤο ΓΟΠΟΥΘΙΗ 

οχι ν(έ, αἱ Ἱοβρίία πα Ο1η1. 60 ΡΙΡΙΙΘΗΩ (ασογοί : Ροβί 8ῃ- 

ηο0ς Υοτο οεηίαΠα ἐήριηία ορίθια, 611Π1 ΤΙΡΑΥΑΠΗ σατ(ᾶ- 

οἰπίοηίρις ἀθἰηιογοπί, ΤπαδΙἰμοί Ροβίθγος α (πρ{18 ἴπα: 

πηππος οἱ οηπίΠο 1ρ6γος 6556 1556γηί. 

χΟΙν. ΟΙ απηΏμς. 11ο ἀθαχίδδεί, 5ΗΠΗΛΗΣ Αἰ]οη]5 

Ρισοίου Ῥμή]οσίο5., εἴ Βοπι 50Χ. μραπΙ παλ άΠα 60ΠΒΙΙ: 

Ίαν πιροιήαπι πάἰθγαηί, Ῥ. ΡΕΧ{Η8 (Ρ. Οογπεϊίμ5 5εἱρίο), 

Ρ. 6ογπο]ίας Οα88ἱ15 (005519), 68950 Ῥαρίας, Ἡ. Ενας, ϱ. 

σριν{]ίας οἱ Μ. Ὑαιεπίας. ΟΙΥπιρία ΠΗΠΙ αβοβαί{ι ΠΟΠΔΡΘ- 

εἶπια κορίίτια «πα. υἱσίοῦ Τα ος (Τογίπωις). (5) Ἠου 

(απηρογθ Α{ΠΟΠΙΕΠΒΕΒ Τ1ιγαβγβυΙαπη ἱππρογαίογοπη 5)ρί 4ε1- 

οἵππα οι απαδναρίηία (νἱγοππίαπα 64986 οχροά{Μοπθιη [8- 

ορτς Ιαμοιί. 15 η Τοπ]αΏ1 οχουγηί, Ῥεοαηίδαπθ ΒΩΟΙΟΓΙΙΠΗ 

ἱπαίτιιοία5 ἰπᾶο δο]νίι, οἱ οἶνοὰ Οµ8ΓΦΟΠΕΡΙΠΙ αἰαπαπηάἰα. 

ΠΟ ΓΑΙΗ {.4ση5, Μεάοσπι (4πιαάοσιπι) εἰ Φροιι{{θη, Το 



(στα, 75.) 

συμμάχους ἐποιήσατο. (35) Μετὰ δέ τινα χρόνον ἐξ 
Ἑλλησπόντου πλεύσας εἲς Λέσέον, ἐν τῷ παρὰ τὴν 
Ἔρεσον αἰγιαλῷ καθώρµει. Ἐπιγενομένων δὲ πνευ-- 
µάτων μεγάλων, εἴχοσι μὲν καὶ τρεῖς τριήρεις διεφθά- 

ὕ ρησαν, μετὰ δὲ τῶν λοιπῶν διασωθεὶς ἐπήει τὰς κατὰ 
τὴν Λέσόθον πόλεις προςαγόμενος" ἀφειστήχεισαν γὰρ 
πᾶσαι πλὴν Μυτιλήνης. (4) Καὶ πρῶτον μὲν ἐπὶ Μή- 
θυμναν παραγενόµενος ἐπισυνῆψε µάγην τοῖς ἐκ τῆς πὀ- 
λεως, ὧν ἦρχε Θηρίμαχος ὃ Ὑπαρτιάτης. Ἀγωνισά- 

10 µεγος δὲ λαμπρῶς αὐτόν τε τὸν Οηρίµαχον ἀνεῖλε καὶ 
τῶν Μηθυμναίων οὐκ ὀλίγους, τοὺς δὲ λοιποὺς συνέ-- 
χλεισεν ἐντὸς τῶν τειχῶν' καὶ τὴν μὲν τῶν Μηθυμναίων 
χώραν ἔφθειρε, τὴν δ) Ἔρεσον χαὶ τὴν Ἄντισσαν καθ 
ὁμολογίαν παρέλαθε. Μετὰ δὲ ταῦτα παρά τε Χίων 

ὃ καὶ Μυτιληναίων συμμάχων ἀθροίσας ναῦς ἔπλευσεν 
ἐπὶ Ῥόδον. 

ΧΟΝΥ. Καρχηδόνιοι δὲ βραδέως ἑαυτοὺς ἐκ τῆς 
περὶ Συρακούσας συμφορᾶς ἄναλαθόντες, ἔγνωσαν ἂν- 
τέχεσθαι τῶν κατὰ Σιχελίαν πραγμάτων. ᾖἸΚρίναντες 

30 δὲ διαγωνίζεσθαι, ναυσὶ μὲν μαχραῖς ὀλίγαις διέθησαν, 
δύναμιν δὲ συνήγαγον ἀπό τε Λιθύης καὶ Σαρδοῦς, ἔτι 
δὲ τῶν ἐξ Ιταλίας βαρθάρων. Πάντας ὃ᾽ ἐπιμελῶς 
καθοπλίσαντες, μετὰ τῆς οἴκείας χορηγίας ἐπεραιώθη- 
σαν εἲς τὴν Σικελίαν, οὐχ ἐλάττους ὄντες τῶν ὀχτὼ 

5ὔ μυριάδων, ὧν ἡγεῖτο Μάγων. (5) Οὗτος μὲν οὖν διὰ 
Σικελῶν πορευθείς, καὶ τὰς πλείστας πόλεις ἀποστή- 
σας τοῦ Διονυσίου, κατεστρατοπέδευσεν ἐν τῇ τῶν 
Ἁγνυριναίων χώρα παρὰ τὸν Χρύσαν ποταμὸν ἐγγὺς τῆς 
ὁδοῦ τῆς φερούσης εἰς Μοργαντῖναν, (8) Τοὺς γὰρ 

30 Ἀγυριναίους οὐ δυνάµενος εἲς συμμαχίαν προςλαθέ- 
σθαι, τῆς εἰς τοὔμπροσθεν ἐπέστη πορείας, ἀχούων 
τοὺς πολεμίους ἐκ Συρακουσῶν ὁρμηκέναι,  Διονύ- 
σιος δὲ πυθόµενος τοὺς Καρχηδονίους διὰ τῆς μεσο-- 
γείου τὴν πορείαν ποιουµένους, ταχὺ συλλέξας οὓς 

35 ἠδύνατο τῶν Συραχκοσίων καὶ τῶν μισθοφόρων ὥρμησε, 
τοὺς πάντας ἔχων οὐκ. ἐλάττους διομυρίων. (4 Πα- 
ῥαγενόµενος ὃ) ἐγγὺς τῶν πολεµίων, διεπρεσθεύσατο 
πρὸς Ἄγυριν τὸν δυναστεύοντα τῶν Ἁγυριναίων, Οὗ- 
τος δὲ τῶν τότε τυράννων τῶν ἐν Σικελία μεγίστην εἴχε 

40 δύναμιν μετὰ Διονύσιον: τῶν τε γὰρ περικειµένων έρυ-- 
µάτων σχεδὸν ἁπάντων ἐκυρίευε, καὶ τῆς πόλεως τῶν Ἄ-- 
γυριναίων ἦρχε, πολυοχλουµένης κατ᾽ ἐχείνους τοὺς 
καιρούς . εἴγε γὰρ πολίτας οὐχ ἐλάττους διομυρίων. (6) 
Ἐν δὲ καὶ εἰς τοῦτο τὸ πλῖθος ἐν τῇ πόλει συνηθροι- 

ἐὺ σµένον χρημάτων πολλῶν κατὰ τὴν ἀκρόπολιν παρά- 
θεσις, ἣν Ἄγυρις θροίκει πεφονευκὼς 

Δ 

τοὺς εὐπορω- 
τάτους τῶν πολιτῶν. (ϱ) Ἀλλ) ὁ Διονύσιος μετ’ ὁλί- Ε] Δ 3 Δ ο / . ) -. γων εἰςελθὼν ἐντὸς τοῦ) Τείχους, ἔπεισε τὸν "Άγυριν ο ῤ λ |) 3 συμμαγῆσαι γνησίως, καὶ πολλὴν ἐπηγγείλατο χώραν κ. / ον / 

ω 60 τῆς ὁμόρου δωρήσασίαι, χατορθωθέντος τοῦ πολέμου. ὋὍ δ᾽ Α οο Δ / ὰ .ω 4 ο / (2) Ἄγυρις πρωτον µεν πάση τῇ Διονυσίου δυνά- 
µει σῖτον καὶ τἆλλα ὅσα ἦν χρεία προθύµως ἐδωρή- 
σατο, καὶ πανδημεὶ τὴν δύναμιν ἐξαγαγὼν ἐστράτευσε 
μετὰ Διονυσίου, καὶ κοιν πρὸς Καρ/ηδονίους διεπολέµει. 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟῦΙΙ ΙΡ. ΧΙΥ. οι! 

ΤΘΡΙΙΟ5, ΑΓΠΊΟΡΗΠΑ. 5οοἸθίαίο ας χ]{, (3) Αηπαπίο ρο»ί 
ἵπ Ἰμεδριη. Ἰπάο ἰγα]ϊοίοης, αά νἰοῖπαη Ἐγοςο, Πέις θἰα[ίο- 
πεηι αρθρα! 8ο 4ΠΗΠΑ ἱησοης ΥΘΗΙΟΡΙΠΗ Ῥτουθ]]α ἵη- 
Εγαθναί, ἴνος οἱ γρίπη! (ἴγομιος 1Ρὶ πα ΓΡΙΠΗ {60/6 ΟΙ1Η1 
τοΠἛυἱς {Π1ΘΗ. οἱαρδις, Τιοςῦί περος (οπΊπα6ς οηίπη Ργοίος 
ΜΥΙΙθποη  «ἀοονοταηί) γοβπορηᾶας αἲ οὐδεσυίαπα οἳ- 
ἴραίς (4) Ρήπιο(ιθ ΜΕΙΙΥΠΙΠΑΙΗ Ἀβσυθβριιδ, ΟΠΠ ορρί- 
ἀαπίςδ, 41οΓΙΠ1 αχ θγαί Τδγ λαο ις ΒΡαΤίάΠΙδ, ΙΠΑΠΙ5 
οοηδενη{, ϱἱ ῥγ0ζ]αγο ἀῑπηίσαης, σα Π1 {ρδίαπη ΤΙογΙηχαΟΗΠΠΙ 
(1 ΠΟΠ Ῥαπ005 ΜΟΙΙΙΥΠΥΗΙΦΡΟΓΙΠΗ οσθἰᾶ[ξ, το]σααος Ππίτα 
πιζρηία οοπο] ας] ές, πΠλ(1ς ΜΕΙΙΥΥΠΥΗΙΟΟΓΙΙΠΗ ἀοροριαίας., 
γοδπη οἱ ΑπΙΡΡΠΙ ρου 4δᾷ[οηθίη ἀσοθρίέ.. Ῥο5δἱ Ἠαο α 
Ομ οἱ ΜΥΠοπαοῖς, ααἱβαθοά τη (ρά15 ἱρ8ῖ ουα{, Πᾶγος οο|- 
Ἱερίέ, οἱ (απο Ἠ]ούπη ϱἸαςςο ΡομνΙϊ. 

ΧΟΝ. Ῥουγο Οαγμασϊμίρηςος, 4Ε1Π1 50ἱ0 (ΠΠ α οἱ ηάς 
ἈγγασιδαΠᾶ γίτο γουο]ἱομίδεθη, το Φἱο]ίω ἆσηιο γἱηα]- 
(ας. 8ἱΡί οοηφΗπονιηί. Ἐί οα {ΟΡΗΠΠΔΙΗ Ρο] ἴθη- 
{απάαπη ρ]απο ἀθσγεγεταμέ, οἳή Ἰοηρῖς παγίρις, 5ο4 ῥΡ811- 
οἵδ, (α]εοθγηί : έορ]ᾶς απίθηῃ οχ Αῇ οι οἱ Βατγαϊπία, Ραι- 
Ραπΐ5 ῥγορίοιθα οχ Πα]ία ἁά]αηοίίς, οοπ(ναχογαΙ!, ΟΙΠΠΠΘΡ( 1 
ἄγπίς, 5110 ἱρδογπη θηρία Ραγα{15, αθοιταίο Ιηβίγηχογαηί, 
ΟΠ Ηῖ5 6γσο Ιη 9ἱ6Ι]αΠῃ {μαηβίθγΙΠ{, ΠΙΠΙΘΤΟ οο(οσίηία 
ΠΠ μι15 Παιν ραπσἴογος, απίβιις Μαφο 6ΗΠη ΦΙΠΊΠΙΟ Ἱπηρονίο 
Ρυῶεγαί. (9) Ἱδαστος ΦἱοΙΟΓΙΠΠΙ ΡΕΥΟΙΥΡάΗΡ, 11065 Ρ]ογας- 
απε ἃ Γἱοηγδίο αΠοπανίέ, οἱ (αΠάδΙη {ῃ ΑΕΦΥΤΙΠΦΡΟΡΙΠΙ {6ι- 
γΠονίο αά ΟΠ ΎδαΠ ΠΗγΠάΠ1 αχία νίαπα, σπα ΜοΓσαΠΠΙΠΒΙΗ 
Ππη, οἈδίτα ροδαέ. (3) Θ 1η οΠίΠῃ ΑΒΥΠΙΠΟΡΟΡ ἵπ βοοἶθίᾳ- 
ἴεια ρε] οσγο απί οοσ696 ΠΟΠ Ροίπίςκοί, παἰίγίας ῥγορθα! 
ἀθβίί, «πἱρρθ ]άΠ1 Ποβίοπι ο Ἀγνασιδίς οοηίγα 5ο {οηάστο 
Ἀπάίους. Ρἱοηγδίης ομίμ, εχρ]ογαίο Οαγ]ιαρἰπΙοηςίπτη Ρος 
πηράΠί6γγαπθα (ναηδίια, Ἀβδαια Ἰηογα οοη(γας(ἶς, 1105 ππη 
Ροίΐθναί, Ἀγνγασιςαπίς οἱ βΗροπάία (αοἱομίίβιας, ἵπ Ιοβίσπι 
Ρουρί{, {οίο ΠΙΠΊΟΓΟ ΠΟΠ Ρα116ἴοΥ68 νἱσίη( μΠἴριις 5ῃὮ γΥο- 
χΗή5 Ἰάβεης, (4) 2αΠ1 ΠΟ Ίοηρε α οαδιεῖς ΠοδΗίΙΗ αμθγα!,, 
ά11Π1 Ἰοσαίος αἆ Αργγίηι ΑΒΥΤΙΠΦΟΤΗΠΗ γοσα]άπα ργορηι]ςίε, 
ΗΙο αμα {οπηρορί6 Ἠπαχίπιαπα ἱπίογ Φἱο]]ία. {ΎγαηπΠος α Ρίο: 
ΠΥΦΙΟ ροση[ίαπη Παβοβαί : ΠαΠι δἱ οπηηί μις {ευο οἰγοιπ]]ᾶ- 
οθηῖρας οαδίο][ῖς ἀοπη(παβαίαν, δἱ ΑΡΥΡΙΠΦΟΓΙΠΗ 4195 οι] 
Ἱπιρογ]ίαμαί, ρορι]οβίςςίπια Ρον Π]αηι (οιηροςίαίσοῃι ενας, 
«βρε απδ) ΠΟΠ ΠηΙΠΙ5 γἱσίη{ πλ δις αγίπηα αἰθνοί. (0) 
ΘΙΠ οἱίαπα 5 Ηοίοις (αηία" η πῶς η] (πάῑπῖ οοπηηηθα/ι]ς 
γαραταίς,, οἱ ἵπροης ΡοσιηΙαγΙΠα γἱς Ίῃ αγος τοροδίία ναί, 
41411 εχ οσο ορι]οη {ἱβ8ίΠΙΟΓΗΠΗ οἰγίηῃι ΑΡΥΡΙ5 Ιηογί[οσο- 
ναί, (6) Ρἱοηγδίας Πάφο, ΟΠΗ ΡΑΠΙΟΟΓΙΙΗ ορπη(αία τχ- 
Ῥεπι (ηβτθδδιΙς, αᾱ [ορά1ς φοοἱθία{ἶ Πο Πιοπία Αργτίπι Ἱῃ- 
ἀμχΙ{έ, 5ο 16 ΠΙΣΠΙΙΠΗ οἱ (ογγα" ΠηΙΠπιας (ασίαΠά, Ῥο]]ο (οί. 
οΐαι ὁοη[οοίο, ἀοπα{άΓΙΠΙ μτοπηδί. (7) ΕΙ ΠΠ. φάση 
ΑΕΥΙ μη Τ νο ΓΡΙΠΗ ἨΏἱοηγςί οχθγοΙΓυηι (πΠιθηίο οσίθγο(ιιο 
ΟηΙΘΛΙΗ βνα!ῖς υβ]εναβα!; Ρο8ί γοτο ΟΠΗ ΟΠΗ ΠΠΠππα 
ΤΟΡΟΥΘ 666Α6Ι15, 80 ΘΙΗ1Π] ΡΙοηΥδίΟ οοπ]αμχίέ, θἱ ΟΟΙΠΠΗΗΙ 
Β6]11Π1 ορθ εοηίτα 4 ῃος βοβίί. 
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οί ΑΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 

σ ι υο) 2 ”- / - ο 3 εψι 

κανα. Μάγων δ ἐν πολεμία 7ώρα στρατοπε 
/ ο να νο Ἀ ο”) τν 

ξεύων, καὶ τῶν ἀναγχαίων ἐν στης σει µ ἄλλον. γινόρε 

νος, οὗ μετρίως ἠλαττοῦτο” και γαρ οἱ -- τον Ἅγυ- 
7 ἓ 

οιν της ώρας ἔμπειροι καθεστῶτες ἐν ταῖς ἐνέδραις 
ιν τη 
τλεονέχτουν καὶ τὰς ἀγορὰς τῶν πολεμέων ἀφῃροῦνεο- 

λεγό όντων 2ὲ τῶν Συρακοσίω »ν διὰ µάγης κρίνειν ὡς 
τα 

τὰ πράγματα, Διονύσιος ἠναντιοῦτο, λέγων 

Ἰωβς κινδύνων τῷ 7ρόνῳ καὶ τῇ σπάνει φθορά 

τοὺς β παρορ ο οἱ δν- 
λ ὍὋ να Δ Δ 

κάτω. κατέ λι ιπον τὸν ... (3) δὲ το µεν 

Να α 

βαρθάρους ἐφ᾽ οἷς 

σιον. 
3 /’ λ 3 ἐγ 

αν εκανε τοὺς οἶἰχέ-- 

ὑπὲο τς σος Δναπομπίμους σοῖς χυ- 

σε ὁ τοὺς Καρχγηὸ ονίους εἰρήν νην 

αἱ συνθηκαι τὰ μὲν ἄλλα 
” απ δις ος 

ε ταῖς πρότερον» Σιχελοὺς δὲ δεῖν ὑπο Διο- 
ε Δ τε. / 

ἃ αἹ Ὅτ τ ε-- 

νύσιον τ ο. χαι παρα) λαθεῖν αὐτὸν τὸ Ταυρομέ 

συν ή ήχας | κ μὲν απέπλευσε, 

αἱ 298/ 

δ ἰδίων µι- ..ω .””/ 

ἐκεῖ σικολῶν πες τῶν 
Ἴ 20 σσ - ” 

σθοφόρων τοὺς ἐπιτηδειοτάτους ἐπιλέξας χατώὠχισε. (5) 
ο ᾱ ᾽ τς ΕΡΕ ΤΕ ση Κατὰ δὲ 

Καὶ τὰ υὲν κατα Σικελίαν ἐν τούτοις ἦν. τὰ ὂὲ 
/. : . .ω -/ 

τὸν Ἰταλίαν Ῥωμαῖο οι Φαλίσχον πόλιν ἐκ τοῦ Φαλί- 
τη τα : 

σης αν. 
απ. 

- ἕ-ς 
σχων ἔθνους ἐζεῖ 

Χαν ΗΠ. Του 

νησι μὲν ἦν ἄργων Νικοτέλης) εν . δὲ τὴν ὕπα- 

.... Φού-- 

. . / 3 Ψ, 

τούτου διεληλυθότος, Ἀθή- 
ο” 

ώ 

τικην ἀργὴν διώχκουν }νλίαρχοι τρε 

Τάῑος Αἰμίλιος χαὶ Κάτλος ας 

ειληφότων, οἳ λα ανίε οντες τῶν Ῥοδίων 

αὶ 

Τούτων δὲ 
οιος οιος, 

τὸν ἆσιὲν παρ 
το βἠ. . ' ο ὃς / ᾽ Δ 5 - 

τάντες τῷ ὀήμῳ τοὺς τὰ τῶν Ἀθηναίων Φρο- 

ε 
ο /5 - νεο / 

ἐκ τὶς πόλεως. (5) Συνδραμ.οντων 

3 

ἔπανασ 

νοῦντας, ἐξέόαλον 
Δ ο 3 / κανα 

δ) αὐτῶν ἐν τοῖς ὅπλοις, καὶ πειρωμ.ενων ἀντέγεσθαι 

νρ 

3 / ιά ον / . Ε 

πρανυ. άτων, ἐπεχρατησαν οι Λακεδαιικονίοις συν. 
τῶν 

3 Ν ο ομ, Α Ἂν 3 μ 

5. πχουντες» χα πολλοὺς μ.ΕΥ εφονευσαν., τοὺς οξ οιαφὺυ- ἵ 
/β ἃν ο 

4 πρεσοεις απεστει-- 
όντας ἐξεκήρυξ αν. 

τρεσοεις α«πεστ 

2 

αλ αλ ι) 

Εὐθὺς ὃξ και 
Δ / 

λαν εἷς ώς δαίμονα περὶ λα 

3 

ς ἄφηγη- 
ες 

) 
! ο 

σοµένους τῶν πρ 
δόκιµον, 

δικον καὶ Δι 

Δ 

του 

ο σες τρεῖς ἄνδρας, ῬἘὺ 

Φιλό ρίδαν. Οὗτοι δὲ πρῶτον εἰς Σά- 
κ υ 

/ ας ορ 8 Ε] ῥ / ο 

μον κομισθέντες ἀπέστησαν τὴν πόλιν Αθηναίων 

Ε αν τες εἰς Ῥόδον. τῶν ἐνταῦθα 
ἔπειτα καταπλεύσαντες εἰς όλον, τ « - 

ς -- 

πραγμάτων εἴγον τὴν ἐπιμ. μέλε ειαν. 6) οἵ ἕ Λαχε 

ι 

ο τοῖς τῶν πραγμάτων δαιμόνιο, προ 7 ωρούντων αὐτοῖς ὧν πραγμάτων, 
λα ον ο 

ἔγνωσαν ἀντέγεσθαι τῆς θαλάττης, χαὶ πάλιν ἐκ τοῦ 
͵ 

χατ᾽ δλίγον ἐκράτουν - τῶν συμμάχων
 ἀθροίσ σαντες ναυ- 

6 ος 
-- ἂν οὖν εἷς τε ανα, καὶ Ἐνίδο ον καὶ 

φον ων” ἐξήρτυον πολυτελῶς 

. (5) Ἀγησίλαος δ᾽ ὁ τῶν Λαχε- 
/ α. Ἡ / ὃ Δ 

πμονίων ο. ἀκούων τοὺς Αργείους περὶ τὴν 
- 3 Δ ων / 

ς, ἐξήγαγε τοὺς Λακεδαιμονίους 
ὃς τὴν Ἂρ- 

ίσισ, 716.) 

ΧΟΝΙ. Αί Μασο, 1π ἴθγγα Μοδ 5ίανα Ἠαβθης, ἵπ ἀῑες 

πιασὶς ας πιασίς ΤΟΤΙΙΗ ΠθοθδδαΓΙΑΓΙΠΙ Ἱπορία Ι4ΡΟΙ4Το, ε{ ἵη- 

«οπηπιοάο. Ρτορίθγεα ηοη πιεζ]οσηῖ α[ιοι, ἈΝαπι Αργγίαηί 

Ιης]ά[ῖ5 Ποδίαπη εχαῖρετε, 

ΟΠΊΠΕΠΙ416 ἑσηπηθαία5 [αομ]αίοπα Ἱη{εγο]αάσεια. (9) Ταπι 

Ρο οΗΠὰ µοξίο απαππρτίππαπα 6556 οοηβ]βεπάσπα, 9Υ18- 

εαδαηῖ ορηςεραΠί. ΎὙοναπῃ Ρἱοηγκίας τα[ασαβαίατ, 56 οἴίγα 

υἨ πα 4ἰ5έΙΠΊΕΠ , ἴΘΠΠΡΟΤΘ 6{ Ἱπορία Ῥαγρατος οδοί γη, 

Δ{ΠΤΠΦΗΣ. Ἠας εἶις οµποία(ἴοης ο[[οηςὶ 9Υγθειδαηϊ, (8- 

5ίγα οἶας ἀθξεπῃ/. 

πη Πες, Ιοσογπῃ ποβα αμα, 

(9) Ἠ]ε Ἰσίέατ Ππιεης 51Ρὶ 56ΓΥ05 αά Ρί- 

Ίευπα νοσαί. Οπο5 {απΠεἩ, 4θ ρα α σαπμαρἰπ]εηδίρας 

Ρε Ἱεραίος 5οΗ1εἰίαίας, Ῥοφ[πιίπΙο ἀοπηϊπῖς τοβέ, Ῥᾶ- 

σεη(πα συν Οατηινασϊηϊομείρας Ἱπίνϊε. (4) ΟοπάΙήοηπθβΒ 

5υρογίοτῖ μας οοίοτοηιίή αβ»]ηι]ος οναπί : Ργορίετοα, αἱ βἷ- 

οπ ΓΙΟΠΥΡΙΟ ἵπ ροδίθγΙη 5ιρ]εζ! οκδεηί, εί ΤαΙΤΟΙΙΘ- 

πίαπα Ἰῃςρθν ἵη ἀΠΙοποιη δα αοοἱροτεί. Ἠου {ῶάεγε Ροι- 

61550, Μαβο Ρ]οΙ]ία τεγεµΙίατ, Ὠἱοηγδίας αηίαπα, οὐσπμαίθ 

Ταιτοβαθηίο, πηαχΙπ]απη ΦΙ6ΠΙΟΓΙΤΩ Ἰπάρ ρατίεπι αχροα]Η,, 

εί οκ πιογορπαγς ΠΙαχίπια Ἰάοπ6ο α ου ἀε]εσίος 1Βί 

εο]]οσαί. (5) Ἠοο ἴππι πιοᾶο Φα] 56 τα αβεραπί. 

Τπ Παµα απίε Βοπιαπϊ Ἐαΐονῖο, Εαμξσας σοη{ῖς α1ῃοΠ1, 

εχριρηαταπ{. 

ΧΟΥΠ. Ῥο5ΐέ αππῖ µα[ης εχἰέαπα Νϊεοίο]ες ατε]οπ{ΐ5 ηιι- 

πας Αἰποηῖς σετοραί, δἱ Βοππς εοηδι]ατα Ιπηρενγίαπα αἁπη]- 

πϊςίταβαπί (τση πη]Πίαπα ἴγος(ϱ) Μ. Εαπας, Ο. Ας οί 

Οαἱα]ας Ὑοτις. Οτο ἴαπιροτο Πο Τασεάαπιοπϊς α- 

ἀῑεί!, ενος, απ Αἰλοπίσηςίαπα ραιίος [ογεραπέ, ατΏο εχ- 

ραενυπί. (2) Οππιάπα [ασίο Ἰπίον 56 οοποῖΒα, αγΠηΙΒ 

τοπ {αι «οπαδοί, Πιασσάσιποπίογαπα. 5οο γἱοίογες 

αβίοιαη{, ππαίοδαπθ ἱταοάαταπί εί αποίααοί {αρα 5ἱρί εοιι- 

ςι]ἱςδομί ργοδύγ]ρβογαη{. Α. οοπ{αδπαι γε, πε 6ἴναν 

πονί απἹἀρίαπα πιο τεπίαγ, ου Ἱεραίος δαμδ[άίαπι ἃ Ἰαςθ- 

ἀσπποπῖϊς οχρείη{. (9) Π1εΓρο, 5θρίεΠα μγοιηῖθα5 αχροά{1ς, 

έτος Πιο νίτος, Επάοσϊαπα (Εοαἰσιπ), Ῥιηοδίέππα οἱ Ὀ]- 

Ρηάαπα, απί Τορας ασεπάῖς ργῶε5δεηί, ἴνε ]αρεηί. Οἱ ρήῖ- 

ΏΙΠΠΗ ΤΠ ΦΑΠΙΙΠΑ ΡΓΟίΘ6Ι, ἃ Πάο Α{ἰιεπϊεηδίαπα υ1Ώθ6Π] α[1ε- 

μαπίς ἀθίι Βοάση ἀσγορςί, οΟΙΠΡΟΠΕΠΑΙ5 ΙΡῖ πεσο(ς εία- 

ἀἴππα Ἱπιροπάπί. (4) Παοθάσιιοπ ε1ςοΟ, ἆππα Ρτοβρεγθ 

τας «αεσσᾶστο 5ἰρί νιάσηέ, πιᾶτο ἀεπιο ἵπ ρο[εείαίεπα γεςί- 

Φου ἑομς(αηί, οἱ οἶα.δο Ι{εγπῃ οομ{γασ{α, 506105 Ραι]]ᾶ- 

ἄπι ἀῑμοπίσαα. αἀ[αησιηί. Οποσίἵτεα Ίπ ΡάΠΠΗΠΗ, ΟπΙάπΠη 

οἱ Ἠμοάππη πανἰσαπέ, εί πανίρας απάϊααε οοπίταςσ(ϊ5, ρτῶ- 

ς«αϊςσίπιος ἵπ οα5 οἰαςείατίο5 ἀεδοπῖριπέ, εἰ υἱβη{ϊ Α6- 

(5) 

Ταπι. Αρορίίαας (4Φερ1ρο[ἱςὀ) τος Τμα0εΦΡΠΙΟΠΙΟΓΠΗ, 41ΗΠῃ 
Ρίσπι ἐπγοπηΐππι οἱα5δδιη πιαπη/ίσρ {αμάεπι αρραγαΠί. 

Αιρΐνος αἆ Οοτϊπίμαα γεγςατί σομπον]βδεί, υπ γεγοίς Τ/860- 

ἀποπποπίοταΠη εορίἰ5 Ρτοίθς Παπ ἀππμαχαί πιοταπα εὔτ- 

ος, οπιπθπι ΑΤΡΙΥΟΓΗΠΙ ΓοΡΙΟΠΕΠΙ Ἱπουγδανίί, εί (αευ]{αί]- 

' 



(τιδ-718.) 

γείαν πᾶσαν, τὰς μὲν κτήσεις διήρπασε, τὴν δὲ χώραν 

δενδροτοµήσας εἰς τὴν Σπάρτην ἀπεχώρησε. 

ΧΩΝΠΙ. Κατὰ δὲ τὴν Κύπρον Εὐαγόρας ὁ Σα- 

λαμίνιος, ὃς ἦν μὲν εὐγενέστατος, τῶν γὰρ κτισάν- 

β των τὶν πόλιν ἦν ἀπόγονοςᾳ πεφευγὼς δ᾽ ἐν τοῖς 

ἔμπροσθεν Ἰβόνοις διά τινας στάσεις, καὶ μετὰ ταῦτα 

κατελθὼν μετ) ὀλίγων, τὸν μὲν δυναστεύοντα τῆς πό-- 

λεως Ἀθδήμονα τὸν Τύριον ἐξέόαλε, φίλον ὄντα τοῦ 

Ἡερσῶν βασιλέως, αὐτὸς δὲ τὴν πόλιν κατασχὼν τὸ 

10 μὲν πρῶτον ἐθασίλευσε τῆς Σαλαμίνος, μεγίστης οὔ- 

σης καὶ δυνατωτάτης τῶν ἐν Κύπρῳ πόλεων : ταγὺ δὲ 

χρημάτων [πλῆθος] πολλῶν εὐπορήσας καὶ δύναμιν προ- 

χειρισάµενος ἐπεχείρησεν ἅπασαν τὴν νῆσον σφετερίσα- 

σθαι. (5) Τῶν δὲ πόλεων ἃς μὲν βία χειρωσάμενος, ἃς 

η / τον . " 

16 δὲ πειθοῖ προςλαθόµενος, των μὲν ἄλλων πόλεων ταγὺ 

τὴν ἡγεμονίαν παρέλαθεν, Ἀμαθούσιοι δὲ καὶ Ἄολιοι καὶ 

Κιτιεῖς ἀντέγ. οντεςτῷ πολέμῳ, πρέσθεις ἀπέστειλαν πρὸς
 

Ἀρταξέρξην τὸν Περσῶν βασιλέα περὶ βοηθείας, καὶ 

τοῦ μὲν Εὐαγόρου κατηγόρουν ὅτι τὸν Ἄγυριν βασιλέα 

0 σύμμαγον ὄντα Περσῶν ἀνεῖλε, τὸν δὲ νῆσον ὑμολό- 

γησαν αὐτῷ συγκατακτήσασθαι. (9) ὍὉ δὲ βασιλεύς, 

οὐ βουλόμενος ἅμα μὲν τὸν Εὐαγόραν προκόπτειν ἐπὶ 

πλεῖον, ἅμα δὲ διανοούμενος τὴν Κύπρον εὐφυῶς [δια-] 

κειµένην καὶ ναυτικὴν δύναμ.ιν δύνασθαι μεγάλην 

οὔ ἔχειν, Ἡ δυνήσεται προπολεμεῖν τῆς Ἀσίας, ἔχρινε 

συμμαχεῖν χαὶ τούτους μὲν ἐξέπεμήγεν, αὐτὸς δὲ πρὸς 

μὲν τὰς ἐπιθαλαττίους πόλεις καὶ τοὺς ἄφηγουμενους 

τῶν πόλεων σατράπας ἔπεμψεν ἐπιστολὰς ναυπηγεῖ- 

σθαι τριήρεις καὶ τὰ πρὸς τὸν στόλον χρήσιμα ὄντα 

30 κατὰ σπουδὴν παρασχευάζεσθαι, Ἑκατόμνῳ δὲ τῷ 

Καρίας δυνάστη προσέταξε πολεμεῖν τῷ Εὐαγόρα. (4) 

Οὗτος δὲ τὰς ἐν ταῖς ἄνω σατραπείαις πόλεις ἐπιπο- 

ρευόµενος, μεγάλαις δυνάµεσι διαθαίνει εἰς τὴν Κύπρο
ν. 

Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν Ἀσίαν ἐν τούτοις ἦν. (6) Κατὰ δὲ 

αν, ος » δ. / Θα η 
οὗ τὴν Ἰταλίαν Ρωμαῖοι πρὸς Φαλίσχους εἰρήνην πονη- 

σάµενοι; πρὸς δὲ Λἰκίκλους πόλεµον τὸ τέταρτον, καὶ 

Σούτριον μὲν ὤρμησαν, ἐκ δὲ Οὐεῤῥουγίνος πόλεως ὑπὸ 

τῶν πολεµίων ἐξεθλήθησαν. 

ΧΟΙΧ. Τῶ δ᾽ ἔτους τούτου διεληλυθότος, ΑἈθήνησι 

«0 μὲν ἦρχε Δημόστρατος, ἐν Ῥώμῃ ὃ᾽ ὕπατοι την ἀρχὴν 

παρειλήφεισαν Λεύχιος Λουκρήτιος καὶ Σερούιος Κόσ- 

σων. Κατὰ δὲ τούτους τοὺς χρόνους Ἄρταξέρξης μὲν 

Στρούθαν στρατηγὸν καταστήσας ἔπεμψεν ἐπὶθάλατταν 

μετὰ δυνάμεως Λακεδαιμονίοις πολεμ.ησοντα᾽ παρ 

τὴν παρουσίαν αὐτοῦ πυθόμενοι, Θίβρωνα 

Ος κατελάθετο 

. 

ω 

{ον τιδται δὲ Αν αρήσην θπ 

στρατηγὸν εἰς την Ἀσίαν ἐξέπεμψαν. .Ὁς κατελάθ 

χωρίον Ἴονδα καὶ Κόρησσον ὄρος ὀψηλόν, τῆς τα» 

ἀπέγον σταδίους τετταράκοντα. ([9) Οὗτος μὲν οὖν ὄκτα- 

κιςγιλίους ἔχων στρατιώτας σὺν τοῖς κατὰ τὴν Ἀσίαν 

60 ἀθροισθεῖσιν, ἐπῄει τὸν τοῦ ῥασιλεως χώραν φθείρων: 

Στρούθας δὲ σὺν ἵππῳ τε βαρθαρικἩ πολλῃ καὶ στρα- 

τιώταις ὁπλίταις μὲν πεντακιςχιλίοις, ψιλοῖς δὲ πλείοσι 

διεμυρίων, οὐ μακρὰν τῶν Λακεδαιμονίων κατεστρα- 
/{ - ο τος” 

τοπέδευσε, (8) Τέλος δὲ τοῦ Θίόρωνος μετὰ μέρους 
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Ῥα5 ραδῖτῃ ἀἰτορίϊ5, αρτο(αο εχοίδίοηο αγΏοτή ἀσναφίαίο, 

ΒραίαΠη γείτο πιογῖΐ, 

ΧΟΥΤΠΠ. ἴπ ΟΥρτο Ἐνασοτας βα]αππίας, Υὶἳ ἱωργϊηηϊς σο- 

ΏΘΓΟΒΙΗ5, (παπι α οοπάΠ(οιίρς Πα5 απβίς σοηιι5 ἆποσραί ͵) 

απὶ Ργἰάστη 564 [οπο απαάαπα ἵπ αχ] πιη ρι]Σα5 Γποταί, 5ο 

αἰἰ(παπίο ροςί τούϊογαί, εχίδια αχ ΙΙαΙογαΠΙ παπα Πηδίτη- 

οἵμ5, τορυ]ατη αγηῖς ΑΡάΘΠΙΟΠΕΠΙ ΈγΓΙΠ, τοσίς Ρογδίοί απη]- 

ουπι, ο]θοῖέ, εί αιΏε Ρο {15 ἱπ]Ιο Βαἰαπίησπι, Ιαρηϊμαάἶπε 

αο Ροίοη{ία Ιπίαου αιρες ΟΥΡ [αοἳ]α ΡΤΠΠαΠ1, τερία ροίβείαίο 

{οπι{; Ἠνογίαια πιασηϊς ἀἰγτματαπα εορῖ5 αμοία5, εχεγοῖίἴι 

οοπιραταίο, ΠΠΙΥΘΓΡΑΠΙ ΙΠ5Η]άΠά ΤΠ 5Η αΠ1 γ]πάίσατε 4ΠΠΠοπεπα 

ης (μέ. (9) Οἰνιίαίαπη ἰσίαν ποπ α]]ας τί 5αρεσίί, αἰῖας 

γετρογπα ΠΠεσσρηῖς 51ί αἁ[αηχί. Εί οείετας απἰάεπι 5ίᾶ- 

επι Ἱπαρογίο εαβ]αοῖέ, 5οᾷ ΑππαίΠιιςΗ μπι ΡοΠἱ5 εί ΟΙΠει- 

ἵμης, Ώεα1 αγηῖς ἀερι]ξιτί , Ρρ6ς Ιεσαίος Αγίαχειχεπι ἆθ 

πη(οπᾶς αχ{Ηΐς φο]Ηοίίαπ{. Ἐναροτα ρταίογοα Ἱπίαι [ος 

ΑσγΓίς (2) τερί5, αἱ 5δοοἵα5 Πιογαί ῬαδαΓΗΠῃ , ΕΓΙΠΠΕΠ Ἱπιρίη- 

συπί, 5ο4πθ ἵπ οέοαρα{ίοπο ἵπδη]ω ϱτοβαπῃ τορί ορετα!η Πᾶ- 

γαίατος ρο]σοπίατ. (2) Βεκ Ισίίαν, ίαπι ἆαποά πια]ας Ενα- 

σου5ϱ Ιπογθππθηίπα αοθοἆθτα ποΠεί, ἔαπι σαοᾶά Οσρταπι αἆ 

εαρροά Παπά απα Πανα]ες οορία5, αἱβιΙ5 Αξία ἀείοπάϊ ροβδεί, 

βἰίπα Ρογίάοπειίη παβοτε οομρἰἀοτανεί, ααχία ἀθετον]{, ἷ- 

πιὶβαίκα 1ο ΟΥΡνΙογΗΠΗ Ἱαρα[ίς, {ρ5ε θιηπίβι5 πηαγ[ἰπιῖς αγβῖΡ5 

Παγαπι(αθ φαταρί5, πηϊδοῖς Πέοιίς, ιἱ {ΙΓΕΠΙΕ5 ΟΟΠΙΡΙΠΡΟ- 

τοπέ, εί αἲ ο]αςκῖς αδαπῃ ρεγηπεπίία 5εάμ]ο ασ ΠΠαίΠΤο αρ- 

Ρατατεμέ, οα(χῖές Ηδσαίοιηπο οιἴωη Οαπί6 τερι]ο, αἱ Ρε]ΗΠὰ 

Ένασοτα [α0ρακογοί, ἀθηιαπάαν{ί. (4) Πηίεγεᾶ 1ρ86 Ροί ι]- 

Ρείογθ5 ργου{πεῖας Παγαπη( πο 1065 Ιίθυ ΠΑΡΕΙΣ, ΟΠΠ Π]ᾶ- 

σης εορίΐ5 ἵη ΟΥΡΤΙΠΑ ἐγαης[!.  Αίαπε Πα τες Αδίς {πηι 88 

Ἰαροβαπέ. (5) Τη Πία]ία γογο ΒοπιαΠί, ροδέ Ρρᾶύ6Πα ο Πα Ι7α1- 

«οἱ Βνπιαίαπα, ειπα Αῑαπὶς επ εβδεγαπί Ύπατίαῃ, εἲ 

σνίαα αἱάθηι οχρησπατιη{, 564 εχ Ψειγαβίηε ορρίἀο αἲ 

μοβίθας εἶθοίῖ 5αη{. 

ΧΟΙΧ. Φωῦ1 απηι5 μίο οκ δρεί, ΤΟΠΟΙ ΕΗἱ{ ΑίΠεπίς Ώε- 

πηοβίταία5, οἱ Βοιι εοη»]ε5 ογθαίί 5υπί Τωοἱα5 Τμ10Γ6- 

εμς οἱ δουνίμς 00550 (Φογυζις δι ρίοἴιιν) Πας {επιρεςίαίθ 

Αγίαχογχος Φίγ(ίιαπα, ἱπιρεγαίοτεπι α 56 ἀεοϊαταξαπα, 6ΗΠΙ 

οχογοϊ(α αά ππατα ἀπ ΕΜ, αί Τ,αοοᾶαπποπῖἶ5 ΏδαΠ1 Ἰη{εγαί. 

Ώο6 οή 5 αἀγοπία δρατίαηί οεΓΙΙογε5 {αο1, ΤΗΙΡΤΟΠΕΠΙ ΦΗ1Π]- 

ΏπΗ οχοιοῖίας ἀπσοια 1η Αδίαπα οοπίτα Παπα η αηῖ, 19 

Τοπάα οαφία]ίαπα οἱ Οογοδδη» ῥρωα]ί Υογοῖς ΠιοΠίΕΠΗ, 

αααἀταρίηία 5ἴα41ἱ5 αἲ Ερίιαςο ἀἰκίαμίθιη, οοσαραί.. (2) Οπι 

οσίο παϊ]ίνα5 οσο παπα, απ ρας ἵπ Αδία οοηβοΙρΗ ας- 

οαςδοτυΠέ, τουῖ ργου]ησίας Ρορπ]αθμπάας {πγας]ϊ αίαπε γᾶ- 

εί. Αί δἶας σππῃ πιασηᾶ εαηαία Ρατβρατίοί εορίᾶ, 6 

στανίς ανπια(ατ απἱηήπθ παρα, Ρ]15 απαα {δη η ρυ5 

Ιογί5, ΠΟΠ Ρνος] ἃ 1,αεοάωπιοπῖῖς εαρίτα πιείαίατ. (5) Τα: 

ἄσπα αυί Τμίρτο ουΠὰ ραΓί6 6οΡΙΑΓΗΠΗ ογασαίη5 ΠΙΑΡΗΔΙΗ 5ἱΡἱ 
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τῆς δυνάμεως ἐξελθόντος καὶ πολλὴν περιαλομένου 

λείαν, ἐπελθὼν ὁ Ἐτρούθας τόν τε Θίθρωνα μαχόμ .ενον 

ἄνεῖλε, καὶ τῶν στρατιωτῶν τοὺς μὲν πλείστους ἀπέ-- 

χτεινε, τοὺς ὃ᾽ ἐζώγρησεν, ὀλίγοι ὃ᾽ εἰς τὸ Κνιδίνιον φρού- 

(4) Θρααύβουλος δὲ ὁ τῶν Ἀθηναίων σ. ριον διεσώδησ αν. 

στρατηγὸς ἐκ τῆς Λέσθου κομιζόμε νος μετὰ τοῦ στόλου 

πρὸς Ἄσπενδον, ἅρμισε τὰς τριήρεις εἰς τὸν Εδρυμέ- 

δοντα ποταμό», χρήματα δ) εἰληφότος αὐτοῦ παρὰ τῶν 

Ἀσπενδίων, ὅμως τινὲς τῶν στρατιωτῶν ἐδήωσαν την 

τὸ χώραν" γενομένης δὲ νυκτός, οἵ μὲν Ἀσπένδιοι χαλεπῶς 

ἐνεγχόντες ἐπὶ τοῖς ἀδικήμασιν, ἐπέθεντο τοῖς Ἀθηναίοις 

καὶ τόν τε Θρασύθουλον χαί τινας τῶν ἄλλων ἀνεῖλον: οἵ 

δὲ τῶν Αθηναίων τριήραρχοι περιδεεῖς γενόµενοι χαὶ 
Δ ’ Ν οω ο) ς /Ν γα 

ταχὺ πληρώσαντες τὰς ναῦς, εἰς Ῥόδον ἐξέπλευσαν. (6) 

19 Ἀφεστηχυίας δὲ τῆς πολεωο, χαὶ τῶν φυγάδων φρ ού- 

βιόν τι ομως το τούτων διεπολέµουν πβὸς 

τοὺς χατὰ τὴν πόλιν. Οἱ δ Ἀθηναῖοι πυθόµενοι τὴν 

Ορασυθούλου τοῦ στρατηγοῦ τελευτήν, Ἀ γύῤῥιον στρα- 
ν χ/ παν οὐ Ἁ όλ αω” να / 

τηγὸν ἐξέπεμψαν. Τὰ μὲν οὖν χατὰ τὴν Ἀσίαν ἐν του- 

αὖ 90 τοις ην. 

6. Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν ὅ τῶν ο... τόραν- 

νος Διονύσιος σπεύδων τὴν κατὰ τὴν νῆσον δυναστείαν 

καὶ τοὺς κατ᾽ Ἰταλίαν "Ελληνας προςλαθέσθαι, τὴν μὲν 

κατ ἐκείνους χοινην στρατείαν εἰς ἕτερον καιρὸν ἄνε- 

25 θάλετο, χρίνας δὲ συμφέρειν ἐπιχειρεῖν πρώτῃ τῇ τῶν 

“Ῥηγίνων πόλει διὰ τὸ προπωβικἠνέαον πο εἶναι 

τῆς Ιταλίας, ὥρμησεν ἐκ Συραχουσῶν μετὰ τῆς δυνά- 
ν το. Ἆλ Δ νἳ / ς ν΄. 9) 

µεως. {9) Είχε δὲ πεζοὺς μὲν διςμυρίους, ἴππεις ὃε 
ρω [ἡ . / ο Δ Α/ 

χιλίους, ναῦς ὃ᾽ ἑκατὸν εἴχοσι. Περαιώσας δὲ τὴν δύ-- 
2 Δ ϱ! ζω /. αχ, «ὂ ο Ἀπὸ 

80 ναμ.ιν ἐπὶ τοὺς ὄρους. τῆς Ἀοχρίθος ς, ἐκεῖθεν διὰ τῆς | να 

σογείου τὴν πορείαν ἐποιειτο τέρνων καὶ π 

τῶν Ῥηγίνων χώραν' συμπαρέπλευσε ον χα 

ἐπὶ θάτερα µέρη τῇ θαλάττη, καὶ / Ἶ 

περὶ τὸν πορθμὸν κιτς (5) Οἱ δ᾽ Ἴτα- 

9ὺ λοὶ πυθόµενοι τὴν τοῦ Διονυσίου διάβασιν ἐπὶ τὸ Ῥή- 
οὖν ΄ 

γιον» ης ἐχ. Κρότωνος γαὺς ἐζήκοντα, σπευ- 
οω - / 

δοντες παραδοῦναι τοῖς Ῥηγίνοις. Μετεώρων ὃ δεπλεου- 
ο. ον / / / 

σῶν αὐτῶν, ὃ Διονύσιος πεντήκοντα νοὺς ἔχων ἐπέ- 
ο λ λ ο. ολ 

πλευσε, χαὶ φυγόντων αὐτῶν ἐπὶ τὴν γἩν, οὐδὲν ἧττον 

4 
λ / Ν / ϱω 

ἐπέχειτο, χαὶ συνδήσας ἀπέσπα τὰς παρορμούσας ἐν τῇ 
.ω Ν ς ου ιά εσ/ νά κ ολιο 

ΥΠ. (4) Κινδυνευουσῶν δὲ τῶν ἑξήκοντα τριήρων ἀλῶναι, 
: -- λ 2 / Ν 2) λ κ κ. οω 

Ῥηγῆνοι πανδημεὶ παρεθοήθησαν, καὶ ἀπὸ τῆς γῆς τῷ 
-” νο 3 ο) 

πλήβει τῶν βελῶν ἀνειρξαν τὸν Διονύσιο. ᾿πιγενο- 

μένων δὲ πνευμ.ότων μεγάλων, οἱ μὲν Ῥηηϊνοι τὰς ναὺς 
ΔΝ οω 

4ῦ ἀνείλκυσαν ο την Υν, ο. δ᾽ ἰσγυρῶς γειμα- 
λ λ Ν 5) να ο ο 3 

σθεὶς ἑπτὰ ναῦς ἀπώλεσε καὶ σὺν αὐταὶς ανορας οὐχ. 
μ / . / τει ὁ ο) ο ο 

ἐλόττους χιλίων πεντακοσίιων. (6) Τούτων ὃ' ἅμα ταῖς 
] 3 ρ / ο μη αλ «τ), / Ξ Ῥ) .- 

ναυσιν ἐκθρασθέντων ἐπὶ την ρηγινην, ηγῖνοι 

πολλοὺς τῶν ναυτῶν ἐζώγρησαν. Διονύσιος ὃ ἐπὶ 

ε-] 60 πεντήρους πλέων, καὶ πολλάκις παρ᾽ ὀλίγον ἐλθὼν ὕπο- 
θρύχιος, μόγις περὶ µέσας νύχτας εἰς τὸν ἓν Μεσσήνη 

λιμένα χατέφυγεν. Ηδη δὲ καὶ τῆς γειμερινῆς ὄρας 

ἐνισταμένης, οὗτος μὲν πρὸς Λευκανοὺς συμμαγίαν 

ποιησάµενος ἀπήγαγε τὰς δυνάμεις εἰς Συρ αχούσας. 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ Του ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. ΙΔ. (18: 719.) 

Ριαάαμα αθφαθίνοναί, Φίταί]ᾶς εχ ἱΠαρτογ]5ο 5αρογνεπίεης : 

εἰ ΤΜΙΡτοπεΙη ἱρβαπη ἵπ οοπβἰοία 5ιδγηῖέ, αἱ ρἱασίπιος πηἰ]]- 

{απ οἷα5 ραγάπα ορά(έ, ραγ{πι γνος «αρίέ : Ραιοἳ ἵΠΊΘΗ ΤΠ. 

αφίσα ΟΙ ληίαπι (0) 5οβρί(ε5 ογαἁυηῖ. (4) Ταπὰ εἰ Τ]να- 

8γρΗ]α5 ΑἰΠεπΙοηΡΙα η αχ, 61Π1 5 6]α55 ϱ Τε5ῦο ΑΦΡΘΗ- 

ἆ πι ἀθ]αίας, αἆ Πα νίαπα Εγπιοάοπίθηα (τοπαίριις δ{αΐῖο- 

Ώ6ΠΙ ἐερῖί. Αί Πεαί ρεοιμς Αβρεπάἶο5 πια]αβδοί, (8πηθιι 

ΠΠ ΤΗΠΙ ο]ὰ5 ρα15 εκ ασιῖς Ργῶάα5 ΙοβήΠίον ασθΏοί, Μο- 

Ἱορία απο Ἱη]αγίαπι Γεγοραηί Ακρεηά(ϊ : Ιά0 6ο ερπηροδίς 

Ρ6Υ ποσίθιη Ιηδ]άΙἶ5 Αίπεπίεηδας αἀογίῖ , απ ατα αἲῑς ο αἱ Ῥς- 

4απα, ἔαπα οίίαπι ΤΙΤαςΥΡΠΙΟ Ώδθείη Ιπίπ]ονθ. Θιο ἰ]ογαι- 

οὰ ΑΙλομΙεΠΡΙΙΠΗ ἵΠ ρανογδίη οομ/θοΗ, πανίρας 1μ]σο ἵπῃ- 

ΡΙείΙ5, Βποάιη αρηανἰραγαπί. (5) 5οᾱ απία οἰγίίας ἀοίεθθ- 

ναί, ου οχι ρας, ααἱ ἑαδίε πι αποάάαιη οσσαρανεαῦΕ, 

οοπ/αποἳ, ατΏῖ Ρο]. (αορβδεραπέ.  ΑἰΠαηίθηςες γθτο 5ἷ- 

πηη]αίιο 46 ΤΗγαβγΡΟΗ ἀπσίς Ἱπίονίία αιἀἰνίδδοηέ, ΑΡΥΙ- 

ανα. αᾱ Ῥνογἱηοία, 1Ἠίας αὐηηϊξ(ΓαΠΟΠΕΠΙ 116 Π1886ΓΙΗΕ. 

Αδίο Ισίέαγ Τ68 μου ἔαπα {η εἰαία γοιβαβραπί.. 

Ο. Τη βἰοΙΠα γετο ΘΥΤαΕΙΡΑΠΟΤΗΠΗ γΤάαβη5 Ρἱοηγρίης, 

Ποθί {οίαηα ]απα ρυ]άσπῃ Πηςμ]απα ΟΠΗ Υἱοιπί5 1η Πα[ία ἀνοοῖς 

ἀΠΙομί 81ος αἀᾖίοσνο ῥγορεγαγαί, 6ΟΠΙΠΙΠΠΘΙΗ {απ1θῃ αἀνθιςις 

]ος οχρεάΙΠοπεΠι ἴπ αλά ἔεπαριας ἀῑίονοίαί. Ππίογθα ΠΟΠ 

ΡατΙΠΙ 8{Ρἱ οοπάαέθ6το αν λΗ(γαία5, 5ἱ Βμασίπος, απογαπο αγ05 

ἰοίἵας Πα[ία ργοραβπασ]ΗΠὰ 65δεί, απίο οπηπία (θηίαιοί, 

Ὀγτασιιῖς εορίᾶς οἀυχΙ{. (2) 0 εἰσηῖ5 ίππι Παβθβαί ρο(- 

(απα ν{σίη({ π]]ία οί οᾳίας πλ]]]α, πανεδαπ6 οδΠίΠΠΙ οἱ γ]- 

βἰήῖ. 1η ος ἰσίέας Ποσγάϊ5 οχονοϊέαπα (γαπδπ(Η, οἱ Πηο 

Ρεῦ πιο((ζονίαποα Π6Υ {αο1εης, {ογτο Ἰβη]ᾳαο Ἠμερίπογαα 

{αιΓαΠ1 ἀοναρίαί. Ἰμίοιθα ἐ]α55ΐ5 αἲ αἰέογα ου η ρατίθ ορπι]- 

(αΐαν, οἱ οσα οπιπίρς (απάΘΠΙ οορΙῖ5 Ιαχία Παίαπι οαδίτα 

πείαίαν. (9) Αί ΠίαΙΙ, ο ΓἱοηΥ 51 αάγειειις Πιιορῖαπα γαης- 

ία ορτίῖοιος (ας, 5δεχασὶηία 5ίΔ[Ιπι ΠαΥς6Β, αἱ απ απ οοἵς- 

5ἱπιο Ἠ]ιοσ]ηϊ5 5αἨδίάἶο ναηίγεπί, Ογοίοπο εχρεἰεταΠί. Τη 

μας, ἆαπα αἰναπα {εηοπί, Ρἱοηγδίαδ ουη απΙπαιασίηία πα γ]- 

Ῥι5 ἱπνολήίαν, οἱ παπαγἰ5 Γασαπι αἆ Πας οαρεβδεγεηί, Πῖ- 

Πἰοπιίηι5 {ΠΟΠ Πο {ασϊοπίος ῥνθιηίέ, αἱ νἰποιυ]ἰς Ἰπ]δοιίς., 

(οι γο» Ίαἱ1 αρραδας αὐ5ίταμογο οοπαίαπ. (4) Φα1ηαπε ρτορο 

ογαί πί οΏΊπος 1] θοχαρίωία Παγθς 1Π Ποδίΐ5 Ροἱθβἰαίθιη νο- 

πϊγοηες 4111 ΠΙΥΘΓΦ8 ΒΙΙοσΙΠΟΓΙΠΑ πα]Η(αάο , αά (εγεπά ατα 

οαχ αμα οίἴαδα, (ἱογαπ] οορία ΏἱοηγδΙάΠΙ α οτε Ρτορι]δα- 

ψῖέ, Ονία ἀείπάς γομίογάΠη ρἵοέθ]]α, ΒΠΘΡΙΠΙΠαγε5 αά {θγγαίη 

ῥνοακογθ; ΠΙΟΠΥΣΙΗ5 Υθτο γδμειπεπίῖ {επηρείαίο ]ασίαίας, 

5οΡίοιη Πάγος η {οδᾳπθ ποῦ. Πηίγα πηΙ]]6 αἱ φιηρεηίος ἵπ 

Βιιοσίποριπα Πίουα απλίςίέ. (6) Θπαππ(αο γΙπί όαπι παγῖρης 

α ἔοταπα ο[ἱορτοπίος, ΤΠ οκ παν{15 νἰν] ἵπ Β]ορίπογυπα 

ΠΙΦΠΙΙ5 Υηογθ. ΈΤγιαπΠ5 1ρδο ααἰπηπετθιη! {αβίεης, αάΠα 

ἰἀομίίάθια Ἰιαπά παπα. αΌθςςθί αῑπ δαβπηθιροτεί, γῖκ 

(πάσα Ἱπίθηηρεδία ]α11 ποσίθ 1π Ρογίαπα Μεδεαπα γα. 

Ὀοϊηάς νοτο ααἷα {αἱ ἠήθπαδ Ππηπη]περαί, 5οσείαίεπι οηὰ 

Ιοπηῖς ρασία5, οχοτοἹέαπα γτασυδας γοάυχίέ. 
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ΟΙ. Μετὰ δὲ ταῦτα Λευχανῶν τὴν Θουρίαν χατα- 

δραµόντων, οἱ Θούριοι παρήγγειλαν τοῖςσυμμάγοις κατὰ 

τάχος ἀπαντᾶν μετὰ τῶν ὅπλων. Αἵ γὰρ κατὰ τὴν 
Ἰταλίαν λλληνίδες πόλεις ἐν ταῖς συνθήχαις εἰγχον οὔ- 

ο} 4 ὰ τας ο» ο» λα” / 
τως, ἵν ῆτις ἂν ὑπὸ τῶν Λευκανῶν λεηλατηθῃ χώρα, 

πρὸς ταύτην ἅπαντες παραθοηθῶσιν, Ἶς δ᾽ ἂν πόλεως μὴ 
καταστῇ τὸ στρατόπεδον ἐπὶ τὴν βοήθειαν, τεθνάναι τοὺς 

ἐκείνης τῆς πόλεως στρατηγούς. (2) Διόπερ τῶν Όου- 
/ λ / 3 / α ο Δ γ 

ρίων τοὺς βιόλιαφόρους ἀποστειλάντων ἐπὶ τὰς πὀλεις 

πρὸς τὴν τῶν πολεµίων παρουσίαν, ἅπαντες παρεσχευά- 
ν » / αν ο » / 

ζοντο πρὸς τὴν ἀνάζευξιν. Αὐτοὶ δὲ προεξαναστάντες 

ταῖς ὁρμαῖς καὶ τὸ τῶν συμμάχων πλῖῆθος οὐκ ἀναμεί- 
9 ἄ 3 λες ν Δ ν / Ἀ Ν 

ναντες, ἀνέζευξαν ἐπὶ τοὺς Λευχανούς, ἔχοντες πεζοὺς 

μὲν πλείους τῶν µυρίων τετραχιςχιλίων, ἵππεῖς δὲ σχε- 

δὸν χιλίους. (8) Καὶ Λευκανοὶ μὲν ἀχούσαντες τὴν 

τῶν πολεµίων ἔφοδον, ἀπεχώρησαν εἰςτὴν ἰδίαν χώραν' 

οἵ δὲ Οούριοι κατὰ σπουδὴν ἐμθαλόντες εἰς τὴν Λευχα- 

νίαν, τὸ μὲν πρῶτον φρούριον ἐξεῖλον, καὶ πολλῆς ὠφε- 

λείας κυριεύσαντες, χαθαπερεὶ δέλεαρ ἔλαθον τῆς ἑαυτῶν 

ἀπωλείας. Φρονηματισθέντες γὰρ ἐπὶ τῷ προτερήµατι, 

καταπεφρονηκότως διά τινων στενῶν καὶ ἀποκρήμνων 
ὁδῶν ἐπορεύθησαν, βουλόμενοι Άδον πόλιν εὐδαίμονα 

πολιορχῆσαι. (4) Ἐπειδὴ δὲ παρεγενήθησαν εἴς τι 
/ / / ε τν Ν 

πεδίον κύχλῳ λόφοις ὑψηλοῖς καὶ κρημνοῖς περιειληµ.- 

µένον, ἐνταῦθα οἳ Λευχανοὶ πάση τῇ δυνάμει διέχλεισαν 
αὐτοὺς τῆς ἐπὶ τὰς πατρίδας ἐλπίδος. Παράδοξον δ᾽ 

ἐπὶ τῷ λόφῳ καὶ φανερὰν ποιήσαντες τὴν ἑαυτῶν ἐπι- 

φάνειαν, ἐξέπληξαν τοὺς "Ἓλληνας διά τε τὸ µεγεθος τοῦ 

στρατοπέδου καὶ τὴν τῶν τόπων δυςχωρίαν: εἶχον γὰρ 

Λευχανοὶ τότε πεζοὺς μὲν τριςµυρίους, ἴππεις δ) οὐχ 

ἐλάττους τετραχισχιλίων. 

ΟΠ. Τῶν δ) “Ελλήνων ἀνελπίστως τηλικούτῳ πε- 
3 ο / 6 3 λ ον / 5 / 

ριεχοµένων κινδύνῳ, κατέθαινον εἰς το πεδίον οἳ βάρ- 

θαροι. Γενοµένης δὲ παρατάξεως, καὶ τῶν Ἰταλιωτῶν 
ο. / ου” ο 

καταπολεμ.ηθέντων ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν Λευκανῶν, 
ο / / Ν 

ἔπεσον μὲν πλείους τῶν μυρίων' παρήγγελλον γὰρ οἱ 
ν ο / κ» ο ολ ειν ς λ κ 

Λευκανοὶ µηδένα ζωγρεῖν' τῶν δὲ λοιπῶν οἱ μὲν έπι 
ο 

λ ο 

τινα πρὸς τῇ θαλάττη λόφον ἔφυγον, οἵ δὲ θεωροῦντες 
ο» / ῃ ο 

ναῦὓς μαχρὰς προςπλεούσας, καὶ νοµίζοντες τὰς τῶν 
ς / 2, / 3 Δ Φι Ν ὃ οὐ 

Ῥηγίνων εἶδαι, συνέφυγον εἰς τήν θάλατταν και διενἠ- 
] / 

χοντο ἐπὶ τὰς τριήρεις. (5) Ἠν δὲ ὁ στόλος ὃ προς- 
Ε ο / : [να 

πλέων Διονυσίου τοῦ τυράννου, καὶ ναύαρχος ὑπΊρχεν 
τς ; ν 

αὐτῷ Λεπτίνης ὃ ἀδελφός, ἀπεσταλμένος τοις Λευχα- 
» αν λ / ς Ν κά ς ιός 

νοῖς ἐπὶ βοήθειαν. Ὅ μὲν οὐν Λεπτίνης ὀεξάμενος 
ον π / ε ον } Ας 6ί6 

φιλανθρώπως τοὺς νηχοµένους ὡς ἐπὶ τὴν Ὑἢν απεθιθα- 

σεν, ἔπεισε τοὺς Λευκανοὺς ὑπὲρ ἑκάστου τῶν αἴχμα- 
ω .. ή ν. Ν Ν 

λώτων λαθεῖν ἀργυρίου μνδν" οὗτοι δ᾽ ἦσαν τὸν ἀριθμὸν 
ολ] ου / 

ὑπὲρ τοὺς ὔιλίους. (8) Ι) ενόµενος οὲ τῶν χρημάτων 

ἐγγυητὴς καὶ διαλλάξας τοὺς Ιταλιώτας τοῖς Λευχανοῖς, 
Δ / 3 α κν 

ἔπεισεν εἰρήνην ποιήσασθαι, Χαὶ μεγάλης ἀποδοχῆς 
τω -β «ος ποτά ) 

ἔτυχε παρὰ τοῖς Ἰταλιώταις, συμ.φερόντως αὑτῷ, οὐ λυ- 
- λ ο 

σιτελῶς δὲ Διονυσίῳ συντεθεικὼὠςτὸν πόλεμον. ᾿Ηλπιζε 
-” -ω ’ Λ 

γὰρ ὅ Διονύσιος, τῶν Ἰταλιωτῶν πολεμούντων προς 
Α ο. -” τε 

Λευκανούς, ἐπελθὼν ῥᾳδίως ἂν κρατῆσαι τῶν κατ ἴτα-- 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΡΙΙ ΙΒ. Χιν. 015 

ΟΙ. Ρο5ί μῶο Τμισαιιὶ Ε ίοῦΗΒ) ἄσιος ἱπουδαρανέ.  Πὶ 

65ο. 5οοἴος αγιηαία 5ἱρί πηαηι Παρ η αΠΙ οσο γοσς Πα” 

Ροπί. ἄτασς οηίπι Ρ6υ Πααία οἰγΠαἰοβήία Ιπίθυ 5ο ρασίαρ 

{αογαπί, αἱ οἱ Ταθαπί απ οχ ἱρ8ί5 ασγΙΠι Ποδ1 ρου ἀα{1οηΠθ 

νοχατθηΠἰ, οΠΊΠ65 αἱ ἀα[αηςίοΠοδΏη αἶας αόογγουοηί; 801 105 

αἰίασα ραταίας αά δαββἰἀἴαπῃ οορία5 πο Παβοις!, ο] 15 πόσες 

οαρίίο ρ]εσίογοπίαν. (0) Θα ἱη. ΡΠΙΠΙΠΙΩ οἵσο ἆς Ἰοβαα 

αἀγοπία Ρο ἰ(αυο]]ανίος οοιι]ονες (οσοιπί αἱρες μυ, 

οΠΊΠ65 Ρατϊίαυ αἆ οχροαςΙΙοπαΠη 5656 αοοἰησεβαπί. Τῃεί Υοτο, 

οορ!ῖδ 5ο0ἱογάΠ1 ΠΟη οχδρεσία 5, ια ηλαίατο οχο](α(1 ἀγά ού ο 

ἵπ Ποδίθιη ἀπουηί, ρεδ[ίαία απα{πονάσοῖπα πα οχοθἀεπίο 

αἱ πη]]ο οἶτοίιίοι οφ] ρας ἱηδίγασ. (ϱ) Πασαηί, Ἠοβίαηι 

αἀγοεπία εορη(ίο, ἵπ 8Η4Π1 96 {6γγαπα γεοιρίαηί. ΑΠ 6οη- 

οίαίο ἵπ Ἰωασαηίαπα Ἱπιροία [ογαπίαν : οἱ ῬήπΟρίο (πάσι 

οαδίδΙ]ο αποάαπα οχραθηαίο, Ιαγδαία πάς ια ἆαπα [αοηί, 

αασὈ γ6γο {απ παπα 6508 οαί ἱρβογιὴ ρονηίθἶθί. Που οΡΙΙ 

βιοσθβς!ι αιιάασἴοτας {αοἱῖ, ΠΙαδοΟ ἠο5Ηαπα ἑοηίθηηρία ρου 

(81665 (παδάαπα αγοίας εἰ οοΠ//αροβὰδ Ῥνοροιαηί, αἱ ΓΙ 

1 Ώθίὰ ΓΘΓΙΙΗ ΟΠΩΠΙΠΠΙ οορία Ροαίαπα οχρασπανοηί. (4) Βί- 

πημ]ας Ύθιο ἱπ αρ. ρα ής αμάί(αα ου (ρας. εἱ )1ςί9 

οὐγαρίή οἰποίπΙα. γουδιαΠ!, Πσαπί οΗὰ ή γεγςῖς οορίῖ5 αἲ 

οπιπί ρατία οἰτουτη[αδί, οΠΊΠΘΙΙ τοις 6Ρ6πα Η115 Ππίογο]- 

ἀπηί; οἱ οχ οο]{ρια5 απάἶσπα 5ε πιαπ]{ο8ίθ ο5ίοµἀθη{θΒ, {πι 

πιαση[ά1θ. οχονοέα5 {11 Ἰοδογαπα ἀῑ[ιοπ]ίαίο ΗΠΙΠΧΗΠΗ 

Οταοίς ραγούθη ἰπ]]οίαηί : (ἱρίηία οΡ ή πη]α ρεδ[ίαπα, ηθο 

ΠΩΙΠΙΙ5 φπαίαυ πηῖ]]ο οηἱΐο5, 508 γοχἰμής Παρεραηί, 

ΟΠ. Ώάππααο ἄγαοί οοπίτα οχδρεσοίαΠοΠΘΠΗ {απο ΥεΓΣΦΙ1” 

έαν ἴπ Ῥομίσοπ]ο οοπο]αί, Βανραιί ἵπ ριαπί(ίεπα ἀοδοεηάμηί, 

Ῥνω]ίοαιο οοηφοτίο, Παἰοία ἃ- ἸμποαποναΠι πι] ἑαά(πε ορ” 

Ῥιϊηπηίαν, οπάπηίαιιο θοΡΗΠη δαρΓὰ 4εθείη ΠΠ Πα 5 ΠΧΗΗ ηθ 

άπθππ(ιαπα εαρογοπί γίναν, δα15 ΡγῶύερεΓαηί Παοκ : Τ6- 

Ιφπογαπη αῖ η. ἐπ] α Πα. 4ποπη]ά”. πια] ΥἱοίΠΗΗ ΡΓΟΠΙΙ- 

ρίππί, αἲῑὶ Ίοησας ποοθᾶειο πάνε» οοηδρίσα{ἰ, αποά Βμεσίπο- 

ΤΗΙΏ ας 6556 5ροιαραΠί, ἵμ ἱρδαπα πηαΓ6 [αρα 5ο ρΥΦα{ρ]ίος 

ο/[μπάπί οἱ αἲ ἐπίτοπιος αἀηαίαηί. (2) βοά ε]αςδίς Ιῶ6 αἰ]α- 

Ῥοης ΓἱοηγδΙΗ, πανατόμαδα πε ιαρίίπες, ἰγγαπηί (αἱεν, εταὶ, 

αά οροΠ Πσαηίς (εγοπά η ἱοραίας. 15 πα[αηίος μαπιαπ]έου 

οχοορίος ἵπ. ἴογιαῦ οχροδιέ, εἰ αἱ ῥτο αποφιοσυο, ΡΙάΓΕΡ 

ααίοΏι αδΙΙ ΠηΙ]]6 θυαΠ{, αισθη({ πἰπαπα αοοἰροΓοη!, σης 

Ροααδί{.  (ϐ) Εέρτο φο]αίίοπο Πάθη ΗΔΗ ΙΠ{οΓΡΟΠΕΗΣ, ε 

τοι ἀοάαχίέ, αἱ Παἰί ασ Πσαμ!, ΡοδΙ[{5 ΙΠΙΩΜΟΙΗΙ5, µαζεΠῃ 

ἱπίοι 5ο οοηβ(θγοηί. ΜαΡΠΗΠΗ ἱηπάθ (ανοται αριιὰ Πα]ος 

οοµβοσίας (αῑἰ Ἱιορίίπος, οἱ ε]απη 51πε αἲ 5Η, 58 ΠΟΙΙ 

{ήάσιυν ὨἱουΥςίί οπιοἱαπλθηέα πα οοπηροδαογα. {η Πας ΘΗΙΗ 

ρο Πἰοηγδίας ουαί, οτο αἱ Πας οἱ Πασαπίς Ῥαἱίο ἀῑδίγα- 

αῑς., ἱρδο 5αραι γοηίθιι5 κοΓΗΠΗ Πλ Γιαἰία αιναὰ (ασ) πιο ΡΟί1- 



10 

) μη 

40 

50 

616 

λίαν πραγμάτων, ἀπολελυμένων δὲ τηλικούτου πολέμου 

δυσχερῶς ἂν περ β'γενέσθα ι. (8) Αιόπερ τοῦτον μὲν 

ἀπήλλαξε τῆς ναναρχίας, Θεαρίδην ὃ δὲ τον ἕτερον 

φὸν ἡγεμόνα τοῦ στόλου χατέστησε. ΤΓούτων δὲ 

Ἰθέντων, Ῥωμαῖοιτὴν τῶν Οὐεξίων γώραν κατεχληρού- 

χηδαν, χατ᾽ ἄνδρα δόντες πλέθρα τέτταρα, ὡς δέ τινες, 

εἴκοσιν ὀκτώ": καὶ πρὸς { μὲν Λἰκοὺς διαπολεμοῦντες Λί- 

φλον πόλιν κατὰ κράτος εἶλον, Οὐελιτρίνων ος ἄπο- 

στάντων πόλεμον πρὸς αὐτοὺς ἐνεατήσαντο. Ἀπέστη 

δὲ καὶ Σάτρικον ἀπὸ Ῥωμαίων, καὶ εἰς Κερχίους ἄποι- 

πρα- 

χίαν ἀπέστειλαν. 

ΟΗΙ. Το ὃ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος, Ἀθή- 

νησι | μὲν ἦρχεν Ἀντίπατρος, ἐν δὲ τῃ Ῥώμῃ τὴν ὕπα- 

τικὴν ἀργὴν διῴκουν Λεύχιος Οὐαλέριος καὶ Λῦλος 

λζαάλλιος. Περὶ ὃξ τούτους τοὺς Ἀβόνους Διονύσιος ὅ 
|. 

τῶν Συρακοσίων δυνάστης φανερῦῶς ἑαυτὸν ἀναδείξας 

ο.) 

ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν στρατευσόµενον, μετὰ πλείστης δυνά- 

μεως ὥρμησεν απὸ Ἔυραχουσι ὧν. .. } Είχε δὲ πεζοὺς 

μὲν πλείους τῶν ὃ δισμυρίών, ἵππεῖς δὲ περὶ τριοχιλέ ίους, 

ναὺς δὲ μακρᾶς | μὲν τετταράχοντα, τὰς δὲ τὸν σἵτον 

κομιζούσας οὐχ ἐλάττους τ τριακοσίων. Ηεμπ πταϊος δὲ 

κατανύσας εἰς την πο αὐτὸς μὲν ἐν τῇ πόλει 

τὴν δύναμιν ἀνελάμ.όανε, ()εαρίδην δὲ τὸν ἀδελφὸν ἐπὶ 
/ » 

τὰς νήσους τῶν Λιπαραίων ἀπέστειλε μετὰ νεῶν τριᾶ- 
/ Δ τ’ / ο « / 

κοντα" πεπυσµένος γὰρ ἢν δέκα ναὺς τῶν ᾿Ῥηγίνων 
λΝ / σα [4 ολ 9. 

περὶ ἐκείνους τοὺς τόπους οὔσας. (3) Ὁ δὲ Θεαρίδης 
ῃ 

- . ΄ λ κο ον κλ δ. ος ο νκεαας « 3 

ἔκπλ ος πας χα αρ ων την ας ὀεχαναιναν εν 

χαὶ ταχέως εἰς υ-.. πρὸς ο κ τοις 
/ αλ λ 5: Ὕ θε 

Διονύσιος ὃὲ τοὺς αἰχμαλώτους ε ἷς δεσμὰ χαταθεµε- 

νος τοῖς Μεσσηνίοις ἕ ἔδωκε φυ ιάττειν" αὐτὸς δὲ περαιώ- 

σας τὴν δύναμιν εἰς Καυλωνίαν, περιεστρατοπ πέδευσε 

τὴν πόλιν, καὶ τὰς μηγανὰς προεερείσας πυχνὰς προς- 

θολὰς ἐποιεῖτο. (4) Οἱ δὲ κατλ τὴν Ἰταλίαν “Ελληνες 

ὡς ἐπύθοντο τὰς τοῦ Διονυσίου δυνάμεις περαιουµένας 

τὸν διείργοντα πορθµόν, καὶ αὐτοὶ στρατόπεδα συνή- 

θροιζον. Τῆς δὲ τῶν Κροτωνιατῶν πόλεως μάλιστα 

πολυοχλουµένης καὶ πλείστους ἐχούσης Συρακοσίους 

φυγάδας, τούτοις τὴν Ἴγεμο ονίαν τοῦ πολέμου παρε οέδωχαν. 

(6) Οἱ δὲ Κροτωνιᾶται τὰς πανταχόθεν ὃ δυνάμεις αθροί- 

σαντες» στρατηγὸν “Ελωριν τὸν Συρακόσιον ντο 

Οὗτος δὲ πεφευγὼς Διονύσιον καὶ δοκῶν τόλμαν ἔχειν 

ἔμπραχτον, τὸν τύραννον πολεμήσειν 

διὰ τὸ µῖσος ὑπείληπτο. 

παρεγενήθησων. εἰς κ ρότωνα» χατὰ την ἕαυ τοῦ προαί- 

πιστότατ α πρὸς 

Ὡς ὃ δὲ πάντες οἳ σύμ κ. 

ρεσιν Ἔλωρις ὃ διατάζας ὅρμησε μετὰ πάσης τῆς δυνά- 

ψεως ἐπὶ Καυλωνίας (6) ἅμα γὰρ ἐνόμιζεν ἐπιφα- 

γεὶς λύσειν τὴν πολιορχίαν, ἅμα δὲ καταπεπονηµένους 

τοὺς πολεµίους ὑπὸ τῶν καθ’ ἡμέραν εν διαγω- 

νιεῖσθαι, Εἴχε δὲ τοὺς ἅπαντας π 

μυρίους πενταχιςγιλίους, ἰππεῖς ὃ 

(Υ. Διανυσάντων ὃ) αὐτῶν τὸ πλέιστον .. ὁδοὺ 

καὶ στρατοπεδευσάντων πρὸς τὸν. "Ελωρον ποταμόν, 

ἀνέζευξεν ὁ Διονύσιος ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ συνήντα τος 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΟ ΤΟΥ ΡΗΛ. ΙΑ. (πο, "ο. } 

γοίατ; 5ο ΙΗς Ῥα]ἱο ροναποίίς, ἀῑΠοειη 81δί γἱοίονῖαπη ἔοτο 

εοπ]δοίαραί. (4) Ἱμερίίποι Ισίίατ α ρίγα ε]αδθῖς τοπηον]έ, 

αΠίογαπησιιο (ναἴγοπι Τ]δαγίά6η ΠαΥαΤΟΠΙΠΗ 6550 ]ηββίί. Ώ 

ως σονυπ{τ, Ποπιαη] Ὑδ]οίαΠΙΠΙ αστΙΙΠῃ Πα ἀῑνίδεγαπέ, αἱ 

αιαίογηα Ίάσογα, γε], αἱ αλ (ταδη{, γίορπα οσίοπα δἱπσι]]5 

οδάετοηί. Ἠιαίοαιε Αταπαὶ5 Ῥεμο, Παπ (Γαυἱσιι) οβρί- 

ἀσπα γὶ οορογυπί. Ὑομίογηϊς οίἶαπι οἨ. ἀα[εσοίοπαοπι Ῥοα]άΠχ 

πιοτοιμη{, Φα6ΙΠα Ρταίσογοα 4ε[εοῖί, αίαᾳπα ΟΙτοείος ίππο 

οο]οπ]ία ἀθάποία ο5{. 

ΟΠΠ. Οἱ Π1 Ὑθτγο Ρροδί απηϊ μας ἀροαγβθαπα ΗΠΙΑ. 

Αἰποπίς Ῥταπταπι 5οιθνεί ΑπΗραίαι, εἰ Ἠοπι οοηδυ]α{ι 

{απρογδηίτ Ἰμασίας Ὑα]οτίας οἱ Αυάς Μαημας, ὨΙοηγεΙΗ5, 

ΒγγαςιΙδαΠοτΠΠΏ ΡτίΠΟΘΡ5, ἵῃ Πα]ίαπι αχραάΙΠοΠθπη 56 [ασίι]- 

ΤΕΠΙ Ίαῦι. Παη][οδίε ἀεοΙαταΠς, 6Π1 ΠΙΠΗΘΓΟΡΙΦΑΙΠΙΟ 6χοί- 

οί ὀγτασιθίς φο]νῆ. (9) Ναπι ρ]ά5 α παπα νἰρβη(ἵ πηΠ]ία ρο- 

ἀἰίσπα, αἱ {ου πη]]α {ΕΥΠ1Ε δθηιΗίο5, Πάνος Ριαίοτοα Ίοηρας 

απαἀταθίηία, αἱ (Γαπιεηίατ]ᾶδ ΠΟ ΠηΗΙίο Ρο Ίογος (γουρη(1ς. 

μαβεραί. 

εορίᾶς ἵπ υγΡε τοσο, Ἐπδαίάε απ{εΠΙ {ΓαίΤΟΙΑ ΟΠΠ ζ8- 

Οµηίο ἀἱο Μεδεαπᾶπι αρρι]δις, ἱρδο φάσμα 

ἀτασίπία πανῖαπι οἶαςδο α Πραγαοταπῃ Ἱηδα]ας οἱ : 

ἀθόθπι εηίπι Ἠ]ιασίπογΙΠ Πάγος οἶγόα Ίουα Π]α γοιδατὶ {πια 

ρεγζθροναί. (9) Τμεαγίάες ἰριίαν Π]ας εΧΕΙΥΥΘΗΕ, ΟΡΡΟΓΙΙΠΟ 

αποάαπι 1ο6ο ηανες Ί]]ας ἀασσπι ο[επαΙ{, Πδαπε πα Οἱ 

γ]ς 1η ροίαςίαἴοη γοάασίίδ, ΜΕΡΕΟΠΑΠΙ περεπίε αἆ ΠίοηΥ- 

ΦΙΙΠΙ 5ο γθοῖρί. Ουπῖ οαρίῖνος ἵπ γ]ηομ]α οοπχραςίος Μες- 

κοηῖς αςδογγαπάος ἐαα1έ, οἱ ἐγαηςηαϊςείς ἴπ Οα1οΠΙ8ΠΙ ζ0- 

ρῇδ, ατῃΏθπα το] έοτομα οἶηδίί, πιποηΙηίδαιιε αἀπιοί[ί5 

(4) Δι ἄνωο Παμαπι Ἰαριαηίες, 

(απ ΡΡΙΠΊΠΠΗ εορῖας α ΓἱοηΥδῖοΟ ρε Ππίει]αοίαπα Πρ [ΓΘΓ η 

Ι4δη[άεπα ορριρηαί. 

(γαᾶυοίαδ οοΡΠΟΥΕΤΕ, ΠΠΙΠίατεΠα 6ἱ 1ρ5ί ΠΙΑΠΙΠΗ ΠἱΠο Ιπάε 

εο]ῄσογα Ῥνοροταη{ί. Οτοιοπίαία η τῇ (απ. {οπηροτί5 

ΠοιηΙΠ τη οορία {πάπα ππαχῖπ]θ αβιπάαραξ, πιαλΊσιιο ο 9Υ- 

γασμςῖς οχα]ος Π]ίο ἀοσοραπί. ἨΗῖς οἵβο ΒΙΠΙΠΠΠΠΙ Ρε[ἱ Τπ]- 

Ρονίαην οοιηπη απέ, εἰ ἑοηίτας[ῖ5 υπάίαιθ οορς5 Ηείογίηι 

ΦΥΥΟΗΦΕΠΙΙΤΗ Ῥγορβοπη{. 15 οηἶπα, αποά α Ρἱοηγ5ίο [η εχ[- 

Παπ ρπ]δας οδδεί, αιἀασίασο 5γεπυᾶ οχοθ]]ογεί, ΦΗΠΙΠΙ8 

(5) 
Οπή. ἰοία ο:5ο. βο6ἵογΙπῃ ΠΙαΠΙ5 Οτοίοηθπι οοηγεη]ςςεί, 

[46 Ἠοαπα ααπηπςγαίαγας οἱο ἐγταππῖ Παάἱσαραίγ. 

Πο]ονῖς οχοοΙμΙη, Ρτο ατβ]σίο 510 ογἰπαίη , Ιαιά ο- 

οἵαπίον νουδας Οαμἱοπίαα ἀαχίς, (6) ίαπι ααοά Γερεηίίπο 

οΏβίάΙοΠδία αἀνοπία εοαίαπα πι ραίαραί, απ αἱ (αο ας 

οτι αποἰἰσίαπο ορραθηαΠοπΠα Ἰάβογς ἀε[αΗσα[ας οργίαπλειι 

Ιπίτοί, Ἠαβρεραί απ{ΘΙΗ Ρετος 56 ΙΠ πο πμ ΠπΗ απἱη- 

απο ροδ(έαπα η ία, οἱ Ρἱ5 πιο οἰνοίει εα(ε». 

ον. Εἰ ]α Ὀομαα ΠΗπενῖς Ρραγ{θΠΙ 616151, αά Ηε]ογαπη 

βαν ται αδίτα Ἰοσαθαπέ, απ Ὀἱουγδίας αϱ 1ο ἀἱργες- 

σιις Παἰοίἰ5 {ῃ οέέΙγδΙπα {οπά({ : οἱ έαμα Ηο]ονί5 ου απ] σ- 
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Ἰπαλιώται. “Ὅ μὲν οὖν Ἔλωρις μετὰ τῶν ἀρίστων 

πεντακοσίων προηγεῖτο τῖς δυνάμεως, ὃ δὲ Διογύσιος 

ἔτυχε μὲν ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων ἐστρατοπεδευκὼς 

τῶν ἐναντίων, διὰ δὲ τῶν κατασκόπων μαθὼν ἐγγὺς 

ὄντας τοὺς πολεμίους» ὄρθρου τὴν δύναμιν ἐγείρας 

προήγαγεν εἰς τοὔμπροσθεν. ᾷ ) Ἅμα ὃ) ἡμέρα τοῖς 

περὶ τὸν Ἕλωρυ ὀλίγοις οὖσιν ἁπαντήσας ἄφνω προςε- 

µάχετο, χαὶ διεσχευασµένην ἔχων τὴν δύναμιν ἀνογχὴν 

οὐδ᾽ ἠντινοῦν ἐδίδου τοῖς πολεμίοις. (8 ἡ ο ὃ) "Ἔλωρις 

εἰς πολλὴν. ἐμπεσὼν ἀπορίαν, αὐτὸς μὲν μεθ ὧν εἴγεν 
ὑπέστη τοὺς ἐπιφερομένους, τῶν δὲ φίλων τινὰς ἀπέ- 

στειλεν ἐπὶ τὸ στρατόπεὂον, ἐπισπεῦσαι τὰ πλήθη πα- 
ρακελευόµενος. Ὃν ταχέως ποιησάντων τὸ προστα- 

χθέν, οἳ μὲν Ἰταλιῶται πυθόµενοι τὸν στρατηγὸν χαὶ 
τοὺς μετ’ αὐτοῦ κινδυνεύοντας, δρομαῖοι παρῆσαν ἐπὶ 
τὴν βοήθειαν, ὃ δὲ Διονύσιος ἀθρόα τῇ δυνάμει περι- 

χυθεὶς τόν ϐ) Ἔλωριν καὶ τοὺς µε 

ἀγωνισαμένους σχεδὸν πάντας ἀνεῖλε. 

τ᾽ αὐτοῦ γενναίως 

(4) Τῶν δ᾽ Ἰ- 

ταλιωτῶν σποράδην διὰ τὴν σπουδὴν ἐκθοηθούντων, οἳ 

Σιχελιῶται τὰς τάξεις διαφυλάττοντες ῥᾳδίως τῶν πο- 

λεμίων περιγίνοντο, Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπὶ μέν τινα χρό- 
νον οἱ κατὰ τὴν Ἰταλίαν Ἕλληνες ὑπέμενον τὸν κίνδυ- 

νον, καίπερ ἑαυτῶν πολλοὺς ἄναιρουμένους ὁρῶντες' ὡς 

δὲ τὴν τοῦ στρατηγοῦ τελευτὴν ἐπύθοντο καὶ διὰ τὸν 

θόρυβον αἀλλήλοις ἐμπίπτοντες ἠλαττοῦντο µεγάλως, 

τότε δὲ τελέως ἀθυμήσαντες ἐτράπησαν. 

ΟΥ. Πολλῶν δ᾽ ἀναιρουμένων ἐν τῇ κατὰ τὸ πε- 

δίον τροπῇ, χατέφυγε τὸ πλΏθος ἐπί τινα λόφον ἐρυμνὸν 
ὄντα πρὸς τὴν πολιορχίαν, ἄνυδρον δὲ καὶ δυνάµενον 
ς. δ/ ο αν κα . / ο ο, Αν ς ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν πολεμίων φυλάττεσθαι. "Ὃν ὁ Διο- 

νύσιος περιστρατοπεδεύσας τήν τε ἡμέραν ἐκείνην καὶ 

τὴν νύχτα διηγρύπνησεν ἐν τοῖς ὅπλοις, ἐπιμελῶς 

ταῖς φυλαχκαῖς χρησάµενος: τῇ δ᾽ ὑστεραία διὰ τὸ καὶ- 

μα καὶ τὴν ἀνυδρίαν οἱ συμπεφευγότες καχῶς ἀπήλ- 

λαττον. (5) ᾿Επικηρυκευσαμένων δ᾽ αὐτῶν πρὸς τὸν 

Διονύσιον καὶ παρακαλούντων λύτρα πράξασθαι, οὐ 

μέτριος ἐν τοῖς εὐημερήμασι γενόμενος προςέταττεν 

ἀποθέσθαι τὰ ὅπλα καὶ σφᾶς αὐτοὺς ἐγγειρίσαι τῷ κρχ- 

τοῦντι. Σχληροῦ δὲ τοῦ προςτάγµκατος ὄντος, μέχρι 

μέν τινος διεκαρτέρουν, ὡς δ) ὑπὸ τῆς φυσικῆς ἀνάγκης 

χατεθαροῦντο, παρέδωχαν αὑτοὺς περὶ ὀγδόην ὥραν, 
ἤδη τὰ σώματα παρειµένοι. (8) Διονύσιος δὲ λαθὼν 

ῥάβδον καὶ πατάξας ἐπὶ τοῦ λόφου ἠρίθμει τοὺς χατα- 

θαίΐνοντας αἰχμαλώτους, ὄντας πλείους τῶν µυρίων, 

καὶ πάντων αὐτοῦ ὑποπτευόντων τὸ θηριῶδες, τοὐναν- 
τίον ἐφάνη πάντων ἐπιεικέστατος. () Τούς τε Ἵρ 

αἰχμαλώτους ἀφῆκεν αὐτεξουσίους χωρίς λύτρων , καὶ 
πρὸς τὰς πλείστας τῶν πόλεων εἰρήνην συνθέµενος ἀφῆ- 

᾽Ιοπὶ δὲ το ούτοις 
3 { Ν Δ 

κεν αὐτονόμους, ἐπαίνου τυγὼν ὑπὸ 
ο σ πα 

τῶν εὖ παθόντων 7ρυσοῖς στ εφάν οις ἐτιμ. ήθη, καὶ σχε- 

δὸν τοῦτ᾽ ἔδοξε πράττειν ἐν τῷ ζῆν κάλλ ιστον. 
Δ 

ΟΥΙ. Ἐπὶ δὲ "Ῥήγιον ἀναζεύξαντος αὐτοῦ, καὶ 
ο / τς ς 

μετὰ τῆς δυνάμεως παρεσχευασµένου πολιορχεῖν διὰ 
. Δ ο” 3 / ὔς ε .] / λ)λ 4 μι 

την περι της επιγαρ.ας ορ, «γωνια πολη Χατει/ε 

ΡΙΟΡΟΒΙ δΙΟΌΙΙ Τ1Ρ. ΧΙΥ. οἱ7 

ΕεηίογΠα παπι! 661ΘΟΗΒΦΙΠΠΟΓΗΑ γοΠ(Πά1Α. αρηΊΘΙ ῥγορςβ- 

5ογα(. Βἱοηγδίας 6:ρο, (παδταρίπία φἰαάἴογαπι ΙπίθΓγα]]ο 
ἄΡ Ἰορίο οαδίτα πιείαίας, ἵηπ Ργορίη(ο Πάπα. 65956 ρου οχ- 
Ρ]οναίογςο5 εορποφοῖί; (9) αἱ πιοκ 5ΙΠΊΠΙΟ 6λασμ]ο οορία5 

5ΟΠΙΠΟ οχε[αίας αγίας Ρτοπιονεί, ΡἨπΙαΠΙ(ς νς Πι- 

οι Ηε]ονί οσΙγΓΕΠ5 ρήρπαπα ἴπ]έ: οἱ απἷα οοπιροβίέαπα 
μαβεραί αριπθη, η] αᾱ οοπΗγΠΙάΠάΙΠΙ 56 5ΡαΗἱ αἆγοικα- 
Π[5 γοἠηαυ{. (9) 9ἱο0 αἲ ππαρηαπη τούσσέας ἱπορίαιι Ἠο- 
Ιοη5, ρα απἰάσπα οµΠα 4εΙθοίογΙΠη οἶτοα 56 παπα. Ἰιοβίῖς 
ΠΠΡΕίΙΠΙ δΗ5ίπαί, 5ο ρου απηίσος ἱπίσγίπα ἵπ πίτα πηῖς-- 
505 ΤΕΙ 4Π1 Ππα ΠΜ ἴποπα αρρτοροιατο Π1δεί. Π]ῖς Παη- 
ἀαίαπα Ἱπχρίατο οχκοομἶ5,, Τα11, ἵπ απαπίο ροιΊομ]ο ΠΠΡοΓα- 
ἴου ο δμ15 Ἰῶγογοί οοσηϊίο, ο γθίπα αἲ [ογρηάαΠι ἱρεῖς 
ορεπα αἀνο]απί. 5ο Γἱοηγδίας οοΠ/{ογ{ο αφηπῖηα οΙγοΠ]- 
[ιδ5, Ηε]ονίνη, οἱ αἱ ΕΠΗ ϱ0 ΥΘΠΟΓΑΠΕ ΓογΠης ΟΠΊΠ6Ε, σθ- 
πεγοδε ἵαπιεν ἀϊπισαπίες, οσσἰάε. (4) Ναι απάπ] Τα] 
πραγεῖπι ἵπ [ος{[πα[ίοπα Π]]α 5ΗΟΟΙΥΤΕΤΘΠ{, ογάπίρας 5οιΥα- 
5 Ρἰου]! αΏδαμα Τηασπο Περο[ῖο βαρογίογες οχβ{ίογο. Α[Ι- 
απο ΤαΠΙΕΠ πδααα ροίσμ]απα αταοί οκ Πα]ία δηςήποραηί, 
414Π1Υ15 ΡΙΗΓΙΠΙΟΡ άΟΓΗΠΗ ο6σΙΠΙΡΟΥα νἰάστοηί : αἱ απ απι 
ῥηήπλαπα ἆς ἱηίογῖία ἱππρογα(οτῖς αι ἴνογιηί 4011 ρογραία 
50 ἃῑα πηπ{ο {που έδα ΡΥΘΙΠΙΗΙ, ΠιασΠΑΠΗ ΦΙΟΓΗΠΙ Ιαείαγα πα 
[αοπηί, αἱ {πάθη εοΠαρςῖς απ]ηιϊς ἵῃ ΓΠϱαΠ1. 56 ΡτΟΙΡΙΙ5 
ο[[απόση{, 

ΟΥ. ΠΟ πνη]ῖ5 π ῄισα ρου οα1Ρος ἰπασῖάα(ἰς, πι ]Η{πᾶο 
Δ41άς φαρειδίες (πΠ]άπα φποηάαΙα, αἀγοιςς ομβίάΙσησΠι 
σπ]άεΠη δαΐἱ5 ηηπηίσπα, 5ο απὶ ἀοδηαίας ας ε556ί, οί 
3Ρ οδίβ5 Γαοῖ]ο εας(οά1τί ροβςαί, οεσυραΠί.. Ησηο Ππᾶπια 
Ἀγππαία Ρἱουγδίας οἰγοπππάαί, ἀἴοπηαιε Πάπα οί ποσίεπι Πι- 
5δε(πθηί6Πα, δἰαΠοιήθας αοεταίθ ἀἱδροφίες, ρου γἱσί]ες ϱἩ- 
οπρίας αρί{. Ροβίγίάἰο απ απδία5 {πα α4ΠΑΓΗΠΗ Ἱπορία 608, 
απῖ [η 6ο]]επι 5ε ΓεζθρθταΠ{, πια]ε α{[οσίος Παροβα!. (2) 68- 
ἀπέθαίοτε ἱρίαγ πά ΠἱοηγδίαΠα πηῖβςο,, ιἱ ΓούΙπιομάϊ 56 ϱ0- 
Ρίαπα {[ασαξ, τοβαπ{.. Ἠῖο γετο, Ιαιᾶ πιοάσγαίαπι 1π ςιςο- 
ϱε5βίρι5 5 ΡΓΦΡΕΗς, τί ἄ’η]α ἀεροιαηί οἱ γἱαίοτίς 5ο ροίο- 
5ία{ἱ {οίο5 ρεγπηαπέ, οὐ 1ο. ΑβρετΙΠα Ἰου [αοίιι απΠΠα 
εβδοί, αΠαπομδᾳο Ππϊκατίαπα Ργ0966ΠίθΠι ἰο]εγαβαΠί; αἱ απ 
παίαγα (απάθηα ποθρρίίας μταν{ας επηπ]αβαί, αἱ αί ΙαΠ 
ἰοίο 6οΓΡΟΤΕ εἰαπσιϊςδοηί, οείανα οἴτοῖίοι Ίοτα 9ο ἀσθϊᾶς- 
παπί, () Ταπὰ Ῥασυ]ο ΡΙοηγδίη5 αγτερίο οο]εη ροιομίοης, 
οαρΙνογαπη ἴπάε ἀεδεεπάεπίπα ΠΙΠΘΓΗΠΗ Ιπίμαί, απὶ 46- 
6ΕΠ ΠΠ ρα5 ρατος (αεγαπί.  Όπηπες ο/η Ηἱάθίη ον θΠ{α- 
ἴ6ίη ΠΙΟΔΟ ποπ. Ῥεμηῖπαπα. 51ρί πιευεραμέ; ΥθγΙΠα Π]ο ἔπῃς 
ομηηΙμΠη δε ΠΕΙ δδ παω ρΥαρ!. (4) Νάπα εαρίἴνος αὔΏσηιιο 
π110 ργείῖο μονος ἀμπιίδίί, εἰ [αοία Ῥασθ οΙΠὰ. ϱηγ]ηηής οἷ- 
ηία Πρι», αγιίαίες δια ἱρδαταπα Ἰηγὶςάἰσίίοηο ΠΗ ρογηηίβῇέ. 
Ω 1ο πιογίίο {ησοπίες αριά Ῥεπίσπα (γασίαίος Ιαμᾷσς οὐῃςρ- 
οπίας οί, α4εο αἱ αιγεῖς οοτοηίς 1ρδιη ΓοπηΠΠθγαγοηί. Αί 
ου οΙΠΙΗΙΗ {οτα, απ; ρει ἰοίαπι ορῖε γἱίαπα, ρ]ονογ ΓΙ 
6556 υίδαση οἱ. 

ΟΝΙ. ΠΗίπο αἀνοειδας ΒΠεσΙΙΙ οὐΠα Πηξίγασίς αὖ οβριῖ- 

ΕπαΙΙοπεΠα οορίδ, οῦ παρίῖα5 6οΠΙΠΠΠΘΙΟ5ο εἰδί ἀεποραίας, 

οχροάΙΠομεμα δαδοδρίί.. Οποά πιαρπαπα Βιερίηίς (τορῖάα- 
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τοὺς Ῥηγίνους. Οὔτε γὰρ συμμάχους οὔτε δύναμιν 

ἀξιόμαχον εἶχον, πρὸς δὲ τούτοις ἤδεισαν ὅτι τῆς πό- 

λεως ἁλούσης, οὔτ᾽ ἔλεος οὔτε δέησις αὐτοῖς ἀπελείπετο. 

(5) Διόπερ ἔχριναν ἀποστειλαι πρέσθεις τοὺς δεησοµέ- 

νους μετρίως αὐτοῖς χρήσασθαι καὶ παραχαλέσαι μη- 

δὲν περὶ αὐτῶν ὑπὲρ ἄνθρωπον βουλεύσασθαι. (3) Ὅ 

δὲ Διονύσιος τριαχόσια τάλαντα πραξάµενος χαὶ τὰς 

ναὺς ἁπάσας παραλαθὼν οὔσας ἑόδομήχοντα, προςέτα- 

ξεν ἑκατὸν ὅμήρους δοῦναι. Δοθέντων δὲ πάντων, ἀνέ- 

ζευξεν ἐπὶ Καυλωνίαν. ᾿ΓΓαύτης δὲ τοὺς μὲν ἐνοικοῦν- 

τας ἐν Συραχούσχις μετῴχισε, καὶ πολιτείαν δοὺς πέντε 

ἔτη συνεχώρησεν ἀτελεῖς εἶναι τὴν δὲ πόλιν καταστρέ- 

ψας, τοῖς Λοκροῖς τὴν γώραν τῶν Καυλωνιατῶν ἐδωρή- 

σατο. (4) Ῥωμαῖοι δὲ Λιφοίκουαν πόλιν ἐκ τοῦ τῶν 

Αἰχῶν ἔθνους ἑλόντες, κατὰ τὰς τῶν ὑπάτων εὐχὰς μέ- 

γαν ἀγῶνα τῷ δΔιὶ συνετέλεσαν. 

ΟΝΙΠ. Τοῦ δ᾽ ἔτους τούτου διεληλυθότος, Ἀθήνησι 
ος 2ς/ ». Ιον ετ)/ ο ο ο κα ΑΛ 

μὲν ἦρχε Πυῤῥίων, ἐν ος τῇ Ρώμη τὴν ὕπατον ἀρχην 

µετέλαθον χιλίαρχοι τέτταρες, Λεύχιος Λουκρήτιος, 

Σερούιος Σουλπίχιος, Γάϊος Αἰμίλιος καὶ Γαάΐος ᾿Ῥοῦ- 

φος, Ὀλυμπιὰς δ᾽ ἤχθη ὀγδόη πρὸς ταῖς ἐνεγήκοντα; 

(ϱ) Τούτων δὲ 

τὴν ἀρχὴν παρειληφότων, Διονύσιος ὁ τῶν Συραχκοσίων 
καθ ἣν ἐνίκα Σώσιππος Ἀθηναῖος. 

ο πν / 

δυνάστης πορευθεὶς εἷς Ἱππώνιον μετὰ τῆς δυνάμεως, 
ος ο / 3 λ Ἆ) 

τοὺς μὲν κατοικοῦντας ἐν αὐτῆ µετώχισεν εἰς τὰς Συ-- 

ρακούσας, τὴν δὲ πόλιν κατασχάψας ([τοῖς Λοχροῖς } 
εν ΣΑ 1 

προσεµέρισε τὴν χώραν. (8) Κατὰ τὸ συνεχὲς γὰρ 
ω κ» ν ἀ 

ἐφιλοτιμ.εῖτο τοὺς Λοχροὺς εὖ ποιεῖν διὰ τὴν συγχωρη- 
θεῖσαν ἐ ίαν: τοὺς δὲ Ῥηγίνους ἐπεθύμει τιμωρή- εἴσαν ἐπιγαμίαν' τοὺς δὲ Ῥηγίνους ἐπεθύμει τιμωρή 

--  Α 

σασθαι διὰ τὴν περὶ τῆς οἰκειότητος δίχην. ἸΚαθ ὃν 
γο ο 

γὰρ καιρὸν ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς πρέσβεις ἀξιῶὼν αὑτῷ 

συγχωρηθΏναι τῶν πολιτικῶν παρθένων γαμῆσαι, 

φασὶ τοὺς Ῥηγίνους ἀποκριθῆναι δηµοσίᾳ τοῖς πρέσθε- 

σιν ὡς µόνην αὐτῷ συγχωρῆσαι γαμεῖν τὴν τοῦ δηµίου 
ο. / -ω 

θυγατέρα. (4) Διὰ τοῦτο βαρέως φέρων χαὶ δοχῶν 
ε 6αλλό ὁ6ρίσθ λὺς ὃν ἐπὶ τῇ ον 
ὑπερθαλλόντως ὑβρίσθαι, πολὺς ἦν ἐπὶ τῇ κατ αὐτῶν 

/ Λα Δ 3 ο / 5 ο Α 3 σα 

τιµορίη. Καὶ γὰρ ἐν τῷ πρότερον ἐνιαυτῷ τὴν εἰρή- 
ν Ν ω ; 5 / 

νην συνέθετο πρὸς αὐτοὺς οὐ τῆς φιλίας ὀρεγόμενος, 
3 η: η ο / / / 

ἀλλὰ τὴν ναυτικὴν δύναμιν παρελέσθαι βουλόμενος, 
’ - εδ / αν / 6 / οω Δ 

οὖσαν τριήρων ἑθδομήκοντα" διελάµόανε γάρ, τῆς κατὰ 

θάλατταν βοηθείας ἀποχλεισθείσης, ῥᾳδίως πολιορχή- 
Ν / / Δ 1 3 / 2 

σειν τὴν πόλιν. (56) Διόπερ χατὰ τὴν Ἰταλίαν ἐνδια-- 
{ὰ 2. / / ο, 5 ο 3 Δ Δ 

τρίβων ἐζήτει πρόφασιν εὔλογον, δι ἧς οὗ παρὰ τὴν 
ΣΥ/ λ 3 / α /Υ / λ / 

ἀξίαν τὴν ἰδίαν δόξει λελυκέναι τὰς συνθήκας. 

ΟΝΠΙ. Ἀγαγὼν οὖν πρὸς τὸν πορθμὸν τὰς δυνάμεις, 

τὰ πρὸς τὴν διάθασιν παρεσχευάζετο. Καὶ πρῶτον μὲν 
ο ἀ ς / .) / 3 / / 

ἦτει τοὺς Ῥηγίνους ἀγοράς, ἐπαγγελλόμενος ταχέως 
Ν ο ο- 

τὰς δοθείσας ἀποστέλλειν ἐκ Συρακουσῶν. Τοῦτο 
η ου 

δ᾽ ἔπραττεν, ὅπως μὴ διδόντων μὲν αὐτῶν δικαίως 

δόξη τὴν πόλιν ἔλεῖν, δόντων δὲ ἐνόμιζεν 
3 Ενα α. 

εζσαναλὠσειν 
. ου Δ ο Δ / Ν / Αλ) λ 

αυτῶν τον σῖτον χαὶ προςκαθίσας τὴν πόλιν διὰ τὴν 
/ μ / ω ση 

σπᾶνιν ταχὺ χυριεύσειν αὐτῆς. (5) Οἱ δὲ Ῥηγενοι τού- 
λ ς πω Ν ν ο 

των μὲν οὐδὲν ὑπονοοῦντες τὸ μὲν πρῶτον ἐφ᾽ ἡμέρας 
λ ο. / λ Ν ο ς λ 

τινας ἐχορήγουν τὰς τροφὰς λαμπρῶς' ὡς δὲ πλείονα 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ Το) ΣΙΚΕΛΙΟΤΟΥ ΡΙΡΛ. 14. (τοῦ, 11.) 

4ομοπα ααΠέ.  Ναφαε οβἱΠι αχ Η]ἰ8165, πθ(ιο οορῖας {αηίο 

Ιοδ Ρρατος Παβεμαηί; αἆ Ἠσοο πάπα πδεγίσογάἶα, π]- 

ΊἸ4π1 Ῥγεοίρ5 Ιοόσ1η {ογ6, οδρία 06, ργαγ]άεραπί. (9) 

1,οσα{Ιοπεπι Ιδίίαν, Ροίαπα, αί πιοδεγαίο 86ου ασογοί, 

πθο πα Ἠοπηϊηί5 οοπάΙΠοποπα αμαι]ά ἵπ 5ε 5ίαίπογεί, 

πογίαίαπα, πηίθηάαπα οεηφθγαηί. (5) Ταπι Ιπάίσίο {16- 

οαεπίογΠη (ααηίογπ ἐπραίο, οἱ πανῖρας, ποίαποί Ια0θ- 

Ραηί, ΠΙΠΙ6ΓΟ 5εριπαρίηία αἆ 56 γθεθρίῖ5, εεπίαπα ργορίει- 

εα ομδίάες Ροήγδίας δἱρί ἀατὶ Ιαςδ. Ἠὶς ουπίρας 60Ἠ- 

εθδαῖς, Οαι]οπίαπῃ γδαιδας πιογεί, Πα]άδαιε οἴγες Ῥγτασι- 

5.5 {γαηδίοτί, αἱ ἵπ οἰνιίαίοπῃ τεοερίῖ5 σπἱπαιθ ΑΠΠΟΓΙΠΙ 

ἸΩηΗ{α{θίη. οοποθαΙ{. Ἠϊπο αγΏεπι ἀοπιοἩίης, ΑΡΤΙΠΙ 

νοτο Οσαπ]οπίαίαγαπα Πιουγοηδῖρης ἀοπαί. (4) Ταπι Βοπιαηϊ 

Ρο5δί οαρίαιη {ία σπαπα (Γαυϊσισπ), απογαπα πα[Ιοπίς 

άΓΡΕΠΙ, Υοίος α ὀοπδθιις Ιαᾷο5 δονὶ πιαρηίβσος οϊάθ- 

ναπί. 

ΟΥΙΙΠ. Ῥο5ί οχαοίαπι αππαΠι Ώππο Αλοηῖς ΡΥΤΤΗΙΟ 5ΗΠ]- 

Ώης Ῥγοίου ογαξ, εί Ἠοπια οοηδαίαγο ΠπρειΙμπι αἀπιϊη]- 

ίταραπί ἐπραπϊ πλΠίαγας αααιίποι, Τι. Ἰωπογοίίας, Βουγις 

διηρίαα5, Οαἶας Απιϊμας, Οαἶας ας (0. Πιγήις αρ. 

Ισίιι, ο φιιο ααάας ἆμο : Αφτίρραπι Γιγίπι οἱ 

Ματοιπι Απιιαπιιώπι.) ΟΙγππρίαδ ἵαπι οο]ερταβαίτ 

ποπᾶροδίππα οοΐανα, ααα Βοβδίρρας Αἰλεπίεηςίς γἱοίογίαΠα 

ου πα. (9) Ῥον Ἰά ἵαιπρας ΘΥΓΑΟΙΙΞΑΠΟΓΙΠΙ ΡΓίησερς Ρἱο- 

Πγδίας, οµπη οχθγοία Ηρροπίαπῃ ΊῃσγθεςιΙ5, ἱηοσία5 Ἀγτα- 

οαδαᾶς ἱταηδίετί, εχοϊδοαιθ ορρίάο, /οέγὶδ αΡΙΠΗΙ ο]ας αί- 

(Πρυ. (39) Ὀο Πῖς οπίαι ροτραίπο Ῥεπα πιαγο ορηϊἰκα 

φίπάεραί, ααοά ἵπ πια(γ]πιοπΠ ποροίίο [αοῖϊες 56 ΡγᾶΡΙ6- 

ταηί; αἱ 4ο Ἠλμοερίπϊς γἰπάἰείαπι εχίρετο ποζθςϊάμΠ]5 ἆ6- 

πρραί οα1δᾶ Ἠοπ]ίποῦι Ηπ]αίαβαί. ΊἈΝαπη όπιο ΓΕΠΊΡΟΓΕ, 

πηϊςοῖς αά οο5 Ἱοραίίς, οχ οἰνίρας γἰτρίηεπι ααπαα δἱΡί 

οοποθᾶί ροδιπ]αβαί, 1ου ]εσα[ἶς γαβροηςί α Β]εσίηί5 ἀαίαπι 

6956, 56 Πα ῥγῶίοΓ Ποίογς ΠΠαΠΙ 1ρ5ί5 6ΟΠΕΘΕΞΙΓΟΒ 

6556, ΠΙΘΠΙΟΤΑΠ{. (4) Που 1]]ε σνανΙίευ {8γ6ης., αἴτοσίαιαε 56 

ἱπ]ατία α[[οσίαπα γαΐαδ, τοὶςοὶ 605 ΦΗΠΊΠΊΟΡΕΤΕ δίαάεραί. 

Οιοἆ ομίπι 5αρογίονί 4ΠΠΟ Ρασθπ ου Π]ίς Ιηΐγεταί, ΠΟΠ 

1460 Γασίαπα εναί, αποά απλϊοια. οπρίἀ5 655εί, 564 αιοά 

6ἸαβδόΠ1 δορίπασ]ηία (π]γοπη[απη Ηἱξ αἀθππρίαπα οπρογεῖ. ΑΙ- 

χ]ῖς οπἱπῃ α. ΠΠ Ἰηίογο]αςίς, (αοἴ]επῃ ατρῖς αχρασηα{ΙοΠ6ΠΙ 

{ονα δίαίαεραί. (5) Ιάοἵνοο Πποτας ἵπ Πα]ία ΠΘΟίΕΠΒ, 5Ρ6- 

οἱ08αΠ1 αἰἰαιιαΠῃ ο0ϱΔΦΙΟΠΘΙΗ νοπαβα{αγ, απ ΠΙΙΠΙΠΙΟ ρΥ{6Υ 

ἀϊρη[ίαίεπα δάαΠη {άμς τηρίς5ο γἰάσγεία. 

ΟΥΙΠΠ. Ῥτοπιοίῖς ἰσίίαν αἆ (81η οορ!]5, αἆ ἡΓα]ἱοίθηά πα 

πορρβδατία οοπιραταί : ο {ΠΠ οοπ]πιεαία 56 ἃ Βμεσίπίς Ἰε- 

νατὶ Ρο({ξ, απήἀφ]ά δαρροζίαίαπι (αθέ, Ρυορεά(θιη 2ΥΓ8- 

οαδίς 56 ΥΟΙΗΙΒΘΙΙΡΙΠΗ ῥγοπηέίθης. Ἠού 60 οοηβΙΙο Γοοξ, μἲ, 

οἳ πϊ]ιί] ἀαγοπέ, ]δίαπα οχδοἰπάσπᾶϊ ΠΤΡΕΠΙ Ἰαβηςδε 6π1δαπα 

γἰάργοίαν; δἵπ ρτοπηίο Ἰαγβίγοπίας, ροςί αχ αδίαΠα ΠΠΟΠΔΠΗ, 

ομβίάίοπο Π]αΠή ΡΥΟΠΊΘΗ5’, οϐ ἱπορίαπα 5160 [ασ ]ία5 ροίερία(α 

φιη]ίοσγθί, (2) Βιιοσίηϊ, πΙΠΙ Πορ. 5αδρίσαα, αἆ ἀἱορ 

αἰίηπιοί ἰπί(ο οἵρατία Ππου]εηίε δαρροΦίαθαπί; αἲ 4η π]οῦο 
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χβόνον ἐνδιέτριόθε, ποτὲ μὲν ἀῤῥωστίαν, ποτὲ δὲ ἄλλας 
προφᾶσεις ποριζόµενος, ὑπονοήσαντες αὐτοῦ τὴν ἐπι- 

θολήν, οὐχέτι παρεῖ/ον τὰς τροφὰς τῷ στρατοπέδῳ. (5) 
Ὁ δὲ Διονύσιος ἐπὶ τούτῳ προςποιηθεὶς ἀγανακτεῖν, 
τοὺς μὲν ὁμήρους τοῖς Ῥηγίνοις ἀπέδωχε, τὴν δὲ πόλιν 
περιστρατοπεδεύσας καθ) ἡμέραν προςθολὰς ἐποιεῖτο. 
Κατεσκεύασε δὲ καὶ μηχανημάτων πολὺ πλῆθος ἀπί- 
στων τοῖς µεγέθεσι, δι’ ὧν τὰ τείχη σαλεύων ἔφιλοτι- 
μεῖτο κατὰ κράτος ἑλεῖν τὴν πόλιν. (4) Οἱ δὲ Ῥηγῖνοι 

στρατηγὸν ἑλόμενοι Φύτωνα, καὶ πάντας τοὺς ἐν ἡλικία 
καθοπλίσαντες, ταῖς τε φυλακαὶς ἐπιμελῶς ἐχρῶντο καὶ 

χατὰ τὰς εὐχαιρίας ἐξιόντες ἐνεπύριζον τὰς τῶν πολε- 

μίων μηχανᾶς. (6) Οὗτοι μὲν οὖν πολλάκις ὑπὲρ τῆς 

πατρίδος λαμπρῶς αγωνιζόµενοι πρὸ τῶν τειχῶν, τήν τε 

τῶν πολεμίων ὀργὴν ἐξέκαυσαν, χαὶ πολλοὺς μὲν 

ἑαυτῶν ἀπέθαλον, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν Σικελιωτῶν 
ἀἄγειλον. (6) Καὶ αὐτὸν δὲ τὸν Διονύσιον συνέθηλόγχη 
πληγέντα παρὰ τὸν βουθῶνα παρ ὀλίγον μὲν τελευτῆ- 

σαι, µόγις δὲ αὐτὸν ἀναλαθεῖν ἐκ. τοῦ τραύματος. (σ) 

Χρονιζούσης δὲ τῆς πολιορχίας διὰ τὸ τοὺς “Ῥηγίνους 

ἀνυπέρθλητον εἰςφέρεσθαι σπουδὴν ὑπὲρ τῆς ἐλευθε- 
ρίας Διονύσιος τὰς μὲν δυνάμεις συνεῖχεν ἐν ταῖς καθ 

ἡμέραν προςόολαῖς καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόθεσιν οὐκ 

ἐγκατέλειπε. 

ΟΙ. Τῶν δ) Ὀλυμπίων ἐγγὺς ὄντων, ἀπέστειλεν εἰς 

τὸν ἀγῶνα τέθριππα πλείω διαφέροντα πολὺ τῶν ἅλ- 

λων τοῖς τάχεσι καὶ σχηνὰς εἰς τὴν πανήγυριν δια ρύ- 
σους καὶ πολυτελέσι ποιχίλοις ἵματίοις κεχοσµ.ημένας. 

Ἔπεμψε δὲ καὶ ῥαψῳδοὺς τοὺς κρατίστους, ὅπως ἐντῇ 

πανηγύρει τὰ ποιήματα αὐτοῦ προφερόµενοι ποιήσωσιν 

ἔνβοξον τὸν Διονύσιον: σφόδρα γὰρ εἰς τὴν ποιητικὴν 

ὑπῆρχε µεμηνώς. (5) Τούτων δ᾽ ἐπιμελητὴν συνεξέ- 

εµψε Θεαρίδην τὸν ἀλελφόν' ὃς ἐπεὶ παρεγένετο εἲς 
τὴν πανήγυριν, ἐπὶ μὲν τῷ κάλλει τῶν σκηνῶν καὶ τῷ 

πλήθει τῶν τεθρίππων ἦν περίόλεπτος" ὃς δ' ἐπέδαλον 

οἳ ῥαψῳδοὶ προφέρεσθαι τοῦ Διονυσίου τὰ ποκήμαπαν 

κατ ἀρχὰς μὲν διὰ τὴν εὐφωνίαν τῶν ὑποκριτῶν συνέ- 

δραµε τὰ πλήθη, καὶ πάντες ἐθαύμαζον' μετὰ δὲ ταῦτα 
ἀναθεωροῦντες τὴν καχίαν τῶν ποιημάτων, διεγέλων 
τὸν Διονύσιον καὶ κατεγίνώσχον ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε τι- 
νὰς τολμῆσαι διαρπάζειν τὰς σχηνάς. (8) Καὶ γὰρ 

Λυσίας ὁ ῥήτωρτότε διατρίόων ἐν Ὀλυμπίᾳ προετρέ- 
πετο τὰ πλήθη μὴ προςδέχεσθαι τοῖς Ἱεροῖς ἀγῶσι τοὺς 

ἐξ ἀσεθεστάτης τυραννίδος ἀπεσταλμένους θεωρούς: ὅτε 

καὶ τὸν Ολυμπιαχὸν λόγον ἐπιγραφόμενον ἀνέγνω. (4) 
Τοῦ δ) ἀγῶνος αυντελουµένου, συνέθη κατὰ τύγην τῶν 

Διονυσίου τεθρίππων τὰ μὲν ἐκπεσεῖν ἐκ τοῦ δρόμου, 
τὰ δ᾽ ἀλλήλοις ἐμπεσόντα συντριθΏναι, παραπλησίως 

δὲ καὶ τὴν παραχομίζουσαν ναῦν τοὺς θεωροὺς ἀπὸ τῶν 

ἀγώνων ἀναχθεῖσαν εἰς τὴν Σικελίαν ἐκπεσεῖν τῆς Ἴτα- 

λίας εἰς Τάραντα διά τινας χειμῶνας. (5) Διὸ καί 

φασι σωθέντας τοὺς ναύτας εἰς Συραχκούσας διαγγέλλειν 

κατὰ τὴν πόλιν ὅτι διὰ τὴν καχίαν τῶν ποιημάτων οὐ 

μόνον οἳ ῥαψῳδοῦντες, ἀλλὰ σὺν τούτοις τὰ τέθριππα 

ΡΙΟΡΟΒΙ δΙΟὈΙΙ ΠΠ. χιγ. 
οιο 

Υα]είπάποπα αἀνθγδαπη, Πποᾶο αι πἱἀρίαπα οααφατοία!, 
οοηςΙ]]5 {απά ση Ιη{ε]]οο(1ς, αἰἰπιοηία οας{εῖς [15 πο απηρῃίας 
εχρνοππεβραπί. (9) Που ρουἱηάἶσηο 5ο [ογγο «ἵμημ]αης, Ρἱοηγδίας, 
ομεῖάος ΠΙιοσίηϊς φἰαίΐηι Γο(ΚΙέ, εἰ οορῖῖ5 ππάἶφιο ορρίᾶο 
οἴτουηι[αςίς, απο[ἰᾷἷς ορριισησ {ΙΟ η1ςοί. Μασμίηας ρνα- 
ίεύεα ΙπογοΦΙΡῆΙ πιαση (άἶπο, ΠΙΠΕΤΟ(ΙΙ6 ΠΟΠ εχἰσιο α40Γ- 
πα(ᾶς αρεροί, ααἴρας Πχωπία ργοσρ]]οο Πησίαν απα{ἰοπάο, ιἱ- 
Ῥοπι εχραρηατο οπἶχα 6οΠἰοηάσμα{, (4) Βιορίηϊ οοηίτα, 41111 
ΡΙγίοπθιη ο)ὶ ἀποθιη ὀγεαδδοηί, εί αποίφιοί ρος ἁίαίοιι 
Ἀγηηα {60Γ6 ΡροίσγαΠί, ἵη αγηῖς 6556 Ἱαβδίδςοπί, οχουβίας 
ἀΠ]ποηίον αροτα, οἱ ογαρίϊοπίβιις οβροτίμπο {αο[15, οβῖαηα 
πηασΡΙΠᾶς Ἱοσπάθγε ; (5) ας ΦΕΡΟΠΙΙΠΙΘΓΟ ερτοασίθ ϱτο ραίνῖα 
Πίο ΠΙώΩΠΙ Ῥγοριρηαπάο,, ἱγᾶδαιο οοηίτα ραρηαη{ αμ) η - 
Βαπληηαπζο, πηα]έος υ ο άΠη απ ξίογα, πθο Ρ811608 ΒΙ6ΙΟΓΙΠΙ 

Ἰη{αιίπηογο, (0). Ομἱάδ σαοᾶ [οτίο [ονίπηα ΡΙΟΠΥΡΙΗ5 1ῃςο 
Ίαηορα οἶτοα ϱΏαΠα ἰοίας, Ραγαπα αβα(! αὐΠ. γ {αι αη]ίςα- 

Π{, ἄθγε(ιο ντος α γ]ηθγο ἰδίο γοεαροιαν{. (7) Ωπαππ(αΠη 

νοτο Ιοηρίις οΡδίάῖο οχ(παιογθίι, 1ος ΦΗΠΊΠΗΗ Ρτο ίπεηᾶα 

Πρεγίαία φιά (πα Β]ιορίηϊ αἀΠίρορανέ, ΠΙΙΙΟΠΗΙΠΙΙ5 {ΠΟΠ 

ΡΙοηγδίας η αποιάἰαηῖς πη]ίοπι απςα] δις ἀθίίπεραξ, α 

ΡτΙβίίΠο 8ο ΡΓοροδί{ο πΙπίηα ἀθοράσῃς. 

Ο1Χ. Ιηίετοα ἆππι Ο]γπρίογυη εο]ερηίας ἱπσγιέ, 60Π1- 
Ρίαγες αά οδτίαηθη (πα τίσας, οο]ονῖίαίο αἰῑῑς Ίοηρο ϱιῶ- 
Βί4Πί65., 56ΕΠάδ416 41Ο Ππίογ]ασθηίες, οἱ δαηρίιο05ο {οχι]ίς 
ἀτΗΙΠΟΙ οροἵα πλ ἱ[αγίαια οχογμαίας, αᾱ ραποσγγῖσαπι Π]αιη 
βυ]επηη/(αίθηα ηηἰςί{.  Ηἰ8 γῃηαρδοάος α.ἀῑά1ί ΡγοβαἱδδΙπος, 
στ! ροειπαία 6] ας ρβ]{ορ γοσ[(απιᾶο πιασηαΠα Ώἱοηγςίο ϱ]ουίαπι 
ραγαγεηί. ΠΙδαΠοΟ εΠΙΠ1 ροείίσοα) δἰπάίο {οποραίαν. (9) σι- 
γα(οτειη γενο 5 οπιπίθη5 ῥνα[οσργαί Τοπ ίάθη σΘΥΠΙΑΠΙΙΠΙ. 
ου ροδίααπα αἆ ραποδσγτίπα ἀθγορίέ, (αΏθΓΠαΟΙΙΟΤΙΠΙ ο]θ- 
ραπίῖα οἱ πα αάἶπο απαζήσαγαΠα. 9011105. ΙΟΓΙΙΠΙΠΗ η 5α 

οοπγενΗί. Ηϊπο «ΠΠ οἵαπα γμαρφςοάί ροθιπαία Πἱοηγείϊ 

Ργοίθιγε οαρίδ5επἰ, ἱπίμο (πάσπι ο ἀαοογαπα ΠἰδίτίΟΠΙΙΠ1 

ΥΟ6ΘΠΙ ρορι]ἱ οοηδγδας Περαί, οΠπηεδαιιο πηγα ραπ έν. δἱ- 

πημ]ας Ὑετο, απαΠὰ ῥίαγα οἱ {αἱ οδδεηί οανηίπα, Ιπίς]- 

Ίεχονο, ε[ίαδο Ρἱοηγδίαπ γίδα ργοδοσι{{, οϱ οοη{σπηρία5 Ργο. 

ορβδθγηί, αί ποππ1 {αῦεγπασπ]α ἀδοριρεγε απἀθγοηί. (2) 

ου θίίαπα Τ,γδίας ογαίου, ἵπ. ΟΙΥπυρία {ππα νθγραης, τη]- 

Μαάτηί Ποτίαίου ογα{, πθ {θογοΒ, ἃ ργο[ἱραία» ἱπρίίαίῖς 

{ΥΤΑΠΠΟ ΠΙΙΦΟ5. ἱΠ. ΦΔΟΓΟΓΕΠΗ ΟΟΠΙΠΙΠΠΙΟΠΟΕΠΙ Ἰπάογαπῃ α- 

π{{ογοπί : (πο {αιΏρογε ογα(ίοπαπα, ου ΟΙγπιρίασα (Πάπα 

(οεσγαί, ἵπ ριῤ]ίσο οοηγοπί τοοίανΙς. (4) Ῥουνο οογίαπηῖο 

οοπηηηϊς5ο [οτίο Γογίαπα αοοϊαί αἱ Οἱοηγςί απαἀτίσαρ ρα πι 

οχίτα ουἵδ5 Πίος ἀο[οιγοπίατ, ΡαΓ{ΙΠι οο]δίοπο Πα 

εοπ(νησοτοπίαν, Νθο ΠΠΕΜΟΓΕ {ογίπηα παγῖς ΠΠεΟΥΟΡ Υ6Ισης, 

μπι α 1αάἱς ΦΙοΙΠαπα γδυδς {οπά(έ, αἆ Πα]ία ρε Ταγοιι- 

απι υὶ Γοπαροκία(ῖς ἀερε[ατ. (0) Ὑοείοτος ἱρίέα ΘγγαςΙ- 

ϱᾳ5 ΤΟΥΘΙΦΟ5 [ΑΠΙΔΠΙ άηορ6ί 1Ώθπι ἀἱδδοιηίηᾶςςο [ογηηί, 

Ργαγ]ίαίο οαΓΙΛΙΠΙΠΑ ο[[εοίαπα 6556 αἱ ΠΟΠ εμας {α- 

ἔαπα, 5ο {ρὶ οµίαπα. οί. οἱ πανῖς το]οοί αεπμί, (6) 
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(0) “Ὁ δὲ Διονύσιος πυθόµενος 
-ω -” / ’ 

τὸν τῶν ποιημάτων διασυρµόν, καὶ τῶν κολάκων λεγόν- 
καὶ ἡ ναὺς ἐξέπεσον. 

των ὅτι οἳ πᾶσι τοῖς χαλῶς πραττοµένοις φθονοῦντες ἐξ 

ὑστέρου θαυμάζουσιν, οὐκ ἀφίστατο τῆς περὶ τὴν ποίη- 

ὅ σιν σπουδΏς. (2) Ἑωμαίῖοι δὲ πρὸς, Οὐολσανίτας περὶ 

Σουρᾶσιον παραταξάµενοι πολλοὺς τῶν πολεµίων ἀνεῖ- 

λον. 
ΟΧ. Τούτων δὲ πραχθέντων, ὁ μὲν ἐνιαύσιος χρόνος 

παρεληλύθει, παρὰ δὲ τοῖς Ἄθηναίοις πρα Θεόδοτος, 

ιο ἐν δὲ τῃ Ῥώμη τὴν ὑπατικὴν ἀρχλν εἶχον χιλίαρχοι 

ἕξ., Κόϊντος Καίΐσων, Ῥουλπίχιος Α]νος, Καΐσων ὡά-- 

θιος, Ικόΐντος Σερουίλιος, [Πόπλιος Κορνήλιος καὶ Ν]αρ- 

κος Κλώδιος. (5) Τούτων δὲ τὴν ἀρχὴν παρειληφό- 

των, Λακεδαιμόνιοι ποκοπαθοόντος τῷ πολέμῳ τῷ τε 

15 πρὸς τοὺς Ἕλληνας χαὶ τῷ πρὸς τοὺς Πέρσας, Αντὰλ- 

χίδαν τὸν ναύαρχον ο πσττης. ον Ἄρταξέρξην 

ὑπὲρ εἰρήνης. ᾷ 9) Διαλεχθέντος δ) αὐτοῦ περὶ, ὧν ἣν 

ἀπεσταλμένος ἐνδεχομένως, ὁ βασιλεὺς ἔ ἄφησεν ἐπὶ τοῖς- 

δε ποιήσασθαι τὴν εἰρήνην' τὰς μὲν κατὰ τὴν Ἀσίαν 

40 Ἠλληνίδας πόλεις ὑπὸ βασιλέα τετάχθαι;, τοὺς ὃ) ἆλ-- 

λους Ἕλληνας ἅπαντας αὐτονόμους εἶναι" τοῖς δὲ ἄπει- 

θοὔσι καὶ μὴ προςδεχοµένοις τὰς συνθήχας ὃ διὰ τῶν εὖ-- 

δοχούντων πολεµήσειν. (4) Οἱ μὲν οὖν Λακεδαιμόνιοι 

τούτοις εὐδοχήσαντες ἡσυχίαν ἦγον, Ἀθηναῖοι λκαθη- 

36 ῥαΐοι καί τινες ἕτεροι τῶν ἄλλων βαρέως ἔφερον ἐπὶ τῷ 

τὰς κατὰ τὴν Ἀσίαν πόλεις ἐγκαταλελεῖφθαι: καθ αὗτοὺς 

δὲ οὐκ ὄντες ἀξιόμαχοι, κατ ἀνάγχην συνεχώρησαν καὶ 

προσεδέξαντο τὴν εἰρήνην. (6) Καὶ ὁ μὲν βασιλεὺς 

διαλυθεὶς τῆς πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαφορᾶς , παρεσχευ- 

30 τῷ τὰς δυνάμεις εἲς τὸν Ευπρίσκον πόλεμον. ὍὋ 

Ύὰρ Ἐθαγόρας, πα. ὅλην τὴν Κύπρον π κεκτηµέγνος 

χαὶ δυνάμεις ἀδρὰς συγηθροίκει διὰ τὸ τὸν Ἀρταξέρ- 

ἔην ἐν τῷ πρὺς τοὺς Ἓλληνας πολέμῳ διεσπάσθαι. 

ΟΧΙ. Διονυσίου δὲ σ/εδὸν ἐνδέχατον μ]να “Ῥήγιον 
3ὔ πολιορκοῦντος καὶ τὰς πανταχόθεν βοηθείας ἄποχεχλει- 

χότος, εἰς δεινὴν σπάνιν τῶν ἀναγχκαίων οἳ κατὰ τὴν 
πόλιν παρεγενήθησαν' φασὶ γὰρ παρὰ τοῖς Ῥηγόνοις 

κατ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν πέντε μνῶν Ὑενέσθαι τὸν µέ- 
διμνον τοῦ σίτου. (5) Καταπονούμενοι δὲ τῇ σιτοδείᾳ 

«0 τὸ μὲν πρῶτον τούςτε ἵππους καὶ τἆλλα ὑποζύγια χα- 

τέφαγον, μ.ετὰ δὲ ταῦτα δέρματα καθεοντες ἐσιτοῦντο: 

τὸ δὲ τελευταῖον ἐκ τῆς πόλεως ἐξιόντες τὴν πρὸς τοῖς 

τείχεσι βοτάνην Ἴσθιον καθαπερεί τινα θρέμµατα" οὕτως 

ἡ τῆς φύσεως ἀνάγκη τὴν ἀνθρωπίνην ὃ δίαιταν εἰς ἆλό-- 

γων ζῴων τροφὰς χαταφυγεῖν ἐθιάζετο. (8) Ὅ δὲ 

Διονύσιος πυθόµενος τὸ Ὑινόμενον, οὐχ ὅπως ἠλέησε 

τοὺς ὑπὲρ ἄνθρωπον πάσχειν ἀναγκαζομένους, ἀλλὰ πᾶν 

4 ὧτ 

2 / 3 λ / οι λ / ο / 
τοὐναντίον ἐπαγαγὼν ζεύγη εἷλε τὴν πόαν τοῦ τόπου, 
ο Ἀ [ὁ4 σ{ 3 οω ; Δ / ο 

ὥστε τὴν ὕλην ἅπασαν ἀφανιαθΏναι. (4) Διόπερ ταῖς 

60 ὑπερόολαϊς τῶν κακῶν νικώµενοι, παρέδωκαν τὴν πό- 
λιν οἳ Ῥηγίνοι τῷ τυράννῳ, τὴν πᾶσαν καθ’ αὑτῶν 

« λ / λ Ν 

0ΟδΣΔ Διονύσιος κατὰ μὲν τὴν η 
πόλιν εὗρε σωροὺς ον οἳ διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς προ 

/ 
ἐπιτρέψο αντες ἐξουσί αν. 

φῆς τετελευτήκεισαν’ καὶ τοὺς ζῶντας δὲ νεκρῶν ἔχον- 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΡΟΥ ΡΙΡΛ. Ι4. (ος, 726.) 

Β{Ρί Υογο ροθιπαία 58 ΊηαΙ6 απάΙΓο οχθἰρί]ατίααα Ρἱοη γδίας 

αοεθρῖέ, ροδ/ῖσα) {8πι6Π δίπάΙππα πε πα( παπα αὐ]εσῖέ, ας αδ- 

5οΠ{αίογΙΠ1 Υουθ τασγθα{α5, οΙΩΠΙΗΠΑ ῥγο6]αγα σοβίοτιτη Ἱῃ- 

γἰάος ορίγεσίαίογας {απά6Πη ἴ]]α ἱρδα οι αἀπη]ταίίοηο ρτα)- 

ἀϊέανα. (7) Ταπα. Ποππαπί οαπΙ Ὑο]δίηίεηδίρας αοῖο οοηρτθδδί 

α ΓαδΙΙΠΙ 6) ΠιαςσΠΔΙΗ Ποδίαπα ί8δ6η οὐἰάσνιπ{. 

ΟΧ. ἆαπ]αΠο αΠΏΙ5 ἴ]]ε Πῖς ρεγασιῖς οχίτεταξ, 4ΠΗΠῃ Αθ: 

ηῖδ ργῶίοΓθΠα οσίί Τμοοάοίας, αἱ Βοπια οοΠδι]αγΘίη πηαρὶ- 

ίταίαα ἱπ]ογαπί ἐγριηἱ πηἰΠίανθς 5οχ, Ου μίας 0.50, βΗ]ρί- 

οἵις Αἴπι5, 03950 Ἐαβίας, Οαἱπίας Βευγ]]μς, Ραβ]Ια5δ ΟοΥ- 

ηθ]15 οἱ Ματοις ΟΙοάἷας (160. Οιπίω5, 65ο, ὅαΐις [α- 

ϱἱἱ5 Οι ἶγιίς δι [ρίοζια5, ΟΗἱπ ές δογυἱζζς, 961 υἵδ ζοΥ- 

πο[ζις.) (9) Ηου {απιροτα ΤιαοςάαπιοπΙϊ Ῥε]]ο, ααοᾶ δίπλα] 

οσπι αγωσῖς αἱ Ροι5ῖς σογεπάΠη ο556ί, 46[αἡσα, πα γατοΒΙΠΗ 

ΒΙΑ Απία]οίάαπα Ρίο ραθθ οοηδίπεπάα αἆ ΑγίαχθΓΧΕΠΗ Ρτο- 

Ποἴδοί ἸαΏθηί. (3) Πίο ααάπὶ πιαπάσαία, 4ΠΟΓΙΠ 68118 πη]δ- 

55 ογαξ, 4παπ Πονῖ οί οοπιπιοςἱδδίπιε τοσδὶ οχροςι5δαί, 

ἴ]α 5 56 οοπάΙοπίρ5 Ῥασςθη 6ΗΠΙ (ἄγαθοίδ ΠΟΠ ΗΤΗΠΙ 

τοδροπάεί, 51αγα6σς Ρ6Υ ΑδίαΠΙ οἰγ[ίαίος 5αῦ γασῖς 4Ποπαιι 

τοάσαπί{ , τοααὶ γετο ανα οΠΊΠΘΕ θμ15 065 Ἱορίρας αᾱ- 

πηπ]δίτοηί : ααοά 5ἳ ααῑ γοῦε]]ας (ῴάμ5 ποτ αἁπηίαπέ, Ἠ0β 

5ο Ρεν αβρι]αίος Ώε]]ο Ιπιρειίαγαση, (4) ΗΙ5 ετσο ορης-- 

Ποπίριας αρριορα(ί5, Τιασυάαπιοπ αἲ αιπιὶς αἱοδομηί : 

ΑΙΠΘΠΙΘΗΡΘ5 Υενο οἱ Τμοβραπί οαπ(1θ Εἱ5 αἲῖ ποπΠ1, Αδία 

οἴγίίαιος Ἱία Ῥγοάϊίας ο55ε Ιπο]θξίο [ογαπέ; 5εά αααπι αἆ 

Ρ6ΘΗ ΠΠ εοπίγα Ρ6υδαΠῃ ΠΟη δαξ νἰγίαπι Παβεγεηί , περθςκίίαίο 

εοβοΙ Ίορος Ι]]α5 ρασῖς γουρίαπ{. (50) Ταπι τες, ἃ 6ΟΠΙΟ- 

νατδία επι αγα.οἰς Ιρεταία5, οορίαξ 5αας 1η Ῥο]απι Οὐρτ]- 

οσπ1 ραγαίας 6556 Ι1βεί. απ Ἐνασογας, ἰοία Ῥιορο Ογρτο 

Ρο (ης, ΠΙΠΙΘΓΟΘΙΡΡΙΠΠΗΠΙ οοθσο/αί οχθγοΙαια » ἆππι Ατία- 

ΧθΙΧΟ5 Ρε]]ο ἄγῶσογαπη ἀἰδήπεραίαν'. 

ΟΧΙ. Ιηίογθα ΏἱοΠΥΡΙΗ5, ΠΠΘΗΞΘΠΙ ]4Π1 Ππάσοϊπλαπα ο05ι- 

ἀῑοπί ΠΠθσΙΠΟΓΙΙΠΙ ΙΠΠΦΟΡΟΗΣ5, ααάπα αχ[ία απάίααε ργ6ο]- 

βἰ98ο{ ἵῃ οχίγοΠΙαΠΗ ΓΘΓΙΠΙ πθοθβδαγΙαΓΙΙΗ ΙΠορίΔΠη ΟΡ865ΡΟ5 

οοπ]θοῖέ. ΜΙπϊς ααπααα {απα (απιοηίΙ ππεά(πιηυ ἨΠερ]αϊς 

γοηίϊθβρ Ῥγού(απη οδί. (2) Ἐαπιο ἰδίμιν 5αρασίΙ, 61105 Ππ- 

{19 Ἰαπιοηίασαθ αἰία. ἵη δας απιοηίογα γεγίοραπές ἵπάς 

Ρομίρας οἰχαίϊ γοδορραπίυν: αά οχίγοπηΙη, ορρίάππα 

οριοςςῖ, πειρας 51Ώ πιαπίρας επαίας ρεοιπάππα εί ἀεραβοῖ 

εωροτυη!. 9ἱ6 πα Επ πεζθβείίας α οοηβιι6ίο ΠοπίηίΙπα 

νίοµι αἆ ῬγαἱογΙπα Ρραῦι]α οοπ{ασ6Γς ΠΠΙΡΕΙΙΟ5 οοσθµαί. (8) 

Ρἱοηγρίς {άπΊ6η , 411 απἷά α ΒΙεριηῖς Πετεί, αάϊνίςδεί, 

(απΙΗ αρα, αἱ γῖοσηα ]ογαπα, αἱ Ώππῃαπα οοπαΙοηε 

πηα]ογα ρα εοσθραπέαν, πηϊφογίας ἷέ, αἱ αίίαπι οα]αηη]ίαίεΠι 

{ρεὶς αἀαισεης, ἱπάιοίῖς 6ο Ιππηθη{ΐ5 μοι ρᾶς ἀεραςεστοί, εί 

αἰάσαἰά 1ο Ίοσογιπα ργαπι]πὶς 6586ί , ΡΓου55 αρο[ερεί. (4) 

ορρίάαπί ἰαίέαν Εἱ5. χηα]ί5, ΟΠΊΠΕΙΑ πιούάππα εχοεζεηΗρης, 

γίοα, αΥΏοΠὰ {γΓΠΠΟ 6ΠΙΑ Ροΐείαίο ϱιο αγρ(ηο 1Ππ. ἴρ5ος 

ςἰπίποπά{ ἀσάϊάσγυηί. 15 π]ασηᾶς οαάαγαΓΙπῃ δίγιες , 6ΟΓΙΙΠΙ 

σα νἰοίας. Ἱπορία οχςΗποίἳ {α6εγαηί, 1 υρο γδροΠ{. ΟΠ 



(126, 727.) 

{ λ / ὴ) / / 

τας διάθεσιν καὶ παρειµένους τὰ σώματα χκαταλαθών, 
α/ 3 / Δ ο. [4 α / εν 

ἤθροισεν αἰγμαλώτους πλείους τῶν ἑξακιςχιλίων. Τὸ 
Ν εχ αρ . δι 3. σσ ; 3 ϱ) 

μὲν οὖν πλΏθος ἀποστείλας εἰς Συρακούσας ἐκέλευσε 
τς / νο / ο) μα Δ ο) ” 

τοὺς δόντας ἀργυρίου μνᾶν ἀπολυτροῦσθαι: τοὺς ὃ) εὖ- 

6 πορῆσαι μὴ δυνηθέντας ἐλαφυροπόλησε. 

ΟΧΗ. Φύτωνα δὲ τὸν τῶν "Ῥηγίνων στρατηγὸν 
΄ λ λ ςλ 3 ο. / δν αλ 

συλλαθών, τὸν μὲν υἱὸν αὐτοῦ κατεπόντισεν, αὐτὸν δὲ 

τὸ μὲν πρῶτον ἔδησε πρὸς τὰς ὑψηλοτάτας µηχανάς, 

οἵονεὶ τραγικήν τινα τιµωρίαν λαμθάνων' προςέπεµψε 
.ω ω αά ν ἡ τω 

10 δέτινα τῶν ὑπηρετῶν ἐροῦντα πρὸς αὐτὸν ὡς ἐχθὲς αὐτοῦ 

τὸν υἱὸν Διονύσιος χατεπόντισε" πρὸς ὃν εἶπε Φύτων 

διότι γέγονεν εὐτυχέστερος τοῦ πατρὸς ἡμέρα μιδ. (9) 
ο .ω Δ /’ Δ / 

Μετὰ δὲ ταῦτα περι]γεν αὐτὸν Διονύσιος τὴν πόλιν 
[ ά µαστίζων καὶ χατὰ πάντα τρόπον αἰχιζόμενος, ἅμα κή- 

Ι6 ρυχος συναχολουθοῦντος ὅτι τὸν ἄνδρα Διονύσιος τιµω-- 
ο Ν / ν εν / 

ρεῖται παρηλλαγµένως, ὅτι τὴν πόλιν ἔπεισεν ἑλέσθαι 
/ 

τὸν πόλεμο». (3) Ὁ δὲ Φύτων κατὰ τὴν πολιορχίαν 
: 3 Δ / Δ λ λ ά { 

στρατηγὸς ἀγαθὸς γεγενηµένος χαὶ κατὰ τὸν ἄλλον βίον 

ἐπαινούμενος, οὐκ ἀγεννῶς ὑπέμενε τὴν ἐπὶ τῆς τελευ- 
ο ν Αν /Υ 50 τῆς τιµωρίαν, ἀλλ᾽ ἀχατάπληχτον τὴν ψυχν φυλάξας 

καὶ βοῶν ὅτι τὴν πόλιν οὗ βουληθεὶς προδοῦναι Διονυ- 
ο ου Δ / 

σίῳ τυγχάνει τῆς τιμωρίας, ἣν αὐτῷ τὸ δαιµόνιον 
' Ἴ / λ 3 ΑΛ 

ἐκείνῳ συντόμως ἐπιστήσει' ὥςτε τὴν ἀρετὴν τᾶνδρὸς 
χαὶ παρὰ τοῖς στρατιώταις τοῦ Διονυσίου χατελεεῖσθαι 

κ» ΔΝ ηλ 

οὗ καί τινας ἤδη θορυθεῖν. Ὅ δὲ Διονύσιος εὐλαθηθεὶς 
κω οω / 

µή τινες τῶν στρατιωτῶν ἀποτολμήσωσιν ἐξαρπάζειν 
ο / / 

τὸν Φύτωνα , παυσάµενος τῆς τιμωρίας χατεπόντωσε 
.ω κ. / νο”) - 

τὸν ἀτυγῆ μετὰ τῆς συγγενείας. (4) Οὗτος μὲν οὖν 
.. ρα / / ὶ 

ἀναξίως τῆς ἀρετῆς ἐκνόμοις περιέπεσε τιµωρίαις, χαὶ 
λ Υ / ου ς ολλ Δ 7) ο Φ 

80 πολλοὺς ἔσγε καὶ τότε τῶν Ἠλλλήνων τοὺς ἀλγήσαντας 
π ο» λ ν 

τὴν συμφορὰν καὶ μετὰ ταῦτα ποιητὰς τοὺς θρηνήσαν- 
.ω / 

τας τὸ τῆς περιπετείας ἐλεεινόν. 
” / ς / 3 / 

ΟΧΗΙ. Καθ ὃν δὲ καιρὸν μάλιστα Ῥήγιον ἐπολιόρ- 
οω 4 / τὰ 

χει Διονύσιος, οἳ κατοικοῦντες τὰ πέραν τῶν Αλπεων 
/ 

3ὔ Κελτοὶ τὰ στενὰ διελθόντες µεγάλαις δυνάµεσι χατε-- 
-ω / Δ κο 

λάδοντο τὴν μεταξὺ χώραν τοῦ τε Ἀπεννίνου καὶ τῶν 
ή ”. 3 6 λό Ν ο» ῃἩ δῥ ὧν. 

Άλπεων ὁρῶν, ἐκθαλόντες τοὺς κατοικοῦντας Τυῤῥη 
/ τι / ) / οσο ὰ ο - Ί 2ς / νούς. (5) Τούτους δ᾽ ἔνιοί φασιν ἀπὸ τῶν ἐν Ἑυῤῥηνία 

οω / λ 

δώδεκα πόλεων ἀποικισθῆναι" τινὲς δέ φασι Πελασγοὺς 
Δ -- ο 3 / ο / λ 4 Δ 

40 πρὸ τῶν Τρωικῶν ἐκ Θετταλίας φυγόντας τὸν ἐπὶ Δευ- 
/ ο” / 

καλίωνος γενόμενον καταχλυσμὸν ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ 
.ω ω ο 3 / 

κατοικῆσαι. (3) Τῶν οὖν Κελτῶν κατ) ἔθνη διελοµέ-- 
Ε/ / 

νων τὴν γώραν, οἵ καλούμενοι Σένωνες ἔτυχον λαθόντες 
. .ω ρα Δ / 

τὸν ποῤῥωτάτω χείµενον λόφον τῶν ὁρῶν παρὰ θάλατ- 

Αὔ ταν. ὌΌντος δ᾽ αὐτοῦ καυματώδους, δυςθετοῦντες 
-ω / . / 

ἔσπευδον μετοιχῆσαι, καὶ τοὺς νεωτέρους χαθοπλίσαν- 
.. τοσ / 

τες ἀπέστειλαν ζητεῖν χώραν ἐν ᾗ κατοικήσουσιν. (4) 
- ” / η Δ 3 ΔΝ ο. 

ΓΕ ἰςθαλόντες οὖν εἷς Γυῤῥηνίαν, καὶ τὸν ἀριθμὸν ὄντες 
ο / 3 / 

περὶ τριοµυρίους, τὴν τῶν Ιλουσίνων γώραν ἐπόρθουν. 
ο .. / / 

60 Καθ’ ὃν δὴ χρόνον ὁ δἥμος ὃ τῶν Ῥωμαίων πρέσθεις 
/ 

ἀπέστειλεν εἰς Τυῤῥηνίαν τοὺς κατασχεψοµένους τὴν 
-” ” -ω /΄ λ ἡμ 

στρατιὰν τῶν Κελτῶν. (6) Παραγενόμενοι δὲ οἵ πρᾶ- 
211 

σθεις εἲς Κλούσιον, καὶ θεωρήσαντες παράταξιν γενοµέ- 
- ’ Ξ / 

νην, ἀνδρειότεροι μᾶλλον Ἡ φρονιμώτεροι γενηθέντες 

ΡΙΟΡΟΒΙ ΡΙΟΌὈΤΙ ΙΡ. ΧΙΥ. 051 

5υροιςέος απο, γεδο]α{ο οΟΥΡΟΡΗΠΑ γίρογο, ΠπΟΥ{Ιῖ5 ρᾶ- 
ΤΗΠΗ αὈδ[ηλ{]ος 6ρ/Πθγο ογα!. ΟαρΗΝΟΓΗΠΗ ΙΠΠΘΠ 5ηργᾶ 5οχ 
η] οοηᾳγορανΙϊ; οἱ Ίχας πιθα γγασιδας (ναηβηηίκρα., απ]- 
6ππα6 ΠηΙΠα 56 γοάΙπιοΓο ΡΟβ56Π{, 605 Πμογος 6556 Ἱαβδιίς 
απ1βι5 Ὕογο (απ αγὶς [αου]ία5 ΠΟΠ 6556Γ, Ίχο δι). Ἰηδία 
γεπηιάθα(. 

ΟΧΗ. ΡΗΨίοΠοΠΙ απίθπι, οχογοῖίς ππρογαίογθίη, 60Ι1- 
ΡΓΕΠΘΗΡΗΠΗ ἵπ. ν]ησυ]α οοη]οσσγαί. Οπ]ας ΒΙΜπη ἵΠ Πάγο 46- 
ΓΑΟΙΒΙέ, Ἱρβηπηαιιο ρηίπιο πηαο]ήηῖς αἰεἰςε]ηχῖς, οοιι {γαβίοΠα 
αρρΙΙοΗΙ οχεπρίπηι οὐ ίανας, αΠὶσανίε, πηΙδδο(ιιο ΠΠΙ- 
δίΓΟΓΗΠΑ ΠΟ ἀπ (ταν! ᾗαβδῖέ, Ιουῖ (μπι ἱρείας α- Πἱοηγδίο 
ἵπ πηαγ φυΠοσα{απή 556. Οπἱ ΡΗγΙΟ, ΠάΜΠΠΙ το ἀῑο ραΐτο 
810 ΓοΓΗΠΑΠΟΓΕΠΙ 6556, γοβροµά{{. (9) Ροδί Ίο Ρ6γ {οίαπι 
α1Ώεήχ. οἰτουηιάποίαπα Πασεῖς οσράϊ, οπηπίδα Πάρη οἱ 
δεον]ῖα) σοπογο α[βοῖ αβνίέ, ρνουἱαπηαπίο ἱπίρτίπι Ργῶσοπο, 
ΠιουῬίποπα ἰδίππη {απι Ιπδο]οπίῖ α Πἱοπγδίο ργορίογοα 5αρρ]]. 
οἱ πηπ]ατἳ, αποά οἰγ[έαίθιη διαΠ1 αἲ ΕοἱΊαπι οοηεϊ(αςςθί. 
(3) Αί ΡΙΙγίΟ, απὶ Ρο; οΏβΙ({οΠοΠΗ ΦΙΓΘΠΙΠΗΠΗ. 56 ἄπῑοσπι σος- 
5εγαί, αἱ γε(απη γἱία) οπγγ]οα]άπη οχοσαγα( οΙπη α]οτία, {απο 
πογίῖς ποσα 5αρρΙΙΟἵπΠα ποπ. αβ]οοίο ἰηέ: 5οᾷ αΠΙΠΙΙΠΙ 
Ιπίτερίά τη το ῄπεης οἰαπιαφαί, 56, αποά Ώθπι Γἰοηγδίο 

Ρνοάεῦα ΠΟΠ γο]αῖςδδέε, 5αρρ]ΙΙΟῖο α/Ποῖ, ου] ά5 ἴ8ΠΊ6Π γ]πά]- 

οίαπι Ὀγενί ἀθις αΏ 1ρ5ο οχασίαγας ο. Ἠωο ἴαιι οστοσία 

υἰπί [ουίμάο οαπα Ὠἱοηγδίί πΠίος αἆ πιϊςοιἸοογάϊαϊι Πο- 

οἰεραί, Ιη14τ1ο ρα15 ἑαπιηΠαατῖ οαροταί, «πυπη Ὠἱοηγδίς, 

πο ΡΗΥίΟΠΕΠΙ ποπ οκ. 1ρ5ῖ επίρεγα 51ρί αιἀστοπί, 5αΏ- 

γεπίας, Ἱπίαγππίςςο (απάσπι ογαοϊαία, ΙΠ(6Ισθιη οµΠα ἐοία 

οορηα{ἶοπα πλανὶ εαΏππεγσοπά πα ἀθάΙέ. (4) 516 νῖτ Π]α, εοη- 

τα 14Η γἱγίας 5ηα ΡΓοπηοτοβαί, Ππο[ατῖατ 5αρρ]οῖαπη Ἰη1έ, 

πημ]ίοδ( 16 Ιαθιΐέεχ ατωσῖς., απὶ οἱ ἔαπι οα]αΠΙΙ(οδίςΞΙΠΙΠΙ 

εἶας νίορπα ἀο]ετοηί., οί ροδί οχ Ροδίῖ5 ΠοΠΠΙΙ{ οᾶδΠ {απι 

πΙδεΓαΡΙ]θιη οαΓΠΙΙΠΙΙΠΗ Ιαπηοη{5 ΡγοδοσιΗ1 5αΠ{. 

ΟΧΙΠ. Φμο Τεπιρογθ Υοετο Ὠϊοηγςίας ἨἈμοαρίαπι αι ο(ἰβδίπια 

ομβίάἰοπα Ργοπηθραί, 641, απ (γαηδα]ρίπας τοσίοηος ἴη]α- 

ΡίίαΠ{, να]άῖς αησιιςίίας Π]ας εορ15 (Γαηςσγοςαῖ, ἴθιγας Ιηίει' 

Αρεπηϊηϊ οἱ ΑΙρίάΠα Ίσα οσοµραπί, Ἐγτιμαπίς, απἰ 1]]ςο Πα- 

Ῥ[ίαραπί, ο]οοίί. (9) Ηος ποπη]]{ οχ ἀποάθοίπα Ἐγιτηεηία 

ορρἰάϊς «ο ἀθάποίος (γαάσηί; αΠῖ Ῥε]αςρος 605 [αοἷαπί, αι 

απίο υα]ἱ Ττο]απί {οπιροτα, οισα[οηίςο Τμοβδα]ία ἁΠαγίά πι 

{αρίιαηίο5, 1ρί Ἰοσοταπι οοπβεάθηϊηί, (9) σας βία το- 

ΟΠΕ ]απα Ἱπίου (πίρας δια ἀῑς(πραεηίίρας, φαί ΒΘ6ΠΟΠΘΒ 

αρροΙαπίη, Τοπιο(ἱςΙπππα ἃ πποπΗΡΗ5 οο]Ιοπα ({οσι) ἃἆ 

πιατο Ἱποο]οπά μπα αοοορεγυη{. ΗΙ, απο Ππἰπήο αδία σγανᾶ- 

τοπίΗτ, ἱπουππποδ[ίαίο ]οοί ο/οηςί, αἴο 5εᾷθ5 ἰγαηδ[ειτα 

Ῥτορεναγαπ{. φαγθηίηίειη 67Ρ0 5απα αγπηῖς Ιηδίγιοίαπη αἷα 

ἱπνοςμραίσπα 5εάες επ μη{. (4) Δά ποιες οτμο πη]]ε 

ἱργαρίίοιο ἵπ Εἰγαγίαπη [αοία, ΟΙΙ5ΙΠΟΓΙΠΑ αρτος Ροραἱαπίαγ. 

σὺ Ίχου {επιρας5 Ἠοπιαπί Ιεσαίος ἵπ Εγυαπι αἆ δΡρεσυ]αη- 

4 σπα, 4 παπα Ἠσρο ἱἱογαα εχρεά{ίο ο5δεί, πηδεγα. (5) 

Ουἱ ΟΙαδίαπα ργο[οοίΙ, 4παπη Ἰηδίγαοίας αἆ ΡγώΠυΠ πέπαϱ 

ποσο νἰάστεπε, [ογίο πιασίς (άπΙ ργιάθηίόδ, ππα ΟΠΗ 
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παρετάξαντο τοῖς Κλουσίνοις πρὸς τοὺς πολιορκοῦντας. 

(6) Εὐημερήσαντος ὁ δὲ θατέρου τῶν νο τώων χαί 

τινα τῶν ἐνδοξοτέρων ἐπάρχων ἀποχτείναντος, γνόντες 
οἳ Κελτοὶ τὸ γεγονός, εἲς Ῥώμην πρέσθεις ἀπέστειλαν 
τοὺς ἐξαιτήσοντας τὸν πρεσθευτὴν τὸν ἀδίκου πολέμου 

προχαταρξάµενον. () Ἡ δὲ γερουσία τὸ μὲν πρῶτον 
ἔπειθε τοὺς πρεσθευτὰς τῶν Κελτῶν χρήματα λαθεῖν 

ὧς ὃ περὶ τῶν Ἠδυκημένων δ) οὐ προςεῖχον, ἐψηφίσαντο 
{ λ λ ο 

παραδοῦναι τὸν χατη Ἱορούμενον. (6) “Ὁ δὲ τμ του 

μέλλοντος παρχδιθοσβαι, τῶν πιλιάρχων εἷς ὢν τῶν 

τὴν ὑπατικὴν ἐξουσίαν ἐχόντων, προεκαλέσατο τὴν δί- 

ἐπὶ τοῖς πλήθεσιν, 
οω / « 

τῆς ᾿συγαλήτου. ο 
κην ἐπὶ τὸν δΏμον, καὶ δυνατὸς ὢν 
ἔπεισεν ἄχυρον ποιῆσαι τὴν χρίσιν 

μὲ ιὲν οὖν δἥμος τοῖς ἔμπροσθεν Χβόνοις πάντα πειθόμενος 

τη Ἱερουσίᾳ» τότε πρῶτον ἤρξατο διαλύειν τὸ κριθὲν 

ὑπὸ τῆς συγκλήτου. 

αΧΙΥ. Οἱ δὲ τῶν Κελτῶν πρέσθεις παραγενηθέντες 

εἲς τὸ σφέτερον στρατόπεδον, ἀπή" πελαν τὴν τῶν Ῥω- 

μαίων ἀπόχρισιν. Ἐφ᾽ ᾗ µεγάλως ἀγανακτήσαντες» 

καὶ -προολαθόµενοι παρὰ τῶν ὁμοεθνῶν δύναμιν, ἐπ 

αὐτὴν Ἠπείγοντο. τὴν Ῥώμην, ὄντες πλείους τῶν ἕπτα-- 

κιομυρίων. Οἱ. δὲ χιλίαρχοι τῶν Ῥωμαίων ἐπὶ τῆς 

ἰδίας ἐξουσίας ὄντες» χαὶ τὴν τῶν Κελτῶν ἔ ἔφοδον ἀχού- 

ηντες, ἅπαντας τοὺς ἐν ἡλικία αβοσα.. (5) Ἔξελ- 

θόντες δὲ πανδημεὶ χαὶ διαθαάντεςτὸν Τίθερ ριν, παρὰ τὸν 

ποταμὸν ἤγαγον τὴν δύναμιν σταδίους ὀγδοήκοντα: καὶ 
ο - . 5 - / / ο / 

των Ταλατῶν ἀπαγγελλομένων προςιξυσ! ὀιεταττον 

ν / ο λ μ εκ ρβν / ον 
το ΜΑΝ [8 ) Τοὺς τι ουν Ὃ ρα Αι 

μυρίο ους χαὶ τετραχισχιλίους ἀπὸ τοῦ ποταμοὺῦ µέ έχρι 
λ λ ο» 

τῶν λό όφων διέταξαν’ ἐπὶ δὲ τῶν ὑψηλοτάτων λόφων τοὺς 
Δ 1 

Κελτοι, ασρας τὴν φᾶ- 
λ 

ς οἳ .ῤ 

ἀσθενεστάτους ἔστησαν. Οἱ δε 
κ 3 / 

Λαγγα παρεχτει γοντες», Ε’τε 
Ν οο 

χατὰ τόχην εἴτε κατὰ πρό-- 
” 

νοιαν ο. σος ἔστησαν ἐπὶ τῶν λόφων. (4) Ἅμα δ᾽ 
/{ λ λ 

άλπι ΥΕ 5 παρ άμφοτ .ερο οις ἐσήμαινον χαι τα στρα- 
ων / ών λλΣ - ο» ς ο 

τόπεδα συνήεσαν εἰς μ.αγην μετα πολλης χραυγης. Οἱὸ 
» 

ἐπίλεχτοι τῶν Κελτῶν ἀἄντιτετα Ύμένοι τοῖς ἀσθενεστά- 

δίως αὐτοὺς ἀπὸ τῶν λόφων 
/ 

τοις τῶν Ῥωμαίων, ῥα 

ἐτρέψαντο. (6) Διόπερ 
χ 
ΔΝ ο ά [4 / σα 5 44 3 β. / 

τοὺς ἐν τῷ πεδιῳ Ρωμαίους. αἵ τε τάξεις ἐπεταράτ- 

/ / Δ 

τούτων ἀθρόως φευγόντων πρὸς 

η ο Σ΄ ο 3 3 / / 

τοντο, καὶ τῶν Ἰελτῶν ὄπικειμο ών, ραπλαγευτες 

ἔφευγον. Τῶν ὃ δὲ πλείστων παρὰ τὸν ποταμὸν ὅρμησάν- 

των καὶ διὰ τὴν ταραχ Ἐν ἀλλ ύἥλοις ἐ έμπ ειπτόντων, ο 

ὑπηρέτουν οἳἵ Κε ιτοὶ τοὺς ἐσγάτους ἄεὶ φονεύοντες" 
ο» / 

καὶ τὸ πεδίον ἅπαν νεκρῶν κατεστρώθη. (6) Τῶν ὁ δὲ 
λ λ / νο 

φευγόντων ἐπὶ τὸν ποταμὸν οἵ μὲν ἀνδρειότατοι μετὰ τῶν 
͵ 

. / ἤ / » 3 λ ῃ ῃ 1 
ὅπλων διενήχοντο, τὴν πανοπλίαν ἐν ἴσῳ καὶ τὴν Ψυγὴν 

« λ λ τινὲς μὲν 
δα / ον / 

βάρους τῶν ὅπλων καταδυόµενοι διεφθείροντο, 

προτιμῶντες" σφοδροῦ δὲ τοῦ ῥεύμκατος ὄντος, 

μετὰ πολλΏις καχοπαθείας ἐφ᾽ ἱκανὸν διάστηµα 

τ ρενεχθέντες µόγις ἐσώθησαν. {7 ) Ἐπικειμένων δὲ 

τῶν πολεµίων καὶ παρὰ τὸν ποταμὸν πολλοὺς ἆναι-- 

ρούντων, οἱ πλεΐστοι τῶν ὑπολειπομένων ῥιπτοῦντες τὰ 

ὅπλα διενήχοντο 

ΟΧΥ. Οἱ δὲ 
τὸν Τίθεριν. 

Κελτοί, πολλοὺς καὶ παρ) αὐτὸν τὸν 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΛ. 14. (227, 729.) 

Οη5]Πίς αἀγειδις ορραβηαπίθπι οὐ» Ιαδίθη ἵπ οοπΠΙσίπη 

ἀαδεοπάυπί, (6) Οπαήαε αἰί εχ εσας Ρτοβρογο ἀἰπι]- 

σας ριαρείρας πορΠίαίίς ἀπσθπι οσσἀϊδδοί, 511, το ϱ00- 

σηϊία, Ἱαραίοῦ Βοππαι πηυηί, ροδίπ]αίαπ]! ο] Ἱεραίας, 

ἱπ]α5{1 ΡεΙ1 Ἱποερίαίος, ἀεάετείαν. (7) 10ἱ δεπαία5, αἲῖ Ῥτο 

Ἰη]ατς. αεοορίἰ5 Ἱαραίῖ ροειηΙς ςα{ϊκβενί εἳρί ρααηίαγ, 

Πογίαπίτγ: αΡί η] Ίου πποάο αριά Π]ος ο[[ασίαπα, το (Γ8- 

ἀαπα[ εοηςΗίαπι Ἱπειηί. (8) Ταπι ραΐεν ας, ααϊ ]απη]αΠη 

Ππ Ἠοδίίμηα π]αιΙς ἰσίεμάας εταί, εοηςι]ατῖ {1η ροΐρείαίο 

{τραπαίαπη 6ΘΥΘΠ5, οοσπΙΠοπαΠα 46 ροδίαἱαΙ5 ααἩοταπι αἆ 

Ρορυ]πῃ το]οξ, εί απἷα ορίρας οἱ σταί]α αριιά ρΙεβθπῃ γα]θ- 

μαΐ, αἱ Ἱτηίαπη 5επαίη5 ]αάἱσΙαπα αἲ οα Παβεαίατ, Ἱππρείταί, 

Ρορι]Η5 ἰΡΙΥ, ρεγρείο Ἠασίεηις 5επαία5 έοηςα]5 οΡίθηῃ- 

Ῥθγαῦς5, {πο ῬηπιΙπ 5οη{οη(1{ς ἵπ 5οπαία ος τε[αραΓί 

οαρίΐ 

ΟΧΙΥ. Πμεραίί 6αΠοταιηα, ἵπ οαξίτα 5ΙΟΤΗΤΗ τογογςί, αῖά 

ἃ ΠοπηαΠΙ5 ΓΘΣΡΟΠΞΗΠΗ 8ἳΐ, γοηιη{Ιαπί. ΟΡ αποά ΠΙᾶςποΡονΘ 

ἱγαίῖ, πογῖς σοη{ΐς δι) εορῖῖς 5656 6ΟΠΠΤΥΙΩΔΗΠΕ, ἱρδαππάΠθ ϱ 

γος[σίο Ἠοππατη πα ρ]15 απαπι 5ερίααρ]ηία Ποπίπαπο πη]- 

Πρας ρείαπί, Αἴ (η ραπί πΠίατες απϊ ἔαπο ἵπ πιαρῖκίτα(α 

εγαη{, αἀγοπία Ποβπη οορηίίο, απϊσπησαθ ροί ἁίαίεπη 

Ῥ6]]ο Ἰάοποί ο556έ, 05 8Τπια «Ἀρεβξετο Ἰαρεηπί, (2) εἰ οαπι 

απ]γοιβίς οορς οβτοαςδῖ, 5αροταίο Τἱρετί αἆ απάεοίπιηι 

10] 

αππη Ποδίθχη η Ργορίπ( ιο ε55ε ηιπΙαγοίις, ἄΕἴ6ΕΤΗ ος Ππιοᾶο 

π5σποα Ἱαρίάσιι ἵπ τρα Εαπηϊηίς εχοτοίαπι ἀπουηί. 

ἱηςίτασηί, (9) αἱ [ου ςδίπιος, υἱβίπΗ απαέπογ πα οἶγοῖ- 

ίος, α ΠΠ αἆ 6οΗε5 πδαιο οχίοπάονεηί, ΙπβγΠιΙςΙηᾶπα 

γθγο αρηηϊηίς Ραγίειη ἵη ]οοίς οὐ Ποίθι5 οοµοσαγοπί. Εχαι- 

ΥΘΙΞΗΠΙ (αἱ, ῥαϊαηςσαο Ἰοησίας αχροτγεσία, οοπδη]ίο αἩ 

(ογμΗ{ο Ἱπεργίαπα, τοῦιςίίογος ἀοβιμοτίθιας Ίπ οο]]α Βοππαπ]5 

ορροπηέ. (4) όαππαας (άβαγΙΠη οἸάησοτε υἱπίηααε ρυρη 

«αἱρηΠα ἀαΐαν, οἱ εχεγοΙα5 Π]ᾶΡΠΟ «Ι8ΠΊογε αἆ ἀἰμηίσαπάα 

οοποπιτιΠ{. ΠΟ ἀοἱροίί αΠογαπα 6ΙΠΙ Ιηγαάα Ἠοπιαποταπι 

ΠΙ8ΠΙΙ 60ηστθβςῖ, ηοι. Ιηᾶσηο 1]αΠ1 περοίῖο 4ε ο1νο ἀθρε[- 

ΙαΠ{. (6) Φυαἵ αυαπ] ο[ζα5ο αά ἄΡΠΊΕΗ 5ΙΙΟΓΙΠΙ ἵη Ρ]απί(1α 

γο[ασετθη!, ογάίπες ρετατραπία!, 6ἳ, Ιπουπηρεηίε 6α1ἱο, {α- 

ραπα οσα ἐρςί αγηρίαηξ.  Ἰηίθγθα 4ππα ΠΙΑΙΟΥ ρᾶ15 ᾖηχία τ]- 

Ραπη ἀορτοροταξ, αῑαιιο αἲίο5 Τη (αγρα ρτοπηΐδέπα ἱπιρεάϊσηί, 

Ἰοβίΐ5 πλ] γοηη{έθης οΧίΓΕΠΙΟ5 4ποδαιθ οσ41. Ὁπάς οαἆα- 

(6). Γοτβεῖπιὶ 

Ποταπα, απ αἆ Παππεη ἀε[ιροιαπί, παπα οιπ αγπηῖς (απα- 

ναγη 5ίνασθ {οίας ἴ]ε «απηριι ορρ]είαν. 

Ῥαπί, θοάθπα Ργοίίο αγιπᾶ Υἱίάπ]απα Ἰαβοηίος. β6ά ποππι]- 

15, ααοά οἳ ναμεπιεη/ἶοι εδοί αθια; 6ΗΗ515 εἰ πποΙθς αἴ- 

ΠΠΟΤΗΠΙ ἀορτϊπησγεί, θαβίίες Ἠαμδ6γθ; απἱάαίη Τηΐ6ς πυ]{ᾶ5 

αἰθπου]ίαίες αά Ιοησίας Ἱπίειγα]απι ορΗαιε αργερίά, ὥρτο 

οναογιηί. (7) Ῥ]ητίπ {άπιοη αά ιο δαρειδΗίαπι, σππα 

Ιιορίῖ5 ζογθ ΠΟΠ ἀρδίποτοί, ΠιᾶρηθΙη(Ιο Ίη τῖρα 5ίΓάβοΠι 

{αορτοί, τε]εοβῖς ατηιῖς ἵπ α]ίθγίοια Τἱρενϊ5 επαίαγιη/{. 

ΟΧΥ. Φιαπιαήαπ] Υοτο 64Η1 πιασίαΠα αἆ ΠΠΙΟΗ οσθάεπι 
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λ ε] / 3 2 [ὁ/ τρ / ν λ 

ποταμὸν ἀνηρηκότες, οὐδ' οὕτως ἀφίσταντο τῆς φιλο- 
/ 3 2 3 Ν ων / 3” / Ν 

τιµίας, ἀλλ) ἐπὶ τοὺς διανηχοµένους ἠκόντιζον: καὶ 
που ο» ε] 4 3 5 / Δ 3 ο 

πολλῶν βελῶν ἀφιεμένων εἰς ἀθρόους τοὺς ἐν τῷ ποτα- 
ω Δ / σ 

μῷ, συνέδαινε μὴ διαµαρτάνειν τοὺς βάλλοντας. “Ο0εν 
. / π 

οἳ μὲν καιρίαις περιπεσόντες πληγαῖς εὐθέως ἐτελεύτων, 
ς Δ λ λ το 

οἳ δὲ κατατραυματιζόμενοι καὶ διὰ τὴν περὶ τὸ αἷμα 
.ω / 

ῥύσιν καὶ σφοδρότητα τοῦ ῥεύματος ἐκλυόμενοι παρε- 
ή κω / Ν 

ἔροντο. (5) Ἱ οιαύτης δὲ συμφορᾶς Ὑενομέγης περὶ 

τοὺς Ῥωμαίους, οἵ μὲν πλεϊῖστοι τῶν Διασωθέντων πό- 

ὃ λιν Ῥηίους χατελάθοντο, προσφάτως ὑφ) ἑαυτῶν χατε- 

σχευασµένην, καὶ τόν τε τόπον ὠχύρουν κατὰ τὸ δυνα- 

τὸν καὶ τοὺς ἐκ τῆς φυγῆς σωζοµένους ἀνελάμβανον" 

ὀλίγοι δὲ τῶν διανηξαµένων ἄνοπλοι φυγόντες εἷς Ῥώ- 

µην ἀπήγγειλαν πάντας ἀπολωλέναι. ἘΤηλικούτων δ᾽ 

ἀτυχημάτων Ἡεγενημένων τοῖς ἐν τῇ πόλει χαταλελειµ.- 

μένοις; εἲς ππορίαν ἅπαντες ἐνέπιπτον. (8 ) Ἀνθίστασθαι 
μὲν γὰρ ἀθύνατον εἶναι διελάµβανον, ἁπάντων τῶν 

νέων ἀπολωλότων, φεύγειν δὲ μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν 

ἐπικίνδυνον ἦν λίαν, τῶν πολεµίων ἐγγὺς ὑπαρχόντων. 

Πολλοὶ μὲν οὖν τῶν ἰδιωτῶν πανοίκιοι πρὸς τὰς ἄστυ- 

γείτονας πόλεις ἔφευγον, οἳ δ) ἄρχοντες τῆς πόλεως πα- 

ραθαῤῥύνοντες τὰ πλήθη, προσέταττον ταχέως ἐπὶ τὸ 

Καπετώλιον τόν τε σἴτον καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἀναγκαίων 

ἀποχομίζειν. (4) Οὔ γενηθέντος, ἔγεμον ἤ τ’ ἀκρόπολις 

χαὶ τὸ Καπετώλιον γωρὶς τῶν εἰς τροφὴν ἀνηκόντων 
ἀργυρίου τε καὶ χρυσίου καὶ τῆς πολυτελεστάτης ἐσθῆ- 
τος, ὡς ἂν ἐξ ὅλης τῆς πόλεως εἰς ἕνα τόπον τῶν ἄγα- 

θῶν συνηθροισµένων. Οὗτοι μὲν 

χρημάτων. μετεχόμιζον, καὶ τὸν προειρηµένον τόπον 
ὠγύρουν, ἀναστροφὴν ἔχοντες τρεῖς ἡμέρας. 6 ) Οἱ γὰρ 

Κελτοὶ τὴν μὲν πρώτην ἡμέραν διετέλεσαν ἀναχκόπτου- 
τες τὰς χεφαλὰς τῶν τετελευτηκότων κατά τι πάτριον 

ἔθος: τὰς δὲ δύο παρὰ τὴν πόλιν στρατοπεδεύοντες, 

καὶ τὰ μὲν τείχη θεωροῦντες ἔρημα, κραυγὴν δὲ αἰσθό- 
ἣν ἐποίουν οἱ τὰ χρησιμώτατα | μετα- 

αχ δν Δ ο 
ουν τα ὀυνατα των 

μενοι Υενομάνην, 
φέροντες εἰς τὴν ἀκρόπολιν, ὑπελάμθανον ἐνεδρεύειν 
ἑαυτοῖς τοὺς Ῥωμαίους. (6) Τη τετάρτη δ᾽ ἡμέρῳ 

γνόντες τὴν ἀλήθειαν, τάς τε πύλας ἐξέκοψαν καὶ τὴν 

πόλιν ἐλυμιαίνοντο /ωρὶς ὀλίγων οἰκιῶν ἐν τῷ Παλατίῳ. 

Μετὰ δὲ ταῦτα προςόολὰς. ποιούμενοι καθ ἡμέραν πρὸς 

ὀχυροὺς τόπους, οὐδὲν μὲν ἀξιόλογον ἔθλαπτον τοὺς 

ὑπεναντίους, ἑαυτῶν δὲ πολλοὺς ἀπέόαλλον: ὅμως ὃ οὖν 

οὐχ ἀφίσταντο τῆς φ ῥιλοτιµίας, ἐλπίζουτες, ἐ ἐὰν μὴ βία 

κρατήσωσι, τῷ τε γρόνῳ πάντως τῶν ἀναγκαίων ἐκλι- 

πόντων χαταπογήσειν. 

ΟΧΥΙ. Τῶν δὲ Ῥωμαίων ἐν τοικύταις ταραχαῖς 

ὄντων, οἵ / παροικοῦντες Τυῤῥηνοὶ μετὰ δυνάμεως ἁδρᾶς 

ἐπεπορεύοντο πὴν τῶν Ῥωμαίων ̓ χώραν λεηλατοῦντες, 

καὶ πολλῶν μὲν σωμάτων, οὐκ ὀλίγης ὃ) ὠφελείας ἐγ- 

ρα ἐγένοντο. Οἱ δ᾽ εἰς τοὺς ἨΏηίους τῶν Ῥωμαίων 

ο... ἀπροςδοκήτως τοῖς Τυῤῥηνοις ἐπιπεσόντες 

ἐ μάγων, καὶ τήν τε λείαν ἀφείλοντο καὶ τῆς παρεµ- 

θολῆς ἐ ἐκυρίευσαν. (9) Ἔ Ὕκρατ τεῖς δὲ Ὑενόμενοι πολλῶν 

ὅπλων, τοῖς τε ἀνόπλοις οὖσι διέδωχαν καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς 
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Ρα{γαγογαΠ{, (ΘΓΥΟΥΟ ο ον. μαιιὰ γοπι]δςο,, ΤΠ (γαπα- 
ἰαυ{ο» ἴο]α Ιαοἰπηί. Ου) απἱρρο Πηασηο ΠΙΙΠΟΥΟ ἵΠ ἆθῆςαΤ 
πα[απΙαπα {πβαπα μηῖσα, Παπόάαπθαπαπα πηκέτα οπάθραηί, 
Όπο αΠ, ΙείαΠίον 161, οοΠΗπΙΟ οχερίταβαη{ : αΏῖ, νι]ηοτῖ- 
Ῥι5 οοΠ/{ΘΕΗ, ἴππη ργορίθυ φαηση]ηῖς ο/ ΠΧ ΙΙΠΗ » ἵππα γΙο]ση- 
απ Ππηϊη]ς ἱπηροίαπα, γἰγῖρας οχ]λαιις{ῇ ἀθ[ογοβαπίηγ. (9) 
ΑΡ Ίας Ἱβίαγ [πποδία ἨοΠΙάΠΟΓΙΠΙ οἸαάς6, πιαχίπια ρα15 1]ο- 

Γ1π, 401 Ἱποο]ηπ]ος ε[[ησογαηί, Ὑεῖος, απαπι ΠΤΏοΠΗ Προ 

511 ρανανοταπ{, εοπ[αρογαηέ; Ἰοέσηιθ ρτο γ]ηῖρις οοΠΗΠηΙΙ- 

πΙ(ο, Το ΠΟΒ μετ {πσαπα οΊαρςος αἆ 56 ΓοζοροΓΗΠ{. Ῥαιιοῖ οχ 

Πμ5, αἱ Πππιοι {γα[οσσγαΠί, ΙΠΕΙΠηες Ἠοπιαπῃ τουος!, 

ΟΠ1Π6Ρ οοσἰά[οπθ ρογ115δο τοπαηβαταη{, Ου {απία οπ]απιί- 

ίαδ, αποίαιοί ἵπ α1Ώ6 το {πογαπί, ἵπ 5ΙΠΗΠΠΔΠΙ οοης]ῇ 

Ἱπορίαπα αθάαχ. (8) Ναπα τοβονς οἴγίαπι ἀθ]είο, Ίαπι Ἰο- 

5ήῬι5 πΙ]]ο πιοάο τοδῖς{ῖ ρο556 οχἰςπιαραηί,  Αά Ἠσρο ΟΗΠΙ 

Προγογαπη οί οοπ]α σπα ἔανρα,, Ποδίο {απ ργορίπαπο, {προιο, 

οµΠή. ΗΠΊΠΙΟ Ῥεγ]όπ]ο οοπ/αποίαπα γἰάεραίαν. 6οπηρ]ηνος 

ἵίααπε 4θ ρηϊναἰδ υπ [απηία απίγεικα ἵπ ορρίᾶα γἱεῖπα 

ΡΥο(ΠΡενε; αἱ πιαρίδίταία5 πτραπΙ, ΡΙεΏο αἆ 5Ρ65 πΠπε]ίογος 

τογοσαία, Γαπιοπίππα οἱ γο]αια ποσθδρατία 1π ΟαρίίοΙΠΙπα 

οοπιρογίατθ ]αβδογαπί{. (4) 9ο [ασίο, ριιοίογ αΠΠΙΘΗ{ΟΓΙΙΠΙ 

εορίαπα α10 5Ιπλα] αἱ αγσοπίο οἱ ναςριας ρτο(ἱοβίςθ]πηῖς αχ 

οἱ ΟαρίίοΠάΠΙ τερ]εία ο5ί; απίρρε (ΠΠ οχ ηῖγθγδᾶ Ώ6 

οπιπῖς σοπογῖς Ώοπα ΠΠΙΤΗ ΤΠ 1ο61Π1 σοΏσθγΘΥΘΠ{ΗΤ. Αά ἴγαης- 

[ογρπάιιπι γετο οΡρε5, απ αἱάθπα (ταης(ογῖ Ροβ8θηί, ]ο- 

οππ](Π6 ΠΙΠΙΘΠάΙΠΗ, (5) Ναπι 

ῬτίΠΊΙΠΙ ἀεπι 6α11ἱ ἵπ γοςεοσαπά]ς Ργο Πιοιο ρα(τίο οπρ[έρας 

(πα μ! δρα απ Παβιστο. 

{ταηδερετιη{; Ῥος 5εήεης Εἰάπαπα, οαςίτῖς αγΏῖ αἀπιοίῖς, 

απϊεγθτυη{. ΟΠΠ οηΙπῃ ππάαία ρτοριβηαἰοτίθας βιωπία 660. 

ποτθηί, οἱ πΙμηοπηίης πηϊχίαπα οἸαπποι 5ἰτορίίαπα, αὗρπι 

{παηδροτίαπαϊς ἵπ αγοθπῃ 5δαρεΠεσρις αἆ ΠΡΙ πηαχίπιο 

Ι4οπεῖς οΏςεςςῖ οχοϊίααπ{έ, Ρρεγδεπ[ϊδοργοπί, Ιηδίάίας αἳρί 

(οπάϊ αδρίοθμαπίαν. (6) Ρίο απίεπι αματίο, Υαιγίαία γοῖ 

εοσηϊία, Ροτίας ο Ππριηί, ΙΤΡΕΠΙΦΙΕ6, Ραποίς ἵπ ραΙα[ῖο 4ο- 

πῖρις οχοορ!ῖς, αἆ ναδΒίαίοπῃ τοᾶῖσιπ{. Ῥο5έ, Ποοί αςςἰάμῖς 

Ίοσα ππππ]ία Ἰποπιδίρας ορραρπατθηί, Ππεπιογαβῆ!5 {απΠΠΘΠ 

ἀσίγίπιοπ({ Ποδίριας ΠΠ] Ἰωα]ογαπέ, Ῥ]αγ]ηηϊς Ιη{ογίπα 5110- 

τΙΤη απηίςαῖς. 96ᾷ ργορίεΓθα πΙμΙ] 4ς οοηίεηΙοπο τοπηΓ{οηίος, 

5ἱ ΠΟΠ υἱ αἲοθΠη διιρίσργεη{, {ΕΠΠΡΟΤΕ 5α]ίθπα, αΏῖ ΠΠ] απι- 

Ρας ο ραγίογαπα 5αροιθβδεί, 56 οὔβθβςο5 εκριρηαίτος 

5ρεΓαβαΠ{, 

ΟΧΝΙ. πα 5 Ῥοπιαπ] αηδςΗἱ5 ρτοπιυπίαγ, ΤιδΟΙ, Πο- 

ΠΙάΠΟΤΙΠΙ γἱοιηῖ, ου γα]άα ΠΊΑΠΗ Τη αρτος ἵρβοταπη Ιπου]- 

«ἶοπο [αοία, οπηπία ραδδίΠΙ αραη{ [οτιηίαιο. {απιαΠθ πημ]ία 

{π ροίερίαίοπι 5Η αΠ1 6ΟΓροΓα ῥγοράβδαιθ ποῃ εχίσηας γοάς- 

σριαπί, απατά Ποπιαπῖ αἱ Ὑαΐος Ρτο[αροταη{, εχ ἱπιργογίδο 

Ποδίος ἱπναάυηί, ἵπαπθ ΓΠραΠα αοἰῖ5δ ΠΟΠ ΟΠΊΠΕΠΙ ΠΙΟ(ο Ῥι08- 

ἆαπι οπἱρίαπέ, 5εά 1ρδῖ5 4ποαι6 οαδίτίς Ρο απίαγ. (2) Ηϊπο 

η] Ιοευρ]είαίἶ αγπαῖς, Ἱπίθς 51105 αάμιό Ιπεγίηες εα ἀἱδ- 

(απ, οί αρτορίος ϱα1ογθᾶ, Ἠήπο ΙΠίπο ΦοΠΕΙ{05, αγπιῖς 
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χώρας ἀθροίζοντες χαθώπλιζς ἔον"Ἠβούλοντο γὰρ τοὺς εἰς 

τὸ Καπετώλιον συμ. /πεφευγότας ἐκ τῆς πολιοραίας έξε- 

λέσθαι. (8) Ἀπορούντων ὃ᾽ αὐτῶν ᾧ τρόπῳ δηλώσειαν 

τοῖς συγκεχλεισµένοις διὰ τὸ τοὺς το. μεγάλαις 

δυνάµεσι περιστρατοπεδεύειν, Κομίνιός τις Πόντιος 

ὑπέσχετο παραθαῤῥόνειν τοὺς ην τῷ Καπετωλίῳ. (4) 

Ὁρμήσας οὖν μόνος, καὶ διανηξάμ.εγος νυχτὸς τὸν πο- 

ταμόν, ἔλαθε προςελ ιθών τινα πέτραν τοῦ Καπετωλίου 

δύςέατον, καὶ ταύτη μόγις ἑαυτὸν ἑλκύσας ἐδήλωσε 

τοῖς ἐν τῷ Καπετολίῳ περὶ τῶν συνηθροισµένων ες 

Ώηίους καὶ διότι χαιβὸν τηρήσαντες ἐπιθήσονται τοῖς 

Κελτοῖς. Οὗτος μὲν οὖν καταθὰς Ίπερ ἀνέδη καὶ δια- 

χολυμβήσας τὸν Τΐόεριν, εἲς Βηΐους ἀνέστρεψεν. (5) 

Οἱ δὲ Κελτοὶ κατανοήσαντε» τὰ οωα τοῦ προσφάτως 

ἀναθεθηκότος, συνετάξαντο χατὰ τῖς αὐτῆς πέτρας 

ἀναθΏναι νυκτός. 

φύλακες παρεβῥαθυμηκότες Ἴσαν τῆς φυλ ακῆς διὰ τὴν 
Διὸ χαὶ περὶ μέσας νύχτας οἳ μὲν 

ὀχυρότητα τοῦ τόπου, τῶν δὲ Κελτῶν τινες χατὰ τῆς 

πέτρας προκανεβησαν. (6 } Τοὺς μὲν οὖν φύλακας ἔλα- 

θον, γΈνε ες ὃ) ἱεροὶ της ρας τρονόμενρυ χαὶ θεωρή- 

σαντες ἀναθαίνοντας» κραυγὴν ἐποίουν. Σννδραμόντων 

δὲ τῶν φυλάχων ἐπὶ τὸν τόπον, οὗτοι μὲν χαταπλαγέν- 

τις Μάλλιος, 
ρα κ φν 

τὸν τόπον, τῷ υεν σι φει 

τες οὐκ ἐτόλμων προςελθεῖν; τος δέ 

ἔνδοξος ἀνήρ, ἐκβοηθήσας ἐπὶ 

τὴν χεῖρα. τοῦ προςαναθαίνοντος ἆ ἄπέχοψε, τῷ δὲ ... 

πα τάξας εἰς τὸ στ ο. ἀπεχύλισεν αὐτὸν ἀπὸτῆς πέτρας. 

() Παρ ῥραπλησίως δὲ χαὶ τοῦ δευτέρου προιανάβαίνοτος 

ἀπολομένου, οἳἵ λοιποὶ τα χεως πάντες ς ἔφυ γον” ἀποῤ- 

ῥῶγος ὃ δὲ τῆς πέτρας οὔσης, ἅπαντες κατακρημνισθέν- 

τες ἐτελεύτησαν. Διόπερ πρεσθευοµένων τῶν Ῥωμ. αίων 

περὶ δικλύσεως, ἐπείσθησαν λαλίας λαθόντες λέερὰς 

γρυσίου τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν καὶ ἐκ τῆς Ῥωμαίων χώρας 

ἁπαλλαγΏναι. (8) Ῥωμαῖοι δέ, τῶν μὲν οἰκιῶν κα- 

τεσκαμµένων, τῶν δὲ πλείστων πολιτῶν ἀπολωλότων, 

ἔδωκαν ἐξουσίαν τῷ βουλομένῳ καθ᾽ ὃν προῄρηται τό- 

πον οἰκίαν οἰκοδομεῖν, καὶ δηµοσίας κεραμῖδας ἐχορή- 

γουν, αἳ μέ έχρι τοῦ νῦν πολιτικαὶ καλοῦνται. (0) Ἁπάν- 

των οὖν πρὸς ην ἴδίαν προπίρερν οἰκοδομούντων, 

συνέβη τὰς κατὰ πόλιν ὁδοὺς στενὰς γενέσθαι χαὶ χαµ.- 
᾽ 9 / Ὁ ο] ὃς Ες [4 3 3 ὃν ρ 

πὰς ἐγούσας" διόπερ ὕστερον αὐξηθέντες οὐκ ἠδυνήθη- 
5 ο λ / / / Ἡ 

σαν εὐθείας ποιῆσαι τὰς ὁδούς. Λέγουσι δέ τινες καὶ 

διότι τὸν χρυσοῦν κόσμον αἱ γυναῖκες εἰς τὴν χοινὴν 

σωτηρίαν εἰςενέγχασαι, ταύτης ἔτυγου παρὰ τοῦ δήμου 
τιμῆς, ὥςτ᾽ ἐξουσίαν ἔχειν ἐφ᾽ ἁρμάτων ὀγεῖσθαι χατὰ 

τὴν πόλιν. 

ΟΧΝΥΠ. Ταπεινῶν δ᾽ ὄντων τῶν Ῥωμαίων διὰ τὴν 
προειρηµένην συμφορᾶν, οἳ Οὐολοῦσχοι πρὸς αὐτοὺς 

πόλεμον ἐξήνεγκαν. Οἱ μὲν οὖν γιλίαρχοι τῶν Ῥω- 
µαΐίων καταγράψαντες στρατιώτας, χαὶ προαγαγόντες 

τὴν δύναμιν εἷς ὕπαιθρον, ἐν τῷ καλουμένῳ Μαρχίῳ 

χατεστρατοπέδευσαν, ἀπέγοντες ἀπὸ Ῥώμης σταδίους 

(3) Τῶν δὲ 

στρατιᾶς ἂν ο 

λόντων, 

διαχκοσίους. 0ὐολ ούσχων ...Ε τὰ μείζ ζονος 

καὶ τη παρεμέο)λ” προςδα- 
ς Δ Δ «Εγ / Ἔ / κ ὦ ο. 3 

οἳ χατα τν βώμην φο ρηθεντες υτιςρ τον ΕΝ 

ΑΙΟΔΛΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΡΙΡΑ. 14. ίσοο-----731.) 

Ἱηδίγαιηί. Οἶναος οπίπι απ Ἱπ ΟαρίέοΠ Πα ρεγ{αρογαπ{, οἨ- 

οἰ4ΐοπθ6 οχίπιοια ϱγοροδίίσπα Παβθραπί, (0) ΩΚΠΠΙάΠε 8Π- 

Ρσογθηέ, 419ΔΠΙ Πλοάθ ΙΠ0]15ἱ5 Ίου 1ρδΗΠ βἱρη]βόατεηί, 

ασοά εαδίηῖς δαἱς απιρ]ἠσείηιῖς 411 αγέο ππάἶφπε οἴΓοπη- 

ναανοηές (τί Ῥοπίίς απἰάαπα Οομρήη/α5 οββεββος Πηίγα 

σαρίίοΙαπα 5ο οοπ/ πα ΓΗΠη τοοθρῖί. (4) Ἡηβγερδις ευρο 

φοῖας γίαπα, βγίο βοοΠάο Ῥ6ί ποσίεπι ἀεπαίαί, αἱ οἶαπῃ Πη- 

νίαπη απο ἁαπι ΟαρΙίΟΗῖ αχηπη ἄραίθρριις, 4ΗΠ1οΙΙ οογροι15 

αἰίτασία ἵπ Πα οναςΙί, αίααο οΏβεςςος 4ε οἰνίαπι αριιὰ 

Ὑοίος οοηστορα/{ἴοπε, οί 4αοᾶ εαρίαία οεσβδίΟΠ6 44105 ο)- 

Ροή 5ηί, εοονος {α0ἱ, οαἀθπιάαθ, σπα αδοοπάεταί, 

4οστοδςις, {γα]οσίο γαγδ5 Παπηίπε Ὑείος τοοΙί. (5) Δί6αΠΗ, 

ποίαίο Γοςθης ἵπ αγοθΙΙ οβιθς»ὶ γαβσίο, ρε; Ιά6πι ΦΑΧΗΠΙ 

αφοθηάστο αἱ 1ρ51 οοπβΗίααπ{. Οἶτοα ππεάίαπα Ισίέαν ποςίθπη, 

απ εχουβίας πορ]σεηία5 Ρνορίευ οχἰππίαπα Ἰοοί βγηιία- 

ἴοπι αραγοη{ νἱσί]ο», αϊάαπι οχ 4118 ἵῃ Υαρεπι α5οθηάθια. 

(6) Εί οαδίοᾷα5 αἰάεπι [ο[ο]]εγαπί; 5εᾱ 5αοτὶ αποπῖς 4Π86: 

γος Πθῖ αἱοραπίαν, ααῖ 5αροιηίας εοηβρίσαίΙ, 6Ἰ4ῃβουθ 5110 

Ῥνοςἱάθγαπ{. . Οοπέιδα γσίαπη ἴ]αο [αείο » ΠΠ ααἰάσπι 

{ογ(αξἳ υἹ(ονίας Ῥτοσνοςί πον απἀσραπί; Ἰπίθτοαα Ὑθ6γο Μ. 

Μαη, υῖν Πλαςίεῖς, αἆ ]οεί ἀαίεπδΙοΠεΠΙ ΑΡΡΤΟΡΕΤΑΗ5, 

θα απ αἆ ΦΙΠΙΤΗΙΤΙ ΘΠΙ{ΘΠΗ5 ΠΙΔΠΙΠΩ σἰαάϊο ρταοἰαΙί, 

(7) Δά Ἠαπς 

ΙΠΟάΠΠΙ οἱ αἰίοτο ροβδμπηζαίΐο, γε]ααί οοπ{εβΙῖπα Υείτο 56 

5αράποιηί, 

εί απιβοηπθ ἵπ Ῥοσία5 Ιοίάπι οχ τ1ρο ἀείατραί. 

Αἱ αιῑα ρισγαρίαπα {]αά δαχιηι εταί, ΟΙΊΠΘΒ 

ἵπ Ῥτασ6ρς αχ οοπδίογπαβοπο ἴ]]α ἀε]αίῖ, Γωάς Ῥετ]ετιηί. 

Ἰπά6 4πΠΙ 4ο οοπιροπθηάο Ῥθ]]ο Ποπιαπί Ἱεραίος πλ ἰίογεηί, 

5 ρασις αβδθηδογη{, αἱ πηί]ε αατί Ῥοπάο αοθθρίῖδ ατα 

οχοσᾶθτοΠΕ, Ππαδαια ἨοπιαπογΠα πι]θδο» Γαορτοπή. (8) Ηἶπο 

Ῥορι]ας ΠοτπαΠ5, ααοά εί ἆοπιας ογοίραΏ, οἱ οἶνες ΡἱεΓῖ- 

σπα οχδῖποΙ ο5δεηί, Ιροιαπα οπἰάᾳθ, ἄπο ἴρ5ο γειεί, ορα]- 

Πεαπάϊ ροίοδἰαίοπι ἀθαΙί, (εσα]ώαίο οχ ραβ]εο ργωρίία», 

(9) 
Ώαπῃ Υ6το Ρτο 51ο απ]γογςί ατβ]ίγιο ἆοπηις 5ἱΡί οκδίνυσηί, 

ααδ ρυβ]σα» Ίπάο αἆ Ἠου πδαπα {επιρας ποπηπαηίαγ. 

αοσῖαῖέ αἱ νο απσιιςίργος οἱ {οτίιοδὶ πονοηί: απο, ορίρας 

ἵπ. ροδίεΓΙΠ απιρῃβσα[ἰς, τεσίο5 τεάάςτο Μαιά(ιασιΙ81Α Ρ0- 

{ποταπ{. δαπί οἶαπῃ απὶ πιθπιογίο» ργοσηί, αΠΤΘΙΠΗ {1Π6 οἳ- 

Πα {Πα πηαίΤοηα5 αἆ γοδϊπιεπάαπι ραἰτίαν βα]αίθπη Προμ1βρο. 

Ὅπαα Πο Ἠοπος 1Ηίξ ριρ]ίσε Μαρίας, 

ρ6ε αΓΡΕΙΗ 1ρ5ίς Πεσγεί. 

αἱ εαγτρθη[15 ἴηνο]ιί 

ΟΥΠ. ΑΠΙΟΙΦ Ῥογ 6απι, αιαπι ἀῑχίπιας, εα]απ]ίαίΘΠη 

Γογαιηί5 ἨοπαποτΙπ, οδοί Ρε]]απι ἱρβῖ ππογεγυηί. 

τπϊριηϊ ἰρήτγ οοηβι]ατοςξ, ἀε]αοσία πηΠίαπα Μαρίίο, δί ἐ0- 

Ρῇςδ ἵπ αροτίαπι οἀποίς, αἆ Ματοϊαπι, αἱ αρρειαηί, 

οοἸ]επι, αἆ γἱοββίπιΙπη απἰπίαπα αἲ προ Ιαρίάσπι, οββίγα 

Ῥοβισγα.. (9) Υο]βοῖ απίσπι Ίοηρε ΠΙΔΙΟΓΕ5 {Π Πορίειη οορία» 

εἀπχοταπί, απο ἱπιροίηπα ἴπ οαδίτα [ασἱεραπί. Τά6ἴγου 

ΔΏχΙ{ΦΗΡΕΥ 5 Ποιοί, Ματοαπα Επνίανῃ ἀἰσίαίοίθιη εγεαηί 
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τῷ πε μρδν., κατέστ η αὐτοχράτορα μὲν Μάρχον | σιώπι Ο. δογυ {10 ΑΛαῖα, πιαρήο(νο ση ζζτι ; απ, αγοιῖ- 

Φούριον 3 Οὗτοι δὲ πάντας τοὺς ἐν Ἁλωίς χαθο- 

πλίσαντες νυχτὸς ἐξῆλθον, καὶ καταλαθόντες ἅμ᾽ ἡμέρα 

τοὺς Οὐολούσχους τῇ παρεμθολῃ προςμαχομένους, 
σα / ΝΝ [4 , δί ΕΡ.Α «η Μι οζ / 

ἐπιφανέντες κατὰ νώτου ῥαδίως ἐτρέψαντο. ᾿Εξελθόν- 

των δὲ καὶ τῶν ἐκ τῆς παρεμβολῆς, εἰς μέσον ἄπολη- 
φθέντες οἵ Οὐολοῦσχοι σγεδὸν ἅπαντες κατεκοπησαν. 

(8) Διόπερ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον ἰσχυροὶ δοκοῦντες 

εἶναι, διὰ τὴν συμφορὰν ταύτην ἀσθενέστατοι τῶν 

περιοικούντων ἐθνῶν ἐγενήθησαν. Μετὰ δὲ τὴν µάχην 
3 / 3 / ο ; / πι Ἐὶ 
ἀκούσας ὁ αὐτοχράτωρ πορθεῖσθαι Βώλας πόλιν ὑπὸ 

Αἴχλων τῶν νῦν Αἰκίκλων καλουμένων, ἀγαγὼν τὴν 
δύναμιν, τοὺς πλείστους τῶν πολιορκούντων ἀνεῖλεν. 

(4) ᾿Εκεῖθεν δ᾽ ἀνέζευξεν εἰς Σουτριανήν, οὖσαν ἆποι- 

κίαν, ἣν Τυῤῥηνοὶ βία κατειλήφεισαν. Προσπεσὼν 
οὐν ἄφνω τοῖς Τυῤῥηνοῖς, πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀνεῖλε, 

τὴν δὲ πόλιν ἀνέσωσε τοῖς Σουτριαίοι. Τῶν δ᾽ ἀπε- 

ληλυθότων 1 αλατῶν ἀπὸ Ῥώμης Οὐεάσχιον τὸν πόλιν 

σύμμαχον οὖσαν Ῥωμαίων πορθούντων, ἐπιθέμενος 
αὐτοῖς ὃ αὐτοχράτωρ , καὶ τοὺς πλείστους ἀποχτείνας, 

τῆς ἀποσχευῆς πάσης ἐκυρίευσεν, ἐν Ἡ καὶ τὸ χρυσίον 
να ο / ΗΡΙ - ; λ αν - ς Ἡ 

ἦν ὃ εἰλήφεισαν εἲς Ῥώμην χαὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ 
διηρπασµένα ο ον τὴν τῆς πόλεως ἅλωσιν. (6 6) Το- 

σαῦτα δὲ διαπραξάµενος, διὰ τὸν Φθόνον τῶν δηµάργων 

ἐχωλύθη θρίαμόον ἀγαγεῖν. "Ένιοι δέ φασιν αὐτὸν 
σον / θοί 6 3 γεἴν ἐπὶ λευκοῦ εθρί 

ἀπὸ Γούσχων θρίαµον ἄγα [εἴν ἐπὶ λευκοῦ τεθρίππου, 

καὶ διὰ τοῦτο δυσὶν ὕστερον ἔτεσιν ὑπὸ τοῦ δήμου 

πο ος χρήµασι καταδικασθῆναι' περὶ οὗ κατὰ τοὺς 

(ὁ Οἱ δ᾽ εἰς τὴν 
σω τν ι .ω 

Ἰαπυγίαν τῶν Κελτῶν ἐληλυθότες ἀνέστρεψαν διὰ τῆς 
οἰχείους χρόνους ἐπιμνησθ ησόμεθα. 

τῶν Ῥωμαίων χώρας καὶ μετ ὀλίγον ὑπὸ Κερίων 

ἐπιόουλευθέντες νυχτὸς ἅπαντες κατεχόπησαν ἐν τῷ 

ραυσίῳ πεδίῳ. (7) Καλλισθένης δ’ ὅ Ἱστοριογράφος 

τὸν τῶν Ἑλληνικῶν σύνταξιν ἀπὸ τῆς κατὰ τοῦτον 
τὸν ἐνιαυτὸν Ὑενομένης εἰρήνης τοῖς Ἕλλησι πρὸς 

Ἀρταξέ έρξην τὸν τῶν ο βασιλέα ων ἱστορίαν 

ο γράφειν; ὃ διελθὼν δὲ τριακονταετῃ χρόνον ἔγραψε 

μὲν βίόλους δέκα, τὴν δὲ τελευταίαν κατέπαυσε τῆς 

συντάξεως εἲς τὴν ὑπὸ τοῦ Φιλομήλου τοῦ Φωχέως 
(ϱ) Ἡμεῖς ο) ἐπεὶ 

πάρεσμεν ἐπὶ τὸν Ὑενομάνην τοῖς Ἕλλησιν εἰρήνην 

κατάληγιν τοῦ ἐν Δελφοις ἱεροῦ. 

πρὸς Ἀρταξέρξην καὶ τὸν τῆς Ῥώμης ὑπὸ ΙΤ’ αλατῶν 

κίνδυνον, κατὰ τὴν ἐν ἀρχἩ πρόθεσιν τοῦτο τὸ τέλος 

ποιησόμεθα τῆςδς τῆς βίόλου. 

Ρος. ! 

. 

Όα5 υαπἱνοιςίς ἄγηλα {πό πογο ᾖαςδίς, ποσξη οὐρίας ο πο, οί 

ἃ {ουρο Ὑοἱδοοδ» απ] 18ηα {ου ἵη οπδίποταηι ορρυσηαξίοπο 

οταπ{, Ιπναάσης, Ἰαιὰ ἀἰβου]ίου ἵἡ [αρα ἀἰδείραί. Φα Π]- 

απο οίαπι ομβοςςῖ ο οαδιτῖς 5ο εππάθεοηέ, Ἰπίονο]αςί πι 

ποΙΙο ΥοἱδοΙ (0η (9) επ 

Ἠαυό Ροίοη» απίοα. γίδα, α ΒΗΙΠΠΙάΠΑ γρ ἱπορίαπα, 

ΟΠΊΠΟΣ. οσοιἁσγαηί, 

π]]α οπαπίαπη οἰτουπι( πασάς Παρα σπα αἴα, Ρον Π]απι 

οἰαάσπα τούσοία οδἰ. Ἠίϊπο ἀῑσείαίου Βο]α ορρισηατί αῦ 

αῖδ, ααῖ ΠΠ αμἱοοιῶ γοσαβίς, απάίοΠς, ἀποιῖ5 ο 

(4) Ιιάς 

Ῥιγίανα, ΠΟΠΙΑΠΟΡΗΠΑ οοἱοπίαπα, αἲ Εέγαδοῖς ίππο οὐσαρα- 

οορ1ῖ5 πια χίπ]αῦα ομβιάσολ{ίαπα ρατίοπα (τασϊάαν 1 

ἴαϊα, 6Η. οχογοίµα. ροτρδί. ῬΒηρίία Πασάς Ιπργθρεδῖοηθ 

ΕΠΙΡ56Ο5 αάθτα5, πάσα Ποδίίαπα δίγαρο [ασία, δαεπῖς 

πγΏθήα τοβ θέ. 14 (οπηρης ἄαΙ α Βοπια ἀἰστορθί 

Ὑοαδοαπα (Τι Πιῖο νο Το ζιι ὅ), ατΏοαι Ποηηαηῖς 

οοπί(αἀσταίαπα, ορρισηαβαΠ{. Τη 1ος ΠΠιργΘΡΡΙΟΠΟΠΗ {αοἴθις 

ἀῑσίαίου ϱΙήΡίπΊος οὐσἶαί, οπηπίῬΙδα πο Ιπρος(πποη[]ς, Ππίου 

σας οίίαπι ααγΙΤῃ οταί Βοπας) αΡΡΘΗΡΙΠΙ οἱ αΠῖνογδα ρτορο, 

(5) Ηἰξ ἵαι- 

Πδαιιο ϱοΡ5 αὐ 60 σο8ί15, ΙΡΙΠΟΤΗΠΙ Ρ]ΙεΡί5 {απο Ἱην]αία 

ασ αΏο σαρία ἵπ ρυωάαπα γοηοΓαπ{, Ροή. 

ΠΗΡΕ ΠΙ ασογο ῥτολΙβΙία5 οδε.. Οπαπανί5 ποπ]! ρονη]- 

Ῥουϱ{, 4ο Τιδοἳς ἴπ αἰρῖδ ου. απαατῖθῖς (ΠαππρΙαδδο, οἱ 

ῥτορίοτοα ΡΙοΠΠΙΟ ροδί πιασηα ὥς 5ΗΠΊΠΙα ἃ Ρορυ]ο πη]{α- 

(6) 
αΠογάπα ρα15 σα, 1) ΤΠ Ταργδίαμι (αηδίσοταί, ρε Τογηα- 

ίαπι.. Ὀο απο 510 ἀδἴποθρς 1000 ΠΙΟΠΙΙΟΠΘΗΙ [ά016ΙΛ15. 

ΠοΟΤΙΠΙ πο γοὔΙαπα ηδΗασραηί,  Ἠος 6ο (σα γρ 2) 

Ρο Ιηδίαἶας ποσ{α ΟΡΡΓΟΒΦΟΒ, ἵπ να βίο 68ΙΠΡΟ ΠπίοΓΠοςίοπο 

οοποϊἀθτιη{. 

(σ) Οαἱςι νομος. Ιςίοπίος5, 5Η1Π1 4ᾳ τερς αταοῖς ορη5 

αἨ ου 4ΠΠΟ, 41ο ραχ Ππίεν ἀΓΦΟΟΡ αἱ Αγίαχοιχθπι Ῥει- 

ςαΓΙΙΩ Γοςθηῃ Ππίία οδί, 6ΧΟΥΡΗ5., 6ἱ {τιορηΠα]6 {οιπρς ἀθζθίῃ 

Γἠντῖς οοπαΡ]οχ 5, ΡΟΒΙΓΘΠΙΠΠΙ 6ΗΠΑ 60 8ΗΠΟ ΠΠΙΕ, 11Ο {οη]- 

(8) 

Νο απίθπ πά ραέθηι ΤΑΟΟΤΗΙΠΑ ΟΠΠ ΑΤίΙΑΧΕΓΧΟ6 6ἱ ρο- 

Ρίάπα ἵπ. Πορ] α- ῬΙΗΙοΠΙΘΙο Ῥ]ουθηςί ὀδρία ΓΗ11, 

γίο απ Ποιηςς α- 3115 Ππίσοπίαίαπη ἀσ]α, Παχία ΠΟΡΙΓΙΠΙ 

αΏ [πο ῥτοροδίίσα, Μο Πποπα Ηῃτο Ἰη]ο ΠΠΙΡΟΠΕΠΙΗ5. 
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